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 :سرسخن

  و بورژوازی

 بازی با جان کارگران

امروز در سراسر دنیای سرمایه داری، حرص و آز سرمایه 

داران جهت سوداندوزی بیشتر باعث شده که آنها به جای 

هزینه جهت ایمن سازی محیط کار شرایطی در کارگاه ها 

و کارخانجات شکل دهند که هر روز تعدادی کارگر جان 

ابعاد تلفات . ا در حوادث حین کار از دست می دهندخود ر

جانی کارگران در کارگاه ها به آنجا رسیده که سازمان 

جانی ناشی از حوادث و بیماری جهانی کار میزان تلفات 

میلیون و  ۲حدود  را ساالنه جهانسطح های شغلی در 

بر اساس این گزارش . اعالم نموده استهزار نفر  ۰۴۳

کار و از در اثر حوادث ناشی ز این تعداد اهزار نفر  ۰۱۳

بیش از دو میلیون نفر نیز به دلیل انواع بیماری های 

بر مبنای گزارش  .شغلی، جان خود را از دست می دهند

سازمان جهانی کار که بدون شک بر اساس آمارهای 

رسمی تهیه شده و هزاران موردی که در این آمارها نادیده 

 ۴۳۳هزار و  ۶ گیرد، حداقل روزی گرفته شده را در بر نمی

به دلیل آسیب هائی که در جریان کارگر در سراسر جهان 

کارگرانی که یا در همان . کار دیده اند جان می بازند

محیط کارگاه به دلیل آزمندی کارفرما و فقدان وسائل 

ایمنی جان داده اند و یا به دلیل بیماری های ناشی از 

ر و نداری به تدریج جانشان محیط آلوده کارخانه، در فق

فدای انباشت هر چه بیشتر سود در دستان کارفرماها شده 

روی این موضوع هم باید تأکید کرد که بخش . است

بزرگی از این خیل بزرگ قربانیان نظام سرمایه داری در 

شرایطی جانشان فدای چرخیدن ماشین سوداندوزی 

ه ای هم سرمایه داران می گردد که از هیچ حمایت و بیم

 .برخوردار نیستند

با اندکی تعمق روی آمار ارائه شده از طرف سازمان جهانی 
           کار می توان شرایط دهشتناکی که بورژوازی

 2ادامه در صفحه                       

خاتمه موفقيت آميز اعتراضات کارگران 

 !منطقه ویژه عسلویه 22و  2۲فازهای 

و  ۲۱جمعی از کارگران فازهای  آبان ماه، ۰روز یکشنبه 

منطقه ویژه عسلویه در اعتراض به طوالنی شدن زمان  ۲۲

پرداخت مطالبات مزدی خود، دست به تجمع اعتراضی 

ماه  ۴بر اساس این گزارش، پرداخت نشدن حدود . زدند

کارگر  ۰۳۳دستمزد معوقه، دلیل اعتراض نزدیک به 

ه با عدم اعتراضات این کارگران در رابط. معترض بود

مهر ماه شروع  ۲۲پرداخت دستمزدشان از روز سه شنبه 

در این روز آنها نخستین تجمع صنفی خود را در محل . شد

در تداوم این اعتراضات سرانجام . کارگاه برپا کردند

پیمانکاران با پرداخت دستمزد موافقت کرده و اعتراض 

 .فتآبان ماه، با موفقیت خاتمه یا ۱۳کارگران روز یکشنبه 

 

شکم سيری ناپذیر کارفرما و قطع غذای 

 !کارگران معدن البرز شرقی

آبان ماه، کارگری در معدن البرز شرقی  ۱۴روز پنجشنبه 

آبان ماه، پیمانکار آشپزخانه  ۳اعالم کرد که از روز شنبه 

که مسئولیت تامین دو وعده غذای گرم به کارگرانِ دو 

واحد معدنی را  این "حدود هزار کارگر"شیفت ظهر و شب 

دارد، به دلیل عدم دریافت مطالبات معوقه خود از کارفرما، 

این پیمانکار . از پختن غذا در این معدن خوداری می کند

کارفرما حداقل باید نیمی از مطالباتش را "مدعی است 

پرداخت کند تا این شرکت بتواند مایحتاج ولوازم مورد نیاز 

حال پیمانکار آشپزخانه در این . "پخت غذا را تامین کند

 ۲۳تا  ۱۳می گوید؛ کارگران شاغل در آشپزخانه که حدود 

ماه به تعویق افتاده که وی  ۰نفرند، دست کم مزدشان 

 .نمی تواند پاسخگوی مطالبات آنان باشد

 خلق فدائی چریک کارگران از

 !بياموزیم

  

 حميد ميرشکاریرفيق 

به ای بود که رفیق حمید میرشکاری کارگر با تجررفیق 

کوره پزخانه ها و  مدتها همراه با یکی از برادرانش در

سنگبری ها شرایط کار و مبارزه کارگران را تجربه کرده 

با اوج گیری مبارزات مردمی علیه رژیم شاه، رفیق . بود

به انقالب سال های  حمید به همراه برادران انقالبی اش

ن بار انقالب برای نخستی پیوست و به این ترتیب ۰۳و  ۰۶

درجریان همین مبارزات بود که او  .را از نزدیک تجربه کرد

خانواده سیاسی و آگاه رشد کرده و در جریان  که در یک

کارگری خود مظالم نظام سرمایه داری را با پوست  زندگی

گوشت خود لمس کرده و آبدیده شده بود همچون  و

مان ها و خود را در کنار سازمانی یافت که با آر برادرانش

و تاریخ آن بیشترین نزدیکی را داشت؛ یعنی  اهداف

 .چریک های فدائی خلق ایران سازمان

 با قدرت گیری دارو دسته جنایتکار خمینی که به نام

انقالب اما برای سرکوب انقالب کنترل ماشین دولتی به 

آنها سپرده شده بود مردم ما خیلی زود شاهد سرکوبگری 

تازه به قدرت رسیده . ت رسیده شدندهای رژیم تازه به قدر

ها، از کردستان تا ترکمن صحرا و از صیادان بندر انزلی تا 

کارگران بیکار اصفهان، در همه جا برای سرکوب مبارزات 

در همان ابتدای  .توده ها به هر جنایتی متوسل شدند

رژیم حافظ سرمایه  استقرار جمهوری اسالمی مزدوران

برادر انقالبی رفیق حمید  ۰۲سال مرداد  ۲۳داری حاکم در 

وانت بار در جاده کرمان  به نام سعید میرشکاری را در یک

      ندند، و سپسبه شهادت رسا باقرآباد به رگبار بسته و -

   4 در صفحه ادامه                                    
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!مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی

  

