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 :سرسخن

 سرکوب وحشیانه 

 !تحصن کارگران بیکار
 

یورش وحشیانه نیرو های سرکوبگر جمهوری اسالمی به 
تحصن مسالمت آمیز کارگران بیکار و اخراجی شرکت پویا 

جلوه ( دره غمعدن طالی آ)زرکان تکاب آذربایجان غربی 
دیگری از وحشیگری رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی 

برجستگی تمام در مقابل چشم همگان به نمایش  را با
خرداد ماه نیرو های انتظامی و  ٥٢روز پنجشنبه . گذاشت

روز بود جهت دستیابی به  ٥2امنیتی به کارگرانی که حدود 
فرصتی شغلی در نزدیکی محوطه در ورودی این معدن 
مبادرت به تحصن و نصب چادرکرده بودند وحشیانه حمله 

را مورد و خانواده آنهابیکار، جویای کار  کرده و کارگران
بر اساس  گزارشات منتشر شده . ضرب و شتم قرار دادند

نفر از متحصنین  31شدت حمله به گونه ای بود که حداقل 
معترض بر اثر از خانواده کارگران و چند زن شدند مجروح 

در جریان این سرکوب . ضربات پلیس بیهوش شدند
 . ندگردیدکار نیز بازداشت  کارگر  جویای 32 انهیوحش

کارگران معترض و خانواده های  ضرب و شتم و سرکوب
گناه آنان که خواستی جز کار و نان و امنیت شغلی بی

نداشتند یک بار دیگر نشان داد که دولت کارگر ستیز 
روحانی جنایتکار تا چه حد در عزم خود برای سرکوب طبقه 

ننگین نیروهای این اقدام . کارگر مصمم و پیگیر است
سرکوبگر رژیم، همچنین ماهیت رسوا و کثیف تمامی 
کاسه لیسان بورژوازی حاکم را افشاءکردکه هنوز صدای 
عربده های آنان برای دفاع از روحانی و دار و دسته اش در 
نمایشات انتخاباتی اخیر و دعوت از کارگران برای رای 

قی مانده دادن به وی در گوش کارگران ستمدیده و مبارز با
 .است

وم آنها اما ماجرا چه بود و این کارگران و خانواده های محر
نیروهای انتظامی شدند؟ به کدامین گناه دچار خشم 

کارگران متحصن که اکثرا از اهالی چهار روستای انگورد، 
دره اولیا، وسط و سفلی، و شهر تکاب هستند از زبان  آق

 و سرکوب لئل اعتراض یکی از معترضین در رابطه با دال
 2 صفحه                                                            

 کارخانه رانکارگ راهپیمایی

 !کاماشین سازی هپکو ار 

تیر ماه، یکی از کارگران کارخانه ماشین  31روز سه شنبه 
کارگر این واحد  ۰22سازی هپکو اراک خبر دادکه حدود 

تیر ماه، به  31و سه شنبه  3٥تولیدی روزهای دوشنبه 
نشانه اعتراض به عملی نشدن وعده پرداخت مطالباتشان 
از سوی کارفرما، در فاصله محل کارخانه تا ساختمان 

در . استانداری و میدان مرکزی شهر اراک راهپیمایی کردند
از : است که این گزارش به نقل از این کارگر معترض آمده

خرداد ماه، سازمان خصوصی سازی مدیریت  31روز شنبه 
این واحد صنعتی را به شرکت هیدرو اطلس واگذار کرده  
است که یکی از تعهدات این واگذاری برعهده گرفتن 

و نیم ماههِ مزد معوقه کارگران بود  ۴مسئولیت پرداخت 
وضعیت مالی کارگران مناسب . که هنوز محقق نشده است

اند و این  یست و آنان برای تامین معاش خود ناتوان شدهن
در حالی است که کارفرمای جدید قبل از واگذاری، مرتبا 

قرار بود بر اساس . داد وعده پرداخت تمامی مطالبات را می
تعهدات کارفرمای جدید تا پایان خرداد ماه همه معوقات 

ز سه مزدی و بیمه ای کارگران پرداخت شود اما تا به امرو
گذرد ظاهرا  روز از پایان خرداد ماه می 31شنبه که 

کارفرمای جدید توان مالی کافی برای پرداخت مطالبات 
این در حالیست که مسئوالن توان . معوقه کارگران را ندارد

مالی شرکت هیدرو اطلس را  به عنوان خریدار جدید هپکو 
: گویند کارگران معترض هپکو می. تضمین کرده بودند

ئوالن بدون در نظر گرفتن شرایط زندگی آنها در مورد مس
کنند که  واگذاری این واحد صنعتی تصمیماتی را اتخاذ می

هایشان است و برای همین  کامال به زیان آنها و خانواده
های  است که آنها با برپایی اجتماعات صنفی پیگیر خواسته

این اولین بار نیست که کارگران هپکوی  .اند خود شده
راک برای پیگیری مطالبات بر خق خود دست به تجمع و ا

به دنبال برپایی  بر اساس این گزارش. راه پیمایی زده اند
دور نخست اعتراضات کارگران هپکو اراک  که در سال 
گذشته اتفاق افتاد، سازمان خصوصی سازی، سهام دار 

را به دلیل نداشتن (  شرکت واگن سازی کوثر)سابق
کرد و در نتیجه اعتراضات صورت گرفته برکنار  "اهلیت"

 .خاتمه یافت

 ر باره زندگی رفیق شهیدد

 !محمد رحیم خدادادی 

  
چریک فدالئی خلق رفیق محمد رحیم خدادادی در سال 

به . در سراب و در خانواده ای کارگری متولد شد 31٥۰
دلیل شرایط خانوادگی اش از همان کودکی ضمن تحصیل 

به . و کوره های آجرپزی پرداخت اجبارا به کار در مزارع
این ترتیب رفیق رحیم سالها پیش از آنکه با مارکسیسم به 
مثابه تئوری رهالئی بخش طبقه کارگر آشنا شود و با این 
آگاهی داللئل ستم بر کارگران و استثمار آنها از سوی 

را به و ضرورت نابودی این نظم ارتجاعی کارفرمایان 
ن زندگی کارگریش با درستی درک کند خود در جریا

پوست و گوشت خویش درد و رنج استثمار و شالق 
و از نظم ظالمانه مبتنی بر  ستمکاران را تجربه نمود

در دهه چهل وی . استثمار کارگران کینه به دل گرفت
امکان یافت تا با افکار و اندیشه های مترقی آشنا شده و 

ه در حالی ک در این دهه. سپس به مارکسیسم روی آورد
کارگران و  دیگر توده های تحت ستم در فقر و بدبختی 

جامعه در زیر سرکوب ددمنشانه رژیم  روزگار می گذراندند
شاه به مثابه حافظ و حامی طبقه سرمایه داران وابسته 

و رکود و خمود بر مبارزات توده ها مستولی  مختنق شده
در چنین اوضاع و احوالی روشنفکران مبارز برای . شده بود

یافتن راه انقالب و رهالئی از زیر مظالم دیکتاتوری حاکم 
تالش می کردند و بسیاری از آنها دست به تجمعات ساده 

تالشگران مبارز این رفیق رحیم نیز از جمله . ای می زدند
با تعدادی از دوستانش گروهی کوچک  ۴۰بود که در سال 

ه در تالش بود تا ضمن مبارزه با ظلم ، گروهی کشکل داد
م طبقه حاکم و رژیم دیکتاتوری حامیش راهی برای و ست

 . دنپیدا ککارگران رهالئی 
جنبش نوین کمونیستی به آن  اما در اواخر دهه چهل دیگر

رفیق مسعود که به قول مرحله از رشد رسیده بود که 
  3ه صفح       رهنمود مشخصی برای عمل تعیین "احمدزاده 
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!مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

  

 6ز صفحه ا                 ...سرکوب وحشیانه

روستاهای  این معدن در مراتع” :خود می گویند که 

است امابیشتر کارگران شاغل در ده ما واقع ش

فقط چند نفر از . این معدن غیر بومی هستند

اهالی روستاهای ما در این معدن کار می کنند 

همین کارگر . ”آن هم با قراردادهای فصلی

جویای کار در ادامه صحبت هایش می معترض 

د، ما به نشانه اعتراض به بیکاری شدی ":گوید

از بین رفتن مراتعمان و قراردادهای فصلی، 

اعتراض ما مسالمت . دست به تحصن زدیم

در روزهای . آمیز و خواسته هایمان برحق است

اطالعات سپاه  رهگذشته چندین نفر از ما به ادا

 کهبودند  دهبودند و تهدید ش دهش دهفراخوان

در صورت ادامه تحصن با اتهام اقدام علیه 

 . ”جه خواهیم شدامنیت ملی موا
به رغم آن که نیروهای سرکوب دولت درست به دنبال 
تهدیدات اداره اطالعات سپاه و عمل به وعده این ارگان 

سرکوب جهنمی ، وحشیانه به کارگران متحصن و مقاوم 
جمهوری  "کارگری"حمله بردند اما بلندگوهای رسوای 

اسالمی با دروغ پراکنی آشکار مدعی شدند که نیروهای 
در  "حضور مستمر جویندگان کار"انتظامی تنها به دلیل 

اهالی "برای  "مشکل"محوطه معدن، که موجب بروز 
در مورد . شدند "مداخله"گشته بود، مجبور به  "شاغل

برخورد خشونت آمیز نیروهای انتظامی با کارگران هجوم و 
بودند یک شاهد  رهد غبیکار که بیشتر از اهالی روستای آ

آنها برای ” :موکریان  گفت انس خبرگزاریعینی به آژ

پایان دادن به تحصن مسالمت آمیز ما، متوسل 

زنان می خواستند از این اقدام . به زور شدند

اعتراض  کهجلوگیری کنند ولی آنها هر کسی را 

 .”می کرد کتک می زدند
در توضیح وضع وخامت بار از این کارگران  دیگر یکی

بان معدن و ارگانهای دولتی کارگران و ظلم و اجحاف صاح
به خبرنگارانی که جهت تهیه گزارش به محل درگیری 

ساکنان منطقه در فقر شدید بسر می : رفته اند می گوید
دره، کارگران بومی را  غولین معدن طالی آئبرند اما مس

اخراج و کارگرهایی را از دیگر مناطق برای کار به این 
معترض و فیلم هالئی  گفته های کارگران .معدن آورده اند

که از صحنه سرکوب متحصنین در فضا های اینترنتی  
آشکارا نشان می دهند که خواست داشتن منتشر شده است 

شغل در معدنی که با نابودی مراتع زحمتکشان منطقه به 
راه افتاده یک خواست طبیعی کارگران متحصن و خانواده 

و زور هایشان می باشد که وحشیانه و با زبان سرکوب 
توجه همچنین . آشکار از طرف حکومت پاسخ گرفته است
خواست دریافت به سابقه مبارزات کارگران این معدن که 

