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مرگ  ۳۵۸تن در حوادث کاری

از کارگران چریک فدائی خلق بياموزیم!

در  ۶ماهه نخست امسال!

رفیق نورآذر آقازاده

سرسخن:
"خانه کارگر" و فدراسیون
جهانی اتحادیه های کارگری
معاون روابط بینالمللی "خانه کارگر" جمهوری اسالمی
خبر داد که فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری
) ،(WFTUعلیرضا محجوب از مسئولین "خانه کارگر"
و نماینده مجلس شورای اسالمی را به عنوان نایب رئیس
این فدراسیون جهانی انتخاب کرده است .دستگاه تبلیغاتی
جمهوری اسالمی و خانه ضدکارگری اش می کوشند این
امر را به حساب موفقیت کارگران ایران گذاشته و آن را
یکی از پیروزی های طبقه کارگر ایران جا بزنند .در حالیکه
نه محجوب نماینده کارگران ایران بوده و می باشد و نه
"خانه کارگر" تشکلی مستقل و مدافع منافع کارگران می
باشد .واقعیت این است که خانه کارگر یک تشکل دولتی و
اسالمی است که بر بستر سرکوب وحشیانه تشکل های
کارگری مستقل که پس از قیام بهمن شکل گرفته بودند،
توسط طبقه حاکم شکل گرفت .کارگران ما به عینه دیده
اند که این تشکل ضدکارگری از اولین روز بوجود آمدنش
وظیفه ای جز کنترل و سرکوب مبارزات کارگران نداشته
است .در نتیجه ،انتخاب یکی از گردانندگان رسوای تشکل
ضدکارگری و دولتی موسوم به "خانه کارگر" توسط
فدراسیون مزبور فاقد هر گونه ارزشی برای طبقه کارگر
تحت ستم و محروم می باشد.
از طرف دیگر انتخاب دبیرکل یک نهاد ضدکارگری در
جمهوری اسالمی به عنوان نایب رئیس "فدراسیون جهانی
اتحادیههای کارگری ) "(WFTUماهیت این تشکل
جهانی که تحت نام کارگر فعالیت می کند را نیز برمال می
سازد .این فدراسیون در شرایطی که در کشور ایران زیر
سلطه جمهوری اسالمی یک اتحادیه کارگری واقعی و
مستقل از دولت و قادر به نمایندگی از منافع کارگران وجود
ندارد و هر گونه تالش کارگران مبارز برای ایجاد تشکل
های مستقل کارگری با تعقیب و پیگرد و زندانی و شکنجه
شدن کارگران مواجه می گردد ،یکی از مسئولین "خانه
کارگر" که مسئولیت اصلی اش سرکوب کارگران ایران
می باشد را به معاونت خود برگزیده است.
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درگزارشی به نقل ازایرنا ،در ۶ماهه اول امسال شمارکشته
شدگان دراثرحوادث ناشی از کاردر مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته ( )۴۹۳۱با تلفات  ۱۵۴تن ۲ ،دهم درصد
بیشترشده است .از کل تلفات حوادث کار  ۶ماهه نخست
امسال  ۱۱۴تن مرد و  ۴۲تن دیگر زن بودند .براساس این
گزارش ،سقوط از بلندی درحوادث کار ،بیشترین علت مرگ
افراد را به خود اختصاص می دهد.به این ترتیب درنیمه اول
امسال  ۹۱۳تن به دلیل سقوط از بلندی ۲۰۹ ،تن به دلیل
اصابت جسم سخت ۴۲۴ ،تن به دلیل برق گرفتگی ۵۰ ،تن
به دلیل کمبود اکسیژن ۱۴ ،تن به دلیل سوختگی و  ۱۹تن
به دالیل دیگر جان خود را درحوادث کاراز دست دادند.این
گزارش می افزاید :استان های تهران دراین مدت با ،۴۶۱
خراسان رضوی با  ،۶۱اصفهان و فارس هرکدام با  ۵۳فوت
شده ،بیشترین و استان های کهکیلویه و بویراحمد با ،۵
زنجان و خراسان جنوبی هرکدام با  ،۶خراسان شمالی و
چهارمحال و بختیاری هرکدام با  ۴کشته ،کم ترین
آمارتلفات را داشته اند .در ادامه این گزارش آمده است
،استان تهران در حالی بیشترین آمار تلفات حوادث کار در
کشور را در برمی گیرد که بر اساس آمارهای موجود
شمارفوتی های ناشی از حوادث کار دراین استان در ۶ماهه
اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۴۹٫۴درصد
کمتر شده است .در نیمه اول امسال در استان تهران ۴۶۱
تن بر اثر حوادث کار جان باختند .این رقم در مدت مشابه
سال گذشته برابر با  ۴۳۰فوتی بوده است.از کل تلفات
استان تهران در ۶ماهه نخست امسال  ۴۶۲تن مرد و ۲تن
زن بودند.بر اساس آمارهای موجود در نیمه نخست سال
 ۴۱،۴۹۳۵هزارو ۲۱۲مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی
قانونی کشور مراجعه کردند که از این شمار ۴۹هزارو۵۱۲
تن مرد و  ۴۰۰تن زن بودند .این آمار در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته  ۲ / ۹درصد بیشتر شده است.این
گزارش تاکید دارد :درهمین مدت شمار مصدومان حوادث
کار در استان تهران نیز ۲هزار و ۴۶تن گزارش شد که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۶٫۶درصد بیشتر شده
است.

چریک فدائی خلق رفیق شهید نورآذر آقازاده (نصرت) که
در میان رفقا و خانواده به "نوروش" معروف بود در سال
 ۴۹۹۴در تبریز و در خانواده ای فقیر متولد شد .به همین
دلیل هم از همان کودکی درد و رنج ذاتی شرایط زندگی
کارگران و زحمتکشان را لمس کرده و از دوران کودکی به
علت وضع مالی بد خانواده مجبور به کار و کمک به تامین
مخارج خانواده شده بود .در ابتدا با فروش آدامس ،بالل و
بستنی تالش کرد تا به تامین معاش خانواده کمک کند .او
ضمن کار برای تامین معاش ،به تحصیل هم پرداخت و
توانست سال سوم دبیرستان را تمام کند .اما اوضاع
اقتصادی خانواده امکان ادامه تحصیل را از او گرفت .بعد از
کارهای طاقت فرسا در کارگاه ها و شرکت های مختلف
باالخره در کارخانه تازه تاسیس شده ماشین سازی تبریز
مشغول کار شد .رفیق نوروش در محیط کارخانه نه تنها
استثمار وحشیانه سرمایه داران را با پوست و گوشت خود
هر چه بیشتر لمس کرد ،بلکه شاهد تحقیرها و توهین
هائی بود که مسئولین کارخانه در حق کارگران روا می
داشتند .تحقیرهایی که گاه با چاشنی تحقیر ملی علیه
کارگران ترک همراه بود ،امری که در کنار شرایط وحشیانه
استثمار نیروی کار ،خشم او را بیشتر بر می انگیخت .او به
عینه می دید که به دلیل خفقان ناشی از دیکتاتوری حاکم،
امکان هر نوع حرکت جمعی و تشکل مستقل کارگری از
کارگران سلب شده است .به دلیل برخورداری از چنین
روحیه مبارزاتی و کینه طبقاتی ،رفیق نوروش از اعتراض
باز نمی ماند و در نتیجه نامش در لیست "محرکین و
عناصر نامطلوب" کارخانه ثبت می شد .حتی یکبار که