 ...و زور گوئی سرمایه داران
 ۲از صفحه  

. ران آفریده است را درک کرددر سراسر جهان برای کارگ

این آمار بار دیگر ثابت می کنند که اندیشمند بزرگ طبقه 

وقتی که در بررسی تاریخ کارگر، کارل مارکس حق داشت 

 د،سرمایه از بدو تول": رشد شیوه تولید سرمایه داری نوشت

می  خون و کثافت از فرق سر تا نوک پا، از هر منفذش،

دار بدون  چرا که سرمایه( هکتاب سرمای ۰۱فصل ) ."چکد

دیگ "اینکه زالو وار خون کارگران را بمکد و آنرا به 

 .بریزد قادر به ادامه حیات نیست "کیمیائی سرمایه

با توجه به جهانی بودن سلطه 

سرمایه داری، موارد مشخص 

واقعیت فوق را امروز در همه جا 

از جمله با . می توان سراغ گرفت

یست نگاهی به شرایط کار و ز

طبقه کارگر ایران در زیر سلطه 

این رژیم -جمهوری اسالمی 

به روشنی  -مدافع سرمایه داران

حیرت انگیزی می توان مشاهده 

کرد که بورژوازی ایران در زمینه 

چپاول دسترنج کارگران و تحمیل 

از نه تنها شرایط مرگبار به آنان 

همتاهای جهانی اش چیزی کم 

کارگران خیلی از مرزها را هم  ندارد، بلکه در بازی با جان

بورژوازی ایران چنان شرایط دهشناکی . زیر پا نهاده است

برای کارگران ما به وجود آورده که جدا از کارگرانی که به 

دلیل فقدان وسائل ایمنی روزانه در حین کار جان خود را 

ازدست می دهند جامعه شاهد خودکشی های مداوم 

از جهنمی که سرمایه داران و کارگرانی است که برای فرار 

رژیم حامی اشان برای آنها خلق کرده، خالصی خود را به 

 .نادرست در خودزنی می بینند

جدا از دستمزدهای نازل و مدت کار روزانه طوالنی که 

معنی اش استثمار لجام گسیخته نیروی کار می باشد، 

بورژوازی ایران حتی از پرداخت به موقع دستمزدهای 

شده برای کار انجام داده شده نیز خودداری کرده و پذیرفته 

. حتی به طور کامل دستمزد کارگران را به جیب می زند

عنوانی که ) "قراردادهای ننگین"کارفرمایان چه از طریق 

کارگران به قراردادهائی داده اند که کارگر را به عنوان برده 

ران را در اختیار کارفرما قرار داده و از جمله حق بیمه کارگ

و چه از طریق ( رسمأ نقض و پایمال آزمندی خود می کنند

عدم پرداخت سهم حق بیمه کارگران به سازمان تأمین 

اجتماعی، عمأل کارگران را از داشتن پوشش بیمه محروم 

تازه این امر در شرایطی است که این . می سازند

کارفرمایان به خاطر کسب سود هر چه بیشتر از ایجاد 

در مراکز کار سرباز زده و باعث می شوند که محیط امن 

روزانه تعداد قابل توجهی از کارگران به دلیل فقدان وسایل 

ایمنی و یا حتی به دلیل فقدان آموزش جهت رعایت موارد 

این روندی . ایمنی جان خود را در حین کار از دست بدهند

است که به دلیل آزمندی سرمایه داران و حمایت بی دریغ 

اسالمی از آنها هر روز رشد و شدت بیشتری  جمهوری

یافته و به طور برجسته، بازی با جان کارگران را از طرف 

 .سرمایه داران به نمایش می گذارد

نگاهی به آمارهای منتشر شده در زمینه حوادث حین کار 

روز به عنوان مثال، . خود گواهی بر واقعیت فوق می باشد

انونی استان تهران شهریور ماه، پزشک ق ۱۱پنجشنبه 

کارگر جان  ۱۴گزارش داد که در چهار ماه نخست امسال، 

یا . خود را در حوادث کار در استان تهران از دست داده اند

 قانونی پزشکی مهر ماه گزارشی از ۰۳روز پنجشنبه 

 نیمه شمالی منتشر شد که نشان می داد در خراسان

 جان رکا از ناشی حوادث در کارگر ۱۰ جاری سال نخست

 کار حوادث تلفات بر اساس همین گزارش تعداد. باخته اند

بوده  نفر ۶ در این استان تنها ۱۰ سال نخست نیمه در

ابعاد رشد شدید مرگ  ۱۰با عدد  ۶است که مقایسه عدد 

کارگران در سوانح حین کار در این استان را نشان می 

در گزارش دیگری در رابطه با حوادث حین کار، . دهد

 ۱۴روز سه شنبه  ان پزشکی قانونی استان کردستانسازم

 ۱۰ماهه نخست سال جاری  ۰در : مهر ماه اعالم کرد

کارگر بر اثر حوادث کار در استان کردستان جان خود را از 

کارگر مرد و یک کارگر  ۱۲اند که از این تعداد  دست داده

استان  گزارش پزشکی قانونی در .دیگر زن بوده است

این در حالی است که کل د شده که کردستان تأکی

 ۶جانباختگان حوادث کار، در مدت مشابه سال قبل تنها 

کارگر کشته شده  ۶باز هم مقایسه . است  کارگر مرد بوده

کارگر  ۱۰گذشته در کردستان با  ماهه نخست سال ۰ر د

 ۱۳۳جان باخته در سال جاری در این استان از رشدبیش از 

 .تان خبر می دهددرصدی این حوادث در کردس

مسلماً آمارهای منتشر شده در زمینه حوادث کار به حد 

کافی بیانگر رشد روزافزون مرگ کارگران در حین کار بوده 

و نشان می دهند که سرمایه داران زالو صفت چگونه برای 

صرفه جوئی در هزینه های تولید از ایمن سازی محیط کار 

. ارگران بازی می کنندسر باز زده و به این ترتیب با جان ک

البته می دانیم که سرمایه داران و دولت های حامی آنها و 

در اینجا جمهوری اسالمی همواره چنین تبلیغ می کنند که 

گویا حوادث کار عمدتأ بر اثر بی 

اما . مباالتی کارگر رخ می دهند

دروغین بودن چنین ادعائی آنقدر 

آشکار است که حتی با رجوع به 

می نیز می توان باطل گزارشات رس

. بودن چنان ادعائی را ثابت نمود

وقتی بارها و بارها در اثر غیر 

استاندارد بودن آسانسور که در رسانه 

های جمهوری اسالمی با نام 

از آن یاد می شود کارگری  "باالبر"

یکی از )کشته یا زخمی می شود 

 ۱۳آخرین مورد از این جنایت در روز 

کارخانه تولید  فروردین ماه امسال در

کننده چینی واقع در شهرک صنعتی توس در خراسان 

اتفاق افتاد که یک کارگر به دلیل سقوط دستگاه  رضوی

و یا در خبر می خوانیم ( آسانسور بر روی سرش کشته شد

در ناحیه  "ریز الوان"شرکت پیمانکاری یکی از کارگران  که

قه ویژه مجتمع گاز پارس جنوبی منط( ۱فاز )پاالیشگاه  ۳

در مخزن گوگرد مذاب افتاد و جان باخت و بعد  عسلویه

علت  به"همکارانش گزارش می دهند که این کارگر 

مخزن گوگرد مذاب با ( سامپ)پوسیدگی نگهدارنده در 

، به داخل درجه سانتیگراد ۱۴۳ای حدود بیش از  درجه

، و "مخزن سقوط کرده و جان خود را از دست داده است

زارشات منتشر شده از معدن زغال سنگ یا بر اساس گ

عدم "هشتونی کرمان متوجه می شویم که درست به دلیل 

از سوی کارفرمای این معدن روز  "رعایت نکات ایمنی

شهریور ماه یکی از کارگران بر اثر ریزش  ۴چهارشنبه 

معدن از ناحیه سر صدمه دید که چند روز بعد در بیمارستان 

ونه های بسیار دیگری تنها از جان باخت، همه اینها و نم

این واقعیت حکایت می کنند که کارفرمایان برای صرفه 

جوئی در هزینه های تولید، نکات ایمنی را رعایت نکرده و 

پس از هر حادثه ای برای الپوشانی نقش کثیف خود در 

  ،رگ و یا صدمه دیدن کارگر منجر شدهحادثه ای که به م

با اندکی تعمق روی آمار ارائه شده از طرف سازمان جهانی کار می توان شرايط دهشتناکی که 

اين آمار بار ديگر ثابت . بورژوازی در سراسر جهان برای کارگران آفريده است را درک کرد

می کنند که انديشمند بزرگ طبقه کارگر، کارل مارکس حق داشت وقتی که در بررسی تاريخ 

از فرق سر تا نوک پا، از هر  د،سرمايه از بدو تول": ليد سرمايه داری نوشترشد شيوه تو

چرا که سرمايه دار بدون اينکه ( کتاب سرمايه ۱۳فصل ) ."می چکد خون و کثافت منفذش،

بريزد قادر به ادامه حيات  "ديگ کيميائی سرمايه"زالو وار خون کارگران را بمکد و آنرا به 

بودن سلطه سرمايه داری، موارد مشخص واقعيت فوق را امروز در با توجه به جهانی . نيست

از جمله با نگاهی به شرايط کار و زيست طبقه کارگر ايران در . همه جا می توان سراغ گرفت

به روشنی حيرت انگيزی می  -اين رژيم مدافع سرمايه داران-زير سلطه جمهوری اسالمی 

ينه چپاول دسترنج کارگران و تحميل شرايط توان مشاهده کرد که بورژوازی ايران در زم

از همتاهای جهانی اش چيزی کم ندارد، بلکه در بازی با جان کارگران نه تنها مرگبار به آنان 

 . خيلی از مرزها را هم زير پا نهاده است
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!چارۀ رنجبران، وحدت و تشکيالت است

  
تازه این ! جلوه می دهندکارگر حادثه دیده را مقصر  

مسئولیت آموزش کارگر برای  واقعیت نیز مطرح است که

کاری که به او محول شده، بر عهده کارفرما و دولت است 

که هم سرمایه داران خصوصی و هم دولت به مثابه 

بزرگترین سرمایه دار کشور از زیر بار چنین مسئولیتی شانه 

 .خراب می کنند خالی کرده و همه چیز را روی سر کارگر

به روشنی  ۱۴رشد شدید سوانح حین کار درنیمه اول سال 

نشان می دهد که با رشد بحران سرمایه داری ایران که 

رکود و تورم توامان جلوه ای از آن می باشد، سرمایه داران 

برای افزایش سود خود، به کاهش و یا حذف زالو صفت 

بطور طبیعی شدت بیشتری بخشیده و این امر ایمنی  موارد

کار و نقص عضو حین سوانح باعث بیش از دو برابر شدن 

تازه این وضع در شرایطی  .و مرگ کارگران شده است

است که تقریبأ هیچ آماری در مورد تعداد کارگرانی که بر 

اثر بیماری های ناشی از کار و وضعیت بسیار نابسامان 

د محیط کار جان می بازند وجود ندارد؛ واقعیتی که خو

بیانگر آن است که جمهوری اسالمی دست در دست 

به . سرمایه داران سعی دارد چنین امری را الپوشانی نماید

جز برای ایجاد ارزش اضافه  "کارگر"راستی آنها که برای 

هیچ ارزش دیگری قائل نیستند چه فرق می کند که کارگر 

به دلیل ایمنی نداشتن محیط و شرایط کار بمیرد و یا ذره 

در مواجه با چنین . وجودش در اثر بیماری از بین برود ذره

اوضاعی است که کارگران آگاه ایران راه نجات خود و هم 

سرمایه داری  نابودی نظام ظالمانهطبقه ای هایشان را در 

حاکم بر ایران که تار و پودش به امپریالیسم وابسته است 

نظام  تنها با نابودی این نظام و برقراری. جستجو می کنند

مطلوب کارگران یعنی سوسیالیسم است که محیط کار 

دیگر قتلگاه کارگران نخواهد بود و هر کارگری با خیالی 

آسوده می تواند همه استعداد و توان خود را در خدمت 

تولید نیازهای جامعه قرار داده و به اندازه کاری که می کند 

 .از حاصل فعالیتش بهره مند گردد

 

 

 

