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 :سرسخن
 پیرامون 

 روز  جهانی کارگر   تظاهرات
راهپیمایی و تظاهرات کارگران به جان آمده در روز جهانی 

جلوه ای از   و برخی شهرهای دیگر،کارگر در تهران 
در کار و حیات طبقه کارگر و شرایط موقعیت وخیم 

کارگران تحت حاکمیت رژیم  همانحال روحیه مبارزاتی
به رغم . ر ستیز جمهوری اسالمی را به نمایش گذاردکارگ

 عدم صدور مجوز از سوی دولت برای راهپیمایی کارگران،
تعداد زیادی از  ولی در هر حال در عمل دیده شد که

کارگران در تهران به خیابان آمدند، تجمع کردند و به 
 . راهپیمایی پرداختند

ر تهران گزارش ها حاکی است که در روز جهانی کارگر د
در یکی . حداقل دو راهپیمایی و تجمع صورت گرفته است

از این حرکات بنا به برخی گزارشات منتشره چند صد تن از 
کارگران در مقابل مجلس جمع شدند و گوشه ای از 
خواستها و مطالبات بر حق خود را فریاد زده و یا در 

از جمله . به نمایش گذاردند ،بنرهایی که در دستشان بود
لبات کارگران در این حرکت می توان به شعارها و مطا

که یکی از مطالبات اصلی  "نان مسکن آزادی"شعار 
همچنین  .اشاره کرد کارگران و زحمتکشان می باشد

کارگر "، "کارگر، معلم، دانشجو اتحاد، اتحاد"شعارهای 
، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"،  "زندانی آزاد باید گردد

تا حق "، "ق مسلم ماستاعتراض، تشکل، اعتصاب ح"

به . داده شدسر …و  "شینیممی نخود نگیریم از پای ن
این ترتیب در تجمع مقابل مجلس شاهد آن بودیم که 
برخی شعارهای رادیکالی به نفع کارگران داده شد که 
انعکاس شدت خشم و نارضایتی کارگران از شرایط برده 

م نمایش البته برغ. وار زندگی خود و خانواده هایشان بود
این شعارهای رادیکال، در شرایط دیکتاتوری و خفقان 
وحشتناک و سیستماتیکی که حکومت بر جامعه اعمال 

خواست اصلی کارگران که همانا می کند شعاری که 
نابودی این رژیم و نظامی که عامل اصلی بردگی  

 آنهاست شنیده نشد و کارگران و طرفدارانشان نتوانستد

 2در صفحه          .کارا فریاد بزنندچنین خواستی را آش

فشار، ارعاب و سرکوب کارگران گروه ملی 

 !فوالد اهواز

فروردین ماه، به دنبال  ۴۲بر اساس گزارش روز جمعه 
مقاومت شجاعانه و حق طلبانه کارگران فوالد اهواز در 

روز اعتراض، اعتصاب و تجمع خود  ۴۲که با  ۶۹سال 
ی خود را در اخرین روزهای ماه معوقات مزد ۴توانستند، 

در سال جدید کارفرمای گروه ملی فوالد اهواز . سال بگیرند
با استفاده از نیروهای امنیتی، امر ارعاب و سرکوب، 
 .کارگران گروه ملی فوالد را در دستور خود قرار داده است

 ۴۴بر اساس گزارشات منتشر شده  در روز چهارشنبه 
ه پلیس اطالعات و امنیت فروردین ماه یکی از کارگران ب

احضار می شود که پس از چند ساعت بازجویی آزاد می 
فروردین پلیس برای  ۴2در ادامه روز پنج شنبه . گردد 

نفر از کارگران گروه ملی  2ارعاب کارگران به درب منزل 
به موازات همین برخورد پلیسی، . اهواز مراجعه می کند

کارت ورود به کارفرما برای فشار و سرکوب کارگران 
شرکت تعدادی از کارگران را مسدود می کند که حراست 

از آنجا که فعال تنها . مانع از ورود آنها به کارخانه می شود
واحد لوله سازی در این کارخانه  فعال است کارگران این 
بخش در اعتراض به اقدامات و فشارهای وارده به 

ار کشیدند و همکاران خود و در همبستگی با انها دست از ک
اعالم کردند این نخستین واکنش آنها به سرکوب همکاران 
خود می باشد و در صورت ادامه این وضع، دست به 

 .اعتراض های گسترده تری خواهند زد
 

تجمع کارگران شرکت نوظهور برای 

 ماهه ۴۱مطالبات معوقهِ 

اردیبهشت ماه، کارگران شرکت صنایع  ۵۱روز شنبه 
شان  رای پیگیری مطالبات معوقهکاغذسازی نوظهور ب

کارگران این شرکت حدود . جلوی این شرکت تجمع کردند
چنین سنوات  هم. ماه است که معوقه مزدی دارند ۵۲

است که  بازنشستگی و بیمه بیکاری آنها پرداخت نشده 
تاخیر افتادن وضعیت   تمامی این امور موجب به

یرعامل هاست از مد مدت. است بازنشستگی کارگران شده
وی قبال به کارگران شرکت . شرکت هیچ خبری نیست

ها همراه  بود این مرخصی  و وعده داده  برگه مرخصی داده
با حقوق است در حالیکه  کارگران در عمل حقوقی دریافت 

حالت تعطیل درآمده و  هاست به شرکت مدت. اند نکرده
شان را در مجتمع قضائی  هاست شکایت کارگران هم مدت

گزارش در . اند به ثبت رسانده( آباد یافت)مطهری شهید 
جاده  ۹کارگران امروز شنبه در کیلومتر : ادامه می افزاید

شادآباد، روبروی شرکت تجمع کرده و در غیاب -کرج
 .  شان هستند کارفرما، منتظر پاسخ مسئوالن به مطالبات

 !از کارگران چریک فدائی خلق بیاموزیم

 بیچی سیال رفیق بابک طلیس 

  

چی سیالبی در  رفیق بابک طلیس ،چریک فدائی خلق
سیالب، )اذربایجانی خانواده زحمتکش در یک  ۵22۹سال 

در تهران ( دهی در نزدیکی شهر سراب در آذربایجان  بود
پس از پایان تحصیالت متوسطه برای تامین . متولد شد

. زندگی خود و کمک به خانواده اش به کارگری پرداخت
طی به عنوان یک کارگر وارد جامعه شده بود وی در شرای

که با رستاخیز سیاهکل فضای سیاسی جامعه شروع به 
و  ۱2این تغییر را به خصوص بعد از سال . تغییر کرده بود

اجبار شاه جهت انحالل احزاب فرمایشی خودش و تشکیل 
.  کننددرک  همگان می توانستند ببیند و  ،حزب رستاخیز

ریکهای فدائی خلق ایران و عملیات های سازمان چ
درگیری های روزانه چریکهای فدائی خلق با دشمن در این 
سالها چنان فضائی در سطح جامعه شکل داده بود که 

رشد  خیلی از کارگران و جوانان آرزو ها و اهداف خود را در
مبارزات چریکهای فدائی خلق  می دیدند و و اعتالی 

بود که کارگر جوان  در همین راستا هم. جستجو می کردند
. رفیق بابک به هواداری از چریکهای فدائی خلق برخاست

چریکهای فدائی خلق متاسفانه سازمان اما در این زمان 
به دلیل مبارزات قهرمانانه اش با رژیم شاه در حالیکه ایران 

ولی قادر  کرده بودبرای خود بازجای بزرگی در قلب مردم 
ن جوانی چون بابک در به بهره گیری از نیروی کارگرا

در سال . راستای خط مشی انقالبی آغاز فعالیت اش نبود
نیرو های سرکوبگر رژیم شاه ضربات سنگینی به  ۵2۱۱

تحت تاثیر جنبش  سازمان چریکها وارد آوردند، با این حال
مسلخانه جنب و جوش در صفوف توده ها رو به اوج بود و 

 .البی بزرگ استقرائن نشان می داد که جامعه آبستن انق
رفیق بابک نیز در این دوره به عنوان یکی از هواداران 
                                                           پرشور سازمان می کوشید اندیشه های کمونیستی خود را 

 3صفحه                                           
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!ری اسالمیمرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهو

  

 ۴صفحه  از  ...تظاهرات  روز  جهانی کارگر

در روز اول ماه مه تجمع بزرگتری نیز عالوه بر تجمع 
کارگران در مقابل مجلس، در مقابل خانه کارگر رژیم 
برگزار شد که سخنرانان و صحنه گردانان آن نمایندگان 

مهره های شناخته شده نهادهای دست ساز مجلس و 
اتحادیه "و  "خانه کارگر"رسمی و غیر رسمی رژیم نظیر 

و  "ن جامعه کارگریپیشکسوتا
که به بودند  "شورای اسالمی کار"

از اولین روز حیات این لحاظ سابقه، 
به عنوان همواره رژیم تبهکار 

بازوی اجرا و تسهیل پیشبرد 
سیاستهای سرمایه داران و دولت 
حاکم در صفوف کارگران نقش 

در این گردهمایی نیز . ایفا کرده اند
لغو قرارداد "شعار هایی نظیر 

و خواست مزد عادالنه و  "قتمو
که  "صندوق های بیمه اجتماعی"

و حجم بزرگی از در آمد های بخور 
نمیر کارگران در آن جمع شده و 
کارگزاران جمهوری اسالمی آنرا به 

آزادی "و خواست   جیب زده اند
به نمایش  "حق اعتصاب و تشکل"و  "کارگران بازداشتی

طرح  و سردادن همه این . درآمد و یا فریاد زده شد
ع همزمان در روز اول ماه مه، بیانگر شعارها در دو تجم

آن بود که ابعاد نارضایتی نسبت به وضع موجود در میان 
عالوه بر مراسم . کارگران تا چه حد متراکم شده است

تهران در برخی شهرهای کردستان نیز حرکاتی در 
برغم تهدید . بزرگداشت روز جهانی کارگر صورت گرفت

اطالعات، در سنندج  فعالین کارگری توسط مامورین وزارت
در روز اول ماه مه، کارگران دست به راهپیمائی زده و طی 
آن شعارهائی چون نان، کار، آزادی، قرارداد موقت، قرار داد 
سفید امضاء لغو باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، سر 

این حرکت مبارزاتی کارگران با حمله نیروهای . دادند
ی که درگیری هایی در برخی سرکوب مواجه شد به طور

 . خیابانها بوقوع پیوست
بنا به گزارشات منتشره، در سقز نیز به رغم همه وحشت 
آفرینی های عمال جمهوری اسالمی، فعالین کارگری در 
یکی از روستاها تجمعی را برگزار کرده و روز جهانی کارگر 

به این ترتیب درفضای مبارزاتی و  .را پاس داشتند
که اردوی بیشمار کار به همراه دیگر  انقالبی ای

ستمدیدگان جامعه با تظاهرات و قیام های قهرمانانه 
آفریدند، روز جهانی کارگر امسال  ۶۹خود در دیماه سال 