چند سال پیش منجر به بازداشت حقوقهای معوقه شان در 
کارگر و  شالق خوردن تعدادی از آنها شد کامال روشن  31

با استفاده از دره  غکه مسئولین معدن طالی آمی سازد 

در تالش اند تا جالئی که می ارب ضد انقالبی شان تج
. برای کار در معدن استخدام نکنندرا توانند کارگران محلی 

خانوادگی و چرا که می دانند کارگران محلی به دلیل روابط 
راحت در قیاس با کارگران غیر بومی شان  فیمابینمحلی 

دست به  برحق شان خواستهایتحقق تر می توانند برای 
شان  تجمعو به خاطر روابط محلی و خانوادگی، زده  تجمع
در نتیجه . مورد حمایت اهالی قرار می گیردسریعا هم 

کارگران محلی می توانند فشار های بیشتری به سرمایه 

همین امر یعنی چشم  .داران و معدن داران سودجو بیاورند
در شرایط فقر و بیکاری پوشی از استخدام کارگر محلی 

اعتراض کارگران احراجی و بیکار شده و  باعث شدید 
 .منجر به اعتراضات برحق آنان به صورت تحصن گشت

یکی از نکاتی که در جریان مبارزات کارگران اخراجی 
دره و کارگران بیکار جویای کار بار دیگر غ معدن طالی آ

با برجستگی در مقابل کارگران قرار گرفت برخورد 
به دنبال . مای معدن مزبور بودجانبدارانه اداره کار از کارفر

 ،یورش نیرو های امنیتی و انتظامی به کارگران معترض
مدیر کل اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی آذربایجان غربی، 
در دفاع تمام قد از مسئولین معدن طال و نیرو های 

به  انتشار اطالعیه ای طی سرکوبگر جمهوری اسالمی 
که حادثه اتفاق  مدعی شداشاعه دروغ متوسل شده و 

بوده و  "نزاع دسته جمعی اهالی و کارگران معدن "افتاده
طرفی تالش در رفع مخاصمه و رفع  بی"مسئولین ضمن 

مشکل را صرفا ایفا و با هیچ یک از طرفین برخورد تندی 

چنین دروغی در شرایطی که فیلم حمله نیروی  ".نداشتند
چندین زن پخش شده و به طور وسیع انتظامی به کارگران 

در اثر ضربات پلیس بیهوش کارگران رنج دیده از خانواده 
وسیعا مقامات حکومت شده اند معنای بیطرفی اداره کار که 

د را بهتر در مقابل چشم نآنرا در میان کارگران تبلیغ می کن
به خصوص که این اداره در همین . کارگران قرار می دهد

ظرفیت به "اطالعیه تاکید می کند که معدن مزبور 
در حالیکه . "کارگیری تعداد افراد مدنظر اهالی را ندارد

خواست کارگران متحصن استخدام کارگران بومی و از هر 
 .خانواده حداقل یک نفر بوده است

رفاه  اطالعیه سراپا کذب مدیر کل اداره تعاون کار و
اجتماعی آذربایجان غربی بروشنی تمام یک بار دیگر نشان 

در هر دولت موجود در دیکتاتوری حاکم،  داد که چگونه
گرفته  "محافظه کار"و  "اصالح طلب"شکل و رنگی از 

بی چون و چرای حافظ و مدافع و بی کلید،  "کلید"تا با 

اکنون هم در شرایط . سرمابه داران می باشدمنافع 
زمامداری روحانی جنایتکار این قهرمان اعدام، دولت وی 

نزاع دسته "کارگران را  هبدلیل هجوم نیروی انتظامی 
و تالش برای میانجیگری  "جمعی اهالی و کارگران معدن

می زند تا دفاع تمام قد خود از منافع و جا بین آنها 
خواستهای سرمایه داران و کارفرمایان زالو صفت را 

مملکت امام "چنین برخوردی البته در  .الپوشانی نماید
یطی که ولی فقیه در شرا. امر تازه و عجیبی نیست "زمان

جالدان کشتار های  تمام، جنایتکار با وقاحت و بیشرمی
قربانی توصیف می کند چرا نباید فالن را  02دهه 

پادوی اداره کار هم حمله نیرو های سرکوب به کارگران 
نزاع دسته جمعی اهالی "مداخله برای پایان دادن به را 

 !جلوه دهد "و کارگران معدن
ی دست اری ها و دروغ پردازی هااما برغم همه فریبک

تداوم مبارزات کارگران معدن  اندرکاران دولت روحانی،
دره و انعکاس وحشیگری نیروی سرکوب جهت  غآ

سردمداران  ،پراکنده کردن آنها در رسانه های گوناگون
جمهوری اسالمی را واداشت تا جهت رفع و رجوع 

خود را رسوالئی ای که به بار آورده اند نمایندگان مجلس 
تحقیق و تفحص از نحوه "جلو بیندازند تا با تصویب طرح 

بکوشند  "دره تکاب قبرخورد با کارگران معدن روستای آ
ماستمالی را  سرکوب کارگران همچون همیشه موضوع

محلی و ماموران خودسری کرده و آن را حداکثر ناشی از 
چنین  اما. گرانه حاکم جا بزنندبنه سیاست کل نظام سرکو

فندهایی قادر به پوشاندن ماهیت کارگر ستیز و ضدخلقی تر
. جمهوری اسالمی و نیروهای سرکوب آن نخواهند بود

تداوم بی وقفه مبارزات دالورانه کارگران در سراسر کشور 
علیه نظام استثمار گرانه حاکم که هر روز با شدت و حدت 
تمام جریان دارد، نمایانگر هر چه شدیدتر شدن تضاد بین 

گران و سرمایه داران بوده و همچنین گویای آن است کار
که کارگران چهره سیاه دشمنان طبقاتی خود و رژیم ضد 

 . خلقی حامی آنها را به خوبی می شناسند
مبارزات تاکنونی کارگران در سراسر کشور و از جمله 

است  آشکار کردهدره به روشنی  غمبارزات کارگران معدن آ
کارگران در جهت دستیابی به  که تنها اتحاد و پیگیری

به آنها امکان می دهد  می باشد که مطالبات بر حق شان
.  در توازن قوای نابرابر کنونی به خواستهای خود دست یابند

ابزار سلطه سرمایه در ایران تجربه نشان داده که دولت 
داران زالوصفت  می باشد و همانطور که چاقو دسته 

صرف نظر ی اسالمی هم خودش را نمی برد دولت جمهور
هرگز به ضرر از این که چه کسی بر سر آن قرار گیرد 

به  .کارفرمایان و به نفع کارگران گام بر نخواهد داشت
همین دلیل کارگران رنجدیده ما جهت رهالئی خود از این 
وضع  ظالمانه چاره ای جز این ندارند که لبه تیز مبارزات 

اسالمی به مثابه رژیم جمهوری خود را در جهت نابودی 
( خارجی و داخلی) حافظ و مدافع منافع سرمایه داران 

و  ،با دار و شکنجه و زنداناساسا  این رژیم. سمت دهند 
نظم ظالمانه حاکم اعمال یک دیکتاتوری مبتنی بر سرنیزه، 

و برای نابودی آن راهی جز توسل به  را حفاظت می کند
 .مبارزه مسلحانه وجود ندارد
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 !چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است

در  "معدن شکافان تهران"کارگر  ۰۸

 !نکرده اند افتیماه دستمزد در 3رودبار، 
از کارگران شاغل در  یماه،  تعداد ریت 3۴چهارشنبه  روز

شن،  دیتول نهیکه در زم "معدن شکافان تهران"شرکت 
 یم تیفعال النیماسه و سنگ در شهرستان رودبار استان گ

دستمزد ماه  1، ۰٢ماه دستمزد سال 0کند، خبر دادند که 
کارگر شاغل در  02را  ۰٢سال  انیپا یدیو  ع یسال جار

عالوه به پرداخت نشدن . نکرده اند افتیهنوز در عدنم نیا
 نیبه سازمان تام زیکارگران ن نیا مهیب ،یطلب مزد نیا

 نیسازمان تام جهینشده است و در نت زیوار یاجتماع
رده ک یکارگران خوددار یدفترچه درمان دیاز تمد یاجتماع

واحد  نیرابطه کارگران ا نیدر ا: ندیگو یکارگران م. است
اند و در  مطرح کرده لیرا در اداره کار منج یتیشکا یمعدن

 .هستند یحال حاضر منتظر صدور را

صفا ،  "لوله و نورد"کارگران کارخانهِ 

 !معوقات مزدی خود را دریافت نکرده اند

گران کارخانه خرداد ماه، کار 13به گزارش روز چهارشنبه 
ماه  ۴صفا در ساوه، از تاخیر در پرداخت  "لوله و نورد"

مطالبات مزدی خود به بهانه کمبود نقدینگی و نبودن 
 . امکانات مالی، خبر دادند

بر اساس این گزارش، معاون فنی رلئیس هیات مدیره گروه 
بخشی از : صنعتی صفا در استان مرکزی گفته است

گران شرکت نورد و لوله معوقات حقوق و مزایای کار
کارگران این . صفای ساوه از هفته آینده پرداخت می شود

و ماه حقوق معوقه از ماه های گذشته دارند  ۴شرکت 
با فروش  هیات مدیره این کارخانه  ادعا می کند که

ت محصوالت و دریافت بخشی از مطالبات شرکت، پرداخ
 !داین معوقات به زودی آغاز می شو

 شکرین بازنشستهِ مجتمع نکارگرا تجمع

 !ششو یهفت تپه، مقابل فرماندار

 3٥دوشنبه  یهفت تپه، روزها شکریاز ن یاساس گزارش بر
 شکریماه، کارگران بازنشستهِ مجتمع ن ریت 31و سه شنبه 

شهرستان  یهفت تپه، با تجمع مقابل ساختمان فرماندار
. خود شدند یشوش، خواهان رفع مشکالت بازنشستگ

 نیترک کار ا: دیافزا یه نقل از کارگران مگزارش ب
صادر شده است اما  ۰۴از اسفند سال  ونکارگران طبق قان

کارفرما  یاز سو یبازنشستگ نهیپرداخت نشدن هز لیبه دل
 نیا یبرا یاجتماع نیاز آن زمان تاکنون  سازمان تام

آنها هر  جهیبرقرار نکرده است و در نت یکارگران مستمر
 .زنند یم یدست به اعتراض صنف کباریچند روز 

روز قبل،  31که  ی صورت می گیرنداعتراضات در حال نیا
هفت تپه وعده  شکریعامل مجتمع ن ریقالئم مقام مد

 نینفر از کارگران ا 1۴3 یبرطرف شدن مشکل بازنشستگ
هنوز سازمان  یفاصله زمان نیدر ا. بود  مجتمع را داده