تجمع به  مرکزی اختمانکارمندان س

 !پيوستند کارگران البرز شرقی اعتراضی

نفر از کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی  ۶۳۳حدود 

صبح  ۱۳تا  ۶آبان ماه از ساعت  ۰صبح روز سه شنبه 

واگذاری غیر اصولی  اتجمع اعتراضی خود را در مخالفت ب

سیسات رفاهی و خدماتی این واحد معدنی به أبخشی از ت

. داری شاهرود، در مقابل ساختمان اداری از سر گرفتندشهر

آبان ماه جمعی از  ۱۱در تداوم این اعتراض صبح روز شنبه 

کارگران معدن البرز شرقی با تجمع در مقابل دفتر نماینده 

شاهرود در مجلس شورای اسالمی خواستار توقف واگذاری 

 بر. های این واحد معدنی به شهرداری شاهرود شدند زمین

اساس این گزارش، کارگران معترض که تعدادشان نزدیک 

شد با تجمع در  هایشان برآورد می نفر با خانواده ۱۳۳۳به 

 ۱۳مقابل ساختمان دفتر نماینده شاهرود در خیابان 

. های صنفی خود را مطرح کردند شهریور شاهرود خواسته

در ادامه این گزارش آمده است که همزمان با تجمع 

سنگ البرز شرقی برای بیان  دن شرکت زغالکارگران معا

مطالباتشان، کارکنان و کارمندان ساختمان مرکزی این 

تر خود را تعطیل و به اجتماع صنفی کارگران  شرکت نیز دفا

در پایان گزارش قید شده که هرچند در . معترض پیوستند

آبان، نماینده مردم  ۱۱ تجمع اعتراضی کارگران در روز

کارش در شهر شاهرود حضور پیدا نکرد شاهرود در دفتر 

های  اما تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی خواسته

 .صنفی خود را مطرح کردند

کارگر شرکت بين المللی  424 اخراج 

 !ماه ۶حمل ونقل خليج فارس، طی 

کارگر  ۴۲۳ آبان ماه، ایلنا، ۱۴بنا به گزارش روز پنجشنبه 

( گندم وآرد)فارس شرکت بین المللی حمل ونقل خلیج 

. اند ماه گذشته با اتمام قرارداد کاری، بیکار شده ۶طی 

ای پیش از  این واحد حمل ونقل جاده: کارگران می گویند

این حدود هزار کارگر قراردادی تحت عنوان راننده کامیون 

و اداری داشته است، که کارفرما از فروردین سال جاری تا 

ز آنان را به دلیل عدم نیاز به نفر ا ۴۲۳پایان مهر ماه تعداد 

اما اوج اخراج کارگران در یک ماه و نیم . مرور اخراج کرد

بر اساس این گزارش، اولین . گذشته انجام شده است

های ه  نفر از رانند ۳۳های شرکت خلیج فارس به  اخراجی

تریلی شاغل در دفتر اصلی شرکت واقع در شهرستان 

تا  ۳شود که با سوابق  اسالمشهر استان تهران مربوط می

پس از آن تعداد دیگری از . اند ساله ناگهان بیکار شده ۱۰

تر شهرستانی و نیروهای ستادی شرکت به  ه های دفا رانند

 .مرور اخراج شدند

 

 شرکت پيمانکاری کيسون و 

 !تجمع اعتراضی کارگران اخراجی

کارگر پیمانی قطار  ۰۲۳آبان ماه،  ۱۶صبح روز شنبه 

ز در اعتراض به اخراج ناگهانی خود در محوطه شهری اهوا

کارگران پروژه قطار . کارگاه قطار شهری تجمع کردند

شهری اهواز با اعالم این خبر افزودند؛ اخراج این کارگران 

آبان ماه، در حالی از سوی کارفرما اعالم  ۱۲روز سه شنبه 

گشت که یک روز قبل از آن، شرکت قطار شهری اهواز 

ز اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران رو ۲۲ پس از

ماه از  ۶باالخره از محل مطالبات کارفرما تنها معادل 

 .معوقات مزدی کارگران را پرداخت کرده بود

 

ماه  ۶ روز اعتراض سرانجام 22 در پی

حقوق کارگران شرکت پيمانکاری کيسون 

 !در اهواز پرداخت شد

اعتراضات  بر اساس گزارشی از کارگران قطار شهری اهواز؛

مهر ماه،  ۱۳صنفی کارگران این شرکت که از روز جمعه 

در ادامه بی توجهی های کارفرما در پرداخت معوقات 

آبان ماه وارد  ۴مزدی آنان آغاز شده بود در روز دوشنبه 

 . روز خود شد بیست و دومین

کارگر می أ هزار در این روز کارگران این شرکت که حدود

ان شرکت پیمانکاری کیسون واقع باشند در مقابل ساختم

کارگران . در خیابان اقبال، دست به تجمع اعتراضی زدند

های ترانسفور، تعمیرات، عملیات  معترض که در بخش

ماه  ۲کنند خواستار دریافت  کار می …خاکی و اجرا و

حقوق معوقه ای هستند که کارفرمای شرکت کیسون با 

ه پرداخت آن را همراهی مدیر عامل قطار شهری اهواز وعد

به کارگران تا پایان هفته گذشته داده بود، وعده ای که تا 

 .آبان عملی نشده بود ۴ روز

آبان ماه،  ۱۱در پی تداوم اعتراضات کارگران روز شنبه  

ماه حقوق معوقه  ۲ ماه از ۶ سرانجام کارگران موفق شدند

با اشاعه این خبر  "پیروزی"اما این . خود را دریافت کنند

نفر از  ۰۶۳م شد که ممکن است در روزهای آینده أتو

  .کارگران این شرکت تعدیل شوند
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!استکارگران های مستقل کارگری، حق مسلم  تشکل

  
 .... خلق فدائی چریک کارگران از

 ۲از صفحه 
میرشکاری را در همان روز دستگیر و  دیگرش رفیق علی 

به اتهام توطئه علیه  ۱۰۰۲شهریور ماه سال  در روز سوم

ان سرمایه، به اسالمی و در حقیقت مخالفت با حامی انقالب

 به این ترتیب خانواده میرشکاری در. اعدام سپردند جوخه

ضد  همان آغاز روی کار آمدن جمهوری اسالمی ماهیت

رهائی  مردمی این رژیم را با تقدیم دو شهید به انقالب

رفیق کارگر، حمید  .بخش خلق های ما تجربه نمود

ن میرشکاری با توجه به آگاهی و تجربه هائی که در جریا

شرکت مستقیمش در انقالب کسب کرده بود با شهادت 

خونین برادارانش تنها عزم خود را برای مبارزه هرچه قاطع 

به . تر با رژیم ددمنش جمهوری اسالمی راسخ تر نمود

 واقع این خون ها وی را به مبارزه جهت قطع قطعی هر

گونه ظلم و ستم و استثمار کشاند و ایمانش را به مبارزه 

او . ه به عنوان تنها راه رسیدن به آزادی صیقل دادمسلحان

که سازمان چریک های فدائی خلق را همانند بسیاری از 

 -رفقای هوادار چریک ها به درستی سازمان سیاسی

نظامی کارگران می دانست و به همین دلیل هم به این 

سازمان پیوسته بود به تدریج متوجه شد که جریانی که بعد 

چریک های فدائی  اه تحت عنوان سازماناز قیام بهمن م

خلق فعالیت می کرد، به جای تحلیل انقالبی ماهیت رژیم 

جانشین رژیم شاه و اتخاذ تاکتیک های انقالبی برای 

مبارزه با آن، جمهوری اسالمی را رژیمی ضد امپریالیست 

جلوه داده و راه مماشات و سازشکاری با رژیم جدید را در 

ته در پی بردن به چنین واقعیتی رفیق الب. پیش گرفته است

حمید تنها نبود بلکه بطور طبیعی هر روز مردم و هواداران 

شاهد جلوه های جدیدی از سازشکاری دارو دسته  سازمان

 رفیق حمید با آگاهی از اعالم. بر این جریان بودند حاکم

 موجودیت چریک های فدائی خلق و مرزبندی آنها با

چریک  کرده در سازمان، به صفوفاپورتونیست های النه 

او پس از مدتی فعالیت در . های فدائی خلق ایران پیوست

صفوف چریک های فدائی خلق با انشعاب غیر اصولی ای 

در بحبوحه یورش ارتجاع  ۶۳مواجه شد که در سال 

جمهوری اسالمی به توده های مبارز و سازمان های 

ه جدائی انقالبی، به چریک های فدائی خلق تحمیل و ب

رفیق . از نیرو ها از این سازمان منجر گشت بخش بزرگی

حمید که متأسفانه در این بخش قرار گرفته بود چندی بعد 

به همراه بخشی از آن رفقا در کردستان به صفوف 

 به این ترتیب رفیق. پیوست های فدائی پیشمرگان چریک

نامیده می شد بار دیگر در  "کاک سعید"حمید که حال 

او در کردستان همراه . قبلی خود قرار گرفت یارانکنار 

چریک های فدائی خلق به نبردی  دیگر پیشمرگان

جمهوری اسالمی  دالورانه با پاسداران و ارتش سرکوبگر

در جریان یکی از این نبردها بود که وی آماج . مشغول شد

گلوله های این نیروهای ضد خلقی سرکوبگر قرار گرفت و 

انش در راه آزادی توده های دربند خونش همچون برادر

جریان درگیری دالورانه رفیق حمید  .ایران بر زمین ریخت

میرشکاری و دیگر پیشمرگان رزمنده چریک های فدائی 

خلق با مزدوران مسلح رژیم جمهوری اسالمی در همان 

زمان در اطالعیه سازمان توضیح داده شد که متن آن به 

 :قرار زیر است

دو،  بح بیست خرداد سال شصت ودر ساعت هشت ص"

ارتفاعات  نیروهای مزدور دشمن از محل استقرار خود در

در آن مستقر  که از روز قبل "علم آوا"و  "کانی رش"

روستاهای  بودند، یورش وحشیانه خود را به طرف

مقاومت  آغاز کردند که با "آشی گوالن"و  "سردرآوا"

