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 :سرسخن

یا چوب حراج  "کارورزی"طرح 

 زدن به نیروی کار
رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی در حال سازمان دادن 
یک تعرض وحشیانه بزرگ دیگر به طبقه کارگر ایران زیر 

وزیر تعاون، کار و اخیرا . است "کارورزی"نام اجرای طرح 
و  "کارورزیطرح "اجتماعی دولت روحانی از اجرای  رفاه

. راه افتادن یک سامانه برای ثبت نام کارورزان خبر داده ب
ها در سامانه کارورزی  نام در مورد آخرین وضعیت ثبتوی 

این سامانه از مصوبات دولت یازدهم بوده ": اعالم کرد که
هایی به صورت پایلوت این  در استان ۵۹ما در سال  ؛است

آوردیم و در  را در طرح را اجرا کردیم و اشکاالت اجرایی

 ."آن را اجرایی کردیم ۵۹سال 
به دنبال طرح شکست خورده ای در  "کارورزی" طرح

دستور کار دولت روحانی قرار گرفته است که در دولت 
یاد می  "شاگرد استادی"احمدی نژاد از آن به عنوان طرح 

درست  دست اندر کاران دولت روحانی این طرح را. شد
تند طرح ضد کارگری اصالح قانون پس از آن که نتوانس

کار را با توجه به اعتراضات کارگران به مرحله عمل در 
به طوری که یکی از . در دستور کار خود قرار دادند ،آورند

در گفتگو با ایلنا صراحتاً ( خدائی)اعضای شورای عالی کار 
قرار نبود که با بازپسگیری الیحه ": مطرح می کند که
اهد زایش طرحی دیگر باشیم که عقب اصالح قانون کار ش

در همچنین . "ماندگی را به حیطه روابط کار بازگرداند
رابطه با این طرح بسیاری از حقوقدانان نظام طرح مزبور را 

حتی مهره های مغایر با قانون کار رژیم خوانده اند و 
محیط های رژیم ساخته در جمهوری اسالمی در تشکل 

نون کار و سلب کننده امنیت های کارگری آنرا مغایر قا
به رغم این، دولت روحانی . اند شغلی کارگران اعالم کرده

با پیگیری تمام مشغول اجرایی کردن این طرح در جهت 

 .منافع سرمایه داران و کارفرمایان زالو صفت می باشد

این طرح که وزیر کار مدعی است در سال اما 

جرا بصورت آزمایشی در تعدادی از استانها ا 59

 "اشکاالت اجرایی اش"و اکنون هم شده 

  چیست ؟برطرف گشته 
 2 صفحه                                                                 

و صنعت هفت  تجمع کارگران مجتمع کشت 

  !تپه، در اعتراض به امنیتی شدن محل کار 

اردیبهشت ماه، کارگران بخش  ۱۲صبح روز پنجشنبه 
و صنعت هفت تپه که تعداد آنها   مجتمع کشتصنعت 
نفر گزارش شده است، در اعتراض به آنچه  ۹۶۶حدود 

امنیتی شدن محل کار خود عنوان می کنند در محل 
. ورودی درب کارخانه مقابل ساختمان اداری تجمع کردند

کارفرمای بخش خصوصی کارخانه : کارگران می گویند
دار بسته، فضای کار و اخیرا با کار گذاشتن دوربینهای م

کارگران را امنیتی کرده که این  موضوع باعث اعتراض 
یکی از اساسی ترین نیازهای . کارگران شده است

واحدهای صنعتی و کارخانه ها، تضمین امنیت و نظارت 
مناسب از این اماکن است، اما کارفرما با نصب این 

نگران  دوربینها، فضای امنیتی خاصی را ایجاد و کارگران را
به گفته کارگران معترض، از . امنیت شغلی خود کرده است

زمانی که دوربین های مدار بسته در محل کارشان نصب 
نفر از کارگران از کار اخراج و یا معلق  ۰۶شده است، حدود 
کارگران معترض می گویند در اجتماع . از کار شده اند

یم و امروز خود همچنین خواستار مطالبات معوقه خود هست
را به  ۵۹و  ۵۹های  کم پاداش و بهره برداری سال دست

. همراه دو تا سه ماه مزد معوقه ازکارفرما طلبکاریم
همچنین به این خبر که حق بن همه کارگران مجتمع 

پرداخت نخواهد شد نیز  ۵۹هفت تپه از اسفند ماه سال 

 .معترضیم
 

کارگران شهرداری نورآباد در مقابل 

 !جمع کردندشهرداری این شهرت
خرداد ماه، شهردار نورآباد اعالم کرد  ۵صبح روز سه شنبه  

نفر از رانندگان خدمات شهری شهرداری نورآباد به  ۱۹که 
علت پرداخت نشدن حقوقشان امروز دست از کار کشیده و 

 ۹این رانندگان مدت . مقابل شهرداری نورآباد تجمع کردند
میلیون  ۹۶۶ ماهه حقوق نگرفته اند و در مجموع حدود

شهرداری نوراباد همچنین . ریال ازشهرداری طلب کارند
گفت، به علت مشکالت مالی شهرداری بخشی از مزایا 
واضافه کاری کارمندان شهرداری هم مدتی است که 

 .شود پرداخت  نمی

 ر باره زندگی رفیق شهیدد

 !حمید آقاوردی زاده 
  

 

که در کردستان -چریک فدائی خلق رفیق حمید آقاوردی زاده  

در   ۲۰۰۰در سال  -صدا می کردند "کاک کاووس"رفقا او را 
آذر شهر در یک خانواده زحمتکش آذربایجانی چشم به جهان 

پدرش کارگر ساده ای بود که زمانی با کار ساختمانی و . گشود
زمانی دیگر با دوره گردی توسط گاری دستی کوچکش زندگی 

در چنین اوضاعی، رفیق . مودمحقر خانواده اش را تامین می ن
حمید از همان کودکی ضمن درس خواندن برای کمک به خرج 
خانواده به انجام کارهای مختلف پرداخت و  به این ترتیب از 

رفیق حمید چه به دلیل . همان ابتدای زندگی با رنج کار آشنا شد
شرایط سخت معیشتی خانواده و چه به خاطر اجبار خودش به 

همین امر به وی . کار و زحمت بار آمد و پرورده شدکار کردن  با 
کمک کرد تا رنج های بیشمار کارگران و توده های رنجدیده را 
با گوشت و پوست خود لمس کرده و استثمارگران زالو صفت را 

 . بهتر بشناسد
رفیق حمید، این فرزند رنج و زحمت پس از پایان دوره دبستان، 

رستانی به ادامه تحصیل پرداخت در زادگاه خود، آذرشهر در دبی
در سایه فعالیت . که رفیق بهروز دهقانی یکی از دبیران آن بود

های فرهنگی رفیق بهروز و دوستانش در این دبیرستان محیط 
خوبی برای پرورش فکر و رشد آگاهی های مبارزاتی محصلین 

رفیق حمید از این شانس نیز برخوردار بود که . به وجود آمده بود
یما یکی از شاگردان رفیق بهروز دهقانی بود و با رهنمود مستق

های او توانست به خواندن کتابهائی بپردازد که باعث رشد 
آگاهی انقالبی او هر چه بیشتر باال . آگاهی انقالبی اش می شد

می رفت بهتر می توانست به علل رنج و شرایط دشوار خانواده 
پروسه بود که کینه  در این. خود و هم طبقه ای هایش پی ببرد

اش نسبت به استثمارگرن زالو صفت و به دشمنان مردم فزونی 
 . می گرفت و جال می یافت

رفیق  ۹۹-۲۰۹1با رشد مبارزات انقالبی در جامعه در سال های 
حمید نیز به موج انقالب پیوست و در تداوم راه معلم انقالبیش با 

وی را با سر  پیوستن به صفوف چریکهای فدائی خلق کوشید راه
 ومبرای تدا ۲۰۹۶او در سال  .افرازی هر چه تمامتر طی نماید

   3ادامه در صفحه                                                                              
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!مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

  

 1از صفحه             ... یا "کارورزی"طرح 

وزارت کار  "طرح کارورزی"بر اساس نسخه اولیه 
واجد اسالمی، فارغ التحصیالن لیسانس و باالتر جمهوری 

سراسر  اداره های کاریابی درابتدا در  شرایط این طرح،
کنند و سپس با گذشت سه ماه باید در کشور ثبت نام می 

کار و رفاه اجتماعی نام ، سامانه کارورزی وزارت تعاون
ی کنند تا امکان یابند که به کارگاه ها معرفی و به نویس

( بخوان بیگاری)ارورز مشغول دریافت آموزش عنوان ک
کار "پس از اینکه فرد جویای کار در سامانه های . شوند
وزارت کار ثبت نام نمود دولت وی  "ورزی
شرکتهایی که دنبال کار  وکارخانه ها را به 

آموز و در واقع کارگر مجانی هستند معرفی 
تا  ۹کارگران جدید باید به مدت . می کند

ن کارخانه و شرکت کار کنند تا ماه در آ ۹
در تمام این مدت . آموزش الزم را ببینند

کارگران برای تأمین زندگی خود هیچ 
مبلغی از طرف صاحبان کار دریافت 
نخواهند کرد، چرا که طبق طرح مزبور 
کارفرمایان هیچ تکلیفی برای پرداخت 
حقوق و دستمزد به آموزش گیرندگان 

مبلغ ناچیزی و تنها دولت  نخواهند داشت
که معادل یک سوم حداقل دستمزد می 

که حتی به سختی می تواند هزینه ) باشد 
رفت و آمد کارگران به محل کار را تامین 

پس از پایان این دوره . به آنها پرداخت خواهد کرد( نماید
می  شرکت یا کارخانه مزبور در صورت تمایلبیگاری، 

بر . استخدام کند آموزش دیده رابه اصطالح تواند، کارگر 
 تا دو سال سهم حق بیمه کارفرمااساس این طرح، دولت 

برای این کارگر را هم به کارفرمایانی که کارگران آموزش 
 .پرداخت خواهد کرددیده را استخدام کنند 

وزارت  "طرح کارورزی"بر اساس  همانطور که معلوم است
 ۰۶۶مبلغ ناچیز کار جمهوری اسالمی دولت با پرداخت 

یک سوم حداقل دستمزد زار تومان که در واقع کمتر از ه
می تعیین شده از سوی شورای عالی کار هزار تومانی  ۵۰۶

 ۹تا  ۹برای مدت  "بیت المال" حساب  ازباشد، آن هم 
قرار می دهد را در اختیار سرمایه داران ی ماه نیروی کار