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!
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بیاورد که چه خانه کارگر و چه شوراهای اسالمی کار در حتی نگاهی گذرا به برخی اخبار و گزارشات کارگری در
"خانه کارگر" و فدراسيون جهانی...
ایران کامال زیر نظر دولت بوده و التزامشان به "والیت تأئید واقعیت فوق قرار دارد .از جمله به گزارش خبرگزاری
از صفحه 5
فقیه" یعنی رأس دیکتاتوری رژیم حاکم را به طور رسمی هرانا در  ۴۴دی ماه سال گذشته حدود  ۶۰نفر از رانندگان
همین واقعیت نشان می دهد که این فدراسیون نه فقط به اعالم کرده اند؛ و از این رو به هیچ وسیله ای نمی توان شرکت واحد ضمن شکایت از عملکرد شوراهای اسالمی
شرایط طبقه کارگر ایران بی اعتنا می باشد بلکه بر بستر خانه کارگر و شوراهای اسالمی را نهادهای صنفی مستقل کار در این شرکت خواهان انحالل این شورای اسالمی
سیاست های سازشکارانه و ساختار غیرکارگری خود از یک
کارگری و یا اتحادیه کارگری تلقی نمود .بنابراین شدند .یا کارگران کارخانه "فوالد و چدن" درود در  ۴مهر
طرف ،و دست و دل بازی رژیم جمهوری اسالمی در
"فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری ) "(WFTUدر ماه و در یازدهمین روز اعتراض صنفی خود خواهان
صرف پول برای جلب توجه چنین
انحالل شورای اسالمی و برگزاری
فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری در شرایطی به پذیرش رسوای
نهادهائی که به واقع نهادهای بورژوائی
دوباره انتخابات جهت تشکیل نهاد
نمایندگان کارگرنما و فریبکار جمهوری اسالمی با عنوان "نمایندگان" کارگران
هستند از طرف دیگر ،این امکان را به
صنفی شدند .یا فراموش نکرده ایم
رژیم جمهوری اسالمی ،این رژیم تا
ایران در نهاد خود تن می دهد که نگاهی گذرا به اساسنامه "خانه کارگر" و
که  ۱۰۰نفر از کارگران بازنشسته
مغز استخوان کارگرستیز داده است تا
شوراهای اسالمی کار جمهوری اسالمی به روشنی نشان می دهد که در
کارخانه صنایع مخابرات راه دور شیراز
یکی از نهادهای ایدئولوژیک و اسالمی
شرایطی که کارگران ایران با اعتقادات گوناگون و با باور به ادیان مختلف و یا
وقتی که در  ۴۰خرداد ماه در اعتراض
که در واقع بخشی از ماشین سرکوب
عدم اعتقاد به هر دین و مذهبی در زیر سقف کارخانه در کنار هم مشغول کار
به عدم رسیدگی به مطالباتشان در
رژیم در محیط های کارگری می باشد
مقابل در کارخانه چادر زدند ،یکی از
بوده و استثمار می شوند و به همین اعتبار دارای سرنوشت مشترکی می باشند،
را به جای تشکل کارگری جا زده و
دالئل این اعتراض را عدم پیگیری
چنین نهادهای رژیم ساخته نمی توانند تشکل صنفی کارگران ایران باشند...
علیرضا محجوب ،یکی از مسئولین ضد
خواست هایشان از سوی نمایندگان
جالب است به این نکته هم توجه شود که هر چه نهادهای رژیم ساخته در
کارگر "خانه کارگر" را به نایب رئیسی
کانون هماهنگی شوراهای اسالمی
محیط های کارگری در میان کارگران ایران رسواتر و منزوی تر می شوند،
این فدراسیون برساند.
کار استان فارس اعالم نموده و به
پشتیبانان خارجی رژیم بنا بر منافع استثمارگرانه خویش ،این نهادهای رسوا را
فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری
این وسیله نارضایتی خود را از این
بیشتر پر و بال می دهند .نگاهی به مبارزات کارگران در سال های اخیر نشان
در شرایطی به پذیرش رسوای
شوراهای اسالمی نشان دادند .همه
می دهد که چگونه در برخی از کارگاه ها کارگران رسما خواهان انحالل
نمایندگان کارگرنما و فریبکار جمهوری
این فاکت ها نشان می دهند که
شوراهای اسالمی کارگری شده اند.
اسالمی با عنوان "نمایندگان" کارگران
کارگران ما شوراهای اسالمی و خانه
ایران در نهاد خود تن می دهد که
مقابل این پرسش قرار دارد که بر چه مبنائی تشکل های کارگر را به هیچ وجه نهادهای کارگری تلقی نکرده و آنها
نگاهی گذرا به اساسنامه "خانه کارگر" و شوراهای رژیم ساخته را تشکل های کارگری خوانده و یکی از مهره را ابزار نفوذ جمهوری اسالمی در محیط های کارگری می
اسالمی کار جمهوری اسالمی به روشنی نشان می دهد های سرکوبگر جمهوری اسالمی را نماینده کارگران ایران دانند .بنابراین انتخاب یکی از مسئولین چنین نهادهائی به
که در شرایطی که کارگران ایران با اعتقادات گوناگون و قلمداد نموده است؟
عنوان نماینده کارگر ایرانی در فدراسیون بین المللی
با باور به ادیان مختلف و یا عدم اعتقاد به هر دین و یافتن پاسخ به سوال فوق چندان مشکل نیست و می توان اتحادیه های کارگری تنها به معنی نادیده گرفتن خواست
مذهبی در زیر سقف کارخانه در کنار هم مشغول کار بوده دید که در دوره پسابرجام و بهبود روابط با غرب و در ها و تمایالت واقعی طبقه کارگر ایران از طرف این نهاد
و استثمار می شوند و به همین اعتبار دارای سرنوشت و شرایط نشانه های تشدید هجوم سرمایه های امپریالیستی بین المللی بوده و جلوه آشکاری از بده بستانی است که
منافع مشترکی می باشند ،چنین نهادهای رژیم ساخته نمی به ایران ،فدراسیون جهانی با پذیرش یکی از عناصر جمهوری دار و شکنجه با چنین نهادهائی به راه انداخته
توانند تشکل صنفی کارگران ایران باشند" .خانه کارگر" در حکومتی و ضدکارگری جمهوری اسالمی ،آن هم به است.
مرامنامه اش خود را چنین تعریف کرده است" :به منظور عنوان "نایب رییس" ،آگاهانه می کوشد تا چهره رژیم واقعیت این است که صفوف طبقه کارگر ایران در طول ۹۱
نیل به اهداف واالی اسالم ناب محمدی ،خانه کارگر به جمهوری اسالمی و ارگان های ضدکارگری اش را در سال حاکمیت جمهوری اسالمی به زور سرنیزه مزدوران
عنوان یک تشکیالت معتقد به والیت فقیه و ملتزم به انظار عمومی بزک نموده و اینگونه جلوه دهد که در ایران جمهوری اسالمی و ارگان های سرکوبش و از جمله خانه
قانون اساسی" تشکیل شده است .همچنین می دانیم که تحت سلطه رژیم کارگرستیز و ضدخلقی جمهوری کارگری ها در پراکندگی کامل قرار گرفته و اتفاقا بی
بر اساس قانون شوراهای اسالمی کار ،تنها کسانی می اسالمی ،تشکل های مستقل کارگری وجود دارند؟
تشکلی و فقدان سازمان یکی از خودویژگی های موقعیت
توانند عضو این شوراها شوند که "التزام عملی به اسالم ،جالب است به این نکته هم توجه شود که هر چه نهادهای سیاسی طبقه کارگر ایران را تشکیل می دهد .از طرف
والیت فقیه و وفاداری به قانون اساسی" را در عمل رژیم ساخته در محیط های کارگری در میان کارگران دیگر نهادهایی نظیر خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار
پذیرفته و ثابت کرده باشند .همین واقعیات نشان می دهند ایران رسواتر و منزوی تر می شوند ،پشتیبانان خارجی رژیم هر روز بیش از پیش به مانع و در نتیجه آماج مبارزات
که با توجه به این که بی شک همه کارگران معتقد به بنا بر منافع استثمارگرانه خویش ،این نهادهای رسوا را کارگران ایران بدل می گردند .مسلم است که با توجه به
"اسالم ناب محمدی" و ملتزم به "والیت فقیه" نمی بیشتر پر و بال می دهند .تنها نگاهی به مبارزات و چنین واقعیتی انتصاب علیرضا محجوب که یکی از
باشند این تشکل ها نمی توانند تشکل صنفی مستقل اعتراضات کارگران در سال های اخیر نشان می دهد که مسئولین اصلی "خانه کارگر" می باشد به عنوان نایب
کارگران ایران باشند.
چگونه در برخی از کارگاه ها کارگران رسما خواهان رئیس فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری موجب
از سوی دیگر هر کارگر آگاهی می داند که بر اساس مواد انحالل شوراهای اسالمی کارگری شده اند .همان فریب کارگران مبارز ما که کمترین اعتمادی به خانه کارگر
 ۹و  ۱مقاولهنامه  ۱۴سازمان بینالمللی کار "مقامات شوراهائی که از طرف جمهوری اسالمی به جای تشکل و شوراهای اسالمی کار ندارند نمی شود .بلکه برعکس،
دولتی باید از هرگونه مداخلهای که منجر به محدودیت" های کارگری جا زده می شوند و بالطبع "فدراسیون جهانی این امر ماهیت چنین نهاد بین المللی را افشا کرده و بی
حق کارگران در تدوین آزادانه اساسنامه و آئیننامههای اتحادیههای کارگری ) "(WFTUنیز با تکیه بر آنها با اعتباری هر چه بیشتر آن در انظار صدها هزار تن از
تشکل مستقل شان شود خودداری نمایند .اما فدراسیون هیئت دولتی جمهوری اسالمی به مثابه نمایندگان کارگران کارگران محروم ایران و همچنین کارگران آگاه و مترقی
جهانی اتحادیههای کارگری نمی خواهد به روی خود ایران برخورد کرده است.
دنیا را فراهم خواهد کرد.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
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از کارگران چریک فدائی خلق
بياموزیم ...

از صفحه 5

کارگران ماشین سازی دست به اعتصاب زدند ،با اینکه وی
به دلیل بیماری و برای معالجه به تهران رفته بود و در
اعتصاب حضور نداشت باز هم نامش را در لیست سیاه قرار
دادند .در همین دوران بود که رفیق نوروش با آثار
نویسندگان مترقی از جمله رفیق صمد بهرنگی آشنا شد و
ضمن مطالعه آنها دانسته های خود را با کارگران دیگر در
میان گذاشت و آنها را هم به مطالعه این آثار تشویق نمود.
رفیق نوروش که عاشق دانستن و کسب و رشد آگاهی
خویش بود ،لحظه ای از آموختن باز نمی ماند .به همین
دلیل ضمن کار به تحصیل خود ادامه داده و از هنرستان
صنعتی دیپلم گرفت و سپس به دانشسرای راهنمائی
تحصیلی رفت .او در محیط جدید ضمن آشنائی با دیگرانی
که چون او می اندیشیدند در گروه های هنری دانشسرا به
فعالیت پرداخت.
با آغاز مبارزه مسلحانه توسط چریکهای فدائی خلق ایران
و تاثیرات تعیین کننده ای که این مبارزه در فضای سیاسی
جامعه باقی گذاشت ،رفیق نورآذر آقازاده که در طول
زندگی به خوبی درد و رنج و ستم را تجربه کرده و استثمار
سرمایه داران را با پوست و گوشت خود لمس کرده بود و
در جریان مطالعه و زندگی ،به کارگر آگاهی تبدیل شده بود
به هواداری از این جنبش برخاست .او که در جریان زندگی
کارگری اش به عینه دیده بود که علت اصلی پراکندگی
صفوف کارگران و فقدان سازمان یابی طبقاتی آنها
دیکتاتوری قهرآمیزی است که از سوی رژیم شاه اعمال
می شود ،حال می دید که چریکهای فدائی خلق آنچه که
او در جریان زندگی کارگری خود به آن رسیده بود را با
دقتی باورنکردنی جمع بندی کرده و در اختیار جنبش قرار
داده بودند .مهم تر اینکه رفیق نوروش می دید که چریکها
می گفتند که تنها با اعمال قهر انقالبی است که می توان
فضای سیاسی را دگرگون و توجه کارگران را به فعالیت
های سیاسی جلب کرده و شرایط را برای سازمان یابی آنها
مهیا نمود .امری که خود او در جریان عمل به درستی آن
رسیده بود.
رفیق نوروش پس از اینکه راه چریکهای فدائی را به عنوان
تنها راه درست مبارزاتی در آن شرایط پذیرفت همراه با
چند تن از یارانش دست به مصادره وسائل مورد نیاز برای
چاپ زده و مبادرت به چاپ و توزیع نوشته های چریکهای
فدائی خلق نمود .در همان زمان پس از دستگیری یکی از
رفقایش ،از تبریز فرار کرده و به کرمان رفت و در مس
سرچشمه به کار پرداخت .سپس به تهران رفت و مدتی
هم در شرکت های مختلف در این شهر کار کرد .در اوائل
سال  ۵۶که به تدریج مردم به تکاپو افتاده و امواج انقالب
در حال غلیان بود ،به تبریز بازگشت و در شرکت صنعتی
الیکو استخدام شد .در این مقطع او دیگر یک کارگر
زحمتکش معمولی نبود بلکه در جریان زندگی کارگری
خویش و آگاهی ای که کسب نموده بود ،تبدیل به