ان ارتجاع که پاسدار .سرسختانه پیشمرگان مواجه گردیدند

و پیشمرگان مستقر  "سردرآوا" قصد محاصره روستاهای

مقابل مقاومت و تعرض متقابل  در آن را داشتند در

یک . حلقه محاصره را کامل نمایند پیشمرگان نتوانستند

چریک های فدائی خلق ایران در  دسته از پیشمرگان

با نیروهای  "سردرآوا"و  "آشی گوالن" ارتفاعات مابین

دشمن درگیر شده و دسته دیگری از پیشمرگان  ضربتی

 های فدائی خلق برای کمک به پیشمرگان سازمان چریک

که از  کومله و پیشمرگان حزب دمکرات کردستان ایران

به آن سوی  دفاع می نمودند، "سردرآوا"مواضع خود در 

نقطه به داخل  نیروهای مزدور رژیم که در یک. شتافتند

مقاومت خانه به  کرده بودند با نفوذ "سردرآوا"روستای 

نبرد نابرابر، علیرغم  در این. خانه پیشمرگان مواجه گشتند

و کاتیوشا را با بسیج وسیع  آنکه رژیم ده ها توپ و خمپاره

بود نتوانست پیشمرگان مستقر  مزدوران خود به کار گرفته

در این نبرد . حلقه محاصره نگاه دارد را در "سردرآوا"در 

به طول انجامید دشمن علیرغم استفاده از  که تا غروب

سنگین و نیمه سنگین متحمل تلفات سنگینی  سالح های

کشته ها و زخمی های مزدوران به حدی بود  شد و تعداد

حمل آنان رفت و آمد آمبوالنس ها یک لحظه  که برای

بود که یکی دیگر از  عملیات این در. نمی شد قطع

د میرشکاری به شهادت خلق، رفیق حمی پاکترین فرزندان

چهار تن از پیشمرگان چریک های فدائی خلق  رسید و

از  طبق اطالع رسیده در آن روز پنج تن. زخمی شدند ایران

حزب  پیشمرگان سازمان کومله و یک تن از پیشمرگان

 ."دمکرات نیز در این نبرد به شهادت رسیدند

رفیق کارگر، حمید میرشکاری اینچنین زندگی و مرگ  

را در خدمت هموار کردن راه رهائی کارگران و  خود

 .زحمتکشان قرار داد

مبارزه  تاریخ مبارزاتی خلق های ایران و زندگی سراسر

از سلطه ستم  شهدای ما نشان داده است که تنها راه رهائی

کارگر، انقالبی که  و بیداد، انقالبی است به رهبری طبقه

ر دادن زندگی و قرا کارگران رنجدیده ایران باید با الگو

میرشکاری به آن پیوسته  مبارزه کارگرانی چون رفیق حمید

 .برسانند و آن را به سرانجام مطلوب

 

دولت روحانی در تدارک حذف حق مسکن 

 !از فيش حقوقی کارگران است

آبان ماهِ پایگاه خبری  ۱۲بر اساس گزارش روز سه شنبه 

ن به تیک؛ حق مسکن یکی از موارد بسته مزدی کارگرا

رود که همه ساله با افزایش نسبی به تصویب  شمار می

رسد و اجرایی شدن آن منوط به  شورای عالی کار می

اما امسال در اقدامی عجیب و . ت وزیران استأتصویب هی

بینی، این مصوبه شورای عالی کار برای  قابل پیش غیر

ت وزیران نگذشت و پس از أنخستین بار از تصویب هی

 . برد همچنان در بالتکلیفی به سر می گذشت هفت ماه

 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندی 

هزار  ۲۳قبل گفته بود که حق مسکن کارگران باید از مبلغ 

یافت که به دلیل عدم  هزار تومان افزایش می ۴۳تومان به 

تحقق و برای جبران این موضوع، پیشنهاد استفاده از برخی 

در . انگیزشی از جمله پایه سنواتی مطرح شده است مزایای

ادامه این گزارش آمده است که البته وی دلیل عدم 

هزار تومانی حق مسکن کارگران در  ۲۳تصویب افزایش 

پیشنهاد . را مخالفت کارفرمایان عنوان کرده است ۱۴سال 

معاون وزیر کار در حالی مطرح شده است که بسیاری از 

تعیین تکلیف هرچه سریعتر افزایش حق کارگران بر لزوم 

 کید دارند و معتقدند که شورای عالی کار أت ۱۴مسکن سال 

 

پیش از ورود به پرونده مزد سال آینده و جدی شدن 

مباحث، تکلیف عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران 

در بخش دیگری از گزارش . ت دولت را روشن کندأدر هی

ز کارگران بر این باورند آمده است؛ در همین حال برخی ا

پیشنهاد جبران حق مسکن سال جاری در "که طرح 

با توجه به تصویب نشدن  "افزایش پایه سنوات سال آینده

آن،  ت وزیران و نامشخص بودن تکلیف معوقات أآن در هی

های حذف حق مسکن کارگران حکایت دارد لذا  از زمزمه

قوقی های ح مخالفت خود را با حذف حق مسکن از فیش

 .دارند کارگران اعالم می
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!زنده باد کمونيسم! پيروز باد انقالب

  

 24کارگر زن و مصدوميت  2جان باختن 

 در اثر  ،کارگر دیگر

 !سرویس کارگران  واژگونی

های پزشکی استان  بر اساس گزارش روابط عمومی فوریت 

واژگونی  با آبان ماه، ۲۱روز جمعه  ،آذربایجان شرقی

 –جاده مرند  ۰سرویس حمل و نقل کارگران در کیلومتر 

 هکارگر زن در محل حادثه جان خود را از دست داد ۲جلفا، 

 . کارگر هم مجروح شدند ۲۳و 

 

کارگر پروژه سد تنگ سرخ  ۰4 تجمع

  !ماه حقوق معوقه ۰اعتراض به  در یاسوج؛

پروژه سد در شاغل  به دنبال تجمعات اعتراضی کارگران

از  یمختلف دولت یها مقابل نهادیاسوج در تنگ سرخ 

یکی از  آبان ماه، ۲۳روز چهارشنبه یاسوج  یاندارجمله است

 یتعداد کارگر که ط ینا: کارگران معترض اظهار داشت که

دست به  یمختلف دولت یها گذشته مقابل نهاد یها روز

در  یا شرکت آب منطقه یقاز طر اند، زده یاجتماع صنف

اما از بهمن ماه سال . کارنده مشغول ب یاسوجشهرستان 

بر اساس . به آنها پرداخت نشده است یگذشته دستمزد

 یاسوجپروژه سد تنگ سرخ  یاصل یکارفرما ،گزارش ینا

می احمد یرو بو یلویهاستان کهگ یا شرکت آب منطقه

 .باشد

 

و  يمانیکارگران پ یاعتراض تجمع

 !یرتا یرانکارخانه ا یقرارداد

و  یمانیاز کارگران پ یآبان ماه، جمع ۲۰روز دوشنبه  صبح

شدن  یدر اعتراض به حجم یر،تا یرانکارخانه ا یدقراردا

خود، در مقابل وزارت تعاون کار و رفاه  یکار یطشرا

از  :یندگو یمعترض م کارگران .تجمع کردند یاجتماع

 ینمأت یمانکارپ ییرکارخانه با تغ یریتمد یسال جار یابتدا

کارگران  یشغل یتامن ی،حجم یمانکاربه پ یانسان یروین

کرده  یدرا تهد یرتا یرانکارخانه ا یمانکاریپو  یقرارداد

 یاسِبا یکالست یدتول یدر حال حاضر خطوط اصل. است

محول شده و قرار است در  جمیح یمانکارکارخانه، به پ

کارخانه، همه خطوط  یریتیمد های یگذار یاستادامه س

کارگران  ینهمچن. واگذار شود یمانکارپ ینبه ا یدیتول

 ینکارگر شاغل در ا ۳۳۳ون از مجموع ادامه دادند؛ هم اکن

 ۱۰۳ یمانکاری،صورت په کارگر ب ۴۳۳به  یککارخانه، نزد

صورت ه ب رانکارگ یو مابق یصورت رسمه کارگر ب

در . کارنده مشغول ب تایر یرانا یددر خطوط تول یقرارداد

در مقابل وزارت تعاون کار و رفاه  از کارگران یجمع حالیکه

آبان ماه  ۲۰صبح  کارگراناکثر  ندده بوتجمع کرد یاجتماع

چند ساعت در محوطه  یدر اعتراض به وضع موجود برا

این تجمع اعتراضی . اعتراضی زدندتجمع دست به کارخانه 

مسئوالن وزارت تعاون کار و با وعده رسیدگی و پیگیری 

تجمع اعتراضی این در جریان . ی خاتمه یافترفاه اجتماع

وزارت  یندهور کارفرما، نمابا حض یجلسه مشترکقرار شد 

 یبتغ یلاما به دل. برگزار شودکارگران  یندهکار و نما

که هنوز مشخص  یگریجلسه به زمان د ینکارفرما، ا

آبان ماه،  ۲۳روز چهارشنبه  .موکول شده است یستن

یزد منتشر در استان  یزد یرکو یکارگران کاشگزارشی از 

ماه  ۰بابت  یدیشد مبنی بر اینکه کارگران این واحد تول

در  یو مهر سال جار یورمرداد، شهر یها حقوق ماه

 یکارخانه صنعت ینکارگران ا. برند یسر مه اعتراض ب

و پاداش  یدیاز ع یمبلغبه عدم پرداخت  همچنین نسبت

کارگران  .معترض می باشند یماه بن کارگر ۲و  ۱۰سال 

سال گذشته همواره دستمزد  یک یط :یندگو یم معترض

 .پرداخت شده است یربه دو تا سه ماه تاخ یکبا نزدآنها 

 

 ی ایرانکنتورسازکارگران کارخانه 

 مطالبات معوقه يگيرهمچنان پ

 !خود می باشند 

ایران در  یکنتورسازاز کارخانه  آبان ماه  ۲۰روز شنبه 

که  گزارش داده شد که در شرایطیشهرستان البرز 

به فرماندار  یا نامه مزبور با ارسال شرکت یرعاملمد

هفدهم آبان ماه  در: ه کهادعا کرد ینشهرستان البرز قزو

 یرخرداد و ت یها مطالبات معوق مربوط به ماه یسال جار

، اما پرسنل پرداخت شده است یهکل یبه همراه بن کارگر

خود  یدر پرداخت دستمزدها یرخأبه تکارگران این واحد 

صورت  یدتول یشبا توجه به افزا :یندگو یممعترض بوده و 

که کارفرما پرداخت  رفت یانتظار م ی،گرفته در سال جار

اما در عمل نه . قرار دهد یتمطالبات کارگران را در اولو

 رانو ذهاب کارگ یابا یسسروتنها این کار را نکرده بلکه 

و کارگران  ؛قطع شده است یمشکالت مال یلبه دل یزن

 .ندشو یخود در محل کار حاضر م ینهبا هز اجبارأ

 