 خفه شدۀ حق خواهی تا صدایبه فرصتی بدل شد 
در فضای خفقان آوری که دستگاه سرکوب حاکم  کارگران
 .برسد عموموش به گتا حدودی بر پا کرده  در جامعه

یکی از نکات مراسم روز جهانی کارگر امسال تشدید 
تالش های ضد کارگری نهادها و تشکالت رژیم ساخته 
در فریب کارگران بود که خود را در تجمع مقابل خانه 

در شرایطی که مطابق .  کارگر رژیم با برجستگی نشان داد

 ۹666گزارشات منتشره در طول یک سال گذشته بیش از 
تصاب و اعتراض کارگری گزارش و ثبت شده است و در اع

شرایطی که در ماه های منتهی به اردیبهشت، کارگران 
گرسنه و بجان آمده تقریبا سراسر ایران را به صحنه 
اعتراض و تظاهرات علیه جمهوری اسالمی و شرایط برده 
وار حاکم بر زندگی خویش تبدیل کردند، نمایندگان 

ساز حکومت، مزورانه کوشیدند تا  ارگانهای کارگری دست

ژست در خانه کارگر بیش از پیش در سخنرانی های شان  
را گرفته و  دفاع از حقوق کارگران خشمگین و به جان آمده

بر گوشه ای از خواستهای برحق آنان دست گذارند و به 
 . این ترتیب خشم آنان را به خیال خویش تسکین دهند

ای شاخص اصالح طلبان سخنرانان که همگی از مهره ه
 حکومتی بودند در صحبت های خویش برای مخاطبانشان

نظیر پول های به یغما  کارگرانروی خواسته های برحق 
و یا ضرورت  رفته کارگران در صندوق تامین اجتماعی

اجرای این یا آن بند قانون اساسی ماهیتا کارگر ستیز 
بت به آبکی ای نیز نس "انتقادات" حکومت دست گذارده و

برخی از مهره ها و سیاستهای رژیم کارگر کش جمهوری 
با این تاکتیک کوشیدند تا در  و ادنداسالمی صورت د

بحران کنونی همچنان خطی را تبلیغ کنند که در تالش 
کارگران را در بساط سیاست بازی بین باالیی ها است 

 . دمشغول و سرگرم نگه دار
 یافاضاتگری با جامعه کار "پیشکسوتان"این باصطالح 

ای را گفتند که در هیچ یک از مجامع  امام جمله"نظیر 
ایشان فرمودند که خداوند عالم . المللی به آن نرسیدند بین

در  "دیدگاه امام و رهبری"و با دفاع از  "نیز کارگر است
از سخنان حسن صادقی رییس اتحادیه )مورد کارگران 

ری خود را ماهیت ضد کارگ( پیشکسوتان جامعه کارگری
. بار دیگر در روز جهانی کارگر امسال به نمایش گذاردند

 ،ما به ازای عملیهر گونه فاقد جماعت فوق با اظهارات 
وزیر میلیاردر بهداشت دستش را از جیب  "نظیر این که 
در کار مسئولین  "منطق"و یا  عدم وجود  "کارگران بردارد

هانی کارگر  در روز جبه خاطر عدم صدور مجوز راهپیمایی 
کوشیدند تا این واقعیت که اصوال کل نظام حاکم و نه 
فالن مهره ضد خلقی آن دشمن کارگران و عامل بردگی و 

گرسنگی و محرومیت آنهاست را الپوشانی کنند و به 
 .  کسب و کار خویش یعنی کارگر فریبی رونق بدهند

 ۵۵در نمایشات بر پا شده توسط نمایندگان رژیم در 
یکی از مهره های ضد کارگری ( اول ماه مه)شت اردیبه

دبیر کانون )حسین حبیبی یعنی  دست نشانده نظام
نیز با ( هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران

 "مقصر اصلی مشکالت جامعه کارگری "وقاحت تمام 
یعنی وجود میلیونها کارگر غارت شده و 

نه حکومت غارتگر گرسنه و بدون حقوق را 
مار گر سرمایه داران زالو صفت، بلکه و استث

به  معرفی کرد که چرا  "خود کارگران"
رای داده و او  "نماینده مجلس"زعم وی به 

اما بعد او را رها " ندکن می "تعیین "را 
 !ندکن نمی  "رصد"و  "کرده

خالصه در شرایطی که در طول چهار دهه، 
نظام استثمار گرانه سرمایه داری در کشور 

انین نوشته و نانوشته سرمایه داران ما  و قو
حاکم، نفس کارگران را بریده و شرایط 
فالکت بار کنونی را برای آنها به بار آورده، 
نمایندگان عوامفریب خانه کارگر و شرکاء 
در سخنرانی هایشان در تهران به عنوان راه 

ضد  "اصالح قوانین"حل، نهایتا خواهان 
ارگران شدند تا وضع کارگری توسط دشمنان قسم خورده ک

 .فاجعه بار کارگران بهبود یابد
این بود تظاهرات اول ماه مه امسال، یکی دیگر از نکات 

دورد بر ستمگر مرگ "در مقابل شعار وارونه کارگران که 
که علیرغم طنز درون آن در اعتراض به  "بر کارگر

حکومت، شعاری مبارزه جویانه و تعرضی نبوده بلکه دارای 
لم خواهی بود و همچنین شعاری در خدمت مهار ماهیت تظ

کارگران نسبت به  بر انرژی و خشم انقالبی بر حقزدن 
 درست شعارسرمایه داران و حکومت مدافع آنان بود، 

 .سر دادند "درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر"
تظاهرات اول ماه مه در تهران و برخی شهر ها در شرایطی 

ن ما زیر سلطه وحشیانه اتفاق می افتد که کمر کارگرا
رد شده سرمایه داران وابسته  و رژیم جمهوری اسالمی خُ

بر بستر بحران اقتصادی بزرگی که تنها یکی از . است
درصد کل واحد های  ۲6تجلیاتش تعطیلی نزدیک به 

تولیدی کشور و بیکاری و افزوده شدن هزاران هزار کارگر 
یاستهای به ارتش ذخیره بیکاران کشور است، تشدید س

کارگر ستیزانه جمهوری اسالمی علیه کارگران نظیر 
خصوصی سازی، عدم پرداخت دستمزدهای بخور و نمیر 

ماه، سیل اخراج های وسیع ، گرانی  2۹و یا  ۴۲کارگران تا 
به طور روزمره خانواده های کارگری را به مرز ... و تورم و 

در چنین شرایط   .فروپاشی و نابودی سوق داده است
حرانی ای دیکتاتوری حاکم ناتوان از ارائه هر گونه راه ب

حلی می کوشد تا با اتکاء به چماق سرکوب و بگیر و ببند، 
هر گونه صدای اعتراض کارگران برای مطالبات صنفی و 
سیاسی برحق خود نظیر حق تشکل را در نطفه خفه کرده 
و با دستگیری فعالین کارگری و گسترش جو خفقان و 

 تصابات و اعتراضات وسیعترور،  اع

ای را  امام جمله"نظیر  یافاضاتجامعه کارگری با  "پیشکسوتان"باصطالح 

فرمودند که  ایشان. المللی به آن نرسیدند گفتند که در هیچ یک از مجامع بین

در مورد  "دیدگاه امام و رهبری"و با دفاع از  "خداوند عالم نیز کارگر است

از سخنان حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه )کارگران 

ماهیت ضد کارگری خود را بار دیگر در روز جهانی کارگر امسال به ( کارگری

نظیر  ،ما به ازای عملیهر گونه فاقد جماعت فوق با اظهارات . نمایش گذاردند

و یا   "وزیر میلیاردر بهداشت دستش را از جیب کارگران بردارد "این که 

در در کار مسئولین به خاطر عدم صدور مجوز راهپیمایی  "منطق"عدم وجود 

روز جهانی کارگر  کوشیدند تا این واقعیت که اصوال کل نظام حاکم و نه فالن 

و عامل گرسنگی و محرومیت آنهاست را دشمن کارگران  ،مهره ضد خلقی آن

 .  الپوشانی کنند و به کسب و کار خویش یعنی کارگر فریبی رونق بدهند
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!چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است

  

 2از صفحه   ...تظاهرات  روز  جهانی کارگر 

غافل از آن که مهار و سرکوب . بشکندکارگری را در هم 
سیلی که از شورش گرسنگان در جامعه به راه افتاده اگر 
هم موقتا با چماق سرکوب ممکن جلوه کند، سیل 

 به قول خود. بزرگتری از شورش و مبارزات فرا می رسد
نمایندگان فریبکار جمهوری اسالمی در تشکل های دست 
ساز کارگری حکومت، در صورت تداوم وضع نکبت بار و 

گیران منتظر  تصمیم "غیر قابل تحمل موجود 
   (حسن صادقی. )"تر کارگران باشند های جدی اعتراض
ها به رغم برخی تاثیرات  "راه حل"ها و  "هشدار"اما این 

می گذرد، بیشتر عقیم بودن خود را کوتاه مدت هر چه که 
به نمایش می گذارند و اعمال آنها تنها خشم و کینه 
متراکم شده در تن و جان کارگران به بردگی کشیده شده 

 توسط سرمایه داری و رژیم حافظش جمهوری اسالمی را 

چرا که گرسنگانی که در . عمق هر چه بیشتری می بخشد
ر و آزادی، وزن اجتماعی نان، کا"ماه های اخیر با شعار 

سهمگین خویش در جامعه پر چوش و خروش ما را به 
نمایش گذاردند، برای گسستن زنجیرهایشان برخاسته اند و 
نشان داده اند که دیر یا زود با سرنگونی جمهوری اسالمی 
زمینه دستیابی به چنین هدف واالیی را فراهم خواهند 

  .     نمود

 ۴از صفحه  ...از کارگران چریک فدائی خلق 

 ۵2۱۲و ادامه آن در سال  ۵2۱۹با آغاز پروسه انقالب در سال . در میان کارگران اشاعه دهد
ن داشتند رفیق بابک فعاالنه در که کارگران و ستمدیدگان جامعه نقش به سزائی در پیشبرد آ

 .این مبارزات شرکت داشت
در آن روزهای پر شور و سرنوشت ساز او به همراه دیگر کارگران مبارز و هواداران انقالبی  

سازمان در پرتو آنچه از نظرات و اندیشه های انقالبی چریکهای فدائی خلق شهید آموخته 
ا درست در شرایطی که او به مثابه یک کارگر و ام. بود حرکت مبارزاتی خود را پیش می برد

در هوادار انقالبی سازمان در کنار دیگر کارگران و هواداران انقالبی و همه آزادیخواهان 
می دادند، در شرایطی که برای سرنگونی رژیم وابسته به یابانها فریاد مرگ بر شاه سر خ

ز هیچ کوشش مبارزاتی دریغ نمی امپریالیسم شاه و رسیدن به جامعه آزاد و دموکراتیک ا
قادر به در احاطه دیدگاه های انحرافی و غلبه اپورتونیسم در آن  سازمان محبوبشانکردند، 