کمونیست شورشگری شده بود که بر اساس دانسته های
خود شروع به کار آگاه گرانه در میان کارگران کرده و آنها
را به مبارزه علیه نظم موجود و رژیم سیاسی حامی اش و
اعتصاب به منظور بهبود شرایط کار تشویق نمود .امری که
سرانجام به اخراج خودش از شرکت الیکو منجر شد .اما
این اخراج خللی در روحیه و عزم مبارزاتی وی وارد
نساخت .رفیق نوروش پس از اخراج به روستاهای
آذربایجان رفت و به معلمی پرداخت .امری که شناخت او
را از محیط روستا و شرایط عینی کار و زیست زحمتکشان
روستا ارتقاء بخشید.
رفیق نورآذر ،این کارگر مبارز بعد از اوجگیری مبارزات
تودهها در سال  ۵۶بطور خستگی ناپذیر در مبارزات تودهها
در تبریز و مخصوصاً قیام  ۲۳بهمن مردم در این شهر علیه
رژیم شاه فعاالنه نقش ایفاء نمود .بعد ازقیام بهمن  ۵۴و
تشکیل ستاد سازمان در دانشگاه تبریز بطور همه جانبه و
سازمان یافته به آن پیوست و در بخش نظامی آن شروع
به فعالیت نمود و در این زمینه تواناییهای بی نظیری از
خود نشان داد .در واقع کمتر کار نظامی در ستاد تبریز در
آن زمان بود که رفیق نوروش در آن شرکت نداشته باشد.
با توجه به مواضع اپورتونیستی دار و دسته حاکم بر
سازمان در آن زمان رفیق نورآذر آقازاده که در جریان
زندگی به آگاهی انقالبی دست یافته بود و کمونیسم را راه
نجات کارگران می دانست و با همه وجود سالها از مبارزه
چریکهای فدائی هواداری کرده بود خیلی زود به ماهیت
اپورتونیستی ستادنشینان پی برد .رفیق نوروش از جمله
کسانی بود که قبل از انتشار مصاحبه "رفیق اشرف
دهقانی" روی عملکرد سازمان موضع داشت و قاطعانه از
انحرافات آن انتقاد می کرد .وقتی رفیق نوروش به فروش
کتاب "پاسخ به فرصت طلبان" اثر رفیق شهید حمید
مؤمنی  -که از سوی چریکهای فدائی چاپ شده بود  -در
دانشگاه تبریز اقدام کرد ،اپورتونیستها به موضع آشتی
ناپذیر او پی برده و از همکاری با او سرباز زدند .در آن
زمان هواداران تئوری مبارزه مسلحانه در آذربایجان و در
تبریز تشکلی نداشتند.
با انتشار مصاحبه و شکل گیری چریکهای فدایی خلق،
زمینه مساعدی برای تشکل مجدد هواداران تئوری مبارزه
مسلحانه پدید آمد .رفیق نوروش از اولین کسانی بود که به
پخش علنی مصاحبه در دانشگاه تبریز ،در جایی که بخش
اعظم دانشجویان در توهم به سازمان غصب شده از سوی
دار و دسته فرخ نگهداربه سر برده و در " پیشگام"
متشکل شده بودند پرداخت و علیرغم همه برخوردهای
توطئه آمیز و فاالنژمآبانه دست اندرکاران این سازمان
قاطعانه و خستگی ناپذیر به افشاگری و تبلیغ مواضع
چریکهای فدایی خلق ایران مبادرت کرد .بعد از تشکیل
شاخه آذربایجان چریکهای فدایی خلق ایران در نزدیکترین
رابطه با آن قرار گرفت و در بخش انتشارات آن شروع به
کار کرد .یکی از خصایص انقالبی این کارگر کمونیست
توانایی او در کار در حوزه های مختلف بود بطوریکه ضمن
اینکه در بخش انتشارات و بخش تدارکاتی شاخه
آذربایجان فعاالنه همکاری می کرد بعد از تشکیل شاخه
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کردستان در انجام ماموریتهای تدارکاتی برای آن شاخه
سازمان هم فعال بود.
در تابستان سال  ۵۳رفیق نوروش از شاخه آذربایجان به
شاخه کردستان منتقل شد و بعد از طی دوره آموزشی در
پایگاه سردشت که به خاطره فراموش نشدنی فرمانده
دسته پارتیزانی سیاهکل به نام رفیق علی اکبر صفائی
فراهانی نام گذاری شده بود ،در جنگ مهاباد علیه ارتش و
نیروهای مزدور جمهوری اسالمی شرکت کرد .رفیق کینه
عمیقی به دشمن داشت و در جنگ لحظهای آرام و قرار
نمی گرفت .در این جنگ بود که در زمانی که به همراه
یک دسته از پیشمرگان چریکهای فدائی خلق ایران برای
شناسائی مواضع دشمن حرکت می کرد ،در شرایطی که
ارتش امپریالیستی که حاال با قدرت گیری مزدوران جدید
امپریالیسم "اسالمی" شده بود شهر مهاباد را خمپاره باران
می کرد ،در حوالی اداره آموزش و پرورش مهاباد بر اثر
اصابت خمپارههای مزدوران امپریالیسم به شهادت رسید.
به این ترتیب طبقه کارگر قهرمان ما یکی از پیشروان و
رهبران آگاه و فداکار خود را از دست داد .رفیق نوروش این
کارگر کمونیست در  ۱مهر ماه  ۴۹۵۳به دست ارتش
سرکوبگر جمهوری اسالمی به شهادت رسید؛ اما خاطره
گرم و صمیمی ،آرمانها و تحلیل هایش هنوز هم تازه
است .این کارگر کمونیست بر این باور بود که بدون
سرنگونی جمهوری اسالمی که تا مغز استخوان به
امپریالیستها وابسته است و بدون نابودی تمامیت نظام
ظالمانه سرمایه داری وابسته که این رژیم با چنگ و دندان
از آن حفاظت می کند ،امکان ندارد کارگران به مطالبات
اساسی برحقشان دست یابند و امروز تجربه  ۹۱سال سلطه
این رژیم جنایتکار نشان داده است که این سخن چقدر با
واقعیت انطباق داشت و چرا هنوز هم تازگی خود را حفظ
کرده است.
با گرامیداشت نام و خاطره این کارگر کمونیست ،هرگز این
اصل مبارزاتی را فراموش نخواهیم کرد که تاریخ نشان
داده که آرمانهائی که کمونیستهائی همچون رفیق نورآذر
آقازاده برای تحقق اشان جان باختند همچنان بر پرچم
سرخ طبقه کارگر حک شده و مبارزات کارگران آگاه برای
رسیدن به آنها همچنان ادامه دارد.

چاره رنجبران ،وحدت و تشکیالت است!

یاد رفيق کارگر ،نورآذر آقازاده گرامی و
راهش پر رهرو باد!
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تداوم اعتراضات کارگران

اعتراض کارگران پيمانکاری

تجمع اعتراضی محرومان منطقه قند

پتروشيمی پردیس عسلویه!

ماشين سازی اراک به کارفرمایان!

آبکوه خراسان!

تعدادی از کارگران پیمانکاری ماشین سازی اراک روز
چهارشنبه  ۴۱مهرماه اظهار داشتند که :در مالقات
حضوری با مسئوالن ماشین سازی اراک خواستها و
پیشنهادهایی راجع به مسائلی مانند شیوه انعقاد قرارداد کار،
نحوه محاسبه و چگونگی پرداخت مطالبات مزدیِ مجموعه
کارگران قراردادی را به آنها انتقال داده اند که تاکنون بی
پاسخ مانده است .در این گزارش آمده است که :این
کارگران که تعداد آنها  ۲۰۰تا  ۹۰۰نفر است به صورت
پیمانکاری درسمت های شغلی همچون متخصصِ جوشکارِ
صنعتیِ فلز ِسنگین و دیگ های بخار مشغول به کارهستند
و ظاهرا در قراردادهای کاری آنها به صورت کامل در مورد
مسائل مهمی همچون نحوه محاسبه و میزانِ مزایایِ
سنوات ،مرخصی ،هزینه رفت و برگشت ،ناهار و عیدی
اشاره نشده است .به گفته این کارگران ،به دلیل ترسی که
در میان آنها از بابت ضبط و توقیف کارت های حضور
غیاب روزانه به وسیله پیمانکاران وجود دارد ،هیچکس
جرئت مراجعه به اداره کار و طرح دادخواستِ رسیدگی به
مطالبات صنفی بر زمین مانده خود را ندارد.

صبح روز شنبه اول آبان ماه بیش از  ۴۵۰نفر از اعضای
خانواده کارگران کارخانه قند آبکوه مشهد با تجمع در این
منطقه به شرایط زندگی در این محل اعتراض کردند .این
خانواده ها که ساکنین منطقه آبکوه درحاشیه شهر مشهد
هستند ،به نبودن امکانات زندگی دراین منطقه اعتراض
داشتند .منطقه کارخانه قند آبکوه که در گذشته در خارج
شهر مشهد قرارداشت و اکنون با گسترش شهر مشهد به
یکی از محالت حاشیه این شهر تبدیل شده است،
همچنان به دلیل حاشیه بودن از تمام امکانات شهری
محروم است .آنها همچنین از آلودگی محیط زیستشان که
توسط دودکش های غیراستاندارد کارخانه قند آبکوه
درفصل کار ایجاد می شود به شدت شاکی بودند .این
ساکنان که درمنطقه شهرک امیرالمومنین زندگی می کنند
اغلب کارگران فصلی و غیرفصلی کارخانه قند آبکوه و یا
کارخانجات دیگر مستقر در جاده چناران هستند .بنا به
گفته برخی مسئوالن ،بیش از ده میلیون حاشیه نشین در
محالت اطراف شهرهای بزرگ زندگی می کنند که دارای
زندگی بسیار سختی هستند و اغلب کارگران بیکار و یا
روزمزد در این مناطق ساکن هستند و با گسترش بیکاری
و تعطیلی کارخانجات و همچنین نابودی روستاها ،روز به
روز بر جمعیت این حاشیه نشین ها افزوده می شود.