آنها مخالفت  یبا درخواست بازنشستگ یاجتماع نیتام
 .است  یمشکل همچنان باق جهیو در نت کند یم

 

کارگر بر اثر آتش سوزی  صدمصدومیت 

 !در انبار گوگرد پاالیشگاه اصفهان

تیر ماه، انبار گوگرد پاالیشگاه  ٢بامداد روز دوشنبه  
 322اصفهان دچار حریق گسترده شد که بر اثر آن حدود 

میت شدید با دچار مصدو ODCC نفر از کارگران شرکت
همچنین گزارش . گازهای حاصل از سوختن گوگرد شدند

شده، به علت وجود نداشتن امکانات اورژانس در شرکت 

و پاالیشگاه اصفهان تعدادی  ODCC پیمانکاری
آمبوالنس از صنایع همجوار پاالیشگاه اصفهان به کمک 

گزارش دیگری اعالم داشته . مصدومان حادثه شتافتند
نفر  ٥2ثه انبار گوگرد پاالیشگاه اصفهان است که در حاد

شده که  SO2 دچار مسمویت با گازهای گوگردی مثل
به بهداری شرکت های همجوار منتقل و تحت مداوا قرار 

شمار دیگری از مسموم شدگان به صورت سرپالئی . گرفتند
تحت مداوا قرار گرفته و تعدادی دیگر نیز به بیمارستان 

 .ردیدندگلدیس شاهین شهر منتقل گ

بر اساس این گزارش، این انبار دو بار دچار حریق شد و  
کمبود مراکز پزشکی در این منطقه صنعتی یکی از 
معضالتی است که امداد رسانی در هنگام حادثه را با 

 .مشکل روبه رو می سازد

    6از صفحه       ... محمد رحیمدر باره زندگی رفیق  

چنین بود که چریکهای فدالئی خلق قدم به عرصه  .نمایدتبدیل  "لتجمع ساده را به تجمع متشک" تا بتواند. "کند
بر اساس تئوری انقالبی خود الئی خلق ایران دچریکهای ف .جامعه شاهد رستاخیز بزرگ سیاهکل شدوجود نهادند و 

که حاصل چهار سال تالش بی دریغ بهترین کمونیستهای ایران بود، تئوری ای که در کتاب مبارزه مسلحانه هم 
حاکم راه نوینی در مقابل وابسته به امپریالیسم با اعالن جنگ به رژیم تراتژی هم تاکتیک تجلی یافت، اس

به سلطه دیکتاتوری  استراتژیکاین تحول بزرگ ضربه ای  .قرار دادند ی ستمدیدهروشنفکران انقالبی و توده ها
 .و جو سیاسی جامعه را بکلی دگرگون نمودحاکم بود 

گسیخته حاکم که با حضور انقالبیون مسلح در صحنه، مرگ خود را در جلوی چشمانش می دید لجام  دیکتاتوری 
نیرو های آزادیخواه و به  ٢2در سال بر این اساس . دیوانه وار به همه سو حمله نماید زخمی یخرس کوشید همچون

نیز در همین رفقایش  رفیق رحیم و .جنبش کمونیستی مورد یورش گسترده این رژیم قرار گرفتخصوص نیروهای 
 اما او زمانی . رفیق رحیم به یک سال و نیم زندان محکوم شد. راستا مورد حمله ساواک قرار گرفته و دستگیر شدند

به کلی به نفع به زندان افتاده بود که مبارزات چریکهای فدالئی خلق و حضور رزمنده آنها در زندانها جو زندانها را 
سیاسی به آموزشگاهی جهت تربیت انقالبی زندانیان  زندانهای شاه حاال دیگر .وده بوددگرگون نمنیروهای انقالبی 

ل ترین شرایط بود و به همین دلیل هم ه آچنین شرایطی برای انقالبی جوانی چون رفیق رحیم اید. ندبود شدهتبدیل 
 .خود گذراندایدلئولوژیک  -و تربیت سیاسیتمام دوران محکومیت خود را به باز آموزی 

رفیق رحیم با کسب تجربیات بسیار پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان آزاد شد تا با تجربه ای هر چه 
امکان ارتباط با سازمان چریکهای فدالئی خلق را پیدا  31٢1در سال او  .بروددشمن طبقاتی خود  به مصاف بابیشتر 
هنوز مدتی از این ارتباط اما . لی سازمانیافته پیش ببردسازمان پیوست تا فعالیت هایش را به شک و به ایننمود 

سه ماه در پادگان به سر برد و . به سربازی رفت در نتیجه نگذشته بود که او را برای خدمت سربازی فراخواندند و
 .پس از آن پادگان را ترک کرد و به زندگی مخفی روی آورد

زندگی رفیق رحیم تماما در جهت تحقق آرمانهای  31٢٢سال  تا ششم آبان ٢1در سال ن از زمان مخفی شد
رفیق رحیم از جمله رفقالئی بود که به دنبال . گذشتدر چهارچوب سازمان چریکهای فدالئی خلق  سوسیالیستی اش

اما در شرایط دشوار پس از . در جهت حفظ و باز سازی سازمان تالش نمود ٢٢ضربات سنگین بهار و تابستان سال 
گشتی های نیرو های مورد شناسالئی در خیابان نواب تهران  31٢٢سال  در ششم آبان ماهانه وی آن ضربه ها متاسف

 د و با مرگ قهرمانانه اش آرزویبه شهادت رسی قرار گرفت و طی درگیری با آنها با خوردن سیانور خود  امنیتی شاه
  .زنده دستگیر کردنش با شکست مواجه ساخت نسبت بهرا  خونخوار  دشمن
به همانگونه که رفیق مسعود احمدزاده از . رفیق رحیم همچون دیگر کمونیست های فدالئی به هدر نرفتخون 

ضرورت مبارزه مسلحانه جهت جاری کردن سیل مبارزات توده ای سخن گفته بود، در شرایطی که سالها مبارزه 
سیل خروشان مبارزه توده ای  31٢0-٢1مسلحانه با فداکاری انقالبیون مسلح در جامعه جاری بود، در طی سالهای 

که ویرانگر دستگاه جهنمی رژیم شاه بود در جامعه جاری شد و در مقابل چشم همگان قرار گرفت؛ گر چه دیگر 
 .رفیق رحیم نبود تا حاصل تالشهای خستگی ناپذیر خود را به چشم ببیند

 

 !یاد رفیق شهید محمد رحیم خدادادی گرامی و راهش پر رهرو باد
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 !تشکل های مستقل کارگری، حق مسلم کارگران است

 در جریان انفجار در پاالیشگاه آبادان،

 !کارگر مصدوم شدند 1 

یک گروه تعمیراتی در حال تعمیر  تیر ماه، 3٥روز دوشنبه 
های عبور گاز و آب در پاالیشگاه بودند، در  بخشی از لوله

کاری در زیر الین گازِ  هنگام حادثه، کارگران در حال کنده
پاالیشگاه بودند و چون فشار گاز باال بوده و گرمای هوا 
هم بسیار شدید بوده، گاز متصاعد شده و انفجاری رخ می 

 0در این حادثهِ کاری . تش سوزی می گردددهد و باعث آ
نفر از کارگران به علت  ٥کارگر مصدوم شدند که 

سوختگی شدید و وخامت حالشان به بیمارستان سوانح 
بر اساس گزارش روز سه . سوختگی اهواز منتقل شدند

تیر ماه، علت انفجار روز دوشنبه در پاالیشگاه  31شنبه 
به . است عنوان شده  آبادان، گرمای شدید و تصاعد گاز

گفته کارگران و منابع محلی اگر عملیات در ساعت 
شد، احتمال بروز انفجار  تری از شبانه روز انجام می خنک

 .بسیار پایین و نزدیک صفر بود
 

کارگر اخراجی صبا فوالد زاگرس  62۸

 !تجمع کردند

 32کارگر اخراجی صبا فوالد زاگرس با میانگین  3٥2حدود 
ار برای پیگیری وضعیت شغلیشان مقابل سال سابقه ک

ساختمان  اداره صنعت، معدن و تجارت استان چهار محال 
کارگران معترض می گویند علت . بختیاری تجمع کردند

نفر از  3٥2این اقدام اعتراضی، اخراج ناگهانی حدود 
کارگران صبا فوالد زاگرس واقع در شهرک صنعتی سفید 

جاری است و آنان خواستار دشت بروجن در اوایل تیر ماه 
آنها . بازگشت به کار و پرداخت معوقات حقوقی خود هستند

کارفرما برای کم کردن هزینه های کارخانه به : می گویند
کارفرما از . بهانه عدم نیاز اقدام به  اخراج آنها کرده است 

چند روز قبل اسامی کارگران اخراجی را برای  اطالع و 
کاری به اداره تعاون کار ورفاه دریافت مقرری بیمه بی

به دنبال این تجمع اعتراضی  .اجتماعی ارسال کرده بود
کارگر اخراجی صبا  3٥2تیر ماه، حدود  32صبح روز شنبه 

فوالد زاگرس به همراه خانواده هایشان برای پیگیری 
وضعیت شغلیشان مقابل ساختمان استانداری چهار محال 

از زمان : خراجی می گویندکارگران ا. بختیاری تجمع کردند
اخراج این چندمین باری است که در نقاط مختلفی 
همچون مقابل کارخانه و نهاد های دولتی در شهر کُرد 

کنیم اما تا این لحظه هیچ پاسخی از سوی  تجمع می

 .هایمان داده نشده است مسئوالن و کارفرما به خواسته

روز تجمع کارگران معدن دومین 

 !تان کرماندر اس "پابدانا"

خرداد ماه،  ٥۴و چهارشنبه  ٥1صبح روزهای سه شنبه 
جنوبی زرند  "ناپابدا"نفر از کارگران معدن  122حدود 

کرمان به نشانه اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی 
اطراف مسیر ) ماهه خود، درمحدوده محل کارشان   0تا  0

زارش در این گ. تجمع کردند( دو راهی جاده زرندبه کرمان
به نقل ازکارگران آمده است که شماری از همکارانشان از 

تاکنون مطالبات مزدی خود را به طور  ۰٢شهریور ماه سال 
کامل دریافت نکرده اند و دراین میان گروه دیگری هستند 
که مطالبات مزدی فروردین ماه سال جاری هنوز به آنها 

دنی از پرداخت نشده و در عین حال کارفرمای این واحد مع
تاکنون، بابت حق بیمه به سازمان  ۰٢اسفند ماه سال 

 ٥از دیگر دالیل اعتراضِ . تامین اجتماعی بدهکار است
نفر از  12روزه کارگران عدم بازگشت به کار حدود 