درست به همین دلیل یعنی در خالء وجود  .نبودو ضرورت زمان پاسخگوئی به نیاز های روز 
بود  ۱۹-۱۲های  یک سازمان واقعا کمونیست در صحنه مبارزات قهرمانانه توده ای در سال

که می رفت تا را با باد کردن در جثه نحیف خمینی انقالب بی سری که ارتجاع توانست 
 .بیارایدسری عمامه دار با نظم ظالمانه شان را داغان نماید 

بهمن به نقطه اوج خود رسید  ۴۴و  ۴۵انقالب توده ها اما علیرغم همه تالشهای دشمن در 
ه های قیام کننده با الهام از مبارزات مسلحانه پیشاهنگان تود. و به قیام بهمن منجر شد

گرچه ا این قیام .مسلحشان مراکز سرکوب رژیم شاهنشاهی را آماج حمالت خود قرار دادند
با بی باکی و جسارت تحسین کمونیستی چون رفیق بابک  رهبری نداشت اما کارگران

دار صدیق و مبارز چریکهای فدائی این هوا .ایفا نمودندبه سزائی در آن نقش  شانبرانگیز
حمله به بهمن در صف اول  ۴۴خلق یکی از همین کارگران قیام کننده بود که در روز 

پادگان عشرت آباد قرار داشت و در همانجا آماج گلوله های مزدوران شاه قرار گرفت و در 
 .جان باخت ۵2۱۲بهمن  ۴۴

عث شد که رژیم دیکتاتوری تالشها و خون کمونیستهای جسوری چون رفیق بابک با
سلطنت به زباله دان تاریخ انداخته شود هر چند که این قیام به دلیل فقدان رهبری طبقه 

در اینجا در پاسداری از خون . کارگر بر سر آن  موفق به نابودی نظم استثمارگرانه حاکم نشد
و   ۴۵ه قیام رفیق کارگر بابک طلیس چی سیالبی و دیگر کارگران و توده های انقالبی ک

را بر پا کردند باید تأکید کرد که بر سر کار آمدن دار و دسته خمینی نتیجه قیام بهمن  ۴۴
با خیانت آشکار به خواستها و مطالبات توده ها در  این قیام توده ای،قبل از نبود چرا که آنها 

صدور نفت، حفظ ارتش شاهنشاهی، تداوم ، متعهد به مذاکرات پنهانی شان با امپریالیستها
شده و  سرکوب کمونیستها و آزادیخواهان و حفظ نطام سرمایه داری وابسته در سراسر کشور

به همین خاطر دوره انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز از رژیم شاه به دست خود را می 
 . گذراندند

فدائی از قیام بهمن که به دست توده های انقالبی و کارگر مبارزی چون رفیق هوادار چریک 
خلق، بابک طلیس چی سیالبی برپا شد به درستی به عنوان یک قیام شکوهمند یاد می 

چرا که درست به دلیل فداکاری ها و قهرمانی های توده های درگیر در آن پس از این . شود
قیام فضای نسبتاً باز سیاسی در جامعه به وجود آمد که فرصت های مبارزاتی زیادی را در 

و نیروهای انقالبی قرار داد به گونه ای که دار و دسته خمینی علیرغم همه  اختیار توده ها
در اینجا یاد رفیق بابک و . اقدامات جنایتکارانه خود به راحتی قادر به از بین بردن آن نشد

 . دیگر کارگران و توده های انقالبی شرکت کننده در قیام پرشکوه بهمن را گرامی می داریم

 !گرامی و راهش پر رهرو بادچی سیالبی  سبابک طلی یاد رفیق

 

تجمع کارگران و بازنشستگان به مناسبت روز جهانی کارگر 

 !درمقابل مجلس

 
 
 
 
 
 
 
 

اردیبهشت ماه، جمعی دیگر از کارگران و بازنشستگان  ۵۵صبح روز سه شنبه 
صبح  ۵6از ساعت در این تجمع که . مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

های اصلی  خواسته. آغاز شد، صدها نفر از کارگران و بازنشستگان حضور داشتند
کنندگان، افزایش دستمزد عادالنه، تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای  تجمع

 .آنها خواستار رسیدگی مسئوالن به مطالبات قانونی خود شدند. موقت بود

   

 مقابل مجلسکنندگان  نفر از تجمع ۶بازداشت 

 !توسط نیروی های انتظامی 

اردیبهشت ماه، همزمان با روز جهانی کارگر جمعی از  ۵۵صبح روز سه شنبه  
ها و مشکالتشان را به  کارگران و معلمان در مقابل مجلس تجمع کردند تا خواسته

کنندگان از سوی پلیس  نفر از تجمع ۹در این تجمع . گوش مسئوالن برسانند
یک منبع آگاه در نیروی انتظامی درباره دلیل بازداشت این افراد . بازداشت شدند

ما تنها کسانی را که قصد برهم زدن این تجمعات و ایجاد اغتشاش را : گفت
 .داشتند، بازداشت کردیم

 

 اشتغال کودکان در حوزه پسماند چهره خوبی ندارد

  
 
 
 
 
 
 
 

شهر   اعضای شورای اردیبهشت ماه، یکی از ۵۵روز سه شنبه  بر اساس گزارش
در بخش پایانی . تهران در مراسم تقدیر از کارگران نمونه شهرداری سخنرانی کرد

شهر تهران با تاکید بر اینکه طبق قانون  این سخنرانی، رییس کمیته نظارت شورای
آوری پسماند  کار گماردن کودکان ممنوع است، به فعالیت کودکان در حوزه جمع  به

اشتغال کودکان در حوزه پسماند چهره خوبی ندارد و عمده : اشاره کرد و گفت
شکایات مردم این است که چرا کودکان در چنین وضعیت نامناسبی مشغول به کار 

 . هستند
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 !تشکلهای مستقل کارگری، حق کارگران است

وزیر توسط  17زد بخشنامه دستمابالغ 

 برای اجرا تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فروردین ماه، پس از   ۴۹بر اساس گزارش روز یکشنبه 
فروردین ماه،  ۴۴خاتمه مذاکرات مزدی در روز چهارشنبه 

وزیر تعاون، کار و )توسط علی ربیعی  ۶۲بخشنامه دستمزد 

 .برای اجرا ابالغ شد( رفاه اجتماعی

که به امضای وزیر کار رسیده،   ۶۲متن بخشنامه مزدی 

 :به شرح زیر است

حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان  ۵2۶۲از اول سال  .۵
اعم از قرارداد دائم )برای کلیه کارگران مشمول قانون کار 

سیصد و هفتاد هزار و )ریال  2۲6،۲۴2مبلغ ( یا موقت
همچنین از . گردد تعیین می( چهارصد و بیست و سه ریال

درصد  ۵6۰۲سایر سطوح مزدی نیز روزانه  ۵2۶۲ اول سال
به اضافه ( قانون کار 2۹موضوع ماده )مزد ثابت یا مزد مبنا 

 ۵2۶۹ریال به نسبت آخرین مزد در سال  ۴۲۴6۲روزانه 

  .یابد افزایش می

با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران : تبصره
بندی مشاغل مصوب وزارت  مشمول طرح های طبقه

، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران تعاون
سیصد و هفتاد هزار و )ریال  2۲6،۲۴2نباید از مبلغ 

 .کمتر شود( ۵)بند ( چهارصد و بیست و سه ریال

دارای یک سال سابقه  ۵2۶۲به کارگرانی که در سال  .۴
یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته 

( سنوات)ریال نیز به عنوان پایه  ۵۲،666باشد، روزانه مبلغ 

 .پرداخت خواهد شد

پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران : ۵تبصره 
بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،  های طبقه مشمول طرح

الذکر برای  کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق
گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعالمی توسط 

 .گیرد اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می

به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در : ۴تبصره 
، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن ۵2۶۹سال 

 .حسب مورد تعلق خواهد گرفت

شورای عالی  ۴۴/۵/۵2۶۲براساس مصوبه مورخ : 2تبصره 
مندی  هکار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهر

همه  ۵2۶۲تمامی کارگران با سابقه از ابتدای سال 
کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار 
یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین 

آنان در همان کارگاه  گذشته باشد، اعم از ( سنوات)پایه 
ب اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حسا

خواهند ( سنوات)کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه 

 .بود

شورای عالی کار و در  ۴۵/۲/۵2۲۲براساس مصوبه  .2
جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به 
منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و 

کمک هزینه اقالم  ۵2۶۲موقت مقرر شد از ابتدای سال 
ای موضوع  خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزهمصرفی 
اعم از متاهل )قانون کار بابت هر کارگر  2۹ماده  2تبصره 
ریال از سوی کارفرمایان  ۵،۵66،666ماهانه مبلغ ( یا مجرد

 .به آنان پرداخت گردد

ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در .۲
هایی که دارای  کارگاهدر ( ۴)و تبصره یک بند ( ۵)بند 

باشند و نیز در مورد کارگران  بندی مشاغل می طرح طبقه
مزدی و همچنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب 

های اداره کل روابط کار و جبران خدمت  دستورالعمل

 .خواهد بود

مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و  .۱
 ۵2۶۲ی در سال دانشجویانی که در ایام تعطیالت تابستان

 .ها اشتغال می یابند نخواهد شد به طور موقت در کارگاه

واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر  .۹
وری و تولید و ایجاد انگیزه  چه بیشتر مزد و مزایا با بهره

بیشتر در بین کارکنان خود، عالوه بر اجرای این مصوبه 
ری مزد و مزایا در قالب توانند نسبت به افزایش و برقرا می

جمعی و پس  های دسته های کارگاهی و پیمان نامه موافقت

 .از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند
 

 داران مریوان به ادامه اعتراض مغازه

 بسته بودن مرزها 

روز شنبه یکم اردیبهشت ماه، برای چندمین روز متوالی 
اعتراض به بسته شدن مرزهای  برخی بازاریان مریوان، در

زمان در  هم . های خود را تعطیل کردند غربی کشور، مغازه
دیگر شهرهای مرزی مانند بانه نیز این اعتراضات تداوم  

با بستن : گوید داران بازار مریوان می یکی از مغازه. یافت
های جدید، عمالً اگر  مرزهای کولبری و اعمال تعرفه

اشد کاسبی چندانی نداریم، پس هایمان هم باز ب مغازه
های  ه در ما. دهیم در خانه بمانیم و کار نکنیم ترجیح می

، دولت اقدام به بستن مرزهای کولبری ۶۹پایانی سال 
غرب کشور کرد، این تصمیم نه تنها کولبران را ناراضی 

داران نیز  است، بلکه به اعتراض تعدادی از مغازه کرده 
انجامیده  به بیکاری هزاران نفر  این تصمیم. است انجامیده 

 .و زندگی مردم مناطق مرزی را تحت تاثیر قرار داده است

اعتصاب و تجمع رانندگان نفتکش اراک در 

 مزدیوضعیت اعتراض به شرایط شغلی و 

رانندگان نفت کش اراک به علت نداشتن استراحتگاه ایمن 
در مسیر راه و حمله مسلحانه اخیر به نفت کش ها در 