براساس گزارش روز چهارشنبه  ۲۱مهرماه ،اعتراضات
صنفی  ۱۰۰نفر از کارگران پتروشیمی پردیس که از روز
یکشنبه  ۲۴تیرماه سال جاری در راستای تغییر ناعادالنه
زمان شیفت های کاری به  ۴روز کار  ۴روز استراحت آغاز
شده بود ،روز دوشنبه  ۵مهر ماه در دور جدید دوباره آغاز و
تا روز سه شنبه  ۲۴مهر ماه تداوم یافت .اعتراضات
کارگران با دخالت عوامل انتظامی منطقه ویژه پارس
جنوبی عسلویه بدون نتیجه پایان یافت .درپی این گزارش،
یکی ازکارگران معترض پتروشیمی پردیس درعسلویه روز
سه شنبه  ۲۴مهرماه اظهارداشت :ظاهرا پرداخت مبلغی که
به عنوان بهره وری همواره به آنها تعلق می گرفته است
در ماه کاری شهریور پرداخت نشده و تا به این لحظه ۲
نفر از همکارانمان که به عنوان نماینده در مذاکرات با
مدیران مجتمع حضور داشته و تا پیش از این حکم
سرپرستی داشته اند ،در ارتباط با اعتراضات صنفی اخیر
تقلیل رتبه شغلی یافته اند .در ضمن نزدیک به  ۲۱نفر
دیگر از کارگران این واحد پتروشیمی با مشکالتی مشابه
روبرو شده اند .وی همچنین در مورد اعتراض کارگران
افزود که از صبح روز سه شنبه  ۲۴مهرماه ،حدود  ۲۲۰نفر
از کارگران با تحصن در داخل ساختمان ریاست پتروشیمی
پردیس ،خواستار توجه و پاسخ به خواسته های خود شدند.
الزم به توضیح است که دور دوم اعتراضات کارگران که از
اوایل مهر ماه آغاز شده ،بنا به گزارش روز پنجشنبه ۴۵
مهرماه ،همچنان تداوم داشته است .معترضان خواهان
برقراری شرایط یکسان کار ،حقوق و مزایا و امکانات
رفاهی برابر با سایر همکاران خود که درمنطقه ویژه
اقتصادی پارس جنوبی عسلویه مشغول به کارهستند ،می
باشند.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه
"اشی مشی شلمزار" در مقابل
استانداری چهارمحال و بختياری!
به گزارش  ۴۴مهر جهانبین نیوز ،کارگران شرکت "اشی
مشی شلمزار" روز  ۴۴مهر ماه به نشانه اعتراض به عدم
پرداخت حقوق چندین ماهه خود مقابل استانداری
چهارمحال و بختیاری تجمع کرده و مراتب اعتراض خود
را اعالم کردند.

اعتصاب و تجمع رانندگان شرکت
اتوبوسرانی شهرداری رشت!

 5۱۱کارگر شرکت صنایع چوب اسالم تالش
 ۸ماه معوقات مزدی دارند!

به گزارشی به تاریخ ۴۵مهر ،تعدادی از رانندگان شرکت
اتوبوسرانی شهرداری رشت در اعتراض به عدم پرداخت ۱
ماه حقوق دست به تجمع اعتراضی زدند .یکی از رانندگان
معترض با اشاره به اینکه  ۱ماه است حقوقی از سوی
شهرداری رشت به آنها پرداخت نشده است اظهار داشت:
آیا مسئوالن می توانند  ۱ماه بدون حقوق را تصورکنند؟
وی درادامه افزود :عالوه برعدم پرداخت حقوق ،معوقات
رانندگان اتوبوس نیز پرداخت نشده است .راننده معترض با
اشاره به اینکه پیگیری ها و تالش ها از سوی رانندگان
برای دریافت حقوق بی نتیجه مانده است افزود :برای بر
طرف کردن مشکالت به شهردار مراجعه کردیم و شهردار
ما را به معاون مالی شهرداری مرکز معرفی کرد و وی در
جواب پیگیری ما برای دریافت حقوق معوقه به رانندگان
اتوبوس گفت" :اینجا قهوه خانه نیست که هر روزه تشریف
بیاورید"! راننده معترض گفت :درحال حاضر به دلیل تجمع
اعتراضی از سوی بازرسی اتوبوسرانی احضارشده ایم،
درحالی که تنها خواستار حق و حقوقمان برای ادامه زندگی
هستیم.

روز جمعه  ۳مهرماه یکی از کارگران شرکت صنایع چوب
اسالم در شهرستان تالش استان گیالن گزارش داد که :به
بیش از  ۴۰۰کارگر این شرکت  ۹ماه دستمزد پرداخت
نشده است .مراجعات کارگران به کارفرما جهت پیگیری
وضعیت معوقات مزدی تاکنون بی نتیجه مانده است.

 ۶۱کارگر "فراپترو ساز"  ۸ماه مطالبات
مزدی خود را دریافت نکرده اند!
براساس گفته کارگران شرکت فراپتروساز در بندرعباس ،به
حدود  ۶۰کارگر این شرکت از تیر ماه سال جاری دستمزد
پرداخت نشده است .به گفته این کارگران ،کارفرما آنها را با
خاتمه یک فاز از قرارداد شرکت از روز پنجشنبه یکم مهر
ماه به مرخصی اجباری فرستاده است؛ درحالی که به
کارگران گفته شده ،چند روزی به مرخصی بروید و اگر قرار
شد کار ادامه داشته باشد با شما تماس می گیریم .اما
کارگران فراپتروساز این مرخصی اجباری را به معنای
بیکاری می دانند .در این گزارش همچنین آمده است این
شرکت پیمانکاری که یکی از زیرشاخه های شرکت نفت
جی است و در اسکله شهید رجایی بندرعباس کار تعمیر و
نگهداری مخازن صادراتی نفت را انجام می دهد ۹ ،ماه از
دستمزد کارگران را پرداخت نکرده است.

تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!

ماهنامه کارگری
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تجمع کارگران شهرداری یاسوج

تجمع کارگران مجتمع نيشکر هفت تپه

ادامه اعتصاب کارگران پتروشيمی اروند

در مقابل استانداری!

درمقابل ساختمان مدیریت!

دراعتراض به کاهش حقوق!

صبح روز یکشنبه  ۴۱مهرماه ،جمعی از کارگران نیشکر
هفت تپه که در میان آنها افراد شاغل در آستانه
بازنشستگی و ترک کار نیز وجود داشتند ،دراعتراض به ۲
تا  ۱ماه دستمزد معوقه و حدود  ۶ماه حق بیمه پرداخت
نشده ،در مقابل ساختمان مدیریت کارخانه تجمع کردند.
این کارگران اظهارداشتند :با وجود برپایی چند نوبت تجمع
صنفی تا این لحظه ازمیان مدیریت و مسئوالن شرکت
هیچکس حاضر نشده به این وضعیت رسیدگی کند .در
میان ما کارگران رسمی ،قراردادی و روزمزد حضور دارند و
عالوه بر آن افراد دیگری نیز هستند که در ماه های
گذشته توسط کارفرما راهی منازل خود شده بدون آنکه
رابطه استخدامی آنان خاتمه یافته باشد .بر اساس گفته
های کارگران مجموع نیروهای شاغل مجتمع نیشکر هفت
تپه تا یک هزار و دویست نفر است .از طرف دیگر حدود
 ۴۰نفر از راننده های وانت های باری استیجاری به همراه
حدود  ۵۰نفر از راننده های سرویس های ایاب و ذهاب
کارگران بابت  ۹تا  ۶ماه مزد معوقه طلبکارند اما به دالیلی
دراجتماع اعتراضی امروز حضور ندارند .دراین تجمع
همچنین شماری از بازنشستگان نیشکر هفت تپه که در
بالتکلیفی شغلی بسر می برند حضور داشتند .یکی از این
کارگران بازنشسته گفت ۴۹۰:نفر از بازنشستگان این
شرکت بعضاً با گذشت هفت ماه هنوز مطالبات سنوات
بازنشستگی خود را دریافت نکرده و شرکت مذکور نیز
اقدامی دراین راستا نمی کند .گزارش روز دوشنبه ۴۳
مهرماه از دومین روز متوالی تجمع کارگران معترض در
مقابل ساختمان مدیریت کارخانه خبر داد .حدود  ۵۰۰نفر از
کارگران رسمی و روزمزد مجتمع نیشکر هفت تپه در ادامه
اعتراض های صنفی روزهای اخیر ،روز پنجشنبه ۲۲
مهرماه نیز در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند
و خواهان دریافت معوقات مزدی خود شدند .بر اساس
گزارش روز یکشنبه  ۲۵مهرماه ،در ادامه اعتراضات صنفی
یک هفته گذشته ،در روز شنبه  ۲۱مهرماه جلسه مذاکره
ای میان نمایندگان مدیریت و کارگران کارخانه برگزارشد
که نتیجه آن خاتمه موقت اعتراض صنفی کارگران بود .در
جلسهُ فوق تصمیم گرفته شده است که کارفرمای بخش
خصوصی ۲ ،ماه از معوقات مزدی عقب افتاده کارگران
رسمی و قراردادی مجتمع را بر اساس زمان بندی های
انجام شده پرداخت کند .همچنین مقرر شد که دستمزد
عقب افتاده ماه های شهریور و مهرماه نیز در فاصله
روزهای  ۵تا  ۴۰و  ۲۵تا  ۹۰آبان ماه پرداخت شود.
کارگران در خاتمه تصریح کردند :عالوه بر موارد ذکر شده
کارفرما درجلسه روز گذشته مکلف شده برخی مزایای
قانونی و عرفی کارگران را که در گذشته دریافت می کردند
را همانند حق لباس ،کفش و حق لوازم التحریر کارگرانی
که فرزند دانش آموز دارند را از ماه آینده به کارگران
پرداخت کند.