که بدون پرداخت کمترین مزدی به آنان، به هر شکل که 
انند، این نیروی کار را تحت استثمار قرار بدهند و می تو

در این طرح جدید دولت روحانی . شیره جانشان را بکشند
که دست اندر کاران  -حتی برای سرمایه داران زالو صفت 

هیچگونه  -می نامند "کارآفرین"آنها را  جمهوری اسالمی

در نظر  آموزشبه اصطالح برای تمدید زمان محدودیتی 
استثمار گر می  "کار آفرینان"در نتیجه . ده استگرفته نش

توانند مدتهای مدیدی کارگر بی مزد در اختیار داشته باشند 
کار و رنج کارگر بر ثروت  لِبَو بدون صرف هزینه ای، از قِ

 . وسرمایه خود بیافزایند
در رابطه با استخدام کارگران بی مزد یا به اصطالح تحت 

م انداز استخدام آنها در آموزش که در طرح کاروزی چش
در شرایطی صورت تمایل کارفرما قرار داده شده باید گفت 

که سرمایه داران زالوصفت عمال برای ماهها دستمزد 
کارگران استخدامی خود را نمی پردازند و مدتهاست که 

یکی از بزرگترین معضالت کارگران حقوق های معوقه آنها 
که کارفرماها پس  می باشد چگونه می توان انتظار داشت

 این کارگران بی مزداز پایان دوران آموزشی به استخدام 
بر عکس، طرح مزبور به سرمایه داران امکان می . بپردازند

ماه بهره وری از کار مجانی،  ۹یا  ۹دهد که پس از  
برای  "کارورزان"کارگران دیگری را تحت نام براحتی 

جانی کار آنها از نیروی ممجدداً آموزش درخواست کرده و 
به واقع در شرایط کنونی با توجه به چند . سوء استفاده کنند

میلیون کارگر بیکار و با توجه به توازون قوای کنونی بین 
آن  "زیرکارو"مفهوم واقعی طرح کارگران و کارفرمایان 

امکان می دهد که بطور قانونی  سرمایه دارانکه به است 
از پایان دوران  از نیروی کار مجانی سود برده و پس

 .رها سازد حال خودکارآموزی کارگر آموزش دیده را به 
در موضوع دیگر در رابطه با طرح مزبور این است که 

حالیکه در تبلیغات دولت روحانی طرح کارورزی برای 
آموزش و استخدام فارغ التحصیالن لیسانس و باال تر که 

مطرح بخش بزرگی از ارتش بیکاران را تشکیل می دهند 
شورای عالی "عضو به اصطالح کارگری ، شده اما خدائی 

جمهوری اسالمی در گفتگو با ایلنا در باره این طرح  "کار

این طرح به   معلوم نیست که چرا در اجرای ":می گوید
کارفرمایان اجازه داده شده است تا کارورزانی با مدارک 

مه فوق دیپلم استخدام کنند و از معافیتی بیش از حق بی
شورای عالی کار این عضو گفته به استناد . "برخوردار شوند

رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی مسئولین وزارت کار 
کارورزان را از فوق لیسانس به فوق  عمال سطح تحصیالت

 طرح ضد کارگری در این صورتدیپلم تغییر داده اندکه 
را بخش هر چه بزرگتری از ارتش بیکاران  "کارورزی"

طرحی . سرنوشت آنها تاثیر خواهد گذاشت و برده ششامل 
که بر خالف فصل پنجم قانون کار که 

را  "کارآموزی"به تفصیل شرایط 
توضیح داده تدوین گشته و عمال 
کارگر را از دریافت حداقل حقوق 
 ،قانونی به بهانه اینکه کارگر نیست

 . بلکه کارآموز است محروم می سازد
ق، طرح به توجه به واقعیت های فو

تنها می توان هدیه  را "کارورزی"
دولت روحانی به بورژوازی دندان گرد 

در تمام این سالها با ایران دانست که 
خون کارگران با  کردنبه شیشه 

تحمیل مصیبت های گوناگون به آنها 
به ثروت های عظیمی دست یافته 

در جریان از این روست که اگر . است
با همه ، کارگران آزادشهر بازدید روحانی  از معدن یورت

ماشین این جنایتکار را آماج  ،خودبه حق خشم و نفرت 
همین  حمالت خود قرارداده و وی را مجبور به فرار نمودند

در دوران انتخابات اخیر از هیچ کوششی سرمایه داران 
به عنوان کاندیدای اصلح نظام  روحانیبرای معرفی 

شادباش ابراین هم بن .ندسرمایه داری حاکم کوتاهی نکرد
های سرمایه داران زالوصفت قابل فهم است و هم دهن 
کجی دولت روحانی به کارگران  و ارائه مجانی نیروی کار 

به کارآفر ینانی که با همه در قالب طرح کارورزی آنها 
 .وجود بر ضد کارگر می باشند

کارگران ما باید بدانند که بر اساس تجربیات 

کارگران می باشد و تنها با تاریخی، آینده از آن 

با سرمایه داران و مبارزه به هر شکل ممکن 

جمهوری اسالمی با هر  رژیم حامی شان یعنی

جناح و دسته اش می توان راه رهائی از قید 

سرمایه و آینده روشن کارگران را تسهیل و 

 .متحقق ساخت

وزارت کار جمهوری اسالمی دولت با پرداخت  "طرح کارورزی"بر اساس 

یک سوم حداقل دستمزد هزار تومان که در واقع کمتر از  033مبلغ ناچیز 
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قرار می دهد که بدون پرداخت کمترین مزدی به آنان، به هر شکل که داران 

می توانند، این نیروی کار را تحت استثمار قرار بدهند و شیره جانشان را 

در این طرح جدید دولت روحانی حتی برای سرمایه داران زالو . بکشند

می  "کارآفرین"آنها را  جمهوری اسالمیکه دست اندر کاران  -صفت 

در نظر  آموزشبه اصطالح برای تمدید زمان هیچگونه محدودیتی  -نامند

استثمار گر می توانند مدتهای  "کار آفرینان"در نتیجه . گرفته نشده است

ی کارگر بی مزد در اختیار داشته باشند و بدون صرف هزینه ای، از قبل مدید

 . کار و رنج کارگر بر ثروت وسرمایه خود بیافزایند
 

 کارگران کارخانه گرانول شهاب میبد، در مقابل ساختمان فرمانداریتجمع 

عتراض به متوقف شدن فعالیت این میبد در ا "گرانول شهاب"خرداد ماه، جمعی از کارگران کارخانه  ۸صبح روز دوشنبه 
شان مقابل ساختمان فرمانداری میبد  واحد تولیدی به دلیل انباشت بدهی به نهادهای دولتی و تبعا نگرانی از آینده شغلی

های مالی کارخانه به چند نهاد دولتی  دلیل متوقف شدن فعالیت تولیدی این واحد تولیدی انباشت بدهی. تجمع کردند
در این گزارش به نقل از کارگران آمده . تامین اجتماعی، اداره گاز و برق و همچنین اداره دارایی بوده استهمچون اداره 

میلیون تومانی به اداره گاز میبد است که در نتیجه انباشت  ۱۶ترین مشکل مالی این کارخانه بدهی  است که عمده

  .عمال کاری برای انجام دادن ندارندکارگرِ این کارخانه  ۹۶بدهی، گاز کارخانه قطع شده و حدود 
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!چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است

  

اعتصاب کارگران خدماتی شهرداری 

 !ددی خوآبادان در اعتراض معوقات مز
نفر از کارگران  ۱۶۶خرداد ماه، حدود  1صبح روز یکشنبه 

خدماتی شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن 
ماه از معوقات مزدی شان، کار را متوقف و در  ۹دست کم 

بر اساس . مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند
این گزارش، کارگران پیمانکاری شاغل در مجموعه 

ست که با عدم دریافت به موقع ابادان سالهاری آشهرد
  .ددستمزد ها و طلب های خود رو برو هستن

 

 4و  3کارگران فضای سبز مناطق 

 !در مقابل شهرداری تجمع کردنداهواز،

نفر از کارگران  ۲۹۶خرداد ماه، حدود  ۵صبح روز سه شنبه 
اهواز در اعتراض به عدم پرداخت  ۹و  ۰فضای سبز مناطق 

ماه مطالبات مزدی خود مقابل شهرداری مرکزی اهواز  ۱
: کارگران معترض می گویند. دست به تجمع زدند

های این دو منطقه که کارهای مربوط فضای سبز  پیمانکار
را بر عهده دارند دستمزدهای فروردین و اردیبهشت ماه 

از سویی هرکدام از این کارگران . آنان را پرداخت نکرده اند
خود را  ۵۹هزار تومان حق شیرِ سال  ۰۹۶ معادل مبلغ

. طلبکار هستند که تا این زمان به آنها پرداخت نشده است
مطابق قراردادی که کارگران با پیمانکار های این دو ناحیه 
دارند باید روزی هزار تومان به آنها از این بابت پرداخت 

نوشیدن شیر از جهت جلوگیری از مسمومیت با گرد . شود
 حال های محیطی موثر است اما در عین و آلودگیو غبار 

پیمانکار موظف است که سایر لوازم حفاظتی استاندارد را 
عالوه بر کارگران فضای . هم در اختیار کارگران بگذارد

 1۶، کارگران خدماتی این منطقه که بیش از ۹سبز منطقه 
شوند نیز دستمزدهای فروردین و اردیبهشت خود را  نفر می

اخیرا حدود چهل نفر از این کارگران .  نکرده انددریافت 
اند که تاکنون منتظر  شکایتی به اداره کار اهواز ارائه کرده

 .رای نهایی نهاد حل اختالف اداره کار اهواز می باشند
 

شهرداری  2کارگران خدماتی منطقه 

 !ددست از کار کشیدننیز آبادان 
صبح ان، بدنبال حرکت اعتراضی کارگران شهرداری آباد

نفر از کارگران  ۹۹، حدود نیز  خرداد ماه ۵روز سه شنبه 
شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت  ۱خدماتی منطقه 

ماه از معوقات مزدی خود، مقابل  ۹نشدن دست کم 
بر اساس این . ساختمان شهرداری این شهر  تجمع کردند

خبر، مجموع کارگران پیمانکاری شاغل در مجموعه  
ست که با عدم دریافت به موقع هاآبادان سال شهرداری

در این زمینه شهردار . رو برو هستند دستمزدهای خود
حقوق بهمن و :آبادان به رسانه ها گفته است ۱منطقه 