کارگران اخراجی این واحد معدنی است که در اواخر پایان 
پس از اتمام قرار داد تعدیل اما به دلیل مشکالت  ۰٢سال 
. اند ای هنوز موفق به دریافت بیمه بیکاری نشده بیمه

درکنار پیگیری برای :کارگران معترض در خاتمه می افزایند
کار همکاران  دریافت معوقات مزدی، خواستار بازگشت به

 .اخراج شده خود نیز هستیم

 

 کیو سرام یتجمع کارگران کارخانه کاش

 یدر مقابل استاندار رجند،یب

 !یخراسان جنوب 
و  یماه، کارگران کارخانه کاش ریت 3۴چهارشنبه  روز

 رجندیب ی، واقع درشهرک صنعت(سرام دایآ) کیسرام
ماهِ حدود  ریت 31اعتراض روز سه شنبه  لیخبردادند که دل

در  ریتاخ ،یدیواحد تول نینفر از کارگران شاغل در ا ٥22
ماه گذشته بوده  ٢پرداخت مطالبات کارگران در حداقل 

 نکهینسبت به ا نیآنها همچن ندیگو یم گرانکار. است
  یط یاجتماع نیآنها را به سازمان تأم مهیکارفرما حق ب

کارگران معترض با . چند ماه گذشته نپرداخته معترض اند
که انجام داده اند،  یدر اجتماعات قبل نکهیاشاره به ا

 :کارفرما چند نفر از کارگران را اخراج کرده است، گفتند
 یخود واکنش نشان م یمطالبات صنف یریگیپ یبرا یوقت
متاسفانه . کند یبه اخراج م دیکارفرما کارگران را تهد میده

 یپرداخت حقوق کارگران وعده م یمسئوالن کارخانه برا
کنند اما  یوعده ها عمل نم نیوقت به ا چیدهند، اما ه

 .ما سخت شده است یبرادیگر  تیوضع نیتحمل ا

 کارخانه تجمع و اعتصاب کارگران

 !گسترش توسعه صنعت آذربایجان 

نفر از کارگران  ۴2خرداد ماه، حدود  ٥3صبح روز یکشنبه 
شاغل در شرکت گسترش توسعه صنعت آذربایجان، در 
اعتراض به تاخیر در پرداخت مزدیِ خود در یکسال و نیم 

به گفته کارگران . گذشته درمحوطه کارخانه تجمع کردند
عه صنعت آذربایجان که در معترض، شرکت گسترش توس

زمینه تولیدکمباین های کشاورزی، ساندویچ های پانل و 
 ٢22حدود  ۰2انواع کانکس فعالیت دارد، پیش از سال 

نفر  ۴۴کارگر شاغل داشت که این رقم به مرور به حدود 
کاهش یافته است که که از یکسال و نیم پیش به بهانه 

و در این بین  مشکالت مالی دستمزد دریافت نکرده اند
به کارگران داده حساب علی الکارفرما مبالغی را به صورت 

خرداد ماه، کارگران رسمی و  ٥٥صبح روز دوشنبه . است
قرار دادی کارخانه گسترش توسعه صنعت آذربایجان در 

ی کارفرما در پرداخت مطالبات معوقه اعتراض به بی توجه
این  .خود، برای دومین روز متوالی دست از کار کشیدند

اعتصاب برای روز سوم هم ادامه یافت و کارگران  این 
واحد تولیدی همچنان با توقف تولید در محوطه کارخانه 

در گزارشی که از این اعتصاب منتشر شده . تجمع کردند
روز  1طی : است به نقل از کارگران معترض آمده است که

یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه آنها به اتفاق دیگر 
ن در اعتراض به تعویق بیش از یکسال و نیم همکارانشا

اند و در این  مزد و نداشتن امنیت شغلی دست از کار کشیده
فاصله زمانی هیچ یک از مسئوالن استانی و شهرستانی 
پیگیر مطالبات کارگران گسترش توسعه صنعت آذربایجان 

کارگران معترض می گویند، عالوه بر مطالبات . اند نبوده
ماهه اخیر، حق بیمه کارگران در چند ماه  30تا  31  مزدیِ

گذشته پرداخت نشده و کارگران در زمینه تمدید دفترچه 
های درمانی خود با تامین اجتماعی با مشکل روبرو شده 

یکی دیگر از دالیل اعتراض کارگران حدف سرویس . اند
آنان . ایاب و ذهاب و یک وعده غذای گرم کارگران است

ی کارگاه محل کارشان اشاره می به طور مشخص به دور
قانون کار، صاحب کار باید  3٢3کنند که بر اساس ماده 

برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در 
خرداد ماه، تجمع  ٥1روز شنبه . اختیار آنان قرار دهند

اعتراض کارگران گسترش توسعه صنعت آذربایجان که 
فرما و مسئوالن دولتی کار  مدتهاست ادامه دارد با وعده

بر اساس این گزارش، در حین تجمع . موقتا خاتمه یافت
روز آخر، دادستانی شهرستان تبریز با دعوت از کارفرما 

در . ای را برای رفع مشکالت کارگران برگزار کردند جلسه
کارفرما وعده پرداخت یک ماه از مطالبات عقب   این جلسه

ین حال کارفرما وعده کرده درع. افتاده کارگران را داده بود
ماه مشکالت کارخانه و کارگران را بر طرف  0حداکثر تا 

به گفته کارگران، هر یک از کارگران این کارخانه به  .کند
میلیون تومان از کارفرما  02تا  ٥2صورت میانگین 

ند وبرای تامین حداقل های معیشتی خود با طلبکار
 .مشکالت جدی مواجه اند
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 !زنده باد کمونیسم!               پیروز باد انقالب

 ز تجمع کارگران شاغلسومین رو

 !و بازنشستهِ نیشکر هفت تپه 

صبح در ادامه اعتراضات کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه 
خرداد ماه، بیش از هزار کارگر شاغل و  30روز سه شنبه 

شکر هفت تپه، در پی طوالنی شدن بازنشستهِ مجتمع نی
های کارفرمای این کارخانه، برای چندمین بار در  بدحسابی

جاری در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزد و حق  ماه
بیمه در یک ماه گذشته مقابل درب ورودی این کارخانه 

 . تجمع کردند
کم طی یکسال گذشته  گویند، دست کارگران معترض می

کارفرمای بخش خصوص مجتمع نیشکر هفت تپه به بهانه 
شرایط بد اقتصادی، حقوق و بیمه آنان را با تاخیر پرداخت 
کرده است و به همین دلیل آنها مرتبا در این واحد صنعتی 

بر اساس این گزارش، . زنند دست به اعتراض و تجمع می
خرداد ماه، تجمع کارگران گسترده تر شده  31از روز شنبه 

است و در تجمع روز سه شنبه که به همراه شماری از 
های خود شرکت کرده بودند، منجر به  اعضای خانواده

شماری از کارگران معترض با عوامل کارفرما و برخورد 
 .انتظامات شد

خرداد ماه، تجمع اعتراضی کارگران  ٥1روز سه شنبه 
بازنشسته مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که از 

ماه قبل به صورت غیر مستمر آغاز شده است، بار  ٥حدود 
 ٥0صبح روز یکشنبه  .دیگر در محوطه کارخانه بر پا گردید

نفر از کارگران شاغل و بازنشسته با  122د ماه، حدودخردا
اجتماع مقابل ساختمان اداری این مجتمع، خواستار دریافت 

 . مطالبات عقب افتاده خود شدند
در شرایطی امروز دست به تجمع زده : کارگران می گویند

درجه  ٢2ایم که دمای هوای شهرستان هفت تپه به باالی 
ود نه کارفرما و نه سایر ه است، ولی با این وجرسید

مسئوالن شهرستان شرایط کارمان را درک نکرده و پیگیر 
 . مشکالتمان نیستند

خرداد ماه، کارگران شاغل در مجتمع  12روز سه شنبه 
نیشکر هفت تپه در ادامه تجمع خود به موضوع کاهش 
ساعت کاری کارگران مطابق با مصوبه اخیر استانداری 

تراض کردند که در نتیجه، کارفرما خوزستان به کارفرما اع
به ازای کاهش ساعت کاری کارگران، وعده یک ساعت 

 .افزایش اضافه کاری را به آنها داد
کارفرما بعد از قبول پرداخت یک ساعت اضافه کاری به 

جای کاهش ساعت کاری گفت، یک ماه دستمزد مربوط  
  .خواهد کردماه کارگران را نیز پرداخت به فروردین 

مع  اعتراضی کارگران پیمانی فضای تج

 !شهرداری آبادان 3سبز منطقه 
نفر از کارگران  ٢2تیر ماه، بیش از  ۴صبح روز یکشنبه 

شهرداری آبادان که تحت  1پیمانی خدماتی منطقه 
مسئولیت چند شرکت پیمانی فعالیت دارند، بار دیگر 

های اعتراضی خود را در مقابل ساختمان مرکزی  تجمع
کارگران پیمانی از چند . ری این شهر از سر گرفتندشهر دا

روز قبل مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز  تجمع 
مشکل این کارگران به تاخیر افتادن دستمزد و . کرده بودند

کارفرما تا . دیرکرد در پرداخت برخی مزایای مزدی است
گذشته است هنوز  ۰0ماه از سال  1این لحظه که بیش از 

، تیر ۰۴های مربوط به خرداد و مرداد سال کاری هحق اضاف
را به آنها  ۰0و اردیبهشت و خرداد سالجاری  ۰٢و مرداد 

 .پرداخت نکرده است

 

یک پرستار درحین شیفت کار جان باختن 

 !سکته قلبیو  بر اثر شدت کار

تیر ماه، رسانه ای شد در  ۰بر اساس گزارشی که روز جمعه 
سالهِ اورژانس  ٥1شرکتی  چند روز گذشته، یک پرستار

پیش بیمارستانی یزد که در پایگاه خضرآباد خدمت می 
کرد، درحین شیفت کاری بر اثر شدت کارسکته قلبی کرد 

گزارش می افزاید، وی سابقه هیچ . و جانش را ازدست داد
نوع بیماری خاصی نداشته و به مدت یک سال به عنوان 

زد مشغول نیروی شرکتی اورژانس پیش بیمارستانی ی
مرگ پرستاران  :آمده کهدر ادامه گزارش . فعالیت بود

شرکتی براثر ایست قلبی و در حین شیفت کاری، مسبوق 
فروردین ماه نیز، یک پرستار جوانِ  31روز . به سابقه است

بیمارستان فیروزگر تهران در حین شیفت کاری جان خود 
 های ویژه این پرستار در بخش مراقب. را از دست داد

بیمارستان فیروزگر به صورت قراردادی مشغول به کار بوده 
فروردین به علت  31است که در پایان شیفت کاری شب 

 .ایست قلبی جان باخت

 