براساس گزارشی به تاریخ  ۴۵مهر ،اعتصاب کارگران
پتروشیمی اروند دراعتراض به کاهش حقوقشان همچنان
ادامه دارد .به نقل ازاین گزارش ،حدود  ۱۰نفر از نیروهای
پیمانکاری شرکت پتروشیمی اروند روز پنجشنبه با اعتراض
به آنچه کسر حقوق و مزایای خود می نامیدند ،پرداخت
این حقوق و مزایا را از مسئوالن شرکت خواستار شدند.

براساس گزارش خبرگزاری فارس ،روز سه شنبه ۲۴
مهرماه ،تعداد  ۴۱۰نفر از کارگران شهرداری یاسوج در
مقابل درب استانداری کهکیلویه و بویراحمد تجمع کردند
تا بلکه با نشان دادن اعتراض خود به مسئوالن ارشد،
شاهد باز شدن گره ای از مشکالت خود باشند .روز دوشنبه
یکم شهریور ماه سال جاری ،پیمانکار جدید شهرداری۱۵ ،
نفر از کارگران خدماتی و باسابقه شهرداری را به دلیلی که
مشخص نشد از کار اخراج کرد .اخراج کارگران شهرداری
با واکنش هایی از طرف مدیران شهرداری و اعضای
شورای شهر یاسوج مواجه شد و همه خواستار بازگشت این
کارگران به محل کارشدند ،اما از آنجا که این افراد به
محل کار خود برنگشتند ،هر روز در مقابل شهرداری،
شورای شهر ،صدا و سیما و اداره کار تجمع کردند .گزارش
به نقل از یکی از این کارگران می افزاید :پیمانکار  ۱۵نفر
از کارگران دارای سابقه کاری بیش از ۴۴سال را از محل
کار خود اخراج کرد ،هیچ کس پاسخگوی ما نیست ،به
ادارات و دستگاه های مربوطه که مراجعه می کنیم فقط ما
را به هم پاس کاری کرده و به همدیگر نامه-نگاری می
کنند که تاکنون این نامه نگاری ها بی فایده بود و ذره
کوچکی از مشکالت ما را حل نکرده است .به گفته یکی
دیگر از کارگران :جمعی از ما اخراج شدند و برخی دیگر از
تیرماه تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده اند و تاکنون هم
بیمه ما پرداخت نشده است.

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه
"آوانگان" اراک مقابل استانداری!

به گزارش ۴۱مهر ایرنا ،حدود ۹۰نفر از کارگران کارخانه
"آوانگان" اراک با تجمع در مقابل استانداری خواهان
راهکار عملی در جهت پرداخت مطالبات معوقه  ۲۲ماهه
خود شدند .کارگران اعالم کردند که خود و خانواده
هایشان در شرایط سختی به سر می برند.

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

اخراج آخرین کارگران با تعطيل شدن
کارخانه کاشی جم در بروجرد!
روزشنبه  ۲۱مهرماه رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
بروجرد در گفت و گو با بازتاب بروجرد گفت :متاسفانه مُهر
تعطیلی برکارخانه کاشی جم بروجرد زده شد و  ۲۲۰کارگر
طی چند ماه از کار اخراج شدند .آخرین گروه کارگران
کاشی جم بروجرد که  ۴۵نفر بودند چند روز پیش از کار
اخراج شدند و هم اکنون تولید این کارخانه تعطیل شده
است .نامبرده همچنین گفت :در یک سال گذشته بسیاری
از واحدهای تولیدی کاشی و سرامیک کشور با بحران های
جدی مواجه شدند و دست به اخراج گسترده کارگران خود
زدند.

عدم پرداخت معوقات مزدی  ۸۱۱کارگر
پيمانکاری پاالیشگاه پتروپارس
بعد از  ۷ماه انتظار!

بر اساس گزارشی به تاریخ روز دوشنبه  ۲۶مهرماه،
کارگران بیکار شده پاالیشگاه پتروپارس اظهارداشتند :همه
ما در استخدام شرکت پیمانکاری "ونوسان" بودیم که به
دنبال قطع شدن رابطه کاری پاالیشگاه پتروپارس با
پیمانکاری ونوسان در اسفند ماه سال  ۳۱بیکارشدیم .با
وجود گذشت چند ماه از این تاریخ بیش از  ۹۰۰نفر از
کارگران پیمانکاری پاالیشگاه پتروپارس در فاز  ۴۳عسلویه
هنوز معوقات مزدی خود را دریافت نکرده اند .به گفته
یکی از آنان ،طی روزهای جمعه  ۴تا چهارشنبه  ۴۲خرداد
ماه کارگران برای دریافت مطالبات معوقه خود دست به
تجمع اعتراضی زده بودند .این کارگر افزود :ما خواسته ای
جز دریافت مطالبات معوقه خود برای تامین مایحتاج
زندگی خود نداریم.

۶
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غير واقعی بودن آمار بيکاری اعالم شده

تخریب چاه و جان باختن کارگر  5۳ساله

تجمع اعتراضی  ۷کارگر اخراجی

در شهرستان رودبار!

در حين کار در ناحيه کن!

پتروشيمی جم در مقابل ساختمان وزارت

به گزارش سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران ،یک
کارگر افغان درحالی که مشغول کندن چاهی جدید به
فاصله  ۹متری چاه قدیمی در عمق  ۳متری منزلی قدیمی
در محله کن تهران بود ،که ناگهان چاه قدیمی تخریب و
محتویات آن وارد چاه جدید شده و این کارگر مقنی در چاه
محبوس می شود .ماموران آتش نشانی پس از ایمن سازی
وی را از چاه خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس می
دهند اما این کارگر در همان لحظات اولیه جان خود را از
دست داده بود.

کار در تهران!

به گزارش روز شنبه  ۴۴مهرماه ،یکی از نمایندگان رودبار
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه باید مشکالت
و کاستی های اشتغال مرتفع شود گفته است :برخالف
اعالم برخی از نهادهای دولتی استان گیالن ،با وجود
تعطیلی تعداد قابل توجه ای از واحد های تولیدی در این
شهرستان درصد بیکاری در رودبار به  ۹۰درصد رسیده و
شغل های ثابت در آن از بین رفته است .او با اشاره به
تعطیلی کامل معدن زغال سنگ سنگرود و چندین واحد
بزرگ تولیدی و صنعتی دیگر در شهرستان رودبار گفت :با
تعطیلی کامل این واحدها نرخ بیکاری این شهرستان
افزایش یافته است.

براثر ریزش تونل معدن سنگ آهن
دو کارگر جان خود را از دست دادند!
عصر روز سه شنبه  ۴۹مهر ماه تونل معدن سنگ آهن
بردسکن در استان خراسان براثر ضربه های وارده ناشی از
عملیات حفاری ریزش کرده و  ۵کارگر معدن در عمق
زمین دچار حادثه شدند .این کارگران که محبوس شده
بودند ،ساعاتی بعد از وقوع حادثه توسط عوامل امداد به
بیرون هدایت شدند که  ۹نفر از آنان مجروح و به
بیمارستان شهرستان بردسکن انتقال داده شدند ،اما ۲
کارگر دیگر در دم جان خود را از دست داده بودند.

اخراج  5۱۱کارگر کِک سازی طبس وعدم
پرداخت  ۵ماه حقوق و عيدی سال !3۵
تعدادی از کارگران کارخانه "کک سازی" طبس روز ۴۴
مهر ماه به ایلنا گفتند :دراین پروژه حدود  ۴۹۰کارگر
مشغول به کار هستند اما از ابتدای مهر ماه جاری به دلیل
آنچه از سوی کارفرما اتمام بخش زیادی از پروژه عنوان
شده است ،حدود صد نفر از کارگران قراردادی با سابقه
کاری بین  ۹تا  ۱سال پس از خاتمه قرارداد اخراج شده اند.
تمامی کارگران شاغل و اخراجی دست کم بابت  ۵ماه مزد
و عیدی سال  ۳۵را از کارفرما طلبکارند .این کارگران
همچنین می گویند :از مجموع همکاران باقی مانده آنها
تنها حدود  ۹۰نفر باقیمانده اند که به صورت روزانه
درمحل کارشان برای انجام نگهداری و مراقبت از
بخشهایی از کارخانه حضور دارند .طبق اظهارات این
کارگران ،پیش از این مجموع همکاران شاغل در پروژه
ساخت این واحد کک سازی به بیش از  ۹۰۰نفر می رسید
اما اسفند ماه سال  ۳۱بعد از اتمام ساخت بخش زیادی از
پروژه ساختمانی کارخانه حدود  ۴۴۰کارگر پیمانی یکجا
بیکار شدند.

عدم پرداخت حقوق  ۸۱۱کارگر شرکت

تعطيلی کارخانه فوالد ارسباران تاکستان و

توسعه صنایع نفت و انرژی!

بيکاری ۵۱کارگر این واحد توليدی!

به گزارش کارگری درمنطقه عسلویه به تاریخ  ۲۶مهر ماه،
 ۹۰۰کارگر که تحت مسئولیت شرکت توسعه صنایع نفت
به کارهای ساخت پاالیشگاه در عرصه نفت و گاز در
منطقه عسلویه مشغولند ۹ ،ماه دستمزد معوقه طلب دارند.
عالوه بردستمزد ،چندین ماه است که بیمه کارگران به
تامین اجتماعی پرداخت نشده و بدین ترتیب دفترچه های
درمانی آنها هر بار برای تمدید اعتبار با مشکل روبرو می
شوند .آخرین حقوقی که کارگران این واحد دریافت کرده
اند مربوط به دستمزد خرداد ماه است که کارفرما آن را
هفته گذشته به حساب کارگران ریخته است .گزارش به
نقل از این کارگر می افزاید به دلیل یک ماهه بودن
قرارداد کاری مان در این واحد نفت و گاز ،همیشه نگران
از دست دادن شغل خود هستیم.

براساس گزارش روز یکشنبه  ۴۴مهرماه ،با اعالم تعطیلی
کارخانه فوالد ارسباران در اولین روز اردیبهشت ماه سال
جاری که در زمینه تولید انواع آهن و میلگرد در شهرستان
تاکستان در استان قزوین فعالیت داشت ،تمامی کارگران
آن با میانگین بین  ۴۰سال سابقه کار بیکار شدند .کارگران
بیکار شده می گویند :ذوب آهن ارسباران در گذشته ۱۰۰
کارگر داشت که شمار زیادی از آنها به تدریج در طی ۲
سال گذشته که صنعت کشوردچاربحران اقتصادی شده بود
اخراج شدند که در نهایت تعداد کارگران به حداقل  ۵۰نفر
رسید .کارفرمای این واحد تولیدی درعین حال مالک
چندین کارخانه فوالد همانند :آرمان شفق ،فوالد قزوین،
فوالد کاسپین و چندین واحد دیگر در استان قزوین و
شهرستان تاکستان است.