این کارگران معترض پرداخت نشده که با  ۵۹اسفند سال 
پیگیری الزم در چند روز آینده حقوق بهمن آنها پرداخت 

 .می شود
 

 !گر در تونل متروی تهرانمرگ یک کار
به گزارش ایلنا، صبح روز هفتم خرداد، یک کارگر اهل 
مریوان که بیشتر از پانزده سال از عمر خود را در تهران 
مشغول کارگری بود، در حین کار دچار سانحه شد و جان 

. این کارگر راننده جرثقیل در تونل متروی تهران بود. باخت
کند  و به داخل کانال سقوط میدر حادثه روز هفتم خرداد، ا

 ۰۹الزم به ذکر است که وی . دهد و جانش را از دست می

 .سال سن و صاحب دو فرزند بود
 

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز 

 !شهرداری بروجرد در مقابل فرمانداری

خرداد ماه، گروهی از کارگران خدماتی  1صبح روز یکشنبه 
ماه مزد  ۹تراض به و فضای سبز شهرداری بروجرد در اع

. معوقه مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع کردند
های  روز به روز بر بدهی: کارگران معترض می گویند

شهرداری به کارگران افزوده می شود ولی ما همچنان 
شاهد هیچ راه حل مناسبی از سوی مسئوالن شهری 

در شهرداری بروجرد بیش از یکهزار و . بروجرد نیستیم
کارگر و کارمند شاغل هستند که از چندین سال   1۶۶

 .است مطالبات مزدی خود را با تاخیر دریافت می کنند
 

نفر از کارگران شاغل در  221اخراج 

 !پروژه سد چرمشیر

تعدادی از کارگران اخراجی سد چرمشیر در شهرستان 
خرداد ماه، خبر دادند که  در  ۰گچساران روز چهارشنبه 

نفر  از کارگران شاغل در پروژه سددر  ۱۱۵روزهای گذشته 
. اند دست احداث چرمشیر اخراج و کار خود را از دست داده

ظاهرا کارفرمای کارگران سد چرمشیر گچساران که اجرای 
آغاز شده علت این اخراج را کمبود  ۵۶پروژه آن از سال 

بر اساس این گزارش، . بودجه مالی عنوان کرده است
یکار شده برای پیگیری وضعیت شغلی کارگران اخراجی و ب

. خود به فرمانداری شهرستان کچساران مراجعه کرده اند
همچنین پیش از این نیز کارگران این پروژه عمرانی که 
چندین ماه مطالبات عقب افتاده مزدی داشتند برای وصول 
مطالبات مزدی خود چندین بار در محوطه کارگاه دست به 

 .اعتراض صنفی زده بودند

    1از صفحه       ...حمید ر باره زندگی رفیق  د

کاک )از این زمان تا لحظه شهادتش، رفیق حمید . مبارزه به کردستان منتقل شد و فعاالنه در جنبش خلق کرد شرکت نمود
ی از در دهها عملیات نظامی چریکهای فدائی خلق علیه مزدوران رژیم منفور جمهوری اسالمی شرکت کرد که در برخ(  کاووس

و یا معاونت نظامی دسته های پیشمرگه چریکهای فدایی خلق را بر عهده داشت و مدتی نیز مسئول  این عملیات او فرماندهی 
 .سیاسی تیم های پیشمرگه بود

، این چریک فدائی و پیشمرگه خلق قهرمان کرد به برخی از (کاک کاووس)اشت یاد رفیق حمید آقاوردی زاده در گرامید 
 :ی وی در زیر اشاره می کنیمیات هاعمل

که منجر به انهدام یک زیل  7/8/66عملیات مین گذاری در جاده نهینی روبروی دامداری به تاریخ -1 

 . نفر از مزدوران جمهوری اسالمی گردید 03ارتشی و کشته و زخمی شدن 

 63/9/60به تاریخ  "بنه خوه "و  "کانی نو"مقابله با نیروهای مزدور ارتش در -6

 67/7/60در منطقه بانه، به تاریخ  "کیله"درگیری با جاشهای ضد خلقی در روستای  -0

 63/8/60واقع در منطقه بانه به تاریخ ( عباس آباد-ننور)عملیات کمین جاده  -4

که در این عملیات فرماندهی یک دسته از  61/6/64حمله به پایگاه خوله پوله سردشت به تاریخ  -9

 .ائی خلق بر عهده کاک کاووس بودپیشمرگان چریکهای فد
در آن سالها در جریان نبرد و زیر فشار حمالت ارتش و پاسداران ارتجاع جمهوری اسالمی پیشمرگان خلق کرد به تدریج به 

در جریان این نقل و انتقاالت بطور طبیعی  پیشمرگان چریکهای . مناطق آزاد شده کردستان عراق عقب نشینی نموده بودند
سرانجام در جریان . ق هم از این منطقه به عنوان پشت جبهه ای برای مبارزه با جمهوری اسالمی سود می بردندفدائی خل

بر اثز بمباران روستای  ۲۰۹۹اسفند ماه  ۲۵فعالیت در این منطقه که تحت کنترل نیروهای کرد عراقی قرار داشت بود که روز 
 . بر اثر اصابت گلوله توپ ارتش جنایتکار عراق به شهادت رسید( وسکاک کاو)هومر قوم به وسیله ارتش عراق رفیق حمید

به این ترتیب چریکهای فدائی خلق یکی از یاران فراموش نشدنی خود را از دست دادند و خلق کرد که برای آزادی می جنگید 
 .همیشه زنده خواهد ماند اما خاطره او در قلب توده ها .یکی از پیشمرگان دلیر و فرماندهان شجاع خود را از دست داد

 

 !گرامی و راهش پر رهرو باد حمید آقا وردی زادهیاد رفیق شهید 
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!سلم کارگران  استتشکل های مستقل کارگری، حق م

  

تالش هائی برای سرپوش گذاشتن به 

 جنایت سرمایه داران در معدن یورت

خرداد ماه، مراسم بزرگداشتی برای  ۵شامگاه پنجشنبه 
جانباختگان حادثه معدن یورت در رامیان استان گلستان با 
حضور علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی رژیم، 

طرف در این مراسم، خانمی که از . برگزار شد
برگزارکنندگان مراسم تأئید شده بود به عنوان نماینده 

جانباختگان حادثه به شرح برخی از مشکالت معنچیان  
پرداخته و در حالی که کوشید مشکالت آنها را در حد 
: گوش شنوا نداشتن دستگاه های دولتی پائین بیاورد گفت

امیدواریم تمام این آمدن و رفتن ها و قول های داده شده 
ز ضمانت اجرایی برخوردار باشد و امورات جاری و ا

دستورات داده شده برای رسیدن به نتایج ملموس با قدرت 
وی گوئی که هنوز دلیل انفجار معدن یورت . پیگیری شود

که همانا قصور صاحبان آن معدن در تأمین امنیت آن 
صحبت کرد  "کمیته حقیقت یاب "بوده، روشن نیست از 

در این مورد تحقیق کند که به زعم این  که گویا قرار است
وی سخنان . سخنگو حق بقیه معدنکاران هم پایمال نشود

شسته و رفته دیگری که همگی در جهت فریب کارگران و 
از جمله خواستار . آرام نگاه داشتن آنها بود بر زبان راند

در . پیگیری امورات درگذشتگان توسط اداره کار شد
سرمایه داران معدن مزبور از سخنان وی معلوم شد که 

پرداخت حق بیمه کارگران این معدن امتناع کرده و بیمه 
او . نامید رد کرده است "بیمه خیاطی "ای که وی آن را 

در ظاهر دفاع از کارگران مطرح کرد که معدنچیان ما 
همیشه خواستار حق و حقوق شان بوده اند و هیچگاه هیچ 

ائل ایمنی مطرح نمی مسئول و صاحب معدنی بحثی از مس
چرا این گونه سهل انگاری ها و فجایع رخ می دهد  .کرد

و مسبب این حوادث چه کسی است؟ چرا مجوز کلینیک 
تامین اجتماعی را به رامیان داده و آن را هم افتتاح کردند 
اما هیچ امکاناتی در آن موجود نیست و هیچ دردی از مردم 

 دوا نمی کند؟

 

 !اختمانی در اراککارگر س 2جان باختن 

ساله در حین  ۱۹اردیبهشت ماه، یک کارگر  ۲۹روز شنبه 
کار در مجتمع مسکونی در حال ساخت پشت هتل 
امیرکبیر، به علت برخورد با آسانسور حمل بار از طبقه 

این حادثه در . از دست داد هفتم سقوط کرد و جان خود را
 ۲1رخ داد که روز قبل یعنی صبح روز یکشنبه  یشرایط

اردیبهشت ماه نیز، یک کارگر دیگر در حین کار در 

ساختمانی در بلوار قدس شهرستان اراک بر اثر سقوط از 
داربست و تخریب دیوار بر روی وی، جان خود را از دست 

 .داده بود

 تجمع موتوریست های رجاء 

 !در اعتراض به بدعهدی پیمانکار
ز نفر ا ۲۶۶خرداد ماه، حدود  ۱صبح روز سه شنبه 

های پیمانکاری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء  موتوریست
دست از کار کشیدند و در اعتراض به معوقات مزدی خود، 

این . آهن تهران مبادرت به تجمع نمودند در محوطه راه
کارگران که طرف قرارداد با شرکت پیمانکاریِ طاها 

مطالبات مزدی ما در سال جدید : هستند، می گویند
هایی که شرکت پیمانکاری به  ست و وعدها  پرداخت نشده

این کارگران در . ما داده هیچ کدام محقق نشده است
روزهای گذشته نیز تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند با 

این . این وجود، مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده است

 .ایم گویند در سال جدید اصال دستمزد نگرفته کارگران می
 

چوب و فلز اردکان  تعطیلی موقت کارخانه

 !و بیکاری اجباری کارگران
، یکی از کارگران بیکار شده کارخانه چوب و فلز اردکان

کارگر  ۲۹۶بیش از :  خرداد ماه خبر  دادکه ۸روز دوشنبه 
از  روز پنج شنبه  کارخانه در پی تعطیلی خطوط تولید این

ماه مطالبات  ۹این کارگران  .اند خرداد ماه، بیکار شده ۹
دی پرداخت نشده دارند که مشخص نیست چه زمانی مز

در این گزارش به نقل از این  .قرار است پرداخت شود
خرداد ماه، مدیران شرکت  ۹روز پنج شنبه :کارگر آمده که 