کارگران فوالد و چدن درودِ لرستان، 

بدون اخذ نتيجه ای به تجمعات اعتراضی 

 !خود خاتمه دادند

سرمایه دار زالوصفت کارخانه فوالد و چدن درودِ لرستان 

ماه هاست که از پرداخت مزد کارگران این کارخانه 

. خودداری کرده و پاسخی نیز به اعتراضات آنها نمی دهد

های  می گویند معوقات مزدی آنها به ماه ران کهگاین کار

و مهر ماه سال جاری مربوط  خرداد، تیر، مرداد، شهریور

مهر ماه تجمع  ۲۶شود، آخرین بار روز یکشنبه  می

کارگران این واحد در . اعتراضی خود را بر پا کردند

روزه خود  ۱خصوص علت پایان دادن به تجمع اعتراضی 

این وضعیت زمزمه تعطیلی و گفتند از بیم آنکه با ادامه 

انحالل فوالد و چدن درود قوت بگیرد ترجیح دادند تا به 

 .دکار سابق خود بازگردن

 

 روز اعتراض کارگران دهمين

 !یهعسلو ۲9فاز  يمانکاریپ 

 ۱۰فاز  یمانکاریکارگر پ ۲۳۳روز اعتراض حدود  دهمین

 آغاز شد که از روز یآبان ماه در حال ۰۳روز شنبه  یه،عسلو

ها  آبان ماه کارگران معترض در خوابگاه ۲۱پنجشنبه 

بر . کنند یم یحضور دارند و از رفتن به سر کار خوددار

 یمراجعات متعدد کارگران به فرماندار :گزارش یناساس ا

 یرغمبوده است و عل نتیجه یبوشهر تاکنون ب یاستاندار و

لحظه  ینکارگران تا ا ینمسئوالن، مطالبات ا یها وعده

 .اخت نشده استپرد

 

  "غرب کرمانشاه یاپو" سی کارگر

  ی،روز تجمع اعتراض ۶پس از 

 !به کرمانشاه باز گشتند

غرب  یاپو" از کارگران شرکت یکی آبان ماه، ۲۱چهارشنبه 

که در  یمکارگر هست ۰۳ از یشبما  خبر داد که "کرمانشاه

 یم،بود "غرب کرمانشاه یاپو"گذشته در استخدام شرکت 

 نادسابق، و بودن اس یکارفرما یبانک یبده یلدلاما به 
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!زنده باد مبارزۀ مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی ست

  
 ینا ی،ما در دست و مسکونیمربوط به منازل  یتمالک

 یفاسناد با حکم دادگاه به نفع بانک صادرات ضبط و توق

غرب  یاهفته گذشته کارگران پو یلدل ینبه هم. شود یم

در تهران روز در مقابل دفتر کارفرما  ۶کرمانشاه به مدت 

 یندهکه توسط نما یا با وعده یتو در نهاتجمع کردند 

داد، به کرمانشاه  ناسناد منازلشا یبر آزادساز یکارفرما مبن

توافق در حضور  ینا :در ادامه افزوداین کارگر . بازگشتند

اساس  یناداره کار صورت گرفته است و بر هم یندهنما

 .کارگران معترض به حضور خود در تهران خاتمه دادند

 

باز هم تجمع کارگران کارخانه واگن پارس 

ماه  9اراک در اعتراض به عدم پرداخت 

 !دستمزد خود

کارگر  ۲۳۳آبان ماه، نزدیک به  ۰ظهر روز سه شنبه 

 ۰کارخانه واگن پارس اراک، در اعتراض به پرداخت نشدن 

ماه مطالبات مزدی خود در خیابان مجاور کارخانه تجمع 

ر این تجمع اعتراضی خواستار کارگران معترض د. کردند

دریافت مطالبات معوقه و تغییر مدیریت این واحد تولیدی 

گویند مهمترین عاملی که  کارگران معترض می. شدند

باعث بحران مالی در کارخانه واگن پارس شده است نحوه 

مدیریت کارخانه است و به همین دلیل با اعتراض امروز، از 

خواهیم ضمن پی گیری  مسئوالن استانی وشهرستانی می

مطالبات معوقه مان در خصوص نحوه مدیریت این کارخانه 

در ادامه این اعتراضات روز چهارشنبه . تصمیم گیری کنند

کارگران . آبان ماه نیز کارگران مبادرت به تجمع نمودند ۱۰

این کارخانه می گویند در حال حاضر اگر بدحسابی کارفرما 

ها با احتساب آبان ماه،  ی آنادامه یابد، حجم معوقات مزد

رسد که کارفرما به دلیل آنچه که آن  ماه می ۴به بیش از 

را کمبود منابع مالی عنوان کرده از پرداخت آن به کارگران 

به گفته این کارگران معترض، . خودداری کرده است

کارفرما، در روزهای اعتراض در حضور اعضای شورای 

سته است با دادن فرصت اسالمی کارخانه از کارگران خوا

ولی کارگران . دو ماه به وی به اعتصاب خود خاتمه دهند

برای پایان دادن به اعتراضات صنفی شان از کارفرما 

 .خواهند که این مشکالت ادامه پیدا نکند تضمین می

تجمع اعتراضی کارگران معدن چشمه 

 !پودنه مقابل فرمانداری کوهبنان

در روز  "کارگران کرمان"بر اساس گزارش پایگاه خبری 

آبان ماه، تعدادی از کارگران معدن زغال سنگ  ۱۳یکشنبه 

چشمه پودنه کوهبنان، به دلیل عدم رفع مشکالت مالی، 

بر . مقابل فرمانداری کوهبنان مبادرت به تجمع نمودند

اساس این گزارش، این کارگران خواهان سامان دهی 

این . ود بودنداوضاع این معدن و پرداخت معوقات حقوقی خ

کارگران در ماههای اخیر نیز اعتراضاتی در این خصوص 

داشته اند که آخرین تجمع اعتراضی آنان در روز سه شنبه 

شهریور ماه جاری در محوطه معدن برای تاخیر در  ۰۱

عدم پرداخت مزد . پرداخت چند ماه مزد خود بوده است

ورد کارگران و اخراج آنان به دلیل اعتراض به این برخ

ظالمانه سرمایه دار حریص امروز یکی از حاد ترین 

کارگری مشکالت نه فقط این شهرستان بلکه کل جامعه 

در همين راستا در   .ایران را تشکیل می دهد

ارديبهشت ماه سال جاری بعد از اعتراض 

کارگران معدن زغال سنگ چشمه پودنه نسبت 

به عدم دريافت سه ماه از دستمزد خود، يکی از 

 .ارگران اين معدن اخراج شدک

گویند، کارفرما این کارگر را که یکی از  کارگران می 

ها در کار خود بوده، به بهانه فحاشی  ترین نیرو متخصص

صحت ندارد و   در حالی که این بهانه. اخراج کرده است

ماهه  ۴تنها دلیل اخراج این کارگر اعتراض به تعویق 

نهایت اخراج   رفرما و در حقوق بود که منجر به عصبانیت کا

کارگران معترض همچنین گفتند که مشکل   .وی شد

شأن کارگر در این معدن رعایت   اصلی ما این است که

از دی ماه سال . دستمان هم به جایی بند نیست .شود نمی

نفر از این معدن اخراج شده اند،  ۱۰الی  ۱۲گذشته تا امروز 

داستان   .کندهیچکس هم به این وضعیت رسیدگی نمی 

این اخراج ها طوالنی است تا جایی که در پی اعتراض 

نفر از کارگران معدن چشمه پودنه در  ۲۱۳صنفی بیش از 

، تعداد کارگران اخراجی این ۱۰دی ماه سال  ۱۴تاریخ 

کارگری که در سال  ۲۱۳نفر رسید؛ و اکنون از  ۱معدن به 

  .ه اندنفر باقی ماند ۱۰۳گذشته مشغول کار بودند تنها 

یکی از کارگران اخراج شده از این معدن که به علت  

شکایت به کارفرما از کار بیکار شده بود در گفتگو با ایلنا 

مجبور شدیم  ما که دستمان به جایی بند نبود: گفته است 

از کارفرما بخواهیم شکایتش را پس بگیرد، در پاسخ به 

ضمن  ، کارفرمادرخواست ما برای بازپس گیری شکایت

 .اخذ تعهد از ما خواست دیگر به شرکت برنگردیم

از دیگر دالیل اعتراض کارگران معدن چشمه پودنه، عدم 

یک نهاد کارگری واقعی و همچنین  فقدانوجود نماینده، 

معدن چشمه . در نظر گرفتن شرایط سخت کار می باشد

سال از تاسیس آن  ۱۳پودنه یک معدن نوپاست که 

گران، این معدن تا سالهای آینده به گفته کار. گذرد می

 ۴۰این معدن در . ذخیره باالیی جهت استخراج وجود دارد

 .کیلومتری شهر کوهبنان در شمال استان کرمان قرار دارد

 

 