صبح روز شنبه ۴۴مهرماه ۴ ،نفر از کارگران بیکار شده
پتروشیمی جم به همراه خانواده های خود به تهران آمدند
و مقابل وزارت کار تجمع کردند .معترضان که خواهان
بازگشت به کار بودند ۱ ،ماه پیش به بهانه تغییر مقررات و
با وجود عدم خاتمه قرارداد از کاربیکار شده اند .آنها می
گویند :با وجود مراجعات مکرر به کارفرما و مقامات محلی
استان بوشهر هیچ پاسخی نگرفتیم و پس از آنکه متوجه
شدیم کارفرما نیروهای جدیدی را به جای ما استخدام
کرده است تصمیم گرفتیم به تهران بیاییم و از مقامات
کشوری استمداد کمک کنیم .در پی تجمع کارگران
اخراجی ،روابط عمومی پتروشیمی مزبور اعالم کرد :در
خصوص ادعای  ۴تن از کارگران که مدعی اخراج از
پتروشیمی جم هستند ،به اطالع می رساند که افراد فوق از
پرسنل قراردادی شرکت "جم صنعتکاران" که از
پیمانکاران پتروشیمی جم می باشد بوده اند و با توجه به
اتمام قرارداد این افراد در تاریخ  ۳۵.۰۹.۹۴که آخرین
مهلت زمانی قرارداد آنها بوده ،قرارداد آنها با این شرکت
خاتمه یافته است .صبح روز یکشنبه  ۴۱مهرماه ۴ ،کارگر
بیکارشده پتروشیمی جم مقابل مجلس تجمع کردند .این
کارگران می گویند :برخالف ادعای مدیریت پتروشیمی تا
آخرسال قرارداد داشتیم .آنها با ارسال نمونه هایی از
قراردادهای خود به خبرگزاری ایلنا نشان دادند که این
قراردادها یک ساله بوده و زمان خاتمه اسفند ماه سال
جاری می باشد .دراین رابطه مسئول مدیریت بحران
وزارت کار روز شنبه  ۲۱مهرماه درگفتگو با ایلنا
اظهارداشت :با توجه به مستثنی بودن مناطق آزاد از شمول
قانون کار و براساس مواد ۴۶و  ۲۴قانون مناطق آزاد،
وزارت کار در اختالفات کارگری این مناطق نمی تواند
ورود کند .او می افزاید :مدرکی دال بر اینکه کارگران
قراردادشان تمام نشده نداریم و در عین حال نمی توانیم به
کارفرما اجبار کنیم که این کارگران را به سرکار برگرداند.
رسیدگی به اختالفات روابط کار در مناطق آزاد بر عهده
وزارت کار نیست و این وزارتخانه نمی تواند اعمال نظر
کند.
این کارگران می گویند :از آنجا که از تجمع روز گذشته
پاسخی نگرفته اند برای پیگیری مطالبات خود و با خواسته
بازگشت به کار ،مقابل مجلس شورای اسالمی آمده اند و
از نمایندگان مجلس می خواهند که به وضعیت آنها
رسیدگی کنند .در عین حال در پی درج توضیحات روابط
عمومی پتروشیمی جم مبنی بر قراردادی بودن این
کارگران و خاتمه قرارداد آنها ،این کارگران نمونه هایی
ازقراردادهای خود را در معرض دید همگان قرار دادند که
نشان می داد این قراردادها یک ساله و زمان خاتمه اسفند
ماه سال جاری است.

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست!

ماهنامه کارگری
مرگ یک کولبردر اثر
شليک مستقيم نيروهای مرزبانی!

۷
می کند .براساس این گزارش نیروهایی از بیرون رجاء نیز
در این دوره آموزشی شرکت می کنند که همین مساله نیز
بر نگرانی کارگران افزوده است ،چرا که اگر نیرو در رجاء
زیاد است و تعدیل انجام می شود به چه دلیل به نیروهای
جدید آموزش می دهند که مدرک ترمزبانی بگیرند.
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 54۱۱کارگر شاغل در معدن زغال سنگ
طرزه  ۸ماه دستمزد دریافت نکرده اند!

اخراج  ۸۵نفر از کارگران
کارخانه "عاليفرد" شهرستان ساوه!

صبح  ۴۴آبان یک کولبر کرد به نام عثمان عزیزی فرزند
کریم درنزدیکی روستای "دەرمان ئاوێ" ازتوابع
شهرستان سردشت با شلیک نیروهای مرزبانی جمهوری
اسالمی کشته شد .این کارگر که شغل اصلی اش
گچکاری بوده ،از چندی پیش به دلیل ابتالی همسرش به
سرطان و هزینه های سنگین درمان ،درکنار کارگچکاری
درمنطقه سردشت به کولبری مشغول شده بود .نامبرده
دارای دو فرزند  ۴۹و  ۴۴ساله بوده وپیکروی هم اکنون به
سردشت منتقل شده است .قبل از این حادثه سخنگوی
نیرو های انتظامی درگفتگو با رسانه های داخلی قتل
کولبران را دروغ رسانه ها خوانده و مدعی شده بود که
کولبران با ورود سالح و مواد منفجره و مواد مخدر به
ایران ،سعی درخدشه دارکردن امنیت این کشور را دارند! به
گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر ،از آغاز سال جاری
شمسی تا کنون بیش از  ۴۰کولبر کرد بر اثرشلیک
نیروهای نظامی ایران جان خود را ازدست داده اند و ده ها
تن دیگر نیز مجروح شده اند .عالوه براین ،نیروهای
نظامی ایران صدها اسب متعلق به این زحمتکشان را پس
از ضبط با شلیک گلوله کشته اند .چندی پیش شماری از
نمایندگان مجلس با اعتراض به کشتار چارپایان باربر
توسط نیروهای نظامی ایران خواستار پایان دادن به این
رویه شده بودند .جالب است که این اعتراض درحالی
صورت گرفت که این نماینده ها هیچ اشاره ای به کشتار
کولبران کرد نکردند!

کارگران پيمانکاری رجاء هزینه آموزش

کارگران اخراجی کارخانه عالیفرد روز سه شنبه ۴۹مهرماه
اعالم کردند که :از روز شنبه  ۴۰مهر ماه  ۹۵کارگر این
کارخانه تولید کننده نوشیدنی واقع در شهرک صنعتی کاوه
در شهرستان ساوه اخراج شده اند .براساس این گزارش
قراردادهای شغلی این کارگران یک ماهه بوده است و پس
از خاتمه مدت قرارداد به بهانه کاهش سطح تولید با آنها
تسویه حساب شده است .اخراج روزهای اخیر بر نگرانی
حدود  ۵۰۰کارگر شاغل این کارخانه در رابطه با امنیت
شغلی افزوده است.

اخراج  52۳کارگر قراردادی کارخانه
فوالد آریان شهرستان بویين زهرا!

عدم پرداخت  4ماه معوقات دستمزدی
کارگران پاالیشگاه ستاره خليج فارس!

کارگران اخراجی واحد تولیدی کارخانه فوالد آریان روز
یکشنبه  ۱مهر ماه اعالم کردند که :دراین کارخانه ۴۰۰۰
کارگر مشغول به کارند که تا این لحظه کارفرما به بهانه
کمبود منابع مالی  ۴۲۱نفر از آنها را پس از اتمام قرارداد
کار اخراج کرده است .اخراج این تعداد نیروی کار در این
واحد تولید کننده میلگرد و انواع نبشی در حالی انجام شده
که به گفته کارگران زمزمه هایی درباره اخراج تعداد
دیگری از کارگران در ماه های آینده به گوش می رسد.

های تخصصی را از جيبشان ميپردازند!
روز شنبه  ۴۴مهرماه تعدادی از کارگران پیمانکاری رجاء از
عقد قرارداد یک شرکت با رجاء برای آموزش ترمزبانی به
کارگران خبر دادند و اعالم داشتند :در حالیکه هر کارگر
مبلغی در حدود  ۲میلیون تومان از جیب برای این آموزش
ها می پردازد هیچ تضمین شغلی هم وجود ندارد و از طرف
دیگر مدرک ترمزبانی لوکوموتیوهایی که آنها آموزش می
بینند هیچ جای دیگر غیر از رجاء کاربرد ندارد .این
کارگران می گویند :در شرایطی که در شهریور ماه سال
جاری  ۴۴کارگر فنی تعدیل شده اند و زمزمه هایی مبنی
بر تعدیل بیشتر به گوش می رسد ،این آموزش در بستری
که امنیت شغلی هم نیست فقط کیسه کارگران را خالیتر

بر اساس گزارشی به تاریخ روز یکشنبه  ۲۵مهرماه ،به
 ۴۱۰۰نفر از کارگرانی که در یکی از واحدهای زیرمجموعه
معدن طرزه در شهرستان شاهرود در استان سمنان شاغل
هستند تا  ۹ماه مزایای مزدی پرداخت نشده است .کارگران
شاغل که به صورت رسمی و قراردادی مشغول به کار
هستند می گویند :با وجود آنکه از حدود  ۹ماه قبل وضعیت
استخراج روندی رو به بهبود داشته است ،اما مشکالت
معیشتی آنها همچنان باقیمانده است .آخرین حقوقی که
کارگران این واحد دریافت کرده اند مربوط به دستمزد
خرداد ماه سال جاری است که کارفرما آن را روز چهارشنبه
 ۴مهرماه به حساب کارگران واریز کرده است.