برای تعیین ساعت کاری در ماه رمضان جلسه ای گذاشتند 
و قرار بر این بود تا ساعت کاری جدید به کارگران اعالم 

ر پایان وقت اداری همان روز وقتی به منازل خود شود اما د
بازگشتیم، پیامکی از سوی کارخانه برایمان آمده بود مبنی 

وی در  .بر اینکه کارخانه تا اطالع ثانوی تعطیل است
در ماههای گذشته تعداد زیادی از کارگران : خاتمه افزود

 .اند این کارخانه اخراج شده
 

لبرز تجمع کارگران معدن زغال سنگ ا

 !پاسخ کارفرما  مرکزی به دلیل عدم
صبح روز دوشنبه یکم خرداد ماه، گروهی از کارگران معدن 
زغال سنگ البرز مرکزی واقع در شهرستان سواد کوه به 

هایشان مبادرت به یک تجمع  پاسخ ماندن خواسته دلیل بی
اعتراضی نموده و با مسدود کردن خیابانهای شهر زیرآب 

بر اساس این . مسئوالن بیان کردند اعتراض خود را به
شرکتهای پیمانکاری مستقر در این واحد معدنی : گزارش 

اند که استخراج زغال سنگ براساس  به کارگران گفته
قیمتهایی که در سال جاری به آنها پیشنهاد شده فاقد 
صرفه اقتصادی است و با این شرایط آنها قصد ادامه 

 .ارندفعالیت در این واحد معدنی را ند

 

کارگر کارخانه فوالد بویر  3جان باختن 

 !احمد یاسوج، در اثر انفجار کوره

دقیقه صبح روز دوشنبه یکم خرداد ماه، بر  ۰۶و  ۱ساعت 
اثر انفجار کوره کارخانه فوالد بویر احمد یاسوج در استان 

. کارگر دچار سوختگی شدند ۵کهگیلویه و بویر احمد، 
ن شهید بهشتی یاسوج اعزام مصدومان حادثه به بیمارستا

نفر  ۹صورت سرپایی مداوا و  نفر به ۰شدند، از این تعداد 
دیگر که دچار سوختگی شدید شده بودند در این بیمارستان 

نفر از مصدومان  ۰بستری گشتند، با وخیم شدن وضعیت 
به بیمارستان شیراز منتقل را درصد، آنها  ۲۶۶با سوختگی 

درصد به  ۹۹و  1۶با سوختگی مصدوم  دیگر   ۰کردند و  
بر اساس این گزارش، . بیمارستان اصفهان منتقل شدند

 ۰یکی از مصدومین حادثه انفجار کوره روز چهارشنبه 
خرداد ماه، و چند ساعت بعد حوالی ظهر همین روز 
چهارشنبه یکی دیگر از مصدومان حادثه انفجار فوالد بویر 

ان شیراز بستری احمد یاسوج که هر دو مصدوم در بیمارست
در این گزارش آمده . بودند، جان خود را از دست دادند

خرداد ماه،  سومین  ۹حوالی ظهر روز شنبه : است که
کارگر مصدوم فوالد بویر احمد که از زمان حادثه انفجار 
این واحد صنعتی در بیمارستان شیراز بستری بود نیز، براثر 

 .ده استشدت جراحات وارده جان خود را از دست دا
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه 

 !فرآورده های نسوز پارس یزد
خرداد ماه، کارگران کارخانه فرآورده  ۰صبح روز چهارشنبه 

ماه مطالبات مزدی  ۹های نسوز پارس یزد در اعتراض به 
خود مقابل ساختمان اداره کار و رفاه اجتماعی استان یزد 

 ۹: اظهار داشتیکی از کارگران معترض   .تجمع کردند
ماه هم هست که با توجه  ۱ماه است حقوق نگرفته ایم؛ 

به متوقف شدن فعالیت کارخانه، مسئوالن به ما وعده از 
سر گیری تولید و پرداخت مطالبات معوقه مان را می دهند 

قرار بود اول . اما هنوز هیچ وعده ای محقق نشده است
از سر گرفته خرداد ماه سال جاری فعالیت تولیدی کارخانه 

کارفرما . شود اما همچنان ما کارگران معطل مانده ایم
عالوه بر اینکه مطالبات مزدی ما را پرداخت نمی کند بابت 
. ایامی که کار نمی کنیم از حق مرخصی ما کم کرده است

از : در این گزارش به نقل از این کارگر مزبورآمده است که
ویق افتاده و در مطالبات مزدی مان به تع ۵۹دی ماه سال 

خرداد  ۱ماهه کارفرما دیروز سه شنبه  ۹طول این مدت 
به حسابمان واریز ( هزار تومان ۲۶۶حدود )ماه، مبلغ کمی 

  .کرده است
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!زنده باد کمونیسم! پیروز باد انقالب

  

تجمع گروهی از کارگران کارخانه فوالد 

بویر احمد یاسوج، مقابل ساختمان 

 !استانداری کهگیلویه و بویراحمد

در پی حادثه انفجار کوره  خرداد ماه، ۱صبح روز سه شنبه 
نفر  ۵در کارخانه فوالد بویر احمد که منجر به مصدومیت 

با  از کارگران شد، گروهی از کارگران این واحد صنعتی
تجمع مقابل ساختمان استانداری کهگیلویه و بویراحمد 

 خواستار تعیین تکلیف معوقات مزدی و بهبود ایمنی شغل

 ۰تجمع اعتراضی که در کارگران حاضر در این  .خود شدند
سال گذشته چند نوبت برای پیگیری معوقات مزدی و 
مشخص نبودن شرایط ادامه کارشان تجمع کرده بودند، در 
این روز عالوه بر پیگیری مطالبات معوقه، خواستار توجه 
به شرایط ایمنی حاکم در کارخانه فوالد بویراحمد نیز 

بر آنکه چندین عالوه :کارگران معترض می گویند .اند شده
ماه دستمزد معوقه طلبکارندبا کمترین امکانات و تجهیزات 

که یک نمونه آن تلفات . اولیه ایمنی مجبور به کار هستند

در  .انسانی حادثه روز دوشنبه یکم خرداد ماه، بوده است
این کارخانه که : این گزارش به نقل از کارگران آمده که

 ۲۶۶رده است حدود سال گذشته آغاز به کار ک ۸-1حدود 
کارگر دارد و در حال حاضر متعلق به بخش خصوصی 
است، این کارخانه در سالهای گذشته بارها دست به دست 

کار این کارخانه فوالد که در روستای فیروز آباد . است شده
خانه واقع شده است  نقاره -در کیلومتر پانزده جاده یاسوج 

از سوی دیگر . دتبدیل آهن قراضه به شمش فوالد می باش
تا پیش از وقوع این حادثه دلخراش همیشه کارگران با 
مشکل تمدید نشدن دفترچه بیمه های خود به دلیل 

اند، اما در پی حادثه اخیر  بدحسابی کارفرما مواجه بوده
ظاهرا تمامی حق بیمه ها به حساب سازمان تامین 

 به دنبال انفجار کوره ذوب آهن .اجتماعی واریز شده است
کارخانه روابط عمومی استانداری کهکیلویه و بویراحمد 

علت این حادثه هنوز مشخص نیست؛ در حال : اعالم کرد 
نشانی،  های مختلف از جمله آتش حاضر، تیمی از دستگاه

اداره کار و استانداری در حال بررسی و تحقیقات الزم در 
 .دایمنی کار و بیمه کارگران می باش حادثه انفجار و  زمینه

 

 ن باختن یک کارگر در حین کارجا

 !روی سکوی نفتی حفاری سحر 

ساله،  ۰۶اردیبهشت ماه، یک کارگر  ۲۵عصر روز سه شنبه 
روی سکوی حفاری سحر یک در حالی که مشغول حفاری 
در خلیج فارس بوده، بعد از اتمام عملیات کیسینگ به علت 

ده و جان در رفتن غلتک و لَگَد آچار هوا، گیر دجار حادثه ش

 .دهد خود را از دست می
 

ماه  5کارگر کارخانه ایران سوئیچ،  6۶

 !معوقات مزدی خود را دریافت نکرده اند

اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران کارخانه  ۲۹روز شنبه 
 ۹۶کارگر که بیش از  ۹۶در حدود: ایران سوئیچ گفتند

ماه  ۹نفرشان قراردادی می باشند، هستیم که بابت 
 ۵۹های  مزدی داریم و در عین حال در فاصله سال معوقات

ماه حق بیمه ما به حساب سازمان  ۲۱برای حدود  ۵۹و 
بر اساس این گزارش، . تامین اجتماعی واریز نشده است

نفر از کارگران این کارخانه اخراج  ۲۶یک هفته قبل حدود 
شده اند و کارگران نگرانند که در ادامه این وضعیت، بر 

کارگران همچنین یادآور . ها افزوده شود جیشمار اخرا
 ۵۹شوند که در اعتراض به شرایط موجود از سال  می

نوبت اجتماع اعتراضی برگزار  ۰کم برای  تاکنون دست
اند اما در عملکرد کارفرما تغییری مشاهده نشده  کرده

 .است
 

هنوز با  :کارگران خباز خطاب به فرماندار

 !کار میکنیم 13دستمزد سال 

های  خرداد ماه، کارگران خباز شهرستان ۲۰وز شنبه ر
ای خطاب به فرماندار این شهر از  مریوان و سروآباد در نامه

وضعیت موجود و واگذاری امتیاز نانوایی به افرادی که واجد 
در بخشی از این نامه . شرایط نیستند، انتقاد کردند

است، کارگران خباز شهرستان مریوان ازجمله  آمده
ترین طبقه در جامعه هستند که  ترین و ضعیف کش زحمت

طی  کشی از سوی مسئولین همواره مورد تبعیض و حق
همانگونه که . اند چند سال گذشته و هم اکنون قرار گرفته

کمیسیون آرد و نان  ۵۳۰۳۵۹اطالع دارید در مورخ 
شهرستان مریوان و با حضور نماینده شخص جنابعالی در 

زار شد و پرونده متقاضیان نانوایی اداره صنعت و معدن برگ
ها به امید اینکه روزی  و کارگران مظلوم نانوایی که سال

اند  صاحب امتیاز نانوایی شوند با حداقل دستمزد کار کرده
بررسی گردید و تصمیم کل اعضاء بر این بود که اگر قرار 
است نانوایی جدید دایر گردید باید به افراد واجد شرایط و 

در ادامه نامه ضمن  .ظلوم نانوایی واگذار شودکارگران م
اعتراض به  عدم پایبندی مقامات به تعهدات مورد توافق، 
 :از پایین بودن دستمزد کارگران خبازگفته شده و آمده است