و  "آوانگاه شوکت "خصوصی شدن شرکت

 !تجمع اعتراضی کارگران

نفر از کارگران  ۶۳آبان ماه، حدود  ۱صبح روز شنبه 

در مقابل  "آوانگاه  شوکت"ر شرکت بازنشسته و شاغل د

استانداری استان مرکزی؛ در اعتراض به پرداخت نشدن 

طلب مزدی و نیز وضعیت نامشخص سود سهام کارگران، 

بر اساس این گزارش، در شرکت شوکت . تجمع کردند

کارگر مشغول کارند که از زمان  ۲۳۳آوانگاه نزدیک به 

برای دریافت  ۲۴خصوصی شدن این واحد تولیدی در سال 

 .اند مطالبات خود با مشکالتی مواجه شده

 

کارگر شرکت ایران کالچ در  44تجمع 

 !اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی

تن از  ۴۳آبان ماه، حدود  ۱بر اساس گزارش روز شنبه 

کارگران قراردادی شرکت کالچ در اعتراض به دریافت 

اپی، نکردن مطالبات مزدی خود، برای ششمین روز پی

این   .مقابل دفتر این شرکت در تهران تجمع کردند

کارگران معترض می گویند، همه ما کارگران فنی و 

مهندسی هستیم که در بهار و تابستان سال جاری برای 

مدتی چند ماهه بصورت پیمانی به عنوان جوشکار، برقکار 

البصره عراق، از طریق شرکت  نیروگاه شط  در پروژه... و

صاالت چدنی کالچ که دفتر آن در تهران قرار دارد لوله و ات

شود، کار  البصره محسوب می  و از پیمانکاران نیروگاه شط

یکی از کارگران معترض با بیان اینکه از حدود . کردیم می

 یک هفته پیش برای وصول معوقات مزدی خود در مقابل
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!کارگر زندانی آزاد باید گردد

  
صورت ه ب: ه ایم، افزود دفتر پیمانکار این پروژه تجمع کرد

شخص هرکدام از ما از یک ماه تا سه ماه در عراق بودیم م

و در تکمیل پروژه نیروگاه بصره فعالیت کردیم اما تا این 

در . ایم لحظه تنها مقدار ناچیزی از مزد خود را دریافت کرده

خاتمه این گزارش به نقل از یکی دیگر از کارگران معترض 

زدمان را در عراق به ما گفته شد که دستم: آمده است که

باید از دفتر تهران دریافت کنیم اما تا امروز هنوز وجهی 

 .بابت مزد و حق بیمه به ما پرداخت نشده است

 

 تجمع اعتراضی کارگران 

 !مجتمع سيمان تهران

کارگر مجتمع  ۰۳۳آبان ماه، حدود  ۱۲صبح روز دوشنبه 

سیمان تهران مقابل دفتر مدیریت مجتمع تجمع کردند، 

کارگران . ود ساعت یازده خاتمه یافتاین تجمع حد

ترین دالیل این اعتراض را شنیدن  معترض یکی از مهم

هایی مبنی بر فروش هتلی که مجتمع سیمان تهران  زمزمه

عالوه بر این مسائل دیگری . اعالم کردند ،در مشهد دارد

ازجمله حذف اضافه کاری و پرداخت نشدن سنوات سال 

 .رگران معترض بوده استگذشته نیز باعث نارضایتی کا

 

درصدی مصدومين حوادث  9۰افزایش 

 !کار در استان کهکيلویه و بویراحمد

روابط عمومی پزشکی قانونی استان کهکیلویه و بویراحمد، 

آبان ماه گزارش داد که آمار مصدومین  ۲۰روز دوشنبه 

نفر بوده  ۲۴۰ناشی از حوادث کار ، طی هفت ماه گذشته 

کارگر زن و  ۱گزارش از این تعداد بر اساس این . است

در  ۱۴آمارهفت ماهه اول سال. اند کارگر مرد بوده ۲۰۶

 ۱۳۲که تعداد آنها  ۱۰مقایسه با مصدومان حوادث کار سال

درصدی تعداد مصدومین خبر می  ۰۲نفر بوده از رشد 

همچنین بر مبنای این گزارش آمار مرگ در اثر حادثه .دهد

 .نفر بوده است ۰این استان  کار در هفت ماهه امسال در

 

نفر از کارگران  44تجمع اعتراضی حدود 

 !معدن زغال سنگ پابدانا در کرمان

نفر از کارگران  ۴۳آبان ماه، حدود  ۱۱صبح روز دوشنبه 

معدن زغال سنگ پابدانای جنوبیِ زرند کرمان در اعتراض 

ماه دستمزد خود، در محوطه معدن  ۰به پرداخت نشدن 

بر اساس این گزارش، کارگران معترض می . تجمع کردند

آبان ماه نیز  ۳گویند پیش از این و در روز پنجشنبه 

گروهی به نمایندگی از سوی کارگران، به علت پرداخت 

ماه دستمزدشان با مدیریت معدن گفتگویی انجام  ۰نشدن 

داده بودند، که براساس آن قرار بود معوقات مزدی تا روز 

اما با گذشت . ه حساب شان واریز شودآبان ماه، ب ۲جمعه 

روز از مهلت تعیین شده، هنوز طلب مزدی کارگران  ۴

 .پابدانای جنوبی به حساب آنها واریز نشده است

 

تجمع اعتراضی کارگران معدن سنگرود، 

 !مقابل ساختمان شرکت در تهران

نفر از کارگران معدن  ۶۳آبان ماه، حدود  ۱۱روز دوشنبه 

به دلیل عدم محاسبه ( نگ البرز غربیزغال س)سنگرود 

ایام بیکاری با قانون مشاغل سخت و زیان آور در خصوص 

بازنشستگی شان، با سفر به تهران در مقابل شرکت تهیه و 

 .تولید مواد معدنی، تجمع کردند

ایم تا  امروز به تهران آمده: این کارگران می گویند

ا، مسئول مسئوالن شرکت تهیه تولید که در مقام کارفرم

مین اجتماعی أپرداخت حق بیمه و سایر مطالبات سازمان ت

 .هستند به مشکل کارگران معدن سنگرود رسیدگی کنند

اعتراض کارگران این معدن روز بعد نیز ادامه یافت و 

کارگران معدن زغال سنگ البرز غربی برای دومین روز 

متوالی مقابل ساختمان سازمان تهیه و تولید مواد معدنی 

بر اساس این گزارش یکی از کارگران . ایران تجمع کردند

با اعالم این خبر اظهار داشت؛ تجمع اعتراضی کارگران 

زغال سنگ سنگرود در تهران در حالی وارد دومین روز 

شده است که روز گذشته نیز این تعداد کارگر برای تحقق 

هایشان مقابل ساختمان سازمان تهیه و تولید از زیر  خواسته

بیان  وی با. های وزارت صنعت، تجمع کرده بودند جموعهم

اینکه شب گذشته شمار دیگری ازهمکارانش به تهران 

بدون شک همه : اند افزود آمده و به جمع آنها ملحق شده

 .ما منتظر پاسخ موافق مسئوالن هستیم

پس از تجمع دو روز متوالی در مقابل ساختمان سازمان 

کارگران معدن یران، تهیه و تولید مواد معدنی ا

بازگشتند سنگرود در شرايطی به محل زندگی خود 

آبان ماه، جلسه مشترکی میان نمایندگان  ۱۲که در روز 

مین اجتماعی برای رسیدگی به مشکالت پیش أکارفرما با ت

مین أآمده برگزار شد که براساس آن قرار شد سازمان ت

گران ای کار اجتماعی بار دیگر با بررسی پرونده بیمه

طبق قانون به "سنگرود صحت ادعای کارفرما که آیا 

کارگران معدن   تعهدات خود در قبال پرداخت حق بیمه

را بررسی کرده و تا روز  "سنگ رود عمل کرده است

های مجدد سازمان  آبان ماه، نتیجه بررسی ۱۳یکشنبه 

مین اجتماعی در جلسه مشترک دیگری بررسی شود تا أت

ار سخت و زیان آور کارگران معدن وضعیت بازنشستگی ک

 .سنگ رود مشخص شود

با وعده بررسی و پيگيری خواست های 

کارگران، تجمع اعتراضی کارگران سيمان 

 !لوشان در تهران خاتمه یافت

جمعی از کارگران قراردادی سیمان لوشان در استان 

آبان ماه، با سفر به تهران  ۱۱گیالن، صبح روز سه شنبه 

نفر از همکارانشان در نتیجه  ۰۶بالتکلیفی  در اعتراض به

تعطیلی این واحد تولیدی، مقابل ساختمان بنیاد مستضعفان 

 . تجمع کردند

یکی از کارگرانی که در این تجمع اعتراضی حضور یافته، 

می گوید؛ مشکالت کارگران سیمان لوشان در مرداد ماه 

های  از زمانی آغاز شد که دولت وقت به بهانه ۱۲سال 

نفر  ۱۲۳و . مختلف این واحد صنعتی را تعطیل اعالم کرد

از کارگران کارخانه سیمان لوشان قبل و بعد از تعطیلی 

کارگر  ۳۰کارخانه طی چند مرحله اخراج شدند و در نهایت 

نفرشان  ۰۳پیمانی و رسمی در این کارخانه باقی ماندند که 

طی یکسال گذشته در دو مرحله بازخرید خدمت شدند و 

کارگر بدون دریافت دستمزد وضعیت شغلی  ۲۰م اکنون ه

کارگران در آن زمان برای باز گشایی . مشخصی ندارند

کارخانه و بازگشت به کار، تجمعات متعددی را در مقابل 

نهادهای مختلف دولتی در استان گیالن و مقابل بنیاد 

مستضعفان در تهران برگزار کردند که نتیجه ای در بر 

 .ع بالتکلیفی کارگران ادامه پیدا کردنداشت و موضو

آبان ماه،  ۲۳در ادامه این تجمع اعتراضی روز چهارشنبه 

یکی از کارگران سیمان لوشان از پایان اعتراض یک روزه 

کارگران سیمان لوشان در تهران مقابل ساختمان بنیاد 

مستضعفان خبر داد و گفت؛ این تجمع اعتراضی حوالی 

آغاز شد و در نهایت حوالی صبح روز گذشته  ۲ساعت 

، با وعده مسئوالن سازمان (آبان ماه ۱۱)شب  ۱۱ساعت 

ای کارگران تا اواسط ه بنیاد مستضعفان و پیگیری خواسته

 . هفته آینده، خاتمه یافت

کارگران می گویند؛ خواسته ما پرداخت مطالبات معوقه 

مزدی و امکان اشتغال دوباره در اجرای طرح نوسازی و 

اربری کارخانه سیمان لوشان است، که کارفرما تا به تغییر ک

 .امروز با این موضوع مخالفت کرده است
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!ابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن استدستمزد برابر در مق 