حدود  54۱۱کارگر کارخانه هپکو اراک ۸
ماه معوقات مزدی دریافت نکرده اند!
یکی از کارگران کارخانه هپکو اراک در استان مرکزی روز
پنجشنبه  ۲۳مهرماه اظهار داشت :حدود  ۴۱۰۰کارگر این
واحد صنعتی جدا از دریافت نکردن طلب مزدی  ۹ماهه
خود ،با مشکل تاخیر در پرداخت حق بیمه هم مواجه
هستند .کارگران همچنین نگران این هستند که در صورت
بی تفاوتی مسئوالن به مشکالتشان ،این کارخانه به طور
کامل تعطیل و در نتیجه بیکار شوند .بخصوص که آنها می
ببنند به کارگران این کارخانه که حداقل  ۹ماه دستمزد
دریافت نکرده اند چه خسارت بزرگی وارد شده است.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

جمعی از کارگران پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در
بندرعباس ،روز یکشنبه  ۲۵مهر ماه از عدم پرداخت
معوقات مزدی خود خبر دادند و اعالم داشتند که :دستمزد
چند صد نفر کارگر این پاالیشگاه از خرداد ماه پرداخت
نشده است و با تعدادی از کارگران پیمانکاری نیز تسویه
حساب شده است .این کارگران که قراردادهای شغلیشان
پیمانکاری و موقت است ،می گویند :ترس از اخراج و
بیکاری مانع بروز هر نوع اعتراضی شده و کارگران
همچنان در انتظار پرداخت  ۱ماه مطالبات مزدی معوقه
خود هستند .براساس این گزارش در ماه های گذشته در
تعدادی از شرکت های پیمانکاری این پاالیشگاه تعدیل
نیرو صورت گرفته است و برخی از شرکت ها به بهانه
اتمام پروژه ها با کارگران خود تسویه حساب کرده اند.

جان باختن کارگر  ۵۷ساله در حين کار
در مترو چيتگر تهران!
ظهر روز سه شنبه  ۲۴مهرماه یک کارگر  ۵۴ساله مترو
حین تعمیرات خطوط مترو چیتگر تهران ،در اثر برخورد با
قطار جان خود را از دست داد .براساس این گزارش ،این
کارگر از پرسنل پیمانکاری شرکت تبرزین صنعت بوده
است .این شرکت وظیفه تعمیر و نگهداری خطوط مترو را
بر عهده دارد.

۳

ماهنامه کارگری
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عدم پرداخت چند ماه حقوق کارگران

فقر و فالکت

 ۵کارگر مقنی در حين کار بر اثر ریزش

کارخانه پلی اکریل اصفهان!

سهم کارگران کردستان از کار!

یک چاه قنات در سبزوار مفقود شدند!

به گزارش  ۴۵مهر ایلنا ،دو هزارکارگر پلی اکریل درماه
های گذشته به علت کاهش سطح تولید و تاخیر طوالنی
در پرداخت معوقات مزدی خود با مشکالت بسیار روبرو
بودند و بارها با هدف تغییر شرایط تجمعات اعتراضی بر پا
کردند.

دادن رضایت نامه محضری
از سوی کارگران آسيب دیده،
شرط تمدید قرارداد!
بنا بر گزارش های منتشر شده ،کارفرمای شرکت آلومینیوم
پارس در اردیبهشت ماه سال جاری طی نامه ای رسمی به
کارگران حادثه دیده این کارخانه ،شرط تمدید قرارداد آنان
را اعالم رضایت محضری نسبت به حوادث کاری اتفاق
افتاده درحین کار اعالم کرد .همه این کارگران از ترس
اخراج ،با حضور در دفتر اسناد رسمی ،نسبت به حادثه
کاری که برایشان انفاق افتاده رضایت دادند .بنا بر اظهار
کارگران آلومینیوم پارس ،حوادث کاری همچون سوختگی
و شکستگی های استخوان در این کارخانه بیداد می کند و
حدود سی درصد از  ۴۰۰کارگر این کارخانه به دلیل شرایط
سخت و ناامن کار دچار آسیب های شغلی اینچنینی شده
اند .این کارگران اغلب باالی ده سال سابقه کار دارند و با
قراردادهای سه ماهه و شش ماهه دراین شرکت بزرگ
مشغول به کار هستند .تحمیل چنین رضایت نامه ای به
کارگران حادثه دیده شرکت آلومینیوم پارس که یک
شرکت سهامی عام می باشد در حالی صورت گرفته است
که کارفرما به تازگی یک مدیر منابع انسانی را که
بازنشسته دولتی می باشد به کارگرفته و ایشان از زمان
تصدی این پست اقدام به قطع پاداش افزایش تولید ،تغذیه
قبل از ظهر و قطع واریز مبالغی کرده است که بطور عرفی
دراعیاد مختلف به کارگران پرداخت می شد .کارگران این
کارخانه می گویند علیرغم اینکه شرکت دارای تولید و
فروش خوبی است و مدیر کارخانه دارای حقوق چند ده
میلیون تومانی است با این حال کارفرما با به پیش کشیدن
ورشکستگی واهی کارخانه در تابستان امسال دو ماه
سرویسهای رفت و آمد کارگران را قطع کرد و اخیرا از آنها
خواسته است با اضافه کاری صلواتی و رایگان مانع
ورشکستگی شرکت بشوند .شرکت آلومینیوم پارس در شهر
صنعتی کاوه (ساوه) قرار دارد.

روزچهارشنبه  ۲۱مهرماه یکی از اعضای نهاد رژیم ساخته
در محیط های کارگری تحت عنوان "کانون هماهنگی
های شوراهای اسالمی کار" درکردستان اعتراف نمود که:
وضعیت معیشتی کارگران استان کردستان به گونه ای
است که قادر نیستند از خدمات رفاهی رایگان ازجمله
استراحتگاه هایی که به اسم آنان ساخته شده به علت
هزینه های جانبی آن استفاده کنند ،زیرا قادر نیستند هزینه
های رفت و آمد و خورد و خوراک خود را تامین کنند.
بیشتر کارگران این استان حتی تصور مزایای پاداش بهره
وری را هم ندارند و بیشتر مواقع از طریق کسری و تاخیر
در پرداخت مزد در آنچه که زیان کارگاه نامیده می شود
سهیم بوده اند.

کارگران بيکار شده معادن فاریاب که به
کار برگشته بودند ،دوباره بيکار شدند!
بر اساس گزارش روز جمعه  ۹۰مهرماه ۴۴۰ ،کارگر از ۲۰۰
کارگر اخراج شده معادن فاریاب که به کار دعوت شده
بودند ،بار دیگر به دلیل شرایط بد فروش محصوالت
مجبور به ترک کار شدند .مدیر عامل معادن فاریاب می
گوید :با وجود تالش های انجام شده متاسفانه  ۳ماه پیش
به دلیل عدم فروش و محصوالت راکد مانده شرکت
مجبور به تعطیل کردن کار شدیم .امسال امکانی به وجود
آمد که  ۶۰نفر از نیروهای برجسته و مجرب را از بین ۲۰۰
نفر اخراج شده را به کار برگردانیم .وی با اشاره به اخراج
بسیاری از کارگران معدن افزود :از  ۲۱۵نفر کارگر موجود
در معدن در واقع به  ۴۲۰نفر از آنان نیاز به کار در شرکت
بوده است.

به گزارش مسئوالن آتش نشانی در شهرستان سبزوار ،روز
سه شنبه  ۲۴مهرماه ۶،مقنی برای الیروبی مسیر قنات
واقع در محدوده روستای کسکن شهرستان سبزوار به
درون چاه  ۴۶۰متری می روند که در پی ریزش دیواره ها
به داخل چاه ،این کارگران مفقود می شوند .بر اساس این
گزارش  ۲نفر از کارگران در دقایق اولیه حادثه ،خود را به
دهانه چاه رسانده و نجات می یابند .یک نفر دیگر از اهالی
روستای کسکن که برای نجات آنان اقدام کرده بود حین
عملیات امداد رسانی دچار حادثه شده و او نیز همانند سایر
کارگران مفقود شده است.
براساس گزارش روز پنجشنبه  ۲۳مهرماه ،پس از گذشت
نزدیک به  ۹روز از حادثه ریزش دیواره های چاه قنات در
روستای کسکن سبزوار اسامی این کارگران مفقود شده
اعالم گشت .مسئوالن آتش نشانی سبزوار در روز شنبه
یکم آبان ماه ،همچنان از عدم دست یابی امدادگران به
کارگران الیروب مفقود شده خبرداده و اعالم کردند که :با
وجود ناموفق بودن عملیات هنوز کار جستجو برای یافتن
این کارگران ادامه دارد.
دلیل عدم موفقیت عملیات امداد و نجات ،حجم زیاد آب
موجود در قنات و در دسترس نبودن کارگران است .در
عین حال خانواده های کارگران مفقود شده در محل حادثه
حاضر شده و اعتراض خود به بی نتیجه ماندن عملیات را
به گوش مسئوالن رساندند.

جان باختن یک کارگر مقنی و یک
آتش نشان در یک حادثه کاری
در تونل مترو قيام تهران!

جان باختن یک کارگر در حادثه کاری
در متروی شهيد محالتی تهران!
عصر روز دوشنبه  ۴۳مهر ماه ،حادثه ای درقسمت انبار
دپوی بلوک های بتنی درمحدوده متروی شهید محالتی
تهران ،موجب شد  ۲نفر از کارگران این انبار که مشغول جا
به جایی بلوک های بتنی بودند به دلیل ریزش بلوک ها در
زیر آن مدفون شوند که یکی از کارگران جان خود را در دم
از دست داد و کارگر دیگر که مصدوم شده بود توسط
عوامل اورژانس راهی بیمارستان شد.

عصر روز دوشنبه  ۴۳مهرماه در یک حادثه کاری در تونل
مترو قیام ،یک کارگر مقنی  ۲۴ساله افغانستانی درون
چاهی که دراین تونل حفر شده بود سقوط می کند.
براساس گزارش سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران،
درپی این حادثه یکی از آتش نشان ها که برای کمک به
این کارگر به درون چاه رفته بود براثر ریزش مجدد چاه
محبوس شده و هر دو جان می سپارند .بر اساس گزارش
روز سه شنبه  ۲۰مهرماه ،جسد کارگری که محبوس شده
بود در عصر همان روز پیدا شده است.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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تجمع کارگران کارخانه
بلبرینگ سازی تبریز!
 ۹۰۰کارگر شاغل کارخانه بلبرینگ سازی تبریز روز سه
شنبه  ۴۴آبان ماه در اعتراض به عدم پرداخت  ۹ماه حقوق
خود و حق بیمه ،مقابل درب کارخانه تجمع کردند .بر
اساس این گزارش حدود  ۹۰کارگر بازنشستهِ این کارخانه
که به تدریج از سال  ۳۲بازنشسته شده اند به دلیل دریافت
نکردن سنوات پایان کار در تجمع نامبرده حضور داشتند.
یکی از کارگران معترض روز چهارشنبه  ۴۲آبان ماه با
اعالم دومین روز تجمع اعتراضی گفت؛ برای وصول
مطالبات خود ،سرتاسر شب گذشته را در محل کار خود
سپری کردهایم و در حال حاضر نیز در زیر بارش برف و
باران به اجتماع صنفی خود ادامه می دهیم .وی در ادامه
افزود ،مدیریت کارخانه در تهران به سرمیبرد و هنوز وعده
روز گذشتهاش مبنی بر پرداخت معوقات مزدی کارگران
معترض عملی نشده است.

