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  ضرب وشتم كارگران معترض لوله سازي اهواز
كارگران شعار . كارگران كارخانه لوله سازى اھواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقھاى عقب افتاده در چھار راه نادرى اين شھر تظاھرات كردند

 .مى دادند زندگى در ايران حق مسلم ماست و نصر من هللا و فتح قريب
  .ن معترض يورش بردند و به ضرب و شتم آنان پرداختندمزدوران حكومتي به كارگرا

 ي لوله چدني اهواز برگزاري دومين تجمع اعتراضي كارگران كارخانه
 .ی خود تجمع اعتراضی برپا کردند ی لوله چدنی اھواز صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران کارخانه

ماھه از سوی مسئولين کارخانه در ميدان شھدای اھواز،  10بح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق کارگران کارخانه لوله چدنی اھواز، ص 
  .متری تجمع اعتراضی برپا کردند 30خيابان نادری، طالقانی، 

  .دقيقه با تجمع خود خيابان نادری را مسدود کردند 12کارگران به مدت   Rزم به ذکر است که در این تجمع،
یی متفاوت از  چھره  ھای دریافتی، در این تجمع اعتراضی نيروھای گارد ضد شورش که به دور تجمع کنندگان حلقه زده بودند، رشبر اساس گزا

  .ساعت ادامه داشت 3ی این کارگران را به نمایش گذاشتند و این تجمع بدون درگيری به مدت  تجمع روز گذشته
  .لوله بتونی اھواز از سوی مجموعه اعXم شده بود، که در این خبر تصحيح شد ی ، تجمع کارگران کارخانه در گزارش روز گذشته

  تحصن كارگران كارخانه مهيا مان اصفهان
مھر ماه كارگران كارخانه مھيا مان اصفھان كه واقع در شھرك صنعتي مورچه خورت ميباشد در اقدامي  29بنا بر خبر دريافتي صبح روز چھارشنبه 

ماھه سال جاري در مقابل استانداري اصفھان دست به تحصن و اجتماع زدند و خواستار احقاق  10نشدن حقوق و مزاياي اعتراضي به پرداخت 
  . حقوق خود شدند

  درصد كارخانه هاي سمنان بسته شدند 65بيش از 
طيل شدن ھستند و یا اینکه اکثر کارگران درصد از کارخانه ھای سمنان يا بسته شده اند و یا در حال تع 65بنا بر خبر دريافتي از شاھرود حدود

گفته ميشود بسياری از کارگران این .طبق گزارشات به دست آمده این شھرک به شھرک اشباح تبدیل شده است . خود را اخراج کرده اند
رگردند ولي متاسفانه این امر کارخانه ھا از اين موضوع بسيار ناراضی بوده به طوري که حاضرھستند با اندک پولی دوباره به ھمان کارخانه ب

  .ميسر نيست چرا که اين کارخانه ھا دچار ورشکستگی شده اند

  اخراج كارگران رسمي شركت گواه سازنده ماشين هاي سنگين
بنا به گفته يكي از . نفر ازكارگران رسمي خود را اخراج كرد 20)اتوبوس،كاميون(شركت گواه سازنده ماشين ھاي سنگين ,بنا بر خبر دريافتي 

كارگران بايد , شركت گواه جديداً با شركت ھاي پيمانكار قرار داد بسته و به كارگران رسمي اعXم كرده كه براي ادامه كار در اين شركت, كارگران
نفر از كارگران درخواست شركت گواه را قبول نكردند و  20در ھمين راستا  .با پيمانكاران قرارداد جديد امضا كنند در غير اينصورت اخراج مي شوند

  .از كار اخراج شدند به ھمين دليل به اداره كار شمالغرب تھران مراجعه و شكايت خودشان را به اين اداره تسليم كردند

  !اخراج كارگران معترض شركت مسيل باختر
ھر یک از این . به دستور نوتاش مدیر شرکت از کار اخراج شده اند ،فر از کارگران شرکت مسيل باخترن ١٢در چند روز اخير  ،بنا به خبر دريافتى

این کارگران اعتراض به شرایط سخت و غير انسانی کاری و بخصوص اعتراض نسبت به عدم " جرم. "سال سابقه کار دارند ۴تا  ١کارگران بين 
این کارگران در حالی از کار اخراج شده اند که حتی ھمان ! ماھه مرداد، شھریور و مھر است ٣ه دریافت دستمزدھا و مبالغ اضافه کاری مربوط ب

با وجود اینکه برای گذران  ،نفر از کارگران ۵٠٠ھم اکنون بيش از . قراردادھای کاری ناعادRنه و کارفرما پسندشان ھم به اتمام نرسيده است
از جانب نوتاش و کارچاق کنھای اطرافش با  ،دائی ترین نيازھای ضروری خود و خانواد ه ھایشان معطلندزندگی، برای زنده ماندن و برای تامين ابت