کارگر کارخانه واریان لوشان  1اخراج 

 !بازنشستگی برایپس از یک سال انتظار 

خرداد ماه، کارفرمای کارخانه پاالیش  ٥۰روز دوشنبه 
نفر از نیروهای رسمی  0 "ریان کاشانوا"روغن گیالن 

سال سابقه کاری  ٥2کارخانه را که همگی دارای بیش از 
بوده و از حدود یک سال پیش در انتظار نوبت بازنشستگی 

اند را نیروی مازاد تلقی و از ورود آنها به محل کار  خود بوده
این کارگران در واکنش به . جلوگیری و اخراجشان کرد

اند و  تی را در اداره کار منجیل مطرح کردهاخراج خود شکای
مدعی هستند که به عنوان نیروی رسمی محسوب شده و 

. تواند بدون حکم قانونی آنها را اخراج کند کارفرما نمی
کارگران مزکور به همراه شمار دیگری از همکاران شاغل 

از کارفرما  ۰٢ماه دستمزد و عیدی سال  ۴خود هنوز بابت 

 .طلبکارند

 ان جهاد کشاورزی استانناظر

 کهکیلویه و بویراحمد، مقابل استانداری  

 !دست به تجمع اعتراضی زدند

تیر ماه، تعدادی از ناظران جهاد کشاورزی  33روز یکشنبه 
کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به بالتکلیفی و نبود 

است، در  اعتبار برای اشتغال که منجر به بیکاری آنها شده
در این  گزارش به . اری دست به تجمع زدندمقابل استاند

به همه نهادهای مربوطه : نقل از معترضان آمده است
ایم، به استانداری، سازمان برنامه و بودجه  مراجعه کرده

استان، وزارت جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه 
گویند بودجه  می. کشور، اما تا کنون پاسخی نگرفته ایم

در . شتغال ما در استان وجود نداردکافی برای تامین ا
نفر از ناظران  320گزارش مزبوردر خاتمه آمده است که  

جهاد کشاورزی در کهکیلویه و بویراحمد همه مراحل 
اند اما به دلیل نبود بودجه  گزینش و استخدام را انجام داده

 .اند مشغول به کار شوند نتوانسته

 

اعتراض زنان غسالِ بهشت زهرا به حکمِ 

 یک دادگاه  "ییکار مرده شو"

 !برای یک زن متهم

به دنبال اینکه یکی از دادگاه های کشور زنی را به جرم 
سال کار  ٥خیانت به همسر و برقراری رابطه نامشروع به 

ضربه  1۴و ( شوری در حکم دادگاه آمده مرده)در غسالخانه 
تیر ماه، زنان غسالِ  1شالق محکوم نمود روز شنبه 

برانگیز این دادگاه اعتراض  به حکم تعجب بهشت زهرا
شان  کرده و خواستار این شدند که شان و کرامت شغلی

برای خودمان متاسفیم، : کارگران زن می گویند. حفظ شود
این . شغل ما یک شغل شریف و نماد خدمت به مردم است

 .قبیل برخوردها، شکستن اعتبار و حرمت شغلی ماست

 

 کارگراننفر از  2۸۸تجمع بیش از 

 !شیفت صبح کارخانه رینگ سازی مشهد 

نفر از کارگران  ۴22تیر ماه، بیش از  31روز سه شنبه 
شیفت صبح بخش  تولید کارخانه رینگ سازی مشهد با 
حضور در مقابل دفتر شورای اسالمی کارخانه، نسبت به 
طوالنی شدن تاخیرها در پرداخت مطالبات صنفی خود 

ین گزارش کارگران معترض بر اساس ا. اعتراض کردند
ای که اکنون در پرداخت  روزه 3٢گفته اند، عالوه بر تاخیر 

دستمزد خردادماه آنها ایجاد شده است بابت کاهش یا 
توقف برخی مزایای مزدی دیگر از جمله حق افزایش 

های  های غیر نقدی که در سال تولید، بهره برداری و کمک
این کارگران . رندشد، طلبکا گذشته به آنها پرداخت می

ای طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه  نسبت به اجرای سلیقه
در نتیجه اجرای طرح . رینگ سازی نیز اعتراض دارند

کارگر  3٥22کنونی طبقه بندی مشاغل، درآمد نزدیک به 
رسمی و قراردادی شاغل در این واحد صنعتی در حد 

 .های قانونی باقی مانده است حداقل
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 !به آزادی ست زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن

کارگران مجتمع  یاض صنفدر ادامه اعتر

نفر از  3۸هفت تپه، کارفرما از ورود  شکرین

 !کرد یریکارگران به کارخانه جلوگ
 شکریماه، کارگران مجتمع ن ریت کمیروز پنجشنبه  صبح

 12از ورود  یریهفت تپه از دستور کارفرما جهت جلوگ
: کار خبر داده و  اظهار داشتند طیمجتمع به مح نیکارگر ا

 نیگذشته کارفرما با ا یروزها یراض صنفبدنبال اعت
 کنند یم تیکارگر اعتراضات را هدا 12 نیاستدالل که ا

 یریحراست، از ورودشان به کارخانه جلوگ ورانتوسط مام
که همه کارگران  یدر حال: ندیگو یکارگران م. کرده است

کارفرما در پرداخت  یتوجه یدر واکنش به ب یاعتصاب
اند،  گرفته دیبه توقف تول میشان  تصم یمطالبات صنف

کارگر  12 نیاستدالل که ا نیماموران حراست با ا
از ورودشان به کارخانه  کنند یم تیاعتراضات را هدا

از  بایهفت تپه تقر شکریکارگران مجتمع ن. اند ممانعت کرده
در اعتراض به  کباریهر چند روز  یسال جار یابتدا

دست از  یدیاحد تولو نیخود در ا یا مهیو ب یمعوقات مزد
 ندیگو یکارگران م. را متوقف کرده اند دیو تول دهیکار کش

واحد در اعتراضات دو ماه گدشته نقش  نیهمه کارگران ا
اگر کارفرما قصد اخراج دارد  نیداشته و دارند، بنابرا یدیکل

اساس گزارش روز  بر  .همه کارگران را اخراج کند دیبا
مع کشت و صنعت هفت تپه ماه، کارگران مجت ریت 1شنبه 

که به دستور کارفرما  ینفر از کارگران 12از بازگشت به کارِ 
شده بود،خبر دادند و  یریاز ورودشان به کارخانه جلوگ

واحد  نیا دیتجمع کارگران شاغل در خط تول یگفتنددر پ
خود  یاخراج راناز همکا تیکننده شکر در حما دیتول

روز پنجشنبه،  مجتمع در  تیریمقابل ساختمان مد
کارگران . شد ریسرانجام بازگشت به کار انها امکان پذ

 میکارگر هست ۴222ما که حدود : اعالم داشتند نیهمچن
مشغول  یدیواحد تول نیکه در ا یهمه کسان میدار دهیعق

 نیهم یقرار دارند و برا یکارند در معرض مشکالت صنف
خاص  یهماه گذشته با گرو ٥از بابت اعتراضات  توان ینم

 .از کارگران برخورد کرد
 

درصد حق بیمه توسط  2عدم واریز 

 !کارفرمای کارخانه بلبرینگ سازی تبریز

خرداد ماه، به نقل از کارگران  ٥3به گزارش روز یکشنبه 
نفر از کارگران این واحد  1٢کارخانه بلبرینگ سازی تبریز، 

ماه پیش مشمول بازنشستگی تحت قانون  0تولیدی از 
سخت و زیان آور قرار دارند و به دلیل پرداخت  مشاغل

درصدی حق بیمه کارفرما در مشاغل سخت  ۴نشدن سهم 
کارگران . اند آور به تامین اجتماعی، معطل شده و زیان

کارفرمای این واحد : بلبرینگ سازی تبریز می گویند
صنعتی به بهانه ناتوانی مالی از پرداخت هزینه بازنشستگی 

وضعیت به وجود آمده . کند ر خوداری میاین تعداد کارگ
کارگرِ شاغل  3۰2درحالی است که پرداخت حقوق حدود 

در کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در استان آذربایجان 

 .شرقی سه ماه و نیم به تاخیر افتاده است

 "آذر آب"نفر از کارگران  2۸۸تجمع 

 !اراک،مقابل استانداری استان مرکزی

نفر از  ۴22خرداد ماه، بیش از  30شنبه  بعد از ظهر روز سه
ک در اعتراض به مطالبات ارا "آذر آب"کارگران شرکت 

. مقابل استانداری استان مرکزی تجمع کردند، مزدی خود
نفر هستیم که  3٢22حدود : کارگران معترض می گویند

ماه حق بن پرداخت نشده،  1ماه مزد معوقه،  1برای 
وضعیت نامعلوم بیمه تکمیلی درمانی و صندوق 

پیش از . الحسنه این واحد صنعتی، تجمع کرده ایم قرض
این نیز کارگران این کارخانه در اعتراض به بی توجه ای 
کارفرما به پرداخت مطالباتشان تجمع مشابهی را در روز 

ر محوطه خرداد ماه، د 1و چهارشنبه  ٥های سه شنبه 
به . کارخانه و در میدان صنعت شهر اراک بر پا کرده بودند

اراک در  "آذر آب"دنبال تجمعی که کارگران شرکت 
خرداد ماه مقابل  31و چهارشنبه  30های سه شنبه  روز

ساختمان اداری این واحد و استانداری استان مرکزی برپا 
معادل کردند، کارفرما بخشی از معوقات مزدی آنها را یعنی 

را پرداخت  ۰٢درصد مزد باقی مانده اسفند ماه سال  ٢2
خرداد ماه،  13بر اساس گزارش روز چهارشنبه   .کرده است

آذر "نفر از کارگران پیمانی اخراج شدهِ شرکت  ٥٥تجمع 
سال سابقه کاری از روز دوشنبه اول  0اراک با یک تا  "آب

راجی که این کارگران اخ. خرداد ماه، همچنان ادامه دارد
پیش از این تحت مسئولیت شرکت میثاق صنعت مرکزی 
در این کارخانه فعالیت می کردند بعد از گذشت یک ماه از 
زمان اخراجشان تاکنون موفق به بازگشت به کار نشده اند 
به همین دلیل هر روز این کارگران مقابل درب ورودی 

گزارش می افزاید، تا . اند تجمع کرده "آذر آب"شرکت 
یش از این، قرارداد کارگران مذکور با شرکت میثاق پ

صنعت مرکزی به صورت سه ماهه تمدید می شده است 
اما شرکت محاب زاگرس که به تازگی به عنوان پیمانکار 

اراک  "آذر آب"بخش رنگ و سند پالست در کارخانه 
حضور دارد تصمیم گرفته است تا قرارداد کارگران را 