اعتصاب  5۵۱ميليون کارگر درهند!

در  ۲سپتامبر امسال ۴۵۰ ،میلیون کارگردرهند در شاید
بزرگترین اعتصاب تاریخ ،شرکت کردند .با این اعتصاب
میلیونی ،اتحادیه های کارگری هند ،مقامات دهلی نو را به
وحشت انداختند.این اعتصاب توسط ده اتحادیه کارگری
این کشور برنامه ریزی شده بود .دربرخی از مناطق ،همه
چیز ازحرکت بازایستاد ومیلیون ها کارگر به نشانه اعتراض
دربرابرقوانین جدید کاردولت ،اعالم مبارزه کردند .نه تنها
صنایع وحمل و نقل عمومی درهند فلج شد ،بلکه بسیاری
ازمغازه های کوچک و بزرگ و تعدادی ازارائه دهندگان
خدمات اجتماعی هم بسته ماندند .دولت از ترس برپایی
تظاهرات ،مدتها قبل برنامه ای برای افزایش حداقل
دستمزد ،از  ۶۹۳روپیه ( ۱۵یورو) به تنها  ۳۴۰روپیه (۴۲۲
یورو) درماه پیشنهاد کرده بود،اما با مخالفت و اعتراض
اتحادیه های کارگری روبرو شد ،چون این حد از افزایش
دستمزد برای یک زندگی ساده درهند کافی نبود .تظاهرات
کنندگان خواستار یک حداقل دستمزد مناسب و معقول تا
حدود  ۴۱۰۰روپیه (برای مردان و زنان)  ،تامین بیمه
اجتماعی ،جلوگیری از خصوصی سازی زیرساخت های
دولتی( مثل راه آهن ،بیمه های اجتماعی و بیمه
بازنشستگی) شدند .یکی از دالئل گستردگی این اعتصاب
بزرگ و بی نظیر مبارزه مشترک کارگران رسمی( به عنوان
مثال ،خدمات عمومی) و غیررسمی (کارگران روزمزد) بود
که با شرکت مشترکشان در این حرکت دامنه اعتصاب را

هر چه بیشتر گسترده تر نمودند .خواسته مهم و اصلی
کارگران حق فعالیت اتحادیه های کارگری و اجرای قانون
کاردرمحل کارشان بود .آنها همچنین خواستارجلوگیری از
بسته شدن شرکت های غیررقابتی و عدم سرمایه گذاری
سرمایه داران خارجی درصنایع داخلی هند و عدم فروش
شرکت های دولتی به سرمایه گذاران خصوصی بودند .این
اولین اعتصاب عمومی درهند نبود ،اماعظیم ترین آن
درسال های اخیربود ،بطوری که حتی رییس اتحادیه
کارگری را نیز شگفت زده کرد .اعتصابی که تالش های
رییس اتحادیه دولت برای به حالت تعلیق درآوردن
اعتصاب وایجاد ترس و وحشت درکارگران را کامال بی اثر
ساخت و قدرت همبستگی کارگری را به نمایش گذاشت.

تظاهرات کارگران مراکش در اعتراض به
کشته شدن یک ماهيگير دستفروش
توسط پليس !
روز دوشنبه  ۹۴اکتبر مراکش شاهد تظاهرات بزرگ
کارگران ،دانشجویان و سایر اقشار مردم به خاطر جنایت
پلیس و کشتن یک زحمتکش مراکشی بود .این تظاهرات
پس از آن شکل گرفت که پلیس شهر حسیمه در شمال
مراکش هنگام سرکوب و جمع آوری دستفروشان
زحمتکش ،یک ماهیگیر دستفروش به نام محسن فکری را
مورد تعرض قرار داده و دار و ندار او را به داخل آسیاب
یک کامیون حمل زباله انداختند .محسن برای جلوگیری
از نابودی ماهی ها و اموالش خود را به داخل آسیاب
کامیون می اندازد و مامورین جنایت کار پلیس به راننده
کامیون حمل زباله دستور می دهند تا برای راه اندازی
آسیاب آن اقدام کند ،همین عمل وحشیانه مامورین باعث
میشود تا این ماهیگیر دستفروش جان خود را از دست
دهد .روز سه شنبه یکم نوامبر در دومین روز اعتراضات
خیابانی در اعتراض به کشته شدن این دستفروش
زحمتکش توسط پلیس ،کارگران ،دانشجویان و اقشار
مردم بار دیگر به خیابانها ریخته و خشم و نارضایتی خود را
علیه دولت و پلیس به نمایش گذاردند و تا صبح در خیابان
ها ماندند .معترضین در شعارهایشان فریاد می زدند که تا
تغییر نظام سلطه و مجازات عاملین برخورد خشن با
کارگران در خیابانها باقی میمانند.

جان باختن  ۸کارگر و مصدوميت  2کارگر
دیگر در مجتمع فوالد مبارکه!
روز چهارشنبه  ۴۱مهر ماه در پی یک حادثه کاری که در
واحد انباشت و برداشت یکی از واحدهای بخش آهن
سازی مجتمع فوالد مبارکه رخ داد ۵ ،کارگر تعمیرکار
درحین کار گرفتار شدند ۲ .نفر از این کارگران جان خود را
در دم از دست دادند و  ۹کارگر دیگر مصدوم شده و به
بیمارستان منتقل گشتند .بر اساس گزارش روز پنج شنبه
 ۴۵مهر ماه نیز ،یکی دیگر از کارگران در بیمارستان جان
خود را از دست داد.
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تجمع اعتراضی  2روزه کارکنان
مخابرات کشور در مقابل مجلس!

بیش از هزار نفر از کارکنان شرکت مخابرات از سراسر
کشور صبح روز یکشنبه  ۳آبان ماه از نقاط دور و نزدیک
به تهران آمده و در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع
کردند .معترضین خواهان انعقاد قرارداد مستقیم با
مخابرات ،اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و تامین امنیت
شغلی بودند .در ابتدای تحصن چند تن از نمایندگان
مجلس از جمله رییس فراکسیون باصطالح کارگری رژیم
در مجلس کوشیدند تا با حضور در میان معترضین و وعده
همکاری تجمع را متفرق سازند .اما تجمع کنندگان گفتند
که تا حصول به نتیجه قطعی و برآورده شدن مطالباتشان
از اعتراض دست برنخواهند داشت .این تجمع اعتراضی تا
عصر روز دوشنبه  ۴۰آبان ماه ادامه یافت و سرانجام
نمایندگان معترضین با تهیه لیستی از مطالبات صنفی
معترضین و وعده حل مشکالت آنان توسط مقامات
حکومت به طور موقت به تجمع خود پایان دادند.

تجمع اعتراضی  2۱۱کارگر شرکت
"استيم" در اعتراض به معوقات مزدی
کارگران معترض روز یکشنبه  ۲آبان ماه با اعالم این خبر
گفتند که از تاریخ اول آبان ماه در اعتراض به  ۹ماه
معوقات مزدی خود مقابل دفتر کارفرما در عسلویه تجمع
کردند .سرانجام کارفرما با مشاهده پیگیری کارگران به آنها
وعده داد که معوقات مزدی شان تا روز چهار شنبه  ۵آبان
ماه پرداخت خواهد شد .با توجه به این وعده ،کارگران به
این گردهمایی صنفی اعتراضی خود خاتمه دادند .بر اساس
این گزارش بامداد روز چهارشنبه  ۵آبان ماه بنا به گفته
کارگران این واحد مهندسی و صنعتی ،معوقات مرداد ماهِ
حدود  ۲۰۰تن از آنها به حسابشان واریز شد.

سوختگی شدید  4کارگر پاالیشگاه نفت و
گاز پيروزی شاهرود در استان سمنان!
به گزارش معاون اورژانس  ۴۴۵شاهرود ،بامداد روز جمعه
 ۴۶مهر ماه در جریان یک آتش سوزی که در پاالیشگاه
نفت و گاز پیروزی شاهرود به وقوع پیوست ۱ ،کارگر
شاغل دچار سوختگی شدند که  ۲کارگر به صورت سرپایی
مداوا شده و  ۲کارگر دیگر با  ۲۰تا  ۹۰درصد سوختگی به
بیمارستان امام حسین شاهرود منتقل شدند.

جمهوری اسالمی ،با هر جناح و دسته ،نابود باید گردد!
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برای آشنایی با دیدگاه ها و
تحلیل های چریکهای فدائی
خلق ایران از سایت های زیر
دیدن کنید:
www.siahkal.com
www.ashrafdehghani.com

"زمانی که فردی به فردی دیگر آسيب جسمی وارد می آورد،
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
قتل عمد می ناميم .هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان

برای تماس با چریکهای فدائی خلق
ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید:
BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX

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
آنها را در شرایطی قرار می دهد که در آن قادر به زندگی

آدرس پست الکترونیکی:
E-Mail:
ipfg@hotmail.com

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
با وجود این ،شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دارد ،این عمل
جامعه یک نوع قتل عمد است ،درست مثل قتل عمد توسط یک
فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه ،قتلی که هيچ کس نمی تواند در
قبال آن از خویشتن دفاع کند .قتلی که ظاهرا قتل نيست ،زیرا

چریکهای فدائی خلق ایران

کسی قاتل را نمی بيند ،زیرا که مرگ این قربانی چونان مرگی
طبيعی به نظر می آید چرا که در آن ،تعرض به عمل آمده
بيشتر ناشی از بی عملی ست تا انجام وظيفه .ولی در هر حال در
اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است "

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر!