 .کنند کار می ۵۰که کارگران خباز با دستمزد سال 

 کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل

 !دست به تجمع اعتراضیِ زدند 

خرداد ماه، جمعی از کارگران کارخانه ذوب  ۱روز سه شنبه 
آهن اردبیل در اعتراض به وضعیت نامعلوم شغلی و 
بالتکلیفی در دریافت مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان 

در کارخانه دوب آهن . استانداری اردبیل تجمع کردند
نفر کارگر رسمی و قرار دادی فعالیت  ۹۶۶اردبیل بیش از 

. ماه مطالبات معوقه مزدی از کارفرما طلبکارند ۲۰که دارند 
بر اساس این گزارش، استاندار اردبیل در ارتباط با 

کارخانه : مشکالت کارگران ذوب آهن اردبیل گفته است
ذوب آهن با سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان 
اردبیل احداث شده و سرمایه گذارِ این کارخانه مجتمع خود 

نکار دیگر به صورت اجاره ای واگذار کرده را به یک پیما
است و پیمانکار مربوطه کارگرانی برای کار در این کارخانه 
به کار گرفته و در پرداخت حق و حقوق آن ها کوتاهی 
کرده است که در واقع برطرف کردن این مشکل از حوزه 
وظایف استانداری اردبیل خارج بوده و این تجمع ها 

طبق اظهارات استاندار که در . کندمشکلی را برطرف نمی 
تالش است تا هیچ نقشی در این رویداد بر عهده نگیرد و 

قانون برای این گونه مشکالت : عمال از کارفرما دفاع نماید
کارفرمایی و کارگری تمهیدات الزم را لحاظ کرده و باید 
کارگران شاکی این کارخانه با مراجعه به اداره کل تعاون، 

جتماعی استان اردبیل از طریق قانونی پیگیر کار و رفاه ا
اداره کار می تواند برای احیای حق کارگران . موضوع باشند

این مجموعه، علیه کارفرما حکم صادر کرده و این حکم از 
اما کارگران می . طریق مراجع قضائی قابل اجرا خواهد بود

هایی که با کارفرما انجام دادیم  در آخرین پیگیری: گویند
چ پاسخ قاطعی از سوی کارفرما برای دریافت هی

مطالباتمان نشنیدیم و به همین دلیل ناچار شدیم برای 
مان در مقابل استانداری تجمع  احقاق حقوق از دست رفته

 .کنیم
 

جان باختن یک کارگر معدن زغال سنگ  

 !بر اثر گاز گرفتگی "طزره "

 منابع کارگری در معدن زغال سنگ البرز شرقی، گزارش
اردیبهشت ماه، یک  ۲۸دادند که حوالی ظهر روز دوشنبه 

به همراه "طزره  "ساله معدن زغال سنگ  ۰۹کارگر 
همکاران خود هنگام بازرسی از معدن، در تونل رزم جای 

دچار حادثه گاز گرفتگی شد و در "طزره  "غربی معدن 
 .دتان دامغان جان خود را از دست داحین انتقال به بیمارس
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!زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست

  

های  عی از تاکسیرانان فرودگاهتجمع جم

 !تهران مقابل شرکت تعاونی تاکسیرانی

اردیبهشت ماه، تعدادی از رانندگان  ۰۲صبح روز شنبه 
های امام خمینی و مهرآباد تهران به دلیل  تاکسی فرودگاه

مشکالت صنفی و برآورده نشدن مطالباتشان، مقابل 
ع شرکت تعاونی تاکسیرانی در خیابان ملک تهران تجم

بر اساس این گزارش، از چند وقت پیش همچنان . کردند
مشکل بیمه رانندگان تاکسی پا برجاست و عالوه بر آن 

ها،  عدم پرداخت کرایه توسط شرکت تعاونی به فرودگاه
. است رفت و آمد تاکسیرانان را با مشکل مواجه کرده

رانندگان تاکسی می گویند پیش از این نیز بارها تجمع 
. ایم ای نگرفته گزار کردیم ولی تا کنون نتیجهاعتراضی بر

خرداد ماه، جمعی  ۰در تداوم این اعتراضات روز چهارشنبه 
از تاکسیرانان دو فرودگاه مهرآباد و امام خمینی تهران با 
بیان برآورده نشدن مطالباتشان، بار دیگر و این بار در 

صبح روز . مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند
نفر از رانندگان تاکسی  ۱۶۶رداد ماه نیز، حدود خ ۹شنبه 

های مهرآباد و امام خمینی تهران مقابل  شاغل در فرودگاه
از ورود :گویند رانندگان معترض می. وزارت کار تجمع کردند

ایم چرا که  ها با وجود سالها سابقه کار منع شده به فرودگاه
های مدل خارجی و پرداخت اقساط  توان خرید ماشین

رانندگان تاکسی های فرودگاهی  .گین آن را نداریمسن
خرداد ماه برای سومین بار در  ۵تهران صبح روز سه شنبه 

. روز اخیر مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند ۲۶
یکی از حاضران در تجمع اعالم داشت، حق بیمه ای که 
برخی از ما پرداخت کرده ایم در سوابق ما درج نشده و در 

عالوه بر این، . یران تعاونی تاکسیرانی استاختیار مد
تاکسیرانان فعال در فرودگاه امام خمینی به خرید خودروی 
تویوتای هیبرید ملزم شده اند و تاکسیرانان دارای اتومبیل 
سمند اجازه فعالیت در این فرودگاه را ندارند در حالیکه 
شرایط خرید تویوتاها سخت است و رانندگان توان پرداخت 

 .اط آن را ندارنداقس

 

بسته بندی "و  "تولی پرس"کارگران 

 1۶ ،برای دومین بار در سالجاری به"البرز

 !روز مرخصی اجباریِ فرستاده شدند
خرداد ماه،  ۲۶بر اساس گزارشی به تاریخ روز چهارشنبه 

بندی البرز  در  و بسته های تولی پرس کارفرمای کارخانه
روز،  ۲۶انه به مدت قزوین با اعالم تعطیلی موقت کارخ

کارگر قراردادی و رسمی شاغل در این واحدها را به  ۹۸۶

به گفته کارگران، کارفرمای  .فرستاد مرخصی اجباری 
مشترک این دو واحد تولیدی طبق اطالع قبلی قصد دارد 

 ۱۶برای دومین بار در سالجاری با تعطیلی کارخانه تا 

 .ها کسر کندخرداد ماه، در این مدت از مزایای شغلی آن
 ۲۵پیش از این نیز کارگران این دو کارخانه از روز پنجم تا 

بودند که   فروردین ماه به مرخصی اجباری فرستاده شده
روز از ایام مرخصی هر یک از کارگران  ۵درنهایت کارفرما 

این کارگر در خاتمه می افزاید، کارگران از  .را کسر کرد
روزهایی که قرار  این موضوع رضایت ندارند چرا که در

 است به مرخصی اجباری فرستانده شوند کارفرما برای کسر

 .به اجبار امضاء گرفته است ایام مرخصی آنان  روز از ۹
 

 ،اراک "آذرآب" تجمع کارگران

ماه  3  در اعتراض به عدم دریافت 

 دستمزد و مزایا

 "آذرآب"اردیبهشت ماه، کارگران کارخانه  ۰۲روز یکشنبه 
های نیروگاهی و  در زمینه اجرای پروژهاراک که 

 ۲۹۶۶ما حدود : پاالیشگاهی فعالیت دارند، اظهار داشتند
اردیبهشت ماه، در  ۱۹کارگر هستیم که از روز سه شنبه 

ماه دستمزد معوقه و عدم  ۰اعتراض به عدم دریافت 
ماه حق بن، دست از کار کشیده و در محوطه  1پرداختِ 

در این گزارش به نقل از این . کارخانه تجمع کرده ایم
تا این لحظه با وجود برپایی چند : کارگران آمده است که 

نوبت اجتماع صنفی و مراجعه به مسئوالن مربوطه هنوز 
مشکالت . هیچ تغییری در شرایط ما ایجاد نشده است

اراک طی دو سال گذشته به مرور  "آذرآب"شرکت صنایع 
تا ۲۹کارگران با تاخیر بیشتر شده تا جایی که هر ماه حقوق 

روزه پرداخت می شد و در حال حاضر نیز مطالبات  ۱۶

در  .مزدی پرداخت نشده کارگران به سه ماه رسیده است
ادامه این مبارزات بعد از ظهر روز دوشنبه یکم خرداد ماه، 

اراک در  "آذر آب"گروهی از کارگران شاغل در کارخانه 
نسبت به  نهاعتراض به بی توجه ای مدیران کارخا

در  .مطالباتشان در میدان صنعت شهر اراک تجمع کردند
: گزارش این خبر به نقل از کارگران معترض آمده است که

اردیبهشت ماه، برای معوقات مزدیمان  ۱۹از روز سه شنبه 
  ایم اما هربار به جز وعده در محوطه کارخانه تجمع کرده

طه سخن دیگری از زبان کارفرما و مسئوالن مربو
در نتیجهِ و به ناچار امروز دوشنبه در محدوده . نشنیدیم

میدان صنعت اراک که در حوالی محل استقرار کارخانه 

های تکراری  قرار دارد، جمع شدیم تا بلکه این بار وعده

به دنبال این اعتراضات، روز  .رنگ اجرایی به خود بگیرد
خرداد ماه،  شماری از کارگران کارخانه  ۱سه شنبه 

ای  با اعالم خاتمه اعتراضات صنفی یک هفته "آذرآب"
در پی تجمعات چند روز گذشته که با : خود اظهار داشتند

آغاز و در  "آذرآب"تجمع اعتراضی در محوطه کارخانه 
نهایت از درون کارخانه به محدوده میدان صنعت شهر 
اراک در حوالی محل کارشان کشیده شد، سرانجام 

ع انسانی این واحد صنعتی با حضور مدیرعامل و مدیر مناب
در جمع متعرضان به آنها وعده پرداخت معوقات مزدی را 

کارفرما  وعده داده که طلب : بر اساس این خبر . دادند
کارگر آذرآب تا دو هفته آینده پرداخت  ۲۹۶۶مزدیِ حدود 

خواهد شد و همین مسئله باعث شد تا کارگران آذرآب از 
ای خود خاتمه  اعتراضی یک هفته امروز سه شنبه به تجمع