اقدام با مخالفت کارگران این واحد این . یکماهه منعقد کند
کارگر با نپذیرفتن  ٥٥روبرو می شود و بدین ترتیب این 

 .شرایط جدید کارفرما از کار اخراج می شوند
 

 !تجمع اعتراضی کارگران  کاشی کویر یزد
خرداد ماه، کارگران کارخانه  ٥3به گزارش روز یکشنبه 

ماه  ۴کاشی کویر در یزد دراعتراض به پرداخت نشدن 
افتاده درمقابل استانداری رژیم دراین شهردست  حقوق عقب

 .به تجمع اعتراضی زدند

نفر از کارگران  تجمع اعتراضی صد 

 !اخراج شدهِ معدن سرب و روی انگوران

خرداد ماه، تعدادی از  31بر اساس گزارش روز چهارشنبه 
 31کارگران این معدن اظهار داشتند که صبح روز شنبه 

نفر از کارگران اخراجی معدن  322بیش از خرداد ماه، 
سرب و روی انگوران و اهالی منطقه انگوران که این معدن 
در آن واقع شده است، مقابل شرکت کالیسیمن، مالک این 

تجمع کارگران در . اند معدن در استان زنجان تجمع کرده
اعتراض به وضعیت اشتغال و به کارگیری اهالی این روستا 

غیر از این معدن، صنایع دیگری در این  است چرا که به
کارگر از کارگران  ٥22همچنین حدود . شهر وجود ندارد

ند  بود  ، اخراج شده۰٢و  ۰۴های  این معدن که در سال
گزارش همچنین با . نسبت به این امر معترض هستند
فروردین ماهِ این  ٥3یادآوری از تجمع روز دوشنبه 

ن معدن در گذشته بیش از کارگران اخراجی می افزاید، ای
کارگر داشت که از تعداد آنها به مرور کاسته شده  ٢22

است و این تجمعات در اعتراض به اخراج تدریجی 

 .کارگران این معدن نیز می باشد

 

نفر از کارگران ملی فوالد  2۸۸تجمع 

 !خوزستان مقابل ساختمان استانداری

ران خرداد ماه، یکی از کارگ 31صبح روز چهارشنبه 
نفر هستیم که به  ٥22حدود : معترض اظهار داشت

هزار کارگر شاغل در کارخانه  ۴نمایندگی از سوی حدود 
شرکت ملی فوالد اهواز این تجمع اعتراضی را برای 

. ایم پیگیری مطالبات صنفی محقق نشده خود، به پا کرده
گزارش به نقل از این کارگر می افزاید، تجمع امروز در 

ساختمان استانداری خوزستان برپا شده است حالی مقابل 
خرداد ماه نیز،  30که توسط همین کارگران روز سه شنبه 

تجمع مشابهی در محوط کارخانه و مقابل دفتر مدیریت 
تا این لحظه کارگران شرکت ملی فوالد . برپا شده بود

عالوه . ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده طلبکارند ٥اهواز 
تا هم اکنون حق سنوات کارگران این  ۰2بر آن از سال 

در این گزارش در ادامه به نقل . واحد پرداخت نشده است
در تجمع امروز سه شنبه و طی : از کارگران آمده است که

ایم مسئوالن کارخانه هیچ  تجمعات قبلی که انجام داده
جدا از . اند ای به کارگران معترض نداده کننده پاسخ قانع

در پرداخت مطالبات کارگران، مسئوالن توجهی کارفرما  بی
استانی و شهرستانی که متولی پیگیری مطالبات کارگران 

صبح روز . دهند هستند هیچ واکنشی از خود نشان نمی
خراد ماه، کارگران معترض گروه ملی صنعتی  ٥3یکشنبه 

شود  نفر برآورد می3٢2فوالد ایران که تعدادشان نزدیک به
خود در روزهای گذشته، با تجمع  در ادامه اعتراضات صنفی

های  مقابل ساختمان استانداری خوزستان بار دیگر خواسته
کارگران این کارخانه می . صنفی خود را مطرح کردند

گویند، آنچه باعث تاخیر در تامین منابع مالی کارخانه شده 
است طوالنی شدن روند پرداخت و دریافت اعتبارات مالی 

 .استکارخانه از قوه قضالئیه 
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 !کارگر زندانی آزاد باید گردد

تجمع کارگران پیمانی شهرداری شهر نی 

 !ریز، در اعتراض به معوقات مزدی خود

خرداد ماه، کارگرانی که در شهرداری شهر  ٥2روز شنبه 
نی ریز از توابع شهرستان نی ریز در استان فارس مشغول 

ماه معوقات مزدی خود درمقابل  ٥کارند، در اعتراض به 
گزارش به نقل . ند کردساختمان شهرداری این شهر تجمع 

ای به پرداخت  توجه از کارگران شهرداری می افزاید، بی
مطالبات مزدی، باعث شده است تا از لحاظ معیشتی دچار 

این کارگران جدا از اعتراض امروز . مشکالت زیادی شوند
شنبه، تجمعات متعددی را در مقابل ساختمان شهرداری و 

اند که تاکنون به  دفتر امام جمعه این شهر برگزارکرده

 .نتیجه نرسیده است

 

شهرداریِ  ۰و  3تجمع کارگران منطقهِ 

 !اهواز، مقابل ساختمان شهرداری مرکزی

خرداد ماه، گروهی از کارگران پیمانی  ٥٥صبح روز دوشنبه 
شهرداری  0منطقه  ٥و  3و نواحی  1فضای سبز منطقه 

 اهواز که دست کم دو ماه مزد معوقه از کارفرمای خود
طلبکارند، مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز تجمع 

 . کردند
: یکی از کارگران معترض که دردومین روز تجمع گفت

و  1نفر هستیم که در فضای سبز در منطقه  122حدود 
شهرداری اهواز مشغول به کار   0منطقه  ٥و  3نواحی

هستیم که به ترتیب تحت مسئولیت شرکتهای پیمانکاری 
اما . جنوب قرار دارد"نورتابان  "و  "آرتاویل " تحکیم بنای
شرکت، بابت دست کم  ٥ای مدیران این  توجه در نتیجه بی

عالوه بر موارد . دو ماه مزد معوقه از کارفرما طلبکاریم
فوق، کارفرمای شرکت پیمانکاری، بابت چندین سال 

 ٥۴صبح روز چهارشنبه . سنوات به کارگران بدهکار است
نفر ازکارگران پیمانی فضای سبز  122یش از خرداد ماه، ب

شهرداری اهواز بار دیگر مقابل  0منطقه  1و  ٥، 3نواحی 
در ادامه این اعتراضات . ساختمان استانداری تجمع کردند

خرداد ماه، گروهی از کارگران پیمانی  ٥1صبح روز شنبه 
شهرداری اهواز که دست کم  ٥منطقه  ٥فضای سبز ناحیه 

عوقه از کارفرمای خود طلبکارند، مقابل دو ماه مزد م
کارگران . ساختمان مرکزی شهرداری اهواز تجمع کردند

کارگر فضای سبز هستیم  ٥22حدود : معترض می گویند
که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری سپهر قلعه گلی، در 

شهر اهواز کار می کنیم، اما در نتیجه  ٥منطقه  ٥ناحیه 
ماه مزد  ٥ت بابت دست کم ای مدیران این شرک توجه بی

در ادامه این اعتراض صبح روز . معوقه از کارفرما طلبکاریم
نفر از کارگران پیمانی  ٥22خرداد ماه، حدود  ٥0یکشنبه 

شهرداری اهواز برای دومین روز پیاپی  ٥خدماتی منطقه 
بصورت همزمان مقابل ساختمان مرکزی شهرداری 

خرداد  ٥۰دوشنبه روز .  وشورای شهر اهواز تجمع کردند
 ٥منطقه  1و  ٥، 3ماه نیز کارگران فضای سبز نواحی 

شهرداری اهواز، سومین روز متوالیِ تجمع و اعتصاب خود 

  .را مقابل ساختمان استانداری اهواز ادامه دادند

نفر از کارکنان مترو تهران در  2۸۸تجمع

 !اعتراض به معوقات مزدی خود

نفر از کارکنان  ٥22حدود  خرداد ماه، ٥0صبح روز یکشنبه 
عملیاتی، ستادی و اداری شرکت بهره برداری مترو تهران، 

صبح در ساختمان مرکزی این شرکت در  33از ساعت 
علت برپایی . چهارراه کالج، تجمع اعتراضی برگزار کردند

هزار نفری کارکنان  0این تجمع صنفی نارضایتی جمعیت 
ات مزدی، مشکالت مترو تهران از بابت عدم پرداخت معوق

های حمایتی و نبود تشکل  ای، بدحسابی صندوق بیمه
عالوه بر . کارگری مستقل در این سازمان عنوان شده است

ای،  پرداخت نشدن مطالبات مزدی و مشکالت بیمه
کارکنان شرکت متروی تهران تاکید دارند که هر ماه 
مبالغی از حقوق آنها از بابت واریز به صندوق ذخیره 

اری و صندوق مسکن کسر شده است که گویا این شهرد
های حمایتی واریز نشده است  مبالغ به حساب این صندوق

آغار شده،  ۰2و با توجه به اینکه این مسئله از ابتدای دهه 
در حال حاضر ارزش مجموع این مبالغ رقم قابل توجهی 

در این رابطه تکلیف سودهایی که به این سپرده . است
خص نیست و مدیران شرکت مترو در این تعلق گرفته مش

گزارش در خاتمه می افزاید، . خصوص پاسخگو نیستند
کارکنان متروی تهران تنها وقتی تجمع اعتراضی خود را 
پایان دادند که مدیر عامل شرکت با تاخیر فراوان در میان 
آنها حضور یافت و وعده داد تا هر چه سریعتر مطالبات 

 .ای را رسیدگی و پرداخت کند مزدی و رفع مشکالت بیمه
 

 عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران

 !کارخانهِ سیمان و کانسرام دو 

خرداد ماه، تعدادی از  30بر اساس گزارش روز سه شنبه 
کارخانه سیمان و کانسرام که زیر نظر  ٥کارگران 

کارفرمای مشترک در منطقه طبس استان خراسان جنوبی 
ی جداگانه اظهار داشته اند، ها شوند در تماس اداره می

 ۰٢ها روز جمعه یکم مرداد ماه سال  تعطیلی محل کار آن
واحد  ٥و در زمانی اتفاق افتاد که کارفرما فعالیت این 

صنعتی را به دلیل مشکالت ناشی از کمبود منابع مالی، 
متوقف کرد و از آن زمان تاکنون آنها به اتفاق دیگر 

در . اند ات مزدی بیکار شدههمکارانشان بدون دریافت معوق
کارفرمای این واحد های  ۰٢ادامه همین وضعیت، در سال 