دیمشک و پایین بودن کرایه و باال بودن نرخ عوارض ان
تجمع کارکنان  .دست از کار کشیده و اعتصاب کردند

اخراج شده شهرداری تهران در اعتراض به اخراج و 
اردیبهشت ماه، کارکنان اخراج شده  ۴روز یکشنبه  !بیکاری

شهرداری تهران در اعتراض به اخراج و بیکاری مقابل 
تجمع کنندگان بنری در . ع کردنددرب شورای شهر تجم

نان آوران دیروز : دست دارند که روی آن نوشته شده است
 .شهرداری

 

اسفندقه تجمع کارگران سهامدار معدن 

 مقابل فرمانداری ارزوئیه

اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران  ۶صبح روز یکشنبه 
 2۴سهامدار کارخانه معدن کرمیت اسفندقه که صاحب 

این واحد تولیدی هستند، با تجمع مقابل درصد از سهام 
ساختمان فرمانداری ارزوئیه در استان کرمان خواستار 
رسیدگی به مشکل مربوط به دریافت سود سهام این 

 . شرکت شدند
صندوق بازنشستگی فوالد : این گروه از کارگران می گویند

و  ۱۵و شرکت صنعتی معدنی امیر که به ترتیب صاحب 
این واحد معدنی را دارند، در خصوص درصد از سهام  ۵۲

کارگر  ۹۲6گزارش ساالنه و توزیع سود سهام به حدود 
در سال . کند شاغل و بازنشسته سهامدار شفاف عمل نمی

یکی از بزرگترین )سهام معادن کرومیت اسفندقه  ۲۵
ازسوی وزارت صنعت و معدن دولت ( معادن کرومیت کشور

شرکت صنعتی وقت بین صندوق بازنشستگی فوالد و 
کارگری که آن زمان در این  ۹۱6معدنی امیر و بیش از 

پیش از این . اند، تقسیم شده است واحد معدنی مشغول بوده
کارگران سهامدار معدن کرمیت اسفندقه دو تجمع 

برپا کرده بودند که در  ۶۹اعتراضی در اردیبهشت ماه سال 
 .عمل به مشکالت آنها رسیدگی نشده است

 

یک کارگر در پارس جنوبی به جان باختن 

 دلیل گیر کردن سرش در دستگاه میکسر

ساله در  ۴۲اردیبهشت ماه، یک کارگر  ۵2شنبه  عصر پنج
اسکله بندر خدماتی تمبک و در بخش پایین دست منطقه 

، در حال (سایت کنگان) ۴ویژه اقتصادی انرژی پارس 
 بررسی شرایط دستگاه میکسر بود که راننده بدون توجه به
شرایط این کارگر، میکسر را استارت کرده و سر این جوان 

بر اساس این . کند در قسمت چرخنده دستگاه گیر می
گزارش، کارگر مصدوم را به بیمارستان کنگان منتقل 

های انجام شده، عالئم بریدگی و  کنند اما بعد از بررسی می
شود و طبق شواهد  شکستگی روی گردن وی مشاهده می

    .جوان در دم جان خود را از دست داده بود موجود، این
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 !زنده باد کمونیسم!     پیروز باد انقالب

 زهم مقابل وزارت نیروزردها با کاله

 تجمع کردند 

های  اردیبهشت ماه، اپراتورهای پست ۶صبح روز یکشنبه 
های مختلف به تهران آمدند و  فشار قوی برق از استان

در این تجمع که از ساعت . مقابل وزارت نیرو تجمع کردند
نفر از اپراتورها شرکت  266، حدود صبح آغاز شد ۵6

های دور مانند سیستان و  داشتند، تعدادی از آنها از استان
یکی از این اپراتورها که . بودند  بلوچستان به پایتخت آمده

عضو شورای هماهنگی اپراتورها نیز هست، در ارتباط با 
در دوران وزارت قبل، : دلیل برگزاری تجمع اطالع داد که

به  "قرارداد کار معین"تبدیل وضعیت ما از ی  بخشنامه
ها، هنوز این  صادر شد اما علیرغم گذشت ماه "کارگر دائم"

او از اظهارات معاونت منابع . است ابالغیه اجرایی نشده 
اینکه بخواهند : انسانی وزارت نیرو نیز انتقاد کرد و گفت

سازمان امور استخدامی را مسئول تعیین تکلیف ما بدانند، 
ست نیست، چرا که براساس ابالغیه وزیر قبلی نیرو، در

زردهاست اما در  سازمان توانیر مسئول تبدیل وضعیت کاله
 .است انجام این تکلیف قصور کرده

 

تجمع اعتراضی کارگران فوالدسازی 

 ارومیه در اعتراض به معوقات مزدی

روز شنبه یکم اردیبهشت ماه، کارگران فوالدسازی در 
اض به پرداخت نشدن حقوق شان در یکسال ارومیه در اعتر

گذشته در مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع کرده و 
با پهن کردن سفره ای خالی در خیابان اعتراض خود را 

های خبری در ایران،  به نوشته برخی وبسایت. نشان دادند
کارگران در این تحصن اعتراضی از شعار دادن اجتناب 

به شکلی نمادین وضعیت معیشتی  کردند و تالش داشتند
 . را به مسئوالن استانی نشان دهندخود 

 

اعتصاب و اعتراض کارگران شهرداری 

 حمیدیه در استان خوزستان

اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران شهرداری  ۴روز یکشنبه 
حمیدیه در  استان خوزستان  در اعتراض به پرداخت نشدن 

ب کرده  و خواستار افتاده خود اعتصا ماه حقوق عقب ۲
بر اساس گزارش . مطالبات و حقوق قانونی خود شدند

دیگری در روز یکشنبه، کارگران فضای سبز حمیدیه در 
نزدیکی اهواز نیز برای دومین روز در اعتراض به پرداخت 

 .نشدن حقوق معوقه خود تجمع کردند

کارگران بازنشسته معدن زغال سنگ البرز 

 جمع کردندت مقابل ساختمان ایمیدرو

اردیبهشت ماه، شماری از بازنشستگان  ۴صبح روز یکشنبه 
معدن زغال سنگ البرز غربی در استان گیالن مقابل 

سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع )ساختمان ایمیدرو 
این کارگران صبح . در تهران تجمع کردند( معدنی ایران

کت روز شنبه یکم اردیبهشت ماه، نیز مقابل ساختمان شر
 .تهیه و تولید نواد معدنی ایران جمع شده بودند

 

 تجمعات اعتراضیِ کارگران فوالد قزوین

کارگر  ۴66اردیبهشت ماه، بیش از  ۴صبح روز یکشنبه 
کارخانه فوالد قزوین واقع در شهرستان تاکستان در 
اعتراض به اخراج نیمی از همکارانشان در مقابل فرمانداری 

یکی از کارگران معترض . کردندشهرستان تاکستان تجمع 
از صبح شنبه یکم اردیبهشت ماه، : فوالد قزوین گفت

مدیران کارخانه به بهانه کمبود منابع مالی از ورود حدود 
ماه  2کم  نفر از همکارانمان به محل کارشان با دست ۵66

در مجموع این . ای خودداری کردند معوقات مزدی و بیمه
ارد که عالوه بر آنکه فاقد کارگر د ۴66کارخانه حدود  

اند، کارفرمای بخش خصوصی کارخانه در  امنیت شغلی
اند  کارگران نگران. کند پرداخت مطالبات آنان خوداری می

که روند اخراج کارگران ادامه پیدا کند و شاهد اخراج سایر 
  .های آینده باشیم کارگران قراردادی در هفته

گر و در روز به دنبال این حرکت اعتراضی  بار دی
اردیبهشت ماه، گروهی از کارگران  در  ۱چهارشنبه 

توجهی کارفرما به وضعیت شغلی خود،  اعتراض به آنچه بی
کارخانه و دیگر مطالباتشان اعالم کردند در مقابل 
. ساختمان استانداری قزوین دست به اعتراض صنفی زدند

افزایش مشکالت کارخانه باعث : بر اساس این گزارش
ارفرما پیشنهاد خاتمه قرارداد کار به تعدادی از شده ک

نفر  ۵66طوری که چند روز پیش حدود  به. کارگران بدهد
از  کارگران از کارخانه اخراج شدند که با مخالفت کارگران 

 ۲شب سه شنبه . دوباره به کار سابقشان بازگشتند
نفر از کارگران به  ۲اردیبهشت ماه نیز کارفرما از ورود 

غتشاش و رهبری کارگران برای اعتراض، جلوگیری اتهام ا
در بخش دیگری از این گزارش آمده . به عمل آورده است

بردار رسمی  از زمانی که شرکت راه ابریشم بهره: است که
اند،  های فوالد قزوین و پارس آرمان شفق شده شرکت

تر شده و امنیت شغلی  وضعیت این شرکت به نسبت قبل بد
روزه از بین رفته  2تا  ۵های  قراردادکارگران به سبب 

قرارداد کاری کارگران این کارخانه از ابتدای سال . است
روزه شده و از پرداخت مطالبات معوقه و بیمه  2تا  ۵جاری 

بعد از تعطیالت نوروز چندین . کارگران هم خبری نیست
تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان شرکت و چند نهاد 

ایم اما مشکالتمان  رستان انجام دادهدولتی در استان و شه
 .تر شده و کسی پاسخگو نبوده است به نسبت قبل بد

 ۲با توجه به بی توجهی های کارفرما صبح روز شنبه 
اردیبهشت ماه، بار دیگر جمعی از کارگران در اعتراض به 
. وضعیت شغلی و معوقات مزدی، مقابل کارخانه چادر زدند

یک ماه است که در اعتراض بیش از : گویند کارگران می
مان، مقابل  به عدم پرداخت مطالبات معوقه وضعیت شغلی

ساختمان نهادهای مختلف دولتی در استان و شهرستان 
ایم و امروز نیز با زدن چادر مقابل ورودی  تجمع کرده

کارخانه خواستار رسیدگی مسئوالن به وضعیت نابسامان 
 .ایم خود شده

 

  ۴1فاز کارگران بیکارشده تجمع 

 پارس جنوبی

صبح روز شنبه یکم اردیبهشت ماه، کارگران اخراجی فاز 
اند، در  پارس جنوبی که با اتمام پروژه بیکار شده ۵۶

اعتراض به اخراج شان در مقابل در ورودی مجتمع تحصن 
دادند تا اینگونه  کرده و اجازه ورود و خروج را به کسی نمی

این . نشان دهنداعتراض خود را به مسئولین مربوطه 
اگر قرار باشد با اتمام پروژه : گویند کارگران پیمانکاری می

که کارفرمای مادر هیچ تعهدی نسبت  بیکار شویم در حالی
مان  کند، از کدام مرجع و نهاد باید حقوق به ما احساس نمی

 . را پیگیری کنیم
اردیبهشت ماه، پس از  ۴بر اساس گزارش روز یکشنبه 

ارگران در روز شنبه، مسئوالن وعده دادند ها تجمع ک ساعت
پارس جنوبی به سر کار باز  ۵۶کارگران بیکار شده فاز 