 .بدهند
 

  "رنگین نخ" تجمع کارگران کارخانه

 !سمنان

اردیبهشت ماه، کارگران بازنشسته  ۲۹صبح روز شنبه 
سمنان برای پنجمین بار در دو ماه   "رنگین نخ "کارخانه
در اعتراض به ( ۵۹فروردین و اردیبهشت ماه سال)گذشته 

وات پایان خدمت خود، پرداخت نشدن مطالبات مزدی و سن
یکی از . مقابل ساختمان فرمانداری سمنان تجمع کردند

با وجود آنکه در چندین نوبت از : کارگران معترض گفت
مسئوالن استانی و شهرستانی خواسته شده است تا پیگیر 
مطالبات مزدی و سنواتی آنان باشند اما تا این لحظه به 

وی همچنین  .های صنفی آنها توجهی نشده است خواسته
از نگرانی کارگران به دلیل تمدید نشدن دفترچه های 
درمانی تعدادی از آنان از سوی اداره تامین اجتماعی 

نفر از  ۹۵بر اساس این گزارش، حدود . سمنان خبر داد
سمنان   "رنگین نخ "کارگران بازنشسته و شاغل کارخانه 

آنان که بعد از تعطیلی کارخانه بیکار و تعداد زیادی از 
بازنشسته شده اند، بابت وصول معوقات مزدی دوران 
اشتغال و نیز سنوات پایان خدمت و بازنشستگی خود 

 .طلبکارند که معطل مانده اند
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آجر 

 !ماشینی آزادشهر در مقابل فرمانداری
گروهی از کارگران کارخانه آجر ماشینی آزادشهر طی 

خرداد ماه، با حضور در  ۱کم و سه شنبه روزهای دوشنبه ی
مقابل ساختمان فرمانداری این شهر خواستار رسیدگی به 

تا  ۲۰این کارگران . وضعیت معیشتی و مطالبات خود شدند
کارگران . ماه مزد معوقه از کارفرمای خود طلبکارند ۲۹

ها قبل به تامین  همچنین می گویند که بیمه آنان نیز از ماه
کارگران معترض اند که چرا . اخت نشده استاجتماعی پرد
آنها هنوز پرداخت نشده و قراردادهای آنها  ۵۹عیدی سال 

مدت است که آن هم سفید امضاء و  به صورت کوتاه 
 .یکطرفه می باشد
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!کارگر زندانی آزاد باید گردد

  

اعتصاب یک ساعتهِ کارگران میدان میوه و 

 !بار خیابان کرمان در تهران تره

بار  ر میدان میوه و ترهکارگ ۹۶اردیبهشت ماه،  ۲۹روز شنبه 
خیابان کرمان در تهران در اعتراض به وضعیت نامناسب 

این . شغلی شان به مدت یکساعت  دست از کار کشیدند
گویند در روزهای گذشته خدمات رفاهی از  کارگران می

جمله وسایل خواب و تجهیزات تهیه چای از غرفه ها جمع 
 ۸فه حدود این در حالیست که در هر غر. آوری شده است

کارگر به صورت شبانه روزی حضور دارند و اگر قرار باشد 
یکی از . شود امکانات نباشد، اوضاع خیلی سخت می

 ۲۹جالب اینجاست که روز جمعه :گوید کارگران می
اردیبهشت ماه در مراسمی که شهرداری تهران به مناسبت 

 بار تهران هفته کارگر برگزار کرد، مدیر میادین میوه و تره
از اقدامات خود در جهت افزایش رفاه کارگران داد سخن 

بار تهران  میادین میوه و تره  یکی از کارگران خدماتی. داد
وضعیت شغلی کارگران : در باره وضعیت شغلی شان گفت

ها  باری شهرداری تهران نابسامان است، وضع اشتغال تره
هم به شدت بد است، نه از بیمه خبری است و نه از 

ی و اضافه کار، روزی بیش از دوازده ساعت کار تعطیل
در این . کنیم ولی امنیت شغلی و امید به آینده نداریم می

آیی کارگران  اباتی از گردهمبرداری انتخ میان، نگران بهره
 .مهستی

 

 کارکنان مجتمع پتروشیمی پردیس

 !دست به تجمع اعتراضی زدند 

کارکنان  اردیبهشت ماه، شماری از ۲1صبح روز یکشنبه 
مجتمع پتروشیمی پردیس نسبت به آنچه نادیده انگاشتن 
اصول ایمنی و سوء مدیریت گفته شده است، دست به 

یکی از کارکنان معترض در شفاف . تجمع اعتراضی زدند
در اثر حادثه نشتی آمونیاک در فاز : سازی این خبر گفت

اردیبهشت ماه،  ۲۱یک پتروشیمی پردیس در روز سه شنبه 
فر از کارکنان آتشنشان و بهره بردار مصدوم گشتند ن ۲۶
نفر از آنان با  ۹نفر دارای مشکالت تنفسی شدند و  ۹که 

بیمارستان  Icu روز از حادثه هنوز در بخش ۹گذشت 
به همین دلیل هم  ما با تجمع . های شیراز بستری هستند

( تولید)اعتراضی خود خواستار برکناری مدیر مجتمع 
این حوادث کاری ناگوار : رگر معترض افزوداین کا. هستیم

ناشی از نادیده گرفته شدن اصول ایمنی و سوء مدیریت 
می باشد که همواره افزایش میزان تولید را بر سایر مسائل 

 .از جمله جان کارگران در اولویت قرار می دهد

تجمع کارگران کارخانه روغن نباتی قو، 

 !در مقابل وزارت کار

نفر از  ۲۶۶اردیبهشت ماه، بیش از  ۲۸ صبح روز دوشنبه
کارگران کارخانه روغن نباتی قو در اعتراض به عدم 

و بخشی  ۵۹، فروردین ۵۹پرداخت مطالبات مزدی اسفند 
، مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۵۹از عیدی سال 

نفر از کارگران  ۹۶عالوه بر این بیش از . تجمع کردند
گی با استفاده از قانون سختی روغن قو خواهان بازنشست

کارهستند که تاکنون کارفرما با بازنشستگی آنان موافقت 
این دومین تجمع کارگران روغن نباتی قو در . نکرده است

اردیبهشت  ۲۲پیشتر در روز دوشنبه . اردیبهشت ماه است
با حمل  این کارخانهتعدادی از کارگران ( روز جهانی کارگر)

بر . د خمینی تجمع کرده بودندپالکارد در محوطه مرق
اردیبهشت ماه، شورای  ۱۶اساس گزارش روز چهارشنبه 

نباتی پارس قو، در پی انتشار  اسالمی کار شرکت روغن
های مجازی مبنی بر دعوت از  یک فراخوان در شبکه

کارگران و دانشجویان برای تجمع در مقابل کارخانه روغن 
نهاد صنفی : داشتنباتی پارس قو، طی اطالعیه ای اعالم 

کارگران این واحد صنعتی در راستای پیگیری و تحقق 
های قانونی اقدام کرده  مطالبات صنفی همکاران خود از راه

و ضمن مخالفت با برپایی هرگونه تجمع سیاسی و غیر 
صنفی فاقد مجوز قانونی، هرگونه ارتباط خود را با فراخوان 

م مخالفت جالب است که برغ .یاد شده تکذیب می کند
اردیبهشت  ۰۲شورای اسالمی کارخانه صبح روز یکشنبه 

نباتی پارس قو،   کارگر کارخانه روغن ۱۶۶ماه، نزدیک به 
در ادامه پیگیری برای بازگشایی هرچه سریعتر این واحد 
صنعتی در مقابل وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

 بر اساس این گزارش،. اند خیابان آزدای تجمع کرده
بهمن ماه  ۹کارخانه، با تصمیم مدیران آن از روز سه شنبه 

کارگر آن در بالتکلیفی  ۰۶۶، تعطیل شده و در حدود ۵۹

 .برند به سر می

 

 تجمع کارگران واحدهای تعمیراتی

 !کنگان 12در فاز  

اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران  ۲۵صبح روز سه شنبه 
کنگان در  ۲۱ های فاز شاغل در واحدهای تعمیراتی پروژه

بر اساس این . اعتراض به شرایط شغلی خود تجمع کردند
 ۲1گزارش، این اعتراضات کارگری از روز یکشنبه 

اردیبهشت ماه، آغاز شده و دلیل آن نامشخص بودن 
وضعیت قراردادهای کاری، وضعیت نامناسب استراحتگاه ها 

های خوراک تدارک شده از سوی  و بی کیفیت بودن وعده
در راستای همین اقدام . ا، عنوان شده استکارفرم

های غذایی  اعتراضی، کارگران معترض از خوردن وعده
در این گزارش در ادامه . اند توزیع شده نیز خودداری کرده

ماه از سال جاری هنوز  ۱با گذشت : آمده است که
قراردادهای کاری کارگران منعقد نشده و مبلغ قراردادها نیز 

ر و به همین دلیل ناراحتی کارگران را از سال گذشته کمت

  .به همراه داشته است

 تجمع کارگران پیمانکاری شاغل

 !کنگان 13های فاز  در پروژه 

نفر از کارگران  ۰۶۶خرداد ماه، حدود  ۹صبح روز شنبه 
کنگان در اعتراض  ۲۰های فاز  پیمانکاری شاغل در پروژه

ی تجمع به معوقات مزدی خود مقابل دفتر کارفرمای اصل
بر اساس این گزارش، این کارگران از طریق یکی . کردند

در   در پروژه "پایندان"از شرکت های پیمانکاری به نام 
کنگان  ۲۰فاز  ۲۶۹و  ۲۶۹، ۲۶۲های  دست ساخت یونت

تاکنون برای دریافت  ۵۹مشغول کارند و از دی ماه سال 

در پی محقق  .اند معوقات مزدی خود با مشکل مواجه بوده
نشدن خواسته های کارگران پیمانکاری شاغل در 

خرداد ماه،  1کنگان صبح روز یکشنبه  ۲۰های فاز  پروژه
در گزارش . نیز تجمع کارگران معترض ادامه یافت

همچنین آمده که برخالف روز گذشته که اجتماع صنفی 
کارگران معترض در مقابل دفتر کارفرمای اصلی برپا شد، 

های خود  ر به خروج از استراحتگاهامروز این کارگران حاض

 .نشده و منتظر وصول معوقات مزدی خود شدند( کمپ)
خرداد ماه، یکی از کارگران معترض با  ۵روز سه شنبه 

قرار بود تا روز : اعالم خبر تجمع دوباره کارگران گفت
خرداد ماه، معوقات مزدی ماه های بهمن، اسفند  ۸دوشنبه 