  

عدم پرداخت یک ساله دستمزد کارگران و 

 !افشای دروغگوئی استانداری خوزستان

آبان ماه،  ۱۶کارگران شرکت سپنتا بین الملل روز شنبه 

اظهارات استانداری خوزستان مبنی بر پرداخت شدن 

به گزارش ایلنا روز   .ات مزدی خود را تکذیب کردندمطالب

معاون استانداری خوزستان آبان ماه،  ۱۰چهارشنبه 

اعالم کرد که در پی تجمع جمعی از کارگران 

الملل در روز يکشنبه  شرکت حفاری سپنتا بين

شهريور ماه مقابل ساختمان استانداری  ۹۲

اهواز، کارفرمای اين واحد در هفته جاری همه 

کارگر را يکجا پرداخت  ۶۵۷طالبات يکساله م

 . کرده است

دروغ، علت پرداخت نشدن  این استانداری در پی اعالم

دستمزد کارگرانِ این شرکت حفاری را کمبود منابع مالی 

ماه  ۱۲عنوان نمود که گویا این امر باعث شده بود کارفرما 

به کارگران حقوقی نپرداخته و همه دسترنج آنان را به 

اما کارگران این شرکت با تکذیب خبر پرداخت . ب بزندجی

معوقات مزدی خود مطرح کردند که انتشار خبر ناصحیح 

ها مبنی بر دریافت مطالبات مزدی کارگران  در رسانه

چرا که طلبکارانِ . شرکت، برای آنها دردسرساز شد

کارگران، با استناد به اخبار منتشره، خواهان وصول 

یکی از کارگران با اعالم نگرانی از  .های خود شدند طلب

های  عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران علیرغم وعده

ده روز پيش از اين، وزير نفت با : مسئوالن گفت

پرداخت مطالبات مزدی کارگران شرکت توسط 

کارفرمای مادر موافقت کرده است اما تاکنون 

 .هيچ پرداختی به کارگران انجام نشده است

ه دنبال تداوم اعتراضات کارگران شرکت نفتی سرانجام و ب

آبان ماه، کارگران اعالم  ۲۳سپنتا بین الملل روز چهارشنبه 

ماه  ۱۳کردند که با پیگیری مسئوالن اداره کار شرق اهواز، 

در ماه دستمزد معوقه شان، توسط کارفرمایِ مادر،  ۱۲از 

به گفته کارگران، هنوز   .پرداخت شده استرشنبه روز چها

وضعیت دو ماه مزد باقیمانده و مجموع حق سنوات و 

 .و از این بابت طلبکارند. عیدی آنها روشن نیست

تجمع اعتراضی کارگران شرکت عرف 

 !ایران، مقابل ساختمان شورای شهر تهران

نفر از کارگران  ۶۳آبان ماه، حدود  ۱۳صبح روز یکشنبه 

در توجهی کارفرما  شرکت عرف ایران در اعتراض به بی

وصول مطالباتشان مقابل ساختمان شورای شهر تهران 

این کارگران در خصوص علت برپایی این . تجمع کردند

تجمع گفتند ما درشرکت عرف ایران به ساخت عالئم فنی 

و ترافیکی مشغولیم، اما در نتیجه جابجایی مدیران این 

ماه مزد و شش ماه حق بیمه از کارفرما  ۲شرکت بابت 

بیان اینکه مدیریت شرکت  ی از کارگران بایک. طلبکاریم

از )عرف ایران از چهار سال پیش تاکنون به تعاونی شهریار 

سپرده شده ( های زیر مجموعه شهرداری تهران شرکت

است، افزود که مشکالت ما نیز درست از همین زمان آغاز 

شده است و تأکید کرد که بصورت مشخص، بابت سه ماه 

اه آغازین سال جدید، هنوز حق آخر سال گذشته و سه م

مین اجتماعی پرداخت نشده است، ما أبیمه ما به سازمان ت

خواستار دریافت مطالبات معوقه و تضمین امنیت شغلی 

 .خود هستیم

 

به گرو گذاشتن خانه های کارگران شرکت 

پویا از طرف کارفرما و تجمع اعتراضی 

 !کارگران در تهران

اجی شرکت پویا غرب نفر از کارگران اخر ۰۳حدود 

کرمانشاه در اعتراض به واگذاری واحدهای مسکونی 

آبان  ۱۲سازمانی کارگران به بانک صادرات، روز دوشنبه 

ماه، برای چهارمین روز متوالی مقابل دفتر مرکزی شرکت 

یکی از کارگران معترض می گوید؛ . در تهران تجمع کردند

های  ابلت مدیره این مجموعه سازنده کأهی ۲۱در سال 

فشارقوی برق، از بانک صادرت تسهیالتی را در غالب وام 

و بابت ضمانت، اسناد زمین هایی را که در آن . گیرد می

های سازمانی کارگران واقع شده است را، در رهن  خانه

ها از طرف  وی با بیان اینکه، این زمین. دهد بانک قرار می

ه بود، سازمان مسکن و شهرسازی به کارگران واگذار شد

های  کارگران ساکن در خانه ۲۱افزاید، در سال  می

های حقوقی تفکیک سند مالکیت،  سازمانی، بابت پیگیری

کارفرما از این  أوکالتی را به کارفرما داده بودند و ظاهر

. ها استفاده کرده است وکالت برای در رهن گذاشتن زمین

ا پس کارفرم أاین کارگر معترض در ادامه می افزاید؛ ظاهر

از دریافت این تسهیالت در بازپرداخت آن با مشکل مواجه 

کارگر این  ۰۳تمامی  ۱۱شود بطوری که هم در سال  می

شوند و هم در  های فشار قوی اخراج می واحد سازنده کابل

حال حاضر بانک صادرات قصد دارد تا بابت مطالبات خود 

 أو در حال حاضر ظاهر. های گرویی را مصادره کند زمین

ی از کارفرما وجود ندارد و حتی اینجا در دفتر هیچ ردّ

 .مرکزی نیز کسی از او نشانی ندارد

 

ماه حقوق به کارگران شهرداری شوشتر،  ۰

 !پرداخت نشده است

آبان ماه، کارگران  ۰بر اساس گزارشی به تاریخ یکشنبه 

 ۲پیمانکاری شهرداری شوشتر از پرداخت نشدن نزدیک به 

این کارگران می گویند که . ود خبر دادندماه طلب مزدی خ

کارگر هستیم که به صورت قراردادی در  ۰۳۳نزدیک به 

های مختلف ستادی و خدماتی شهرداری شوشتر  قسمت

به غیر از چند ماه مزد پرداخت نشده، . کاریمه مشغول ب

بابت مقدار معینی از حق بیمه نیز طلبکاریم و هنوز بابت 

با ما تسویه حساب نشده  عیدی و پاداش سال گذشته

در این گزارش همچنین آمده که کارگران شهرداری . است

شوشتر می گویند که تا پیش از این، پس از برپایی هر 

اجتماع صنفی اعتراضی، قرارداد تعدادی از همکارنشان 

است و این امر باعث شده تا نگران امنیت   تمدید نشده

رگونه کنش شغلی خود بوده و به همین دلیل هم از ه

یید خبر پرداخت أگزارش در ادامه با ت. صنفی پرهیز کنند

قات مزدی کارگران قراردادی شاغل در این نشدن معوّ

مجموعه، توسط شهردار شوشتر و به نقل از شهردار، می 

های  افزاید؛ مشکالت مالی شهرداری شوشتر در سال

گذشته و عدم توانایی پرداخت مطالبات پیمانکاران، عامل 

 .صلی عقب افتادن دستمزد و مزایای کارگران می باشدا

 

 

 کارگر کارخانه تبریز کف 244بالتکليفی 

 ! و عدم پرداخت مزد و حق بيمه آنها 

آبان ماه، یکی از کارگران کارخانه تبریز  ۰روز سه شنبه 

کف، در یک اطالع رسانی اعالم داشت؛ از ابتدای فصل 

 دهی کارخانه به شرکتپاییز، این واحد تولیدی به دلیل ب

های برق و گاز و قطع جریان برق و گاز مصرفی کارخانه 

کارگر شاغل در آن  ۲۳۳طور کامل تعطیل و تمامی ه ب

بر اساس این گزارش به نقل از این کارگر؛ . بیکار شدند

پس از این اتفاق، چون فعالیت کارخانه متوقف شده است 

ضر می شوند اما کارگران هر روز چند ساعتی در کارخانه حا

چون کاری برای انجام دادن ندارند، دوباره به منزل باز 

این کارگر با بیان اینکه از دو سال پیش که . گردند می

کارخانه تبریز کف، دچار بحران مالی شد پرداخت دستمزد 

 و حق بیمه آنها با مشکل مواجه شده است، افزود؛ هفته
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!جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

  
قوق پرداخت نشدن حپیش به نشانه اعتراض به 

خرداد، شهريور و مهر ماه، در محوطه فرمانداری 

گزارش به گفته این . شهرستان مرند تجمع کردند

کارگر معترض، می افزاید؛ در اعتراضات قبلی، فرماندار از 

طرف کارفرما به ما قول داد معوقات مزدی و بیمه ای را 

روز  ۲۳بپردازد و برهمین اساس در شهریور ماه حدود 

اما به دلیل بدقولی و سه ماه بدهکاری به . شد ها فعال بیمه

 .مان تمديد نشدند  دفترچه های بيمهشرکت بیمه، 

 