: کارگران با اعالم خاتمه تجمع اظهار داشتند. گردند می
های نماینده مجلس، مسئوالن محلی  درنهایت با پیگیری

صدای نارضایتی ما را که پس از سالها سابقه کار، بیکار 
های پیمانکاری  د و قبول کردند که شرکتایم، شنیدن شده

 .نباید نیروهای بومی و قدیمی را به این راحتی اخراج کنند

 

 ۴2جان باختن یک کارگرِ شاغل در  فاز 

 پارس جنوبی بر اثر نشتِ گاز
اردیبهشت ماه، گروه تعمیرات فیکسِ فاز  ۶شب یکشنبه 

شهرستان کنگان در ( پاالیشگاه نهم)پارس جنوبی  ۵۴
، با نشتی گاز خطرناک ۵۴کار روی فلرِینگ فاز حال 

نفر از کارگران دچار  ۲هیدروژن سولفوره مواجه شده که 
یکی از کارگران در محل عالئم . شوند گاز گرفتگی می

حیاتی خود را از دست داده و جان خود را از دست می 
کارگر دوم نیز که عالئم سرگیجه و حالت تهوع . دهد

به بیمارستانِ کنگان به علت وخامت داشته، پس از رسیدن 
  .شود حال جسمانی به شیراز اعزام می
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 !زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست

باوی در اعتراض به  شهر تجمع کشاورزان

 حقابه در اهواز

اردیبهشت ماه، کشاورزان شهر باوی در  2روز دوشنبه 
اعتراض به اختصاص نیافتن حقابه خود مقابل شرکت 

ر ب. مدیریت بهره برداری شبکه آب اهواز تجمع کردند
اساس گزارشی در رابطه با اعتراضات کارگری و دیگر 

بسیاری از کارگرانی که با مشکالت : زحمتکشان آمده است
جدی معیشتی مواجه شده اند به ناچار برای گرفتن حقوق 

اند که در مواردی با برخورد  خویش دست به اعتراضاتی زده
 .خشن نیروهای امنیتی هم روبرو شده است

 

های نورد لوله صفا و  انهکارگر کارخ ۴5۱۱

 ماه معوقات مزدی 5پروفیل ساوه با 

اردیبهشت ماه، کارگران  ۶بر اساس گزارش روز یکشنبه 
کارخانه های نورد لوله صفا و پروفیل ساوه با بیان اینکه 

و یک ماه از  ۶۹مطالبات معوقه کارگران مربوط به سال 
ه بارها از سوی کارفرما وعد: شود، گفتند می ۶۲سال 

پرداخت حقوق به کارگران داده شده است، ولی هنوز شکل 
طبق قرار قبلی و جلساتی که . عملی به خود نگرفته است

در کمیسیون کارگری شهرستان ساوه گرفته شده است، 
کارفرما مکلف به پرداخت مطالبات معوقه کارگران براساس 

در پی بالتکلیف ماندن . های مشخص شده است بندی زمان
مزدی کارگران در روزهای گذشته شاهد اعتراض معوقات 

های  گرانی. همکارانمان در کارخانه نورد لوله صفا بودیم
روزافزون کاالهای مصرفی، افزایش اجاره بهای مسکن، 

کارگران را تحت فشار ... افتادگی اقساط بانکی و عقب
 .مضاعف اقتصادی قرار داده است

 

تجمع کارگران شهرداری حمیدیه در 

 ماه معوقات مزدی ۱اض به اعتر

فروردین ماه، یکی از کارگران شهرداری  ۵۶روز یکشنبه 
کارگران خدماتی و فضای سبز : حمیدیه، اطالع داد که

فروردین ماه، در  ۵۲شاغل در شهرداری حمیدیه روز شنبه 
ماه معوقات مزدی خود مقابل ساختمان  ۲اعتراض به 

والن شهری را اما این اقدام مسئ. شهرداری تجمع کردند
ای محروم با  در منطقه. وادار به پرداخت مطالباتمان نکرد

رسانی به شهروندان هستیم  شرایط سخت، مشغول خدمت
اما مسئوالن شهری شهر حمیدیه هیچ فکری به حال ما 

 .کنند نمی

 

تجمع بازنشستگان معترض بانک ملی مقابل 

 شعبه مرکزی بانک

ازنشستگان معترض اردیبهشت ماه، ب ۴صبح روز یکشنبه 
بانک ملی مقابل شعبه مرکزی این بانک تجمع کرده و 

یکی از . خواهان حق و حقوق تضییع شده خود شدند
توجهی به حقوق بازنشستگان  کنندگان با گالیه از بی تجمع

یکی از مشکالت بازنشستگان بانک ملی : در کشور گفت
رج سازی حقوق آنهاست که بنا بوده از ب اجرا نشدن همسان

اجرا شود، اما هنوز برای هیچکس آن را اجرا  ۶۱سال  ۵۵
 .اند نکرده

 

های  تجمع جمعی از بازنشستگان بانک

 دولتی در خیابان برزیل تهران

اردیبهشت ماه، جمعی از  ۱صبح روز چهارشنبه 
های دولتی در خیابان برزیل تهران  بازنشستگان بانک

های  در این تجمع، بازنشستگان بانک. تجمع کردند
معترضین . صادرات، رفاه، ملی و سپه شرکت داشتند

سازی حقوق و دستمزد  بازنشسته، خواستار همسان
 .های دولتی بودند بازنشستگان با کارمندان دستگاه

 

کارگر  ۴۱۱۱ماه مطالبات مزدی بیش از  ۶

 صیاد گلستانی پرداخت نشده است

فروردین ماه، یکی از اعضای هیئت مدیره  ۵۲شنبه روز 
صیاد در  ۵۲66حدود : اتحادیه صیادان استان گلستان گفت

 ۴۵که در قالب "پره کومیش تپه"و  "پره ترکمن"دو بندر 
ماه مطالبات مزدی  ۹کم  شرکت تعاونی فعالیت دارند، دست

بابت صید  "شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی"از 
شرکت : مربوطه آمدهگزارش در . ماهیان خاویاری طلبکارند

خصصی خدمات کشاورزی به عنوان کارفرما، ماهیان مادر ت
خاویاری صید شده را از صیادان گلستانی طبق قرارداد از 

اکنون خریداری کرده اما در  تا هم ۶۹مهر ماه سال  ۴6
شویم  حال حاضر که به پایان فصل صید ماهی نزدیک می

مسئوالن شرکت . هنوز مطالبات صیادان را نپرداخته است
کنند و آن  قیمت حداقلی از صیاد خریداری می خاویار را به

 .رسانند را به قیمت باالیی به فروش می

 

جان باختن کارگر مصدوم حادثه 

 سوزی شرکت نفت گچساران  آتش

اردیبهشت ماه، یکی از کارگران مصدوم حادثه  ۲روز شنبه 
شرکت نفت گچساران پس از  ۵۹۲سوزی مجموعه  آتش

با مرگ، در بیمارستان  روز دست و پنجه نرم کردن ۵2
وی به دلیل سوختگی . اصفهان جان خود را از دست داد

بر اساس این . درصد در بیمارستان بستری بود ۹۱بیش از 
 ۵۹۲فروردین ماه، مجموعه  ۴۲گزارش، روز دوشنبه 

شرکت نفت دقایقی به دلیل اشکال در جوشکاری دچار 
دوم نفر از کارگران این مجموعه مص ۴سوزی شد و  آتش
 . شدند

در پی  "روغن غنچه" یاخراجکارگران 

 تجمع کردند تعطیلی موقت این کارخانه

اردیبهشت ماه، یکی از  ۶بر اساس گزارش روز یکشنبه  
کشت و صنعت )کارگران کارخانه روغن نباتی غنچه 

کارگر شاغل در این کارخانه  ۴۴6بیش از : گفت ( شمال
شخصی ندارند و بعد از پایان تعطیالت نوروزی وضعیت م

نفر از آنها را همزمان با توقف فعالیت  ۱۱کارفرما تعداد 
کارخانه روغن غنچه واقع . تولیدی از کار بیکار کرده است

در منطقه سورک شهرستان میاندرود به دلیل نوسانات 
. قیمت ارز در تامین مواد اولیه تولید دچار مشکل شده است

این کارخانه بعد از در ادامه وی با بیان اینکه کارگران 
تعطیالت نوروز سال جاری برای پیگیری وضعیت اشتغال 

جدا از : اند، افزود خود بارها مقابل کارخانه تجمع کرده
نداشتن امنیت شغلی، کارگران این کارخانه چند ماه 

 .مطالبات مزدی طلبکارند

 

اعتراض کارگران شهرداری امیدیه به عدم 

 بندی مشاغل اجرای طرح طبقه

اردیبهشت ماه، تعدادی از کارگران  ۴ز یکشنبه رو
کارگر  ۴۲6تا  ۴۲6نزدیک به : شهرداری امیدیه گفتند

نشانی و عمرانی  شاغل در بخش خدمات، فضای سبز، آتش
در شهرداری امیدیه هستیم که مطابق قانون کار و تامین 
اجتماعی تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری کار 

بر همین مقررات کار و تامین درحالیکه برا. کنیم می
نفر باید طرح  ۵66های باالی  اجتماعی در کارگاه

بندی مشاغل به اجرا درآید اما این بخش از مقررات  طبقه
قانون کار در مورد ما کارگران پیمانکاری شهرداری امیدیه 

بندی  مسکوت ماندن اجرای طرح طبقه. شود اجرا نمی
مان در  درآمد ماهانه مشاغل در مورد ما باعث شده است تا

این کارگران در . های قانونی باقی بماند حد و اندازه حداقل
نتیجه : پایان درباره نتیجه پیگیری چند ساله خود گفتند

بندی این شد که  پیگیری ما کارگران در اجرای طرح طبقه
های جدید خود با  تعدادی از پیمانکاران در مفاد قرارداد

طرح "و  "پایه سنواتی"کارگران بندهایی همانند 
را حذف کرده و به اجبار از کارگر  "بندی مشاغل طبقه

اردیبهشت ماه،  ۲همچنین روز سه شنبه . گیرند امضاء می
کارگران فضای سبز شهرداری امیدیه درباره محدودیت 

 ۶۹آبان ماه سال  ۴۴فعالیت نماینده صنفی خود که از 
 ۶۹سال از ابتدای دی ماه : شکل گرفته است، گفتند

همزمان با تغییر پیمانکار، فشار کارفرما برای منصرف 
مان برای پیگیری مطالبات قانونی که  کردن نماینده صنفی

اند،  در یک دوره انتخابات با نظارت اداره کار انتخاب شده
تا  2پیش از این، این نماینده برای مدت . بیشتر شده است

با حمایت اداره روز از سوی کارفرما از کار معلق شد که  ۲
تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان امیدیه به کارش 

مان بیشتر  در حال حاضر فشار به نماینده صنفی. بازگشت
شده تا جایی که با جابجایی محل کار او فرصت انجام 
               .فعالیت نمایندگی از وی گرفته شده است
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 !کارگر زندانی آزاد باید گردد