نیروهای پیمانکاری فاز   ۵۹و کل معوقات بیمه ای سال 
پرداخت شود اما در کمال تعجب تنها بخشی از معوقات  ۲۰

واریز و مابقی مطالبات پرداخت  ۵۹مزدی اسفند ماه سال 
نشد بنابر این کارگران یاد شده بار دیگر مقابل دفتر 

 .کارفرما تجمع کردند
 

 کارگر کارخانه فوالد و چدن درود، 1۶۱

  !ت نشده دارندماه معوقات مزدی پرداخ 4
بر اساس گزارش جمعی از کارگران کارخانه فوالد و چدن 

ماه  ۹خرداد ماه،  اعالم کردند که  ۲۲درود روز پنجشنبه 
به گفته کارگران علیرغم اینکه از آغاز . معوقات مزدی دارند

 ۵۹روز گذشته است، از بهمن ماه سال  ۹۵حدود  ۵۹سال 

کارگر که در  ۲۶۸ .دستمزد کارگران پرداخت نشده است
شرکت فوالد و چدن بصورت پیمانی و رسمی مشغول به 

هیچ پولی از کارفرما   ۵۹اسفند ماه سال  ۲۹کار هستند، از 
 ۹جدا از . اند و از این دیرکرد ناراضی هستند دریافت نکرده

میلیون تومان  ۲۶کم  ماه مزد معوقه، تمامی کارگران دست
از کارفرما  ۵۹سال  بابت مطالبات سالهای گذشته و عیدی

  .اند طلبکار هستند که تا امروز موفق به دریافت آن نشده
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!ارگران زندستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم ک

  

 تجمع کارگران سابق معدن طالی

 !برای یافتن شغل "آغ دره" 

اردیبهشت ماه، تجمع اعتراضیِ  ۱۰به گزارش روز شنبه 
برای یافتن کار وارد  "دره آغ"کارگران سابق معدن طالی 

کارگر فصلی سابق این  ۹۶حدود . سومین روز خود شد
می گویند، تا پیش  "آغ درهِ وسط"معدن از اهالی روستای 

مشغول  "آغ دره"از این به صورت فصلی در معدن طالی 
کار بودند اما در سال جدید هنوز موفق به یافتن شغل 

بر اساس . و در نتیجه هنوز بیکارند  همیشگی خود نشده
امسال تنها از این گزارش، کارفرمای این کارگران برای 

کارگر را استخدام  ۹۶کارگر فصلی حدود  ۱۹۶مجموع 
از آنجایی که تا به امروز برای این کارگران در . کرده است

نیمه نخست سال جاری هیچ فرصت شغلی دیگری غیر از 
کار در معدن نبوده است آنها همچنان در مقابل محل کار 

رما سابقشان حضور دارند تا در صورت تغییر نظر کارف

 .بتوانند استخدام شوند

 

 زیتبر یساز نگیکارگر کارخانه بلبر 11۶

 !نگرفته اندحقوق  میماه و ن 3 

خرداد  ۸روز دوشنبه  زیتبر یساز نگیکارخانه بلبر کارگران
از  یمیهنوز بابت ن: خبر اظهار داشتند نیماه، با اعالم ا

 نیو  فرورد ۵۹اسفند سال  یدستمزد بهمن، مطالبات مزد
خود طلبکارند و  یاز کارفرما یماه سال جار بهشتیردو ا

به  مهیحق ب نهیآنها هنوز بابت هز یحال کارفرما نیدر ع
گزارش به نقل از . بدهکار است یاجتماع نیسازمان تام
محل کارشان  یساز یاز زمان خصوص: دیافزا یکارگران م

 قیتعو نیهم یمواجه هستند و برا ینگیبا بهانه کمبود نقد
 یچهار ماهه در پرداخت مطالبات آنها به روال عاد سه تا

 یتوجه ا یدر ادامه ب ندیگو یکارگران م. شده است لیتبد
در پرداخت مطالباتشان سال  یواحد صنعت نیمسئوالن ا

 .بودند دهیبه نشانه اعتراض دست از کارکش یدفعات یط ۵۹

ماه  4کارگر و عدم پرداخت  3۶اخراج 

 ریز موج   دستمزد کارگران کارخانه

 !تاکستان (زرین موج)
خرداد ماه، کارگران کارخانه ریز موج  ۲۶روز چهارشنبه 

تولید کننده انواع )های فشرده نوری سازنده لوح (زرین موج)
کارگر  ۹۶۶حدود : خبر دادند که( سی دی و دی وی دی

که مربوط به  شان ماه مطالبات مزدی ۹این کارخانه بابت 
و دستمزد فروردین ماه سال  ۵۹سه ماهه پایانی سال 

 ۵۹و  ۵۹شود و همچنین نیمی از عیدی سال  جاری می
به گفته کارگران، کارفرما . هنوز چیزی دریافت نکرده اند

بهانه کمبود نقدینگی از پرداخت معوقات مزدی آنها   به
: گزارش به نقل از کارگری می افزاید. خودداری کرده است

سال جاری به دلیل کارفرما ابتدای اردیبهشت ماه 
سال  ۲۶کارگر این کارخانه با میانگین  ۰۶نامعلومی، تعداد 

 .اخراج کرد  سابقه کار را پس از خاتمه قرارداد کارشان
اخراج کارگران در حالی صورت می گیرد که کارفرما بعد از 
اخراج نیروی کار قدیمی، نیروی کار جدید استخدام می 

 .کند
 

شهرداری  انگرمعوقهِ کار مطالباتماه  1

 !تاکستان و انتظار بازگشت به کار

اردیبهشت ماه، از قول  ۱۰در گزارشی به تاریخ شنبه 
در : کارگران اخراجی شهرداری تاکستان آمده است که

 ۲۹۶نفر از مجموع  1۹قرارداد کاری  ۵۹مرداد ماه سال 
کارگر خدماتی شهرداری تاکستان که تحت مسئولیت 

در استان قزوین مشغول بکار "ه پاکرا "شرکت پیمانکاری 
بودند، پس از خاتمه تمدید نشد و در نتیجه این تعداد از 

با شکایت اخراج شدگان به اداره کار . کارگران اخراج شدند
ماه از این واقعه می کذرد  ۵متاسفانه تا به امروز که حدود  

کارگران اخراجی معطل رای اداره کار برای بازگشت بکار و 
یکی از کارگران . لبات معوقه خود هستنددریافت مطا

شاغل شهرداری در ارتباط با وضعیت کارگران اخراجی 
سال سابقه  ۲۹تا  ۹همکارانی که اخراج شدند بین : گفت

کاری داشتند و در زمان اخراج کارفرما به آنها وعده داد که 
در صورت بهبود شرایط همه آنها را دوباره استخدام خواهد 

کارگران اخراج شده شهرداری تاکستان در : وی افزود. کرد
اند در جستجوی کار به واحدهای  ماهی که اخراج شده ۵

اند اما به دلیل  صنعتی و خدماتی زیادی مراجعه کرده
شرایط سنی که دارند تا این لحظه هیچ کاری برای آنها 

 .پیدا نشده است

ماه مطالبات مزدی  4عدم پرداخت 

 !اکستانت "فوالد الماسِ"کارگران 

اردیبهشت ماه، یکی از کارگران  ۲۸به گزارش روز دوشنبه 
واقع در شهرک  "فوالد الماس  "شاغل در کارخانه 

مطالبات مزدی : صنعتی خرمدشت تاکستان اظهار داشت
ماهِ مهر، آبان و  ۰کارگر شاغل این کارخانه مربوط به  ۹۹

به همراه دستمزد فروردین ماه سال جاری می  ۵۹اسفند 
همچنین کارفرما به بهانه کمبود نقدینگی نیمی از . شدبا

وی . کارگران را پرداخت نکرده است ۵۹عیدی سال 
کارفرما پیش از تعطیالت نوروز به ما وعده : همچنین افزود

. شود داده بود که بعد از تعطیالت معوقات ما پرداخت می
ولی نه تنها دستمزد را پرداخت نکرد بلکه مابقی عیدی ما 

 .واریز نشد هم 

 

ماه دستمزد معوقه کارگران شاغل در  5

 !شرکت های آب منطقه ای استان سمنان

اردیبهشت ماه، یکی از کارگران گشت و  ۱1روز چهارشنبه 
: بازرسی چاه های غیر مجاز در استان سمنان اظهار داشت

نفر هستیم که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاریِ  ۱۹حدود 
سمنان، در رابطه با حفر چاهای در استان "پارس رای آب"

غیر مجاز آب و جلوگیری از خشک شدن تاالبها و دریاچه 
ای کارفرما  توجه ها مشغول کار هستیم؛ اما در نتیجه بی

این کارگر . ماه مزد معوقه طلبکاریم ۹اکنون نزدیک به 
ماه مزد معوقه طلبکار  1پیش از این کارگران : می افزاید

ماه از این  ۱ماهه، معادل  ۹ه بودند که پس از یک وقف
اردیبهشت ماه، به آنها پرداخت  ۱۹طلب در روز دوشنبه 

هزار کارگر شاغل در  ۱در مجموع حدود . شده است
شرکت های آب منطقه ای در سراسر کشور به حرفه گشت 
و بازرسی از چاه های غیرمجاز و جلوگیری از خشک شدن 

ماه  ۹سه تا  تاالبها و دریاچه ها مشغول کارند که از
مطالبات عقب افتاده مزدی وبیمه ای دارند، که تا این 
لحظه از جانب مدیریت شرکت های آب منطقه ای پاسخ 

 .های کارگران داده نشده است مشخصی به این خواسته
 

بازداشت یک فعال کارگر ی به دلیل تحقیق 

در باره نقض حقوق کارگران در کارخانه 

 !ر چینتولید کفش ایوانکا ترامپ د
خرداد ماه برابر با یکم ژوئن،  ۲۲به گزارش روز پنجشنبه 

بان کارگری چین خبر داد که یک فعال کارگر چینی  دیده
که مشغول انجام تحقیقات درباره ادعاهای مربوط به نقض 

 -حقوق کارگران در کارخانه تولید کفش ایوانکا ترامپ
در  .بود، بازداشت شده است -دختر رئیس جمهوری آمریکا

این گزارش تاکید شده که  این فعال کارگری شاهد موارد 
اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن دستمزد مناسب به 

این سازمان حقوق . کارگران در این کارخانه بوده است
بشری چینی همچنین گزارش داده است که دو فعال دیگر 

 .اند که در حال تحقیقات بودند، هم گم شده
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 !جمهوری اسالمی، با هر جناح و دسته، نابود باید گردد