ن، رود لرستاوکارگر سيمان د ۰44بيکاری

 !هدر پی تعطيلی موقت این کارخان

آبان ماه، قطع  ۱بر اساس گزارشی از لرستان؛ روز شنبه 

ت رود، به علت انباشوشدن گاز مصرفی کارخانه سیمان د

 ۲۳۳بدهی به اداره گاز و تعطیلی موقت این کارخانه، 

گزارش به نقل از کارگری . کارگر این کارخانه را بیکار نمود

با توجه به اینکه قطع طوالنی مدت گاز از نظر : می افزاید

د واقتصادی عملی عقالنی نیست کارگران سیمان دور

انتظار دارند که با برطرف شدن این مشکل فعالیت این 

 .احد تولیدی بار دیگر از سرگرفته شودو

 

 کارگر کارخانه فوالد قزوین، 54اخراج 

 !از ابتدای آبان ماه 

کارگران کارخانه فوالد قزوین واقع در تاکستان، روز 

کارگر این  ۰۳آبان ماه، با اعالم خبر اخراج  ۱۲دوشنبه 

کارگر  ۴۳۳کارخانه، اظهار داشتند؛ در این واحد تولیدی 

 ۱۳۳کار بودند اما طی سال جاری تاکنون حدود  مشغول به

 ۰۳نفر از کارگران پس از اتمام قرارداد کار در دو دسته 

کارگران با بیان اینکه زمان آخرین  .نفری اخراج شده اند

: گویند شود، می ها مربوط به ابتدای آبان ماه می اخراجی

 کارگر قرارداد موقت دیگر ۶۳این، کارفرما اسامی  عالوه بر

سال در این کارخانه سابقه  ۱۰ که به طور میانگین حدود

آنها . ها قرار داده است اند را در لیست اخراجی کار داشته

کارگر نیز از ابتدای ماه  ۶۳نگران هستند که مبادا این 

 .آینده پس از خاتمه قرارداد کارشان بیکار شوند

 

دستمزد کارگران آبدار عدم پرداخت 

 !ماه 3تا لنده، شهرستان 

ماه  ۱تا  ۰آبان ماه، از  ۲۳بر اساس گزارش روز چهارشنبه 

به کارگران آبداران شهرستان لنده در استان کهگیلویه و 

این . بویراحمد، دستمزد و حق بیمه پرداخت نشده است

کارگران آبدار به عنوان کارگزار اجرایی در تعمیر و 

ت آب سیساأبرداری از شبکه و ت نگهداری، کلرزنی و بهره

. آشامیدنی روستایی در سطح شهرستان لنده، اشتغال دارند

در این گزارش به نقل از کارگران آمده است که تا پایان 

زیر نظر مستقیم آب و فاضالب روستایی کار  ۱۰سال

کردیم، اما از ابتدای سال جاری زیر نظر شرکت  می

این کارگران در ادامه با ابراز . پیمانکاری مشغول به کاریم

نارضایتی از وضعیت بوجود آمده می گویند؛ برای پیگیری 

ها به صورت کتبی و شفاهی صدای  مطالبات معوقه خود بار

ایم، اما  خود را به مسئوالن استانی و شهرستانی رسانده

 .آنان به مشکالتمان توجهی نکرده اند

 

کارگر غواص،  5جان باختن و مصدوميت 

 !ددر اروند رو

ر رابطه با علت حادثه کشتیِ غرق شده در فرماندار آبادان د

آبان ماه، و کشته و مصدوم  ۱۰رودخانه اروند در روز جمعه 

کارگر غواص،اعالم کرد که یک گروه کارشناسی  ۰شدن 

وی در این رابطه گفت که از  .به منطقه اعزام شده است

هایی شامل  دوران جنگ تحمیلی در اروند رود غرق شده

وجود دارد که چند شرکت پیمانکاری لنج ها و کشتی هایی 

در منطقه، کار جمع آوری این مغروقه ها را انجام می 

از قرار معلوم این کارگران فوت شده، در یکی از . دهند

های الزم برای  نهالی های اروندرود مشغول انجام برش

جمع آوری یکی از این مغروقه ها بودند که به دلیل گیر 

 (CO2) (دی اکسید کربن)ز افتادن در مخزن و تنفس گا

بر اساس . دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند

نفر با  ۰کارگر جان باخته،  ۴این گزارش؛ از مجموع 

و کارگر چهارم نیز برادرزاده آنها   یکدیگر برادر بوده

در مورد هویت کارگر حادثه دیده . است  شده محسوب می

های آبادان  یمارستانپنجم که از قرار معلوم به یکی از ب

 .منتقل شده است هنوز هیچ اطالعی در دست نیست

 

نفر از  944کارگرفصلی شدن حدود 

  !سال 2کارگران دائم کارخانه قند فسا، در 

بر اساس گزارش یکی از کارگران کارخانه قند فسا به 

آبان ماه، وضعیت استخدامی نزدیک به  ۱۶تاریخ شنبه 

سال گذشته از  ۲احد تولیدی در نفر از کارگران این و ۰۳۳

 ۴۳۳و از مجموع . کار معین به کار فصلی تغییر کرده است

کردند در  کارگری که درگذشته در این واحد تولیدی کار می

 .کارگر فعالیت مستمر دارند ۱۲۳حال حاضر تنها 

 

رئيس اتحادیه معدنی در مغولستان خود 

 !ها به آتش کشيد رسانه  را در برابر دوربين

بر اساس گزارشی از نشریه دیلی میل، رئیس یک اتحادیه 

معدنی در مغولستان در اعتراض به خصوصی سازی صنعت 

معدن ذغال سنگ این کشور خود را در مقابل دوربین 

او که نامش فاش نشده در یک  .ها به آتش کشید رسانه

رابطه با خصوصی سازی و فروش در کنفرانس خبری که 

ترتیب داده شده بود در اعتراض به صنعت معدن مغولستان 

وی پیش از این اقدام در جمالتی . این امر خود را آتش زد

کند،  دولت دیگر از شرکت ما حمایت نمی: کوتاه گفت

های کارگران مجبورند گرسنگی بکشند، به این  خانواده

دلیل است که من خود را برای مردم مغولستان و 

 .کشم کودکانمان به آتش می

 

کارگر پيمانکاری کارخانه  ۲۲9 اخراج

 !سيمان تهران

آبان ماه، کارگران کارخانه سیمان تهران، در  ۴روز دوشنبه 

کارگر واحد هفتم  ۱۱۰یک اطالع رسانی اعالم کردند؛ 

ماه حقوق پرداخت نشده، در  ۲کارخانه سیمان تهران، با 

گزارش مطابق این . پی تعطیلی این واحد، اخراج شدند

 ۲۱۳۳با ظرفیت تولید  این واحد، کارخانه ی پیش از تعطیل

شهرک مشیریه فعالیت می  -تن در روز، در جاده خاوران

کارگر  ۱۱۰کارگر قرار داد مستقیم و  ۱۰۰حدود  و کرد

کار ه مشغول بدر آن پیمانکاری با سوابق کار متفاوت، 

کارگر  ۱۱۰یکی از کارگران اخراجی می گوید؛ حدود  .بودند

، "گلسار"قرارداد شرکت های پیمانکاری این واحد، تحت 

از پیمانکاران  "الوند دیبا کار"و  "نظم یاور ایرانیان"

اکنون . فعالیت داشتند ،وابسته به کارخانه سیمان تهران

مدیران سیمان تهران برای جلوگیری از افزایش بحران 

های  قطع همکاری با شرکتسیاست مالی کارخانه 

ها نیز در اول  و این شرکت انداتخاذ کرده  را  پیمانکاری

مهر ماه بخشی از کارگران شاغل در واحد هفتم را اخراج 

                                                             .کردند
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 !بر قرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر

 

برای آشنایی با دیدگاه ها و 

تحليل های چریکهای فدائی 

 های زیر ق ایران از سایتخل

 :دیدن کنيد
 

www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

برای تماس با چریکهای فدائی خلق 

 :ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائيد

BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 

 

 :آدرس پست الکترونيکی

E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 

 

 

 چریکهای فدائی خلق ایران

 

 
فردی به فردی دیگر آسيب جسمی وارد می آورد، زمانی که "

آن هم آسيبی که به مرگ وی بيانجامد، این را ما قتل غير عمد 

می ناميم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پيش بداند که آسيب 

وارده به مرگ طرف مقابل منجر خواهد شد، آنگاه عمل او را 

ر چنان هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را د. قتل عمد می ناميم

وضعی قرار می دهد که آنها به طور حتم به دام مرگی زودرس  

و غير طبيعی می افتند، مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال 

خشونت که مرگ در اثر شليک گلوله و یا به ضرب شمشير، وقتی 

جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حيات محروم ساخته و 

د که در آن قادر به زندگی آنها را در شرایطی قرار می ده

کردن نيستند، وقتی آنها را به زور چوب قانون مجبور می سازد 

که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتيجۀ اجتناب ناپذیر این 

شرایط است فرا رسد؛ وقتی جامعه می داند و به خوبی هم می 

داند که این هزاران نفر اجبارا قربانی این شرایط خواهند شد، و 

وجود این، شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دارد، این عمل با 

جامعه یک نوع قتل عمد است، درست مثل قتل عمد توسط یک 

فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه، قتلی که هيچ کس نمی تواند در 

قتلی که ظاهرا قتل نيست، زیرا . قبال آن از خویشتن دفاع کند

قربانی چونان مرگی  کسی قاتل را نمی بيند، زیرا که مرگ این

طبيعی به نظر می آید چرا که در آن، تعرض به عمل آمده 

ولی در هر حال در . بيشتر ناشی از بی عملی ست تا انجام وظيفه

 "اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"فردریک انگلس )
 

 