های  ماه مزد و عیدیِ کارگران سیستم ۴۱

 پرداخت نشده در قزوینصنعتی 

اردیبهشت ماه، یکی از کارگران شاغل در  ۲روز شنبه 
های صنعتی واقع در کیلومتر دو تاکستان  کارخانه سیستم
کارگر در این واحد تولیدکننده  ۲6حدود : به قزوین گفت

انواع مخازن نفتی و گازی مشغول کارند که از خرداد ماه 
ده و در عین حال عیدی دستمزد آنها به تاخیر افتا ۶۹سال 

نگرانی . اند خود را دریافت نکرده ۶۹و پاداش پایان سال 
کارگران از این است که مبادا با استمرار وضعیت فعلی این 

های آینده افزایش پیدا  ها در ماه ، معوقات مزدی آن کارخانه
اگر مسئوالن هرچه سریعتر به وضعیت کارخانه  . کند

نکنند، در آینده نزدیک  رسیدگی "های صنعتی سیستم"
شاهد تعطیلی کامل واحدهای آن و بیکاری کارگرانش 

 .خواهیم بود

 

ماه  3کارگران سیمان سفید بنوید نائین 

 دستمزد دریافت نکرده اند

اردیبهشت ماه، یکی از کارگران شاغل در  2روز دوشنبه 
: کارخانه سیمان سفید بنوید نائین در استان اصفهان گفت

ماه دستمزد و عیدی  2کارگران شاغل در این کارخانه ، 
مطالبات مزدی . خود را از کارفرما طلبکارند  ۶۹سال 

های بهمن، اسفند  ماه طلب مزدی ماه 2کارگران مربوط به 
همچنین کارفرما . شود ن سال جاری میو فروردی ۶۹سال 

را پرداخت  ۶۹به بهانه کمبود نقدینگی عیدی پایان سال 
ایم مربوط  آخرین دستمزدی که دریافت کرده. نکرده است

شود که کارفرما اخیرا آن را  می ۶۹به دستمزد دی ماه سال 
با اینکه کارفرمای . به حساب کارگران واریز کرده است

ها وعده پرداخت مطالبات معوقه مان  بارسیمان سفید بنوید 
 .را داده است اما هنوز مشکل باقی است

 

جان باختن یک کارگر آرماتور بند در حین 

 !کار بر اثر سقوط از ارتفاع

اردیبهشت ماه، سخنگوی کانون کارگران  ۲روز جمعه 
هنگام کار   ساله۲۶یک کارگر : ساختمانی استان قم گفت

های درحال ساخت در  ساختمان آرماتوربندی در یکی از
فلکه معلم شهر قم با سقوط از ارتفاع طبقه پنجم بر اثر 

گزارش این . برخورد با کف زمین، جان خود را از دست داد
این اتفاق بدنبال رعایت نشدن موارد ایمنی در : می افزاید

شود این کارگر  محیط کار رخ داده به طوریکه گفته می
 .کار در زمینه آرماتوربندی را داردجانباخته، سالها سابقه 

در  اشتغال و بیکاری ،وضعیت صنایع

 از زبان مسئولین خوزستان

 جمهوری اسالمی 

فروردین ماه در رابطه با  ۴۲درگزارشی به تاریخ سه شنبه 
وضعیت صنایع و اشتغال و بیکاری در خوزستان به نقل از 

تمامی  در: نماینده رژیم از اهواز در مجلس  آمده است که 
. صنایع استان خوزستان مشکالت کارگری حاکم است

اخراج و بیکاری، تعویق حقوق، ندادن عیدی، ندادن حق 
قراردادهای سفید امضا و نداشتن امنیت شغلی فقط  بیمه، 
ای از دنیای مشکالتی است که در مسیر زندگی و  گوشه

در واقع در کل صنایع استان . کار کارگران وجود دارد
وجود ... کارگری ازجمله حقوق، عیدی و اخراج ومشکالت 

سازی اهواز، فوالد  دارد همچون نیشکر هفت تپه، لوله
اما در برخی جاها مانند گروه ملی فوالد این ... اکسین و

در این گزارش به نقل از .  مشکالت بسیار شدیدتر است
رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان، نرخ بیکاری در 

درصداعالم شده و تاکید شده که وضعیت  ۵۴.۲این استان 
اشتغال و آمار بیکاری با میزان درآمد و تولید منطقه توازن 

رش همچنین آمده که آمار ادر این گز. و همخوانی ندارد
اکنون از نظر بیکاری در  گویای این است که خوزستان هم

جایگاه سوم کشور قرار گرفته و این درحالی است که این 
های فراوانی همچون بنادر، صنایع  انسیلاستان از پت

اما گویی . پتروشیمی، شیالت و کشاورزی برخوردار است
اند بر اسب سرکش بیکاری و اوج  هیچکدام از آنها نتوانسته

گرفتن موج بیکار شدگان افسار بزنند و فرصتی برای 
مسائلی . اشتغال و بهبود معیشت مردم این دیار ایجاد کنند

دن حقوق کارگران و معوقاتشان آنها همچون پرداخت نش
ها  رو کرده و به خیابان را با مشکالت معیشتی بزرگی روبه

در واقع این روزهای کارگران خوزستان . کشانده است
هم به خود  "اعتراض "، آهنگ"نداری"عالوه بر رنگ 

بران کشت و صنعت هفت تپه، گروه ملی  نی. گرفته اند
، دکل حفاری، عمودسازان فوالد ایران، پتروشیمی ماهشهر
  مخابرات خوزستان، ۴6۴6خوزستان، سیمان خوزستان، 

 همه... های آموزش و پرورش و التدریس حق
 

تجمع بازنشستگان کارخانه رنگین نخ 

 سمنان مقابل استانداری

نفر از بازنشستگان  ۴۱فروردین ماه،  26صبح روز پنجشنبه 
پرداخت  کارخانه رنگین نخ سمنان در اعتراض به عدم

یکی . معوقات مزدی مقابل استانداری سمنان تجمع کردند
که کارخانه  ۶۴از سال : از معترضین در این تجمع گفت

تعطیل شده به دنبال دریافت مطالبات مزدی خود از جمله 
بارها هم به . حق سنوات، عیدی و حقوق معوقه هستیم

ایم اما تاکنون پاسخی  نهادهای مرتبط مراجعه کرده
درصدِ بازنشستگی  ۲حتی : گزارش می افزاید. ایم تهنگرف

اند و کارفرما  پیش از موعد را از جیب خودشان  پرداخته
پس از تعطیلی واحد، هیچ اقدامی برای پرداخت مطالبات 

 .است کارگران نکرده 

جم  تجمع اعتراضی کارگران چاپخانه جام

 کارگر ۴5در پی تعطیلی و اخراج 

فروردین ماه، چاپخانه  ۴۵شنبه براساس گزارش روز سه 
سال کار  ۵2پس از  ۶۲جم مازندران در ابتدای سال  جام

در اعتراض به . کارگر شاغل آن بیکارشدند ۵۱تعطیل و 
اخراج و وضعیت بوجود آمده، کارگران بیکار شده دست به 

گزارش به نقل از . تجمع مقابل استانداری مازندران زدند
جم مازندران  چاپخانه جام: دساله می افزای ۲6یک کارگر 

کار کرد و سهمیه روزنامه   سال پیش در ساری آغاز به ۵2
های خراسان رضوی، خراسان شمالی،  جم استان جام

سمنان، گلستان مازندران و گیالن در این چاپخانه منتشر 
شد که اخیرا به دلیل سوء مدیریت پیمانکار جدید به  می

د چاپ و دستمزدها و بهانه افزایش دالر و افزایش موا
نفر  ۲۱کاهش تیراژ تعطیل شد که با تعطیلی این چاپخانه 

 .بطور غیر مستقیم شغلشان را از دست دادند
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه متالوژی 

 کارگر ۴5۱اخراج نسبت به پودر ایران 

فروردین ماه، کارگران کارخانه متالوژی  ۴۴روز چهارشنبه 
این واحد تولیدی که در زمینه تولید : دپودر ایران خبر دادن

قطعات و پودر آهن در شهرک صنعتی البرز در استان 
قزوین فعالیت دارد، به دلیل مشکالتی که در زمینه مالی 
دارد، موقتا تعطیل اعالم شده و از کارگران آن خواسته 

 ۵۱6. شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کنند
ی امروز چهارشنبه با ورود به محل کارگر این واحد تولید

کارشان با درهای بسته کارخانه مواجه شدند که باالی آن 
و  "تا اطالع ثانونی شرکت تعطیل است"نوشته شده بود 

 ."کارگران اجازه ورد به محل کارشان را ندارند"
با مشاهده : به نقل از کارگران می افزایدگزارش مزبور 

به کارخانه، برای پیگیری  درهای بسته و عدم امکان ورود
مان مقابل ساختمان استانداری قزوین دست  وضعیت شغلی
 ۴6صورت میانگین بین  این کارگران که به. به تجمع زدیم

چندین سال است : گویند سال سابقه کار دارند، می ۵۱تا 
شرایط تولید در کارخانه متالوژی پودر ایران خوب نیست و 

جدا از . افتد ران به تاخیر میمرتبا مطالبات مزدی ما کارگ
ماه مطالبات مزدی طلبکاریم  ۲وضعیت پیش آمده حدودا 

در هر تجمع . که نحوه پرداخت آن مشخص نیست
مسئوالن استانی وعده پیگیری مطالباتمان را دادند اما در 

کارخانه،  عمل هیچ اتفاق خاصی نیفتاد تا اینکه امروز 

                      .بیکار شدیمتعطیل و ما 
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 !دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن

قراردادهای موقت ابزاری برای فشار به 

 کارگر شده است

اردیبهشت ماه، رئیس  ۲بر اساس گزارش روز سه شنبه 
: انجمن صنفی کارگران پیمانکاریِ حاتمی، اظهار داشت

روز از تاسیس انجمن صنفی کارگران  ۵66بیش از 
. گذرد مستقر در معدن چادرملو می "حاتمی"پیمانکاری 

ارگران در ابتدای امر با مشکالت و مصائب بسیار این ک
برای ایجاد تشکل صنفی مواجه بودند اما درنهایت توانستند 

های اولیه را برای  انجمن صنفی خود را تاسیس کنند و گام
کارگران "اینکه . متشکل شدن و احقاق حق بردارند

اند تشکل  در یک واحد معدنی بزرگ توانسته "پیمانکاری
ه باشند و از حقوق قانونی خود دفاع کنند، شاید صنفی داشت

بتواند نقطه عطفی در جنبش کارگری ایران باشد، جنبشی 
های گذشته با ظهور  ناهمگون و پاره پاره که در سال

های پیمانکاری ریز و درشت، مسیر ناهمواری را  شرکت
 ۴۹6ما در انجمن صنفی، نماینده حدود . است  پیموده