کارخانه شیشه قزوین،  طلبکاری کارگران

 ماه مطالبات مزدی 4بابت 

 !15و عیدی سال  

اردیبهشت ماه، یکی از کارگران شاغل در  ۰۲روز یکشنبه 
کارگر  ۱۸۶حدود :کارخانه شیشه قزوین اظهار داشت

های بهمن و  هستیم که مطالبات مزدی مربوط به ماه
و فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری را  ۵۹اسفند 
همچنین کارفرما به بهانه کمبود . نکرده ایم دریافت

. کارگران را پرداخت نکرده است ۵۹نقدینگی، عیدی سال 
کارفرما پیش از تعطیالت نوروز به ما وعده داد که بعد از 

شود، ولی نه تنها دستمزد  تعطیالت معوقات ما پرداخت می
وی با بیان . را پرداخت نکرد، بلکه عیدی ما هم  واریز نشد

سال  ۱۶تا  ۲۹که هرکدام از ما به صورت میانگین این
نفر از کارگران این  ۱۲حدود : سابقه کار داریم ادامه داد

از کار بیکار و اخراج شده  ۵۹کارخانه که قبل از نوروز سال 
اند هنوز نتوانسته اند مطالبات خود را از کارفرما وصول 

 .کنند
 

تجمع کارگران بازنشستهِ کارخانه نیشکر 

 !تپه، در اعتراض به معوقات مزدیهفت 

کارگر  ۰۹۶اردیبهشت ماه، جمعی از  ۱1روز چهارشنبه 
بازنشستهِ کارخانه نیشکر هفت تپه که از اسفند ماه سال 

اند  اند و هنوز نتوانسته تا سال جدید بازنشسته شده ۵۹
مطالبات بازنشستگی و برخی از مطالبات زمان اشتغال خود 

جمع مقابل درب ورودی این واحد را دریافت کنند، با ت
به نقل از . تولیدی خواستار دریافت مطالبات خود شدند

یکی از کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه، کارگران 
درصدی بازنشستگی خود در  ۹خواستار پرداخت سهم 

هستند و در  مشاغل سخت زیان آور به تامین اجتماعی
را از  ۵۹و  ۵۹عین حال بابت پاداش بهره برداری سالهای 

اعتراضات صنفی کارگران بازنشسته  .کارفرما طلبکارند
خرداد هم ادامه  ۸نیشکرهفت تپه روز دوشنبه  مجتمع

نفر برآورد شده  ۰۹۶این کارگران که تعداد آنها تا. یافت
تشدید اعتراضات کارگران بازنشسته در : گویند است، می

ش از این حالی در روز دوشنبه ادامه پیدا کرده است که پی
چندین مرحله در محوطه کارخانه ومقابل دفتر مدیریت 
دست به اعتراض صنفی زده بودیم که متاسفانه تا به امروز 

بر اساس  .پاسخ روشنی به خواسته های ما داده نشده است
گزارشی از این واحد تولیدی، کارگران شاغل بخش صنعت 
 مجتمع که در تجمع اعتراضی سوم خرداد ماه همکاران

بازنشسته خود را همراهی می کردند نیز گفته اند، بابت 
و  ۵۹های  یک ماه مزد معوقه و پاداش و بهربرداری  سال

گزارش همچنین . دست به اعتراض صنفی زده اند ۵۹
افزود، جدا از کارگران شاغل و بازنشسته کارگران روز 
مزدی مجتمع نیشکر هفت تپه از اسفند ماه مطالبات مزدی 

خرداد ماه، کارگران  ۲۰روز شنبه  .ریافت نکرده اندخود را د
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از تجمع ادامه دار 

نفر از  ۰۹۶در تجمع امروز تا : خود خبر دادند و گفتند
تا هم  ۵۹کارگران حضور داشتند که از اسفند ماه سال 

اند مطالبات  اند اما هنوز نتوانسته اکنون بازنشسته شده

 .تگی خود را از کارفرما دریافت کنندبازنشس

 

کارگر اخراجی  33مطالبات معوقه 

 کارخانه آریا فوالد تاکستان

 !ماه بیکاری ۱پس از   

اردیبهشت ماه، کارگران اخراجی  ۲۸به گزارش روز دوشنبه 
، ۵۹شهریور ماه سال : کارخانه آریا فوالد تاکستان گفتند

فوالد تاکستان در نفر از کارگران کارخانه آریا  ۰۰حدود 
با . استان قزوین همزمان با تعطیلی کارخانه، بیکار شدند

وجود آنکه از آن تاریخ تا کنون کارگران بیکار شده پیگیر 
مطالبات معوقه خود بودند، اما کارفرما اعتنایی نمی کند و 

گزارش به نقل از . برند کارگران دربالتکلیفی به سر می
آنکه برای وصول مطالبات  کارگران می افزاید، با وجود

معوقه خود از مراجع قضایی رای به توقیف اموال کارخانه 
گرفته ایم اما پیش از ما، یکی از بانکها همه اموال کارخانه 
را بابت طلب خود توقیف کرده بود و دست ما کارگران به 

 .جایی بند نیست

 

ماه معوقات مزدی کارگران پیمانکاری  3

فارس پرداخت  پاالیشگاه ستاره خلیج

 !نشده است

اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران  ۰۲روز یکشنبه 
پیمانکاری پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس به 

این . عدم پرداخت معوقات مزدی خود اعتراض کردند
کارگران که کار آنها با تکمیل ساخت و افتتاح پاالیشگاه به 

در . نشده دارند ماه مطالبات مزدی پرداخت ۰پایان رسیده،
با مسئوالن : این خبر به نقل از این کارگران آمده است که

شرکت پیمانکاری مربوطه تماس گرفتیم ولی آنها 
ها پرداخت نشده و پولی در بساط  گویند صورت وضعیت می

حدود هزار کارگر تجهیز و ساخت پاالیشگاه در . نیست
 های پیمانکاری هستند و انتظار پرداخت توسط شرکت

این . گویند از اهمال در تسویه حساب خسته شده ایم می

 .کارگران در سال جدید با پاالیشگاه قرارداد شغلی ندارند

 

دولت ترکیه مانع اعتصاب کارگران صنایع 

 !شیشه در این کشور شد
هزار کارگر صنایع شیشه در ترکیه تصمیم گرفته  ۹بیش از 

ماه مه،  ۱۹ابر با خرداد ماه بر ۰بودند که از  روز چهارشنبه 
اما دولت این اعتصاب را غیر . دست به اعتصاب بزنند

اعتصاب  ":قانونی اعالم کرد و رسما اعالم نمود که 
در ماهها و هفته . "مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی است

های گذشته، بسیاری از اعتصابات کارگری در ترکیه به 
حالیست که این در . همین بهانه ممنوع اعالم شده است

در مقاوله نامه های خود در  ( IOL) سازمان جهانی کار
براساس این مقاوله نامه ها . این قبیل موارد صراحت دارد

جلوگیری از برگزاری اعتصابات صنفی به بهانه خدشه دار 
نشدن امنیت ملی، اقدام علیه آزادی اجتماعات و حقوق 

ند های کارگری ترکیه معتقد اتحادیه. شهروندی است
اقدامات دولت، حقوق صنفی کارگران را عمال پایمال 

 .نموده است
 

 کارگران خباز در معرض خروج

 !از شمول حقوق کار 
، از آنجایی که توافق دو جانبه میان انخباز ی ازیک گفتهبه 

سازمان تامین اجتماعی و صنف کارفرمایان در خصوص 
ن ای به صنف کارفرمایا های بیمه سپردن انجام بازرسی

سازد، باید هر چه  مستقیما هزاران کارگر خباز را متضرر می
وی در ادامه اظهار . سریعتر متن این توافقنامه علنی شود

های اخیر  با وجود اینکه صنف کارگران خباز درهفته: داشت
انعقاد توافقنامه دو جانبه میان سازمان تامین به بارها 

ه است اما کرد اعتراضاجتماعی و صنف کارفرمایان خباز 
هنوز نه سازمان تامین اجتماعی و نه صنف کارفرمایان 

بر . اند خبازدرخصوص مفاد این توافقنامه صحبتی نکرده
این  اساس گزارشاتی که در این زمینه منتشر شده است
 حملهتوافقنامه حقوق هزاران کارگر خباز کشور را مورد 

بر  .آنها را گسترش می دهدو دایره بی حقوقی  هداقرار د
همانند توافقنامه سال  توافقنامه اخیراساس این گزارشات 

. ، کارگران را از شمول دایره حقوق کار خارج می کند۸۰
این توافقنامه غیر کارگری در شرایطی مورد توافق 

قرار  سازمان تامین اجتماعیخباز و  صنفکارفرمایان 
به دلیل سود هاست که  کارگران خباز سال گرفته که

رفرمایان از بیمه شدن محروم هستند و با گاها کا پرستی
سال سابقه بیمه  ۰یا  ۱سال سابقه کار تنها  ۱۶با بیش از 

  .پردازی دارند
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زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد، "

آن هم آسیبی که به مرگ وی بیانجامد، این را ما قتل غیر عمد 

نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب  می

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

هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان . قتل عمد می نامیم

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

زه ناشی از اعمال و غیر طبیعی می افتند، مرگی به همان اندا

خشونت که مرگ در اثر شلیک گلوله و یا به ضرب شمشیر، وقتی 

جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حیات محروم ساخته و 

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

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

نند تا مرگ که نتیجۀ اجتناب ناپذیر این که در این شرایط بما

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 

ط یک جامعه یک نوع قتل عمد است، درست مثل قتل عمد توس

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

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

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

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

ولی در هر حال در . ام وظیفهبیشتر ناشی از بی عملی ست تا انج

 "اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"فردریک انگلس )
 

 

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

آن هم آسیبی که به مرگ وی بیانجامد، این را ما قتل غیر عمد 

می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب 

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

هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان . قتل عمد می نامیم

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

و غیر طبیعی می افتند، مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال 

خشونت که مرگ در اثر شلیک گلوله و یا به ضرب شمشیر، وقتی 

زم حیات محروم ساخته و جامعه هزاران انسان را از شرایط ال

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

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

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

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

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

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 هیچ کس نمی تواند در 

تل نیست، زیرا قتلی که ظاهرا ق. قبال آن از خویشتن دفاع کند

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

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

ولی در هر حال در . بیشتر ناشی از بی عملی ست تا انجام وظیفه

 "اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"فردریک انگلس )
 