کارگر را پس از  13کارگر حدود  1۴تولیدی از مجموع 
نفر از آنان را برای  1اتمام قراردادکار، اخراج کرد و تنها 

 .نگهبانی و محافظت از اموال کارخانه نگهداشته است

صلی عدم پرداخت دستمزد کارگران ف

 !برداشت چغندر قند در شهرستان شوش

خرداد ماه، با گذشت  31بر اساس گزارش روز چهارشنبه
بیش از دو هفته از خاتمه فصل برداشت چغندر قند در 
شهرستان شوش، دستمزدهای کارگران فصلی که بر روی 

وسعت این . کنند پرداخت نشده است ها کار می این زمین
متر است و بر روی هر هکتار هزار کیلو 1ها در حدود  زمین

کنند که هر کدام از آنها  کارگر کار می ٢ها   از این زمین
 3٢با این حساب . گیرند هزار تومان دستمزد می ٢2روزانه 

هزار کارگر برای دو هفته است که دستمزدهای خود را 
اند و با توجه به اینکه به غیر از کار  دریافت نکرده

شهرستان کوچک وجود ندارد  کشاورزی کار دیگری در این
عالوه بر کارگران فصلی . شرایط معیشتی مناسبی ندارند

این مزارع کارگرانی دیگری هم برای حمل و نقل 
محصوالت برداشت شده با کارفرمایان قرار داد کار دارند 

شود که دستمزد آنها نیز  نفر برآورد می 022که تعداد آنها 

 .پرداخت نشده است

 

کاهش امنیت شغلی پی و اخراج های پیا

 !کارگران کارخانه ایران سویچ

کارگران کارخانه ایران سویچ در گزارشی به تاریخ روز 
از کاهش تعداد کارگران این خرداد ماه،  ٥3یکشنبه 
این واحد تولیدی که در کیلومتر یازده  .خبر دادندکارخانه 

 112حدود  ۰2جاده مخصوص واقع شده، پیش از سال 
که این تعداد به مرور تا پایان اردیبهشت ماه کارگر داشت 

مدیران کارخانه . نفر تقلیل یافته است ٢٢به حدود  ۰0سال 
کارگر قراردادی این واحد را یکجا  3٢2حدود  ۰٥در سال 

نفر از  32آخرین اخراجی ها مربوط به حدود . اخراج کردند
کارگران می شودکه در اردیبهشت ماه سال جاری به بهانه 

در این گزارش آمده . ه اندتولید از کار بیکار شد کاهش
این واحد تولید کننده تابلوهای برق صنعتی  است که

مشکلی برای تولید ندارد، اما کارفرما به دالیل مختلف 
کند و  های جدید، برای تولید خودداری می ازانجام پروژه

. قصد دارد ظرفیت تولید را به حداقل ممکن تقلیل دهد
نفر و کارگران  ۴2ران قراردادی این کارخانه امروز کارگ

نفرند، کارگران موقت که از امنیت شغلی  3٢رسمی 
با . شان هستند برخوردار نیستند نگران از دست دادن شغل

ادامه روند فعلی احتمال تعطیلی این واحد تولیدی می رود 
ماه به تاخیر  ٢آنهم در شرایطی که  حقوق کارگران حدود 

تامین اجتماعی آنها در یکسال گذشته پرداخت  افتاده وبیمه

   .است نشده
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 !دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن

 نفر از کارکنان شبکه 2۸۸تجمع 

 !کابل هوایی مخابرات مشهد 

نفر از  ٥22خرداد ماه، بیش از  12صبح روز سه شنبه 
کارکنان بخش خصوصی مخابرات مشهد مقابل ساختمان 
. مرکزی مخابرات استان خراسان رضوی تجمع کردند

دگان در یک شرکت خصوصی مسئول شبکه تجمع کنن
کابل هواییِ مخابرات مشغول به کار هستند و تعداد آنها  

بر اساس این گزارش، خواسته اصلی . نفر می باشد 122
عالوه . بندی مشاغل است کنندگان اجرای طرح طبقه تجمع

بر این، این کارکنان خواستار عقد قرارداد مستقیم با شرکت 
یض میان نیروهای رسمی و شرکتی مخابرات و رفع تبع

 .مخابرات می باشند
 

تمدید مرخصی اجباری کارگران کارخانه 

 !داروگر، برای دومین بار در سال جاری

خرداد ماه، کارگری درکارخانه داروگر  30روز سه شنبه 
با افزایش مشکالت این واحد تولیدی :اطالع داد که 

لیت این واحد خرداد ماه، فعا 32کارفرما از روز پنجشنبه 
تولیدی را به مدت یک هفته متوقف اعالم کرده است و در 

کارگر کارخانه داروگر توسط مدیریت این  ٢22نتیجه حدود 
واحد صنعتی برای دومین بار در سال جاری به مرخصی 

به گفته این کارگر هنوز مشخص . اجباری فرستاده شدند
نیست دلیل واقعی این مرخصی اجباری یک هفته ای 

اما عمده ترین دالیلی که از سوی کارفرما عنوان . چیست
به گفته این کارگر صبح . می شود کمبود نقدینگی است

کارگر رسمی  ٥1فروردین ماه، نزدیک به  ٥1روز یکشنبه 
سال در  ٥0تا  30و قراردادیِ شاغل با سوابق کاری بین 

کارخانه داروگر، در دومین روز کاری در سال جدید اجازه 
به محل کارشان را پیدا نکرده و در نتیجه در محل  ورود

فروردین ماه،  ٥0روز دوشنبه . ورودی کارخانه تجمع کردند
نیز آنها با طرح شکایتی در اداره کار غرب تهران، پیگیر 

 .مطالبات صنفی خود شدند

 

جان باختن یک کارگر معدن سنگ هرسینِ 

 !کرمانشاه در حین کار

خرداد ماه، یکی از  30ه به گزارش صبح روز پنجشنب
 "اسحاق وند سفال"کارگران معدن سنگ واقع در روستای 

از توابع هرسین، حین کار در معدن به دلیل سقوط سنگ 
بدنش در دم جان خود را از دست کیلوگرمی بر روی  ٥22

  .ددا

کارگر شرکتی شهرداری  صداعتراض 

 !زاهدان، به عدم پرداخت دستمزد هایشان

نفر از کارگران  322خرداد ماه، حدود  ٥۰ه صبح روز دوشنب
شهرداری زاهدان در اعتراض به عدم  ٢شرکتی منطقه 

ماه مطالبات مزدی خود مقابل سازمان  0تا  ٢پرداخت بین 
از آنجا که : گویند این کارگران می. شهرداری تجمع کردند

ماهه است و طرف حساب ما   قراردادهای ما موقت و یک
، از ترس اخراج و بیکاری جرلئت یک شرکت پیمانکاری

مسئوالن باید به اوضاع . نداریم به اداره کار شکایت کنیم
ها بخواهندکه با کارگران  ما رسیدگی کنند و از شهرداری

 .خود، قرارداد مستقیم منعقد کنند
 

کارگران دو سومین مرخصی اجباری 

 !کارخانه تولی پرس و بسته بندی البرز

ارگران این دو واحد تولیدی با اعالم تیر ماه، ک 1روز شنبه 
برای سومین بار در سال جاری از  ین خبر اظهار داشتندا

کارگر توسط  ٢02روز پنجشنبه یکم تیر ماه، بیش از 
کارگران با . اند کارفرما به مرخصی اجباری فرستاده شده

بیان نگرانی از امنیت شغلی خود و ابراز نارضایتی از امکان 
ویند، پیش از این صی هر یک آنها، می گکسر از ایام مرخ

اه، در فروردین و خرداد م دوبارو کارخانه دنیز فعالیت 
روز  30متوقف شده بود و بابت این ایام کارفرما دستمزد 

 .کاری را از حداقل دریافتی هر کارگر کسر کرده بود
 

 پرداخت، خواستار "فلوت"کارگران شیشه 

 !ماه معوقات دستمزدی خود شدند 1

خرداد ماه، کارگران کارخانه  12به گزارش روز سه شنبه 
از توابع بخش  "فارسجین"شهرک  "فلوت"شیشه 

ای خطاب به فرماندار  تاکستان، در نامه "ضیاءآبادِ"
ماه معوقات مزدی خود  0تاکستان نسبت به عدم پرداخت 

اعتراض کردند و خواستار رسیدگی فرماندار به اوضاع 
ست که حق بیمه این کارگران نیز از این در حالی ا. شدند

  در بخشی از این نامه آمده. است پرداخت نشده ۰٢دی ماه 
واقع در  "فلوت"است، ما جمعی از کارگران کارخانه شیشه 

یک پدر تا  "کنیم ، اعالم می"فارسجین ضیاءآباد"شهرک 
تواند شرمنده خانواده خود باشد؟ یک پدرتا چه  چه حد می

نزد کاسب محل زندگی خود شرمنده باشد؟ تواند  اندازه می
کنیم  آیا ما حق زندگی داریم یا نداریم؟ از شما سئوال می

اگر حق زندگی داریم با کدوم پول؟ با کدوم بیمه و کدوم 
 عیدی و سنوات؟

ماه دستمزد به کارگران کارخانه پاالیش  2

 !روغن گیالن پرداخت نشده است

خرداد ماه،  31شنبه بر مبنای گزارشی به تاریخ روز چهار
چهار ماه حقوق کارگران کارخانه پاالیش روغن گیالن 

یکی از کارگران شاغل در کارخانه . پرداخت نشده است
: پاالیش روغن گیالن با اعالم این خبر اظهار داشت

در استان  "واریانِ لوشان"کارگر کارخانه پاالیش روغن 3۰
کارفرمای از  ۰٢ماه دستمزد و عیدی سال  ۴گیالن بابت 
 ٥این تعداد کارگر مربوط به   مطالبات مزدی. خود طلبکارند

و دستمزد فروردین و اردیبهشت ماه  ۰٢ماهه پایانی سال 
شود، همچنین کارفرما به بهانه کمبود  سال جاری می

. آنها را پرداخت نکرده است ۰٢نقدینگی هنوز عیدی سال 
دا از ج: در این گزارش به نقل از این کارگر آمده که

نفر از کارگران این واحد تولیدی از  33مطالبات معوقه، 
حدود یکسال پیش مشمول بازنشستگی تحت قانون 

اند اما به دلیل آنکه  مشاغل سخت و زیان آور قرار گرفته
درصدی حق مربوط به سابقه  ۴کارفرمای آنها هنوز سهم 

آور آنها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت  سخت و زیان

 .کرده است فعال در وضعیت نامشخصی قرار دارندن

 

  راننده ۰ۀ مزدی چندین ماهِمطالبات 

 !استیجاری معدن زمستان یورت

خرداد ماه، یکی از کارگران راننده معدن  ٥۴روز چهارشنبه 
کارگران راننده استیجاری معدن : زمستان یورت گفت