ادرملو هستیم که همه ما طرف قرارداد کارگر پیمانکاری چ
در . با یک شرکت پیمانکار به نام شرکت حاتمی هستیم

هایی که شد و  مهری روز گذشته، علیرغم بی ۵66بیش از 
حتی اتاق کار و دفتر برای برگزاری جلسات انجمن به ما 

های مثبتی در جهت احقاق حقوق کارگران  ندادند، قدم
 . برداشتیم

در معدن بزرگ و متمولی مثل چادرملو  :وی ادامه داد
بندی  طرح طبقه"همچنان قراردادهای موقت رواج دارد، 

شود و ضرایب  برای کارگران پیمانکاری اجرا نمی"مشاغل
عالوه براین، پرداخت . شود ها رعایت نمی ریالی پرداخت

دقیق حق سنوات و حق اوالد، مورد غفلت اکثر پیمانکاران 
اردادهای موقت تبدیل به ابزار فشار در قر. است قرار گرفته 

دست پیمانکار شده، در جایی مثل معدن چادرملو، کار، 
مستمر است و طبق ماده هفت قانون کار، نباید با کارگر 
قرارداد موقت منعقد کنند، اما برخالف تصریح قانون، این 

همه تالش ما در انجمن صنفیِ . دهند کار را انجام می
که این رسم نامیمون را براندازیم و  پیمانکاری این است

حداقل پیمانکار را مجاب کنیم به اندازه همان مدت زمانی 
بندد، با کارگر نیز  که خودش با کارفرمای مادر قرارداد می

ماهه و دوماهه اجتناب  قرارداد ببندد و از قراردادهای یک
 . کند

 ی کارگران پیمانکاری را در گرو تالش وی در پایان، آینده
تا زمانی که ما قرارداد : جمعی خودشان دانست و گفت دسته

ها متشکل و متحد نشویم به  ها و پیمانکاری موقتی
 .  رسیم هایمان نمی کدام از خواسته هیچ

درصد کارگران سالی یکبار هم معاینه  7۱

 !شوند نمی

اردیبهشت ماه، معاون فنی  ۲بر اساس گزارش روز شنبه  
کارگران : وزارت بهداشت گفت مرکز سالمت محیط و کار

تامین اجتماعی باید برای استخدام تحت  ۶6طبق ماده 
معاینات پزشکی قرار بگیرند و صالحیت جسمانی و توانایی 

ممکن است . آنها برای شغل موردنظر مورد تایید قرار بگیرد
هر فردی بیماری یا اختاللی داشته باشد، اما مهم این است 

آن شغل را داشته باشد و شرایط که توانایی فعالیت در 
ها از  سال. شغلی موجب ایجاد یا تشدید بیماری نشود

گذرد، اما در چند سال اخیر اجرایی  تدوین این قانون می
قانون کار باید کارگران حداقل  ۶۴براساس ماده . است شده

به صورت سالیانه مورد معاینات پزشکی قرار بگیرند و 
که  کیل شود و درصورتیپرونده پزشکی برای آنها تش

شرایط کاری باعث بروز بیماری یا تشدید آن شود، بدون 
السعی تحت تاثیر قرار  اینکه بحث کاهش دستمزد و حق

گرفته و کاهش پیدا کند باید کارگر به محیط دیگری در 
این قانون نیز سالهاست که . همان کارگاه انتقال پیدا کند

ل اینکه تکلیفی برای تدوین شده، اما این معاینات به دلی
ای برای افراد تحت  کارفرماست و او باید معاینات دوره

پوشش خود را در مراکز مورد تایید وزارت بهداشت مدنظر 
 .شود قراردهد، کمتر انجام می

درصد کارگران تحت پوشش  26طبق آمار رسمی کمتر از 
درصد کارگران  ۲6این معاینات سالیانه هستند و بیشتر از 

های  ها عمدتا کارگاه وشش نیستند، چراکه کارگاهتحت پ
این . کوچک هستند که قابل شناسایی و بازرسی نیست

شناسایی و بازرسی باید ازسوی دانشگاه علوم پزشکی 
. ای صورت گیرد ایران و بازرسی بازرسان بهداشت حرفه

ها به  کمبود نیرو و امکانات باعث شده است، تا این بازرسی
د، البته بحث کمبود نیرو در طرح تحول موقع انجام نشو

ال و پوشش  سالمت تا حدودی جبران شد، اما با ایده
. ای بسیار فاصله داریم صددرصدی بازرسی بهداشت حرفه

بازرسان باید کارفرمایان را مجاب کنند تا این معاینات 
با . برای پیشگیری از وقوع بیماری و حوادث انجام شود

گاهی برخورد سیستم قضایی نیز توجه به شرایط محیط کار
شود  با کارفرمایان متفاوت بوده و در برخی موارد سعی می

با کارفرمایان مدارا شود و حکم سنگینی برای کارفرما و 
گزارش در بخش دیگری در . سیستم کاری صادر نشود

های شغلی کارگران و یا شیوع  ترین بیماری ارتباط با شایع
به نقل از این مسئول می  بیشتر بیماری خاصی در شغلی

ترین مشکالت جسمی و بیماری  مهمترین و شایع: افزاید
شدن شنوایی است و این بیماری  در بین کارگران بحث کم

شیوع زیادی در بین کارگران دارد، اما کارگرانی که در 
معادن سیلیس یا بخش حفاری مشغول به کار هستند در 

د، این افراد در معرض ابتال به بیماری سیلیکوزیس هستن
صورت مواجه بیش از حد مجاز با ماده سیلیس احتمال 

این بیماری . بیشتری برای ابتال به این بیماری دارند
رونده است و در صورت ابتال به این بیماری درمانی  پیش

 .برای آن وجود ندارد

جرایم واحدهای مشمول جریمه در سال 

 بخشیده شد 15

شت ماه، علی ربیعی در حاشیه اردیبه ۹صبح روز پنجشنبه  
مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر در قم در جمع 

امسال سال حمایت از کاالی : خبرنگاران اظهار داشت
ایرانی نامگذاری شده و بر این اساس اخیراً نشستی را با 

ایم و بر همین اساس  کانون کارفرمایی کشوری داشته
یم تا به آن را به هیات وزیران اعالم کرد  مصوبه

وی از بخشودگی . تولیدکنندگان کشور کمکی شده باشد
: ای کارفرمایان با شرایط خاص خبر داد و گفت جرائم بیمه

کارفرمایان واحدهای مشمول جریمه که جرایمشان مربوط 
باشد، در صورت مراجعه و  ۴۴/۵۴/۶۱به تاریخ قبل از 

پرداخت اصل حق بیمه جرایمشان مورد بخشودگی قرار 
 .یردگ می

 

روزه کارگران پاالیشگاه گاز  3اعتراض 

  کارگر اخراجی 7به کار  ایالم و بازگشت

فروردین ماه، اعتراضات  ۴۲بر اساس گزارش روز جمعه  
کارگران ارکان ثالث پاالیشگاه گاز ایالم که از اواسط هفته 
گذشته آغاز شده بود با پادرمیانی استاندار ایالم خاتمه 

نفر از  ۵۵ر اعتراض به اخراج کارگران که د. یافت
نفر از کارگران  ۵۵: گویند همکارانشان تجمع کردند، می

ها عضو شورای اسالمی کار  نفر از آن ۲ارکان ثالث که 
ما در اعتراض به . هستند، از ابتدای سال جدید بیکار شدند

نهایت در  این اخراج، چند روز تجمع برگزار کردیم که در 
نفر  ۲ن استانداری داشتیم، قرار شد ای که با مسئوال جلسه

تکلیف . ها بدون شرط به سر کار بازگردند از اخراجی
کارگر اخراجیِ باقیمانده که اعضای  ۲بازگشت به کار 

روز سه . شورای اسالمی کار هستند، هنوز مشخص نیست
فروردین ماه، در جلسه کمیسیون کارگری استان  ۴۲شنبه 

گر بیکارشده این واحد کار۵۵ایالم مقرر شد که تمامی 
فروردین ماه، به سرکار خود  ۴۶تولیدی از روز چهارشنبه 

                                   .بازگردند
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 !جمهوری اسالمی، با هر جناح و دسته، نابود باید گردد

در  کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران

تن از  5۱به صدور حکم جلب در اعتراض 

 !همکارانشان دست از کار کشیدند

دام ضدکارگری فروردین ماه، در یک اق ۴۱روز شنبه  
رئیس اداره حراست در گروه ملی صنعتی فوالد ایران در 

تن از  ۱6اهواز اعالم کرد حکم جلب و بازداشت حدود 
کارگران این مجتمع صادر شده است که بتدریج از سوی 

بر اساس این . نیروی انتظامی بازداشت خواهند شد
الورود شدن شماری از کارگران به  گزارش، در پی ممنوع

ن مجتمع، صدها تن از همکاران آنها کار را متوقف و  در ای
کارگران خواستار . مقابل ساختمان حراست تجمع کردند

روابط عمومی . اند الورودی همکاران خود شده رفع ممنوع
یی تهدید کرد  گروه ملی صنعتی فوالد ایران در اطالعیه

کنندگان و معترضان برخورد قانونی انجام  که با تجمع

 .د و آنان فسخ قرارداد خواهند شدشو می

 

نفر از کارگران بازنشسته  3۱۱تجمع 

 کارخانه کیان تایر

نفر از  266فروردین ماه، حدود  ۴۵صبح روز سه شنبه 
کارگران بازنشسته کارخانه کیان تایر مقابل کارخانه تجمع 

اعتراض آنها به پرداخت نشدن سنواتِ ایام خدمت . کردند
یکی از بازنشسته های . ار تومان بودهز ۱66به قرار ماهی 

طبق توافقی که میان نمایندگان : معترض در تجمع گفت
بازنشستگان، مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
هیات حمایت از صنایع به عنوان کارفرمای کیان تایر انجام 

میلیون  ۲66میلیارد و  ۵شده، قرار بود طی دو سال مبلغ 
کارخانه کیان تایر جهت پرداخت  بازنشسته ۲66تومان به 

با این حال، مسئوالن . مطالبات آنها درنظر گرفته شود
پس  ۶۹اند و تنها در انتهای سال  کارخانه خلف وعده کرده

میلیون تومان به هر بازنشسته پرداخت  2ها، مبلغ  از مدت
تا پیش از آخرین واریز پول به حساب . اند کرده

ماه بود که ریالی به  ۲بازنشستگان در اسفند ماه، 
های ما واریز نشده بود که همین موضوع برای ما  حساب

 .مشکالت معیشتی ایجاد کرده بود
کارگران بازنشسته کیان ": آمده است کهگزارش در خاتمه 

به دفعات مقابل وزارت صنعت، معدن و  ۶۹تایر سال 
تجارت و کارخانه تجمع کرده بودند، به امید اینکه تغییری 

اما " .ر وضعیت پرداخت مطالبات آنها صورت پذیردجدی د
مقامات تاکنون توجهی به این خواست برحق کارگران 

  . نکرده اند

های مشهد  بیمارستان یکادر درمان

خود را هنوز دریافت  1۶ی کل سال  کارانه

 !اند نکرده

فروردین ماه، یکی از پرستاران مشهدی   ۴۴روز چهارشنبه 
های مشهد  درمانِ بیمارستان کارانه کادر: گوید می

های گذشته  در ماه( پرستاران، پیراپزشکان و پزشکان)
ماه  ۵۴طوریکه برخی از پرستاران تا  است، به  پرداخت نشده

پایه دستمزد پرستاری بسیار پایین است . کارانه معوقه دارند
های زندگی پرستاران  و کارانه بخش قابل توجهی از هزینه

را به موقع   ال اگر قرار باشد کارانهح. دهد را پوشش می
پرداخت نکنند و حتی شب عید نیز این مطالبات مزدی را 

شان سخت  نپردازند، زندگی کادر پرستاری که ماهیت شغل

 .شود فرساست، با مشکل مواجه می و جان
 

تجمع معلمانِ خرید خدمات آموزشی در 

شهرهای مختلف در اعتراض به معوقات 

 شان مزدی

فروردین ماه، در روزهای  ۴۹گزارش روز یکشنبه  بر اساس
ها و  گذشته معلمان خرید خدمات آموزشی در شهر

های مختلف از جمله قزوین، کرمان و یزد، مقابل  استان
این معلمان که از . ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند

مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، خواستار  ۶۹سال 
. غییر شرایط شغلی خود شدندپرداخت معوقات مزدی و ت

: گوید یکی از حاضران معترض در تجمع قزوین می
دستمزد ما معلمان خرید خدمات، از حداقل مزد وزارت کار 

ایم، خواسته ما  بهره کمتر است، از بیمه کامل نیز بی
پرداخت به موقع مطالبات، برخورداری از حق بیمه و 

  .دستمزد همسان با معلمان رسمی است
 

 ای کارخانه آجر ماشینی گنبد دره

 معوقات مزدی کهکارگر شاغل  55به روی 

 بسته شد دارند،

فروردین ماه، یکی از کارگران کارخانه آجر  ۵۲روز شنبه 
بعد از تعطیالت نوروز درهای : ماشینی گنبد خبر دادکه

کارگر شاغل در این واحد صنعتی بسته  ۱۱کارخانه به روی 
این در شرایطی هست . اند هو  همگی سرگردان شد  شده

میلیون تومان بابت  ۵۱تا  ۵6که هرکدام از کارگران، 
کارفرما بدون . معوقات مزدی سال گذشته طلبکار هستند

پرداخت معوقات : گوید توجه به وضعیت کارگران می
حقوقی کارگران درصورت بهبود وضعیت مالی کارخانه 

وضعیت توانند با  کارگرانی که نمی. پذیر است امکان
توانند محل کار خود را ترک کرده و  کارخانه کنار بیایند، می

کارخانه آجر ماشینی . شغل دیگری برای خود برگزینند
گنبد که در منطقه گنبد استان گلستان واقع شده است، 

کارگر داشت که این تعداد  ۵۵6حدود  ۶۹مرداد ماه سال 

 .اکنون به نصف رسیده است هم

 روزه  2-3وقت انعقاد قراردادهای م

با کارگران و ادامه اخراج و عدم پرداخت 

 !دستمزدها

فروردین ماه، دبیر اجرایی خانه کارگر  ۴۴چهارشنبه  روز 
فروردین ماه  ۵۱روز چهارشنبه : رژیم ساز زنجان گفت

نفر از کارگران شرکت روغن نباتی جهان  2امسال، دوباره 
شکالت های واهی همچون داشتن م زنجان را به بهانه

بر اساس . اند کارگری، با عدم تمدید قرارداد اخراج کرده
معدن   رئیس  سازمان صنعت، ۶۹این گزارش، هرچند سال 

و تجارت استان زنجان از حل شدن مشکالت شرکت 
نفر نیروی  ۵66روغن نباتی جهان خبر داد و اعالم کرد 

جدید را جذب خواهد کرد اما شواهد خالف این امر را 
همزمان با شروع به کار شرکت در سال . دهند نشان می

اسفند ماه . تعدیل نیرو هم دوباره قوت گرفته است  جدید،
خرد و  درصد سهام شرکت را می ۱6بود که فردی  ۶۵سال 

از همان زمان نیز تعدیل نیرو را به بهانه نبود مواد اولیه 
کند که این امر موجب اعتراض  برای تولید آغاز می

این شرکت هنوز به همین روال به کار . ودش کارگران می
حتی اقدام به انعقاد قراردادهای موقت دهد و  خود ادامه می

، این امر موجب شد کند روزه با کارگران می 2یا  ۴
مقابل استانداری تجمع  ۶۹کارگران در بهمن ماه سال 

  وی با بیان اینکه به دنبال اعتراض دوباره کارگران،. کنند
وقیف اموال شرکت و دستور ادامه فرآیند دادگاه حکم ت

سنوات و معوقات کارگران را   تولید و پرداخت حق بیمه،
هرچند بخشی از معوقات کارگران : کند داده، اظهار می

حق نوبت کاری کارگران و  ۶۱پرداخت شده اما از سال 
کارگران . همچنین اضافه کار کارگران پرداخت نشده است

ز شرکت طلبکار هستند، همچنین ماه حقوق ا ۲تا  ۵بین 
کارگران این . ای دارند ماه طلب بیمه ۴۱کارگران شرکت 

گیرند و  شرکت زیر قانون کار و قرارداد خود حقوق می
حکم کارگزینی، فیش حقوقی، برگ دوم قرارداد و گواهی 

 .شود اشتغال به کار نیز به آنها داده نمی

 

ساله ساختمانی  ۱۶جان باختن یک کارگر 

 اثر سقوط از بلندی در

اه، مدیرعامل سازمان آتش نشانی فروردین م ۵۲روز جمعه 
 ۵۹روز پنجشنبه : ها گفت شهرداری تبریز به رسانه

ساله حین استفاده از باالبر در  ۲۹فروردین ماه، یک کارگر 
یک پروژه ساختمانی در تبریز از طبقه دوم ساختمان نیمه 

 .ت دادکاره سقوط کرده و جان خود را از دس
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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 

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

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

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 

حروم ساخته و جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حیات م

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

 "حال در اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"فردریک انگلس )
 

 ...  ارۀ زندگی رفیق شهید فاطمه حسن پوردر ب
   ۴از صفحه                                                                               

اسفند سال  ۴۹به دنبال رستاخیز سیاهکل و اعدام رفیق غفور حسن پور در 
خشم و نفرتی بزرگ سرا پای رفیق فاطمه این زن کمونیست  را  ۵2۲۶

را گرفت و او بیش از پیش خواستار آن بود که انرژی انقالبی اش را در ف
اما با توجه به عدم ارتباط با . راه رهائی توده های دربند ایران صرف نماید

چریکهای فدائی خلق او چاره ای نداشت جز اینکه تا پیدا کردن چنین 
م سنگینی به رغ. امکانی، انتظار بکشد و صیقل دهد سالح انتقام آبائی را

غم از دست دادن رفیق و آموزگاری چون رفیق غفور بیشتر فعالیتهای این 
مقطع از زندگی رفیق فاطمه در چهارچوب خانواده های شهدا و زندانیان 

غفور، فاطمه و )به خصوص که مادر این رفقا . فدائی دنبال می شد
به گفته شیرزن آگاه و شجاع و از اولین مادران مبارزی بود که ..( مصطفی

زنده یاد مادر سنجری، هنگامی که به جلوی زندان برای مالقات پسرانش 
می رفت با چنان روحیه مبارزاتی با مأموران رژیم شاه برخورد می کرد که 

این مادر شجاع با ایستادن در مقابل . همگان را تحت تأثیر قرار می داد
ده های مأموران دشمن و پخش نظرات مبارزاتی خود در میان خانوا

در . زندانیان سیاسی، الگوئی برای دیگر مادران زندانیان سیاسی گردید
مورد این مادر که فرزندان انقالبی چون فاطمه را در دامن خود پرورش 
داده و همچنان در جلوی درب زندانها و در میان خانواده های زندانیان 

: تسیاسی به او درس رزمندگی می داد، رفیق حمید اشرف نوشته اس
مادر رفیق شهید غفور حسن پور هنگامی که خبر تیرباران فرزندش را به "

انقالب ایران همچون درخت تناوری است که " :او رساندند چنین گفت
پسر من و نظایر پسر من . ریشه های قطورش در دل خاک وطن جای دارد

تنها شاخه های این درخت هستند و دشمن تنها میتواند شاخه های این 
را بزند ولی ریشه همچنان پابرجاست و با زدن هر شاخه، شاخه درخت 

پس من از مرگ فرزندم دلگیر نیستم، امید من . های بسیار خواهند روئید
 ."".به شاخه های جدید است

باالخره رفیق فاطمه امکان یافت با سازمان چریکهای فدائی خلق ارتباط 
عیدی بیدخی و رفیق کبیر در این زمان او با رفقا عبداهلل س. بر قرار کند

به این ترتیب آنچه که وی در همه این . فریدون جعفری در ارتباط بود
سالها در انتظارش بود واقعیت یافت و دوران جدیدی در زندگی رفیق 

از این زمان به بعد رفیق فاطمه در ارتباط با چریکهای . فاطمه شروع شد
 .فدائی خلق زندگی مخفی در پیش گرفت

وران بود که رفیق مصطفی حسن پور یکی از برادران رفیق در همین د
فاطمه نیز از زندان مشهد آزاد و با توجه به روابط گسترده ای که داشت 

در آن زمان . خیلی زود در ارتباط با چریکهای فدائی خلق قرار گرفت
سازمان چریکهای فدائی خلق شاخه ای در مازندران داشت که توسط 

آمده بود و در نتیجه آن در شهرهای آمل،ساری، رفیق جعفری به وجود 
این شاخه تحت مسئولیت رفیق . تیم هائی مستقر شده بودند... گرگان و

بهمن روحی آهنگرانی قرار گرفت و رفیق فاطمه و رفیق مصطفی نیز در 
 . این شاخه به مبارزات خود ادامه دادند

فدایی خلق، سرانجام زندگی الهام برانگیز چریک  ۱۲در دی ماه سال 
رفیق فاطمه حسن پوراصیل شیرجوپشت به پایان خود رسید و متاسفانه 
هنگامی که در این تاریخ شاخه مازندران زیر پیگرد های همه جانبه 
ساواک قرار گرفت رفیق فاطمه در یک درگیری قهرمانانه با نیروهای 
سرکوبگر رژیم سلطنت در شهر آمل، جانش را وثیقه تحقق آرمانهای 

 .گری خود نمودکار
 

 !دگرامی و راهش پر رهرو بافاطمه حسن پور  رفیق یاد 
 
 
 

 

 
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 

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

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 

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

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 

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

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

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

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

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

ی که هیچ کس نمی تواند یک فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه، قتل

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

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

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

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

 "کاب به قتل عمد محرز است حال در اینجا ارت

 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"فردریک انگلس )
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