زمستان یورت که مسئولیت جابجایی مدیران را در این 
احد معدن برعهده دارند، به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه و

از دریافت مقرری بیمه بیکاری بعد از وقوع انفجار که 
منجر به متوقف شدن فعالیت معدن و بیکاری کارگران 

 .شده، محروم هستند
راننده  0ما حدود :گزارش به نقل از این راننده می افزاید

ال سنگ بوس در معدن زغ خودروهای سواری و مینی
زمستان یورت هستیم که بصورت مستقیم با کارفرما تا 

قرارداد کار داشتیم که این قرارداد تا چند روز  ۰٢اسفند ماه 
قبل از حادثه وقوع انفجار معدن زمستان یورت در 

اکنون فاقد  سالجاری تمدید شد و از آن موقع تا هم 
قراردادکار بوده و همانند سایر کارگران معدن بیکار 

در حال حاضر مطالبات مزدی هر یک از ما . ایم دهش
ماه به تاخیر افتاده و زمانی که پیگیر  1تا  ٥کارگران از 

شویم پاسخگوی پرداخت آن  مطالبات خود از کارفرما می
 .نمی شوند
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 !جمهوری اسالمی، با هر جناح و دسته، نابود باید گردد

روغن نباتی  کارگر  2۸۸بیش از  بیکاریِ 

 !قو و واگذاری آن به بخش خصوصی

ارگران روغن نباتی قو با خرداد ماه، ک 30روز پنجشنبه 
جمهور، خواستار  ای به حسن روحانی رلئیس ارسال نامه

رسیدگی به تعطیلی موقت این کارخانه، بیکاری بیش از 
. ضابطه آن دردولت گذشته شدند کارگر و واگذاری بی ٥22

به دفعات متعدد  ۰0  کارگران روغن نباتی قو در سال
البته سابقه   .اند تجمعات صنفی اعتراضی برگزار کرده

گردد، درست  باز می 02اعتراضات کارگران قو به دهه 
. زمانی که این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد

ها عدم  این واگذاری همانا و سال:کارگران می گویند
پرداخت دستمزدها و تعدیل گسترده کارگران این کارخانه 

ت در این نامه تاکید شده که به دنبال تعطیلی موق. همان
نفر از کارگران  ٥22این کارخانه دستمزد پنج ماه بیش از 

در پایان این نامه  .کارخانه هنوز پرداخت نشده است
کارگران کارخانه روغن نباتی قو خواستار روشن شدن 
تکلفیشان برای بازنشستگی زودتر از موعد با استفاده از 

در تدام این . اند قانون سختی و زیان آور کار شده
نفر از کارگران  3٢2خرداد ماه، حدود  ٥1ت روز  اعتراضا

کارخانه پارس قو در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات 
مزدی و مشخص نبودن زمان بازگشایی مجدد این کارخانه 

تجمع کارگران . در محوطه محل کار خود تجمع کردند
ظهر ادامه داشت و کارگران  3٥پارس قو تا حوالی ساعت

رکت اعتراض مانند دفعات قبل بنر شرکت کننده در این ح
کردند که در آن به عملکرد  هایی را حمل می و پوستر

کارگران معترض . کارفرما و سهامداران اعتراض شده بود
در شرایطی که مشکالت کارخانه روغن نباتی : می گویند

قو دیگر برکسی پوشیده نیست، کارفرما همچنان از 
، ۰٢مزدی اسفند پرداخت دستمزد ماه بهمن و مطالبات 

در نتیجه . آنها خودداری می کند ۰0فروردین و اردیبهشت 
های مربوط به پرونده شکایتی  آنها قدرت پرداخت هزینه

هفته پیش در  ٥که ازطرف آنها و علیه کارفرما، حدود 

 .دادسرای بعثت  مطرح شده است را ندارند
 

در حین کار، افغان یک کارگرِ زن خباز 

 !ست دادجان خود را از د

به گزارش فرمانده انتظامی استان سمنان، صبح روز جمعه 
تیر ماه، یک کارگرِ زن نانوایی در خیابان باهنر این شهر  ۰

که از اتباع افغانستان بود، در حین کار به دلیل گیر کردن 
بخشی از لباسش و کشیده شدن وی به داخل دستگاه 

 .خمیرگیری، جان خود را از دست داد( مخزن)

مسئولین ایمنی و بهداشت یس کانون رئ

هنوز از حادثه معدن زمستان  :کار کشور

 !ایم یورت هیچ درسی نیاموخته

به دلیل عدم وجود فاجعه معدن زمستان یورت که  به دنبال
در جریان آن تجهیزات ایمنی و سهل انگاری کارفرمایان 

ده ها کارگر زحمتکش جان خود را از دست داده و یا 
به صحنه  یکی از مقامات مسئول رژیماخیرا مصدوم شدند، 

در و تجهیزات ایمنی وسایل  شدیدکمبود تداوم به آمد و 
تیر ماه،  32بر اساس گزارش روز شنبه . اعتراف کرد معادن

ر کشور در گفت رلئیس کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کا
معدن  ٥01اینکه تنها یک معدن از  :و گویی اعالم داشت

و امداد رسانی دارد، نشان در استان زنجان تجهیزات ایمنی 
روز، هنوز از حادثه  ۴2از آن دارد که با گذشت بیش از 

ایم و صرفا  معدن زمستان یورت هیچ درسی نیاموخته
زمانی که  افزودوی . منتظر وقوع حوادث بعدی هستیم

معادن استان زنجان صادر کننده مواد معدنیِ کمیاب به 
د، این پرسش مطرح است که چرا کشورهای همسایه هستن

وز رسانی ر مقداری از درآمدهای این معادن صرف به
شود؟ چرا به امنیت جانی کارگران  شرایط ایمنی آنها نمی

به عنوان سرمایه انسانی توجه کافی نشده و حتی این 
 شود؟ مسئله مهم خیلی ساده به دست فراموشی سپرده می

 

گر کار 6۰۸۸ماه دستمزد  2عدم پرداخت 

 !کارخانه چوب کاغذ مازندران

تیر ماه، کارگران کارخانه  32بر اساس گزارش روز شنبه 
شاره به مشکالت معیشتی خود چوب و کاغذ مازندران با ا

های  کارگر هستیم که در بخش 3022در حدود  :گفتند
مختلف این کارخانه به صورت رسمی، قراردادی و 

بابت دستمزدهای  کنیم و در حال حاضر پیمانکاری کار می
مدیران این کارخانه .  فروردین و اردیبهشت ماه طلبکاریم

بارها وعده داده اند که در صورت ادامه تولید و متوقف 
نشدن فعالیت کارخانه مطالبات مزدی باقیمانده را در 

 کارگران نیز خواهند کرد و ترین زمان ممکن پرداخت کوتاه
ات صنفی اعتراضی های گذشته از برپایی اجتماع در هفته

و در نتیجه کارخانه در هر سه شیفت کاری   خودداری کرده
از سرگردانی نزدیک به همچنین کارگران . دایر بوده است

نفر از همکاران بازنشسته خود برای دریافت سنوات  ٥22
کارفرما تنها حداقل دستمزد : پایان کار خبر داده و افزوند

کند که این امر  داخت میکارگر پر ٥22قانون کار را به این 

 .بارها مورد اعتراض آنها قرار گرفته است

کارگر محبوس شده در مخزن  ۰مسمومیت 

 !مواد شیمیایی یک کارخانه

خرداد ماه، تعدادی از کارگران برای  ٥۴روز چهارشنبه 
شستشوی مخزن مواد نگهداری مواد شیمیایی یک 

 0دکه کارخانه تولید فوم شهر ری، وارد مخزن شده بودن
تن از آنان دچار مسمومیت ناشی ازگازهای شیمیایی شده و 

آتش نشانان . داخل مخزن محبوس و بیهوش می شوند
بالفاصله با استفاده از ماسک و تجهیزات تنفسی وارد 

در این . مخزن شده و آنها را به بیرون انتقال می دهند
کارگر  ۴کارگر در محل درمان شدند و  ۴حادثهِ کاری 

 .ه بیمارستان منتقل شدنددیگر ب

 

تمامی کارگران کارخانه آبفر توسط 

 !اند کارفرما به مرخصی اجباری رفته

به گزارش ایلنا، از روز دوشنبه اول خرداد ماهِ امسال، 
تمامی کارگران شرکت آبفر به مرخصی فرستاده شدند و 

از . اند کارگر در کارخانه باقی مانده ٥2تنها مجموعا بیش از 
نفر قراردادی و الباقی نیروهای رسمی کارخانه  ٢اد این تعد
این در حالی است که اردیبهشت ماه امسال، . هستند

قرارداد جمعی از کارگران آبفر به پایان رسید و کارفرما 
این کارخانه از . دیگر قراردادهای آنها را تمدید نکرده است

بازار فروش مناسبی برخوردار است و در هر صورت 
. به تولید ادامه دهد و کارگران خود را حفظ کند توانست می

گزارش در ادامه می افزاید، پیشتر، خبرهایی در مورد باال 
های کارخانه آبفر منتشر شده بود اما  رفتن ارزش زمین

مدیریت این کارخانه هر گونه شایعه در خصوص فروش 
ها را تکذیب و تاکید کرده بود که در صورت حمایت  زمین

ش خصوصی، با بازگرداندن کارگران به تولید دولت و بخ

 .دهد ادامه می

 

کارگران معدن کوشک بافق در اعتراض به 

 !مرگ همکارشان، دست از کار کشیدند

خرداد ماه، کارگران معدن کوشک بافق  ٥۴روز چهارشنبه 
در اعتراض به مرگ همکار جوان خود، دست از کار 

رچیز، سطح کشیدند و خواستار این شدند که قبل از ه
کارگران معترض گفته . ایمنی معدن به حد استاندارد برسد

روز قبل از این حادثه به اداره کار اعالم کرده  ٥2اند، از 
. بودیم که معدن ناایمن است و احتمال بروز حادثه می رود

بر اساس این . اما هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفت
گ این کارگر معدن گزارش، پس از بروز حادثه منجر به مر

خرداد ماه، رلئیس اداره کار بافق  ٥1درعصر روز سه شنبه 
در محل معدن حاضر شده و با کارگران در رابطه با حادثه 

این مذاکرات برای کارگران راضی . مذاکره کرده است

 .کننده نبوده است
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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 

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

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

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 

رایط الزم حیات محروم ساخته و جامعه هزاران انسان را از ش

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 

ه این هزاران نفر اجبارا قربانی این شرایط خواهند شد، و داند ک

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 

اهرا قتل نیست، زیرا قتلی که ظ. 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 

 ("لستانوضع طبقۀ کارگر در انگ"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 

خته و جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حیات محروم سا

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 

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

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 

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

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

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 )
 