ھميشه از جمله حربه ھای ضد کارگری  ،اخراج از کار، بيکار سازی و تھدید کارگران به گرسنگی و فقر بيشتر! چماق اخراج از کار روبرو شده اند
اما مھمتر اینست که شکمھای . ن برای خاموش نمودن شعله اعتراضات برحق کارگری بوده و ھستسرمایه داران و دولتھای خدمتگزارشا

بازگشت  ،در کنار دیگر مطالباتشان ،خواست اصلی کارگران مسيل باختر در حال حاضر!گرسنه و دستھای خالی چيزی برای از دست دادن ندارند
  .ماھه معوقه ميباشد ٣و مبارز و ھمچنين دریافت فوری دستمزدھای به کار بی قيد و شرط و فوری کارگران اخراجی معترض 

مجری انواع طرحھای راه و  ،ھزار تومانی٢۶۴نفر کارگر قراردادی سفيد امضا با دستمزدھای  ۵٠٠شرکت راه و ساختمان مسيل باختر با بيش از 
بخش دیگری از کارگران در طرح ساخت سد دھلران ایXم  در حال حاضر بخشی از کارگران در پروژه مترو کمال شھر کرج و. ساختمانی است
    . دفتر اصلی شرکت در خيابان اسکندری تھران واقع است. مشغول به کارند

  »بر اين دولت سرمايه دارمرگ «

  !ایرانکارگران 
  !شھر و روستازحمتکشان 

ساعت کار در روز را تحمل کرده و چرخ ھای اقتصاد این  12تا  10طوRنی ساعات ای تأمين معاش خود و فرزندانمان در تمام طول عمر خود برا م
به این اميد که خانواده و فرزندانمان در رفاه به سر برند و از امکاناتِ زندگی، بھداشت، آموزش و تفریح بھره نھا ت. جامعه را در حرکت نگاه داشتيم

ھر زمان که  ،در تمام طول عمر خودما .  پيری و از کار افتادگی بتوانيم دمی را در آسایش و در کنار ایشان بسر بریم مند شوند و خود نيز، ھنگام
می طلبد، بر خود و فرزندان مان فشار آورده و به خيال از ما ی را شرایط سخت تردر زندگی  تحملو کار بيشتر  احساس می کردیم جامعه مان

و می  به اميد آنکه روزی این شرایط تغيير کرده دیمشبه حداقل ھا راضی  و رداختيمپخود سھم مان را برای تضمين بقاء و امنيت این جامعه 
اینک بيش از بيست سال از پایان جنگ و دو اما .  اسخ دھيمپمایت ھای بی دریغ زن و فرزند و ھمسایه و دیگران را حو  توانيم پاسخ محدودیت ھا

م امتمتوجه ميشویم که در اینک .  از رفاه بيشتر که ھمان زندگی حداقلی نيز خبری نيست ، و نه تنھامی گذرد» یسازندگ«و » بازسازی«دھه 
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تأمين بقاء و امنيت ال چيزی جز دروغ و وعده ھایِ پوچ نشنيده ایم و تمام از خود گذشتگی ھا و تحمل فشارھا را نه برای طول این سی س
  .جامعه، بلکه برای پر کردنِ جيب کارفرمایان و سرمایه داران به ھدر داده ایم

اچار به مبارزه نارفرمایان کدر نتيجه یِ فشارھای طاقت فرسایِ بھره وری و پول اندوزی  ،طبقه کارگر ایران ،ماسال است که  10به  يشباینک 
طرفی شاھد بيکاری از .  نيست که بتوانيم با خيالی آسوده از تأمين مایحتاج خود و امنيت شغلی مان سر بر بالين گذاریمبی ش.  شده ایم

رخانه و عدم نياز ھمکاران و ھم طبقه ای ھای خود ھستيم، اما از طرف دیگر می بينيم که این بيکاری نه به علت نبود بازار فروش محصوRت کا
ھنگاميکه کارفرمایان از .  عات کار ایشان بر دوش کارگران شاغل بوده استاسفشار  حميلتکارفرما به ساعاتِ کار این کارگران، بلکه به علت 

دیگر بخش ھای حقوقمان، از قبيل بيمه درمانی و  و ا از پرداخت دستمزدنتيجه یِ کار ما چاق تر و زندگی شان لوکس تر می شود،گاه ماه ھ
ھرجا و به . درصد کارفرمایان را دولت تشکيل می دھد 70قریب به این در زمانی است که و   .بازنشستگی و پاداش ھا و غيرو خودداری می کنند

ما را  و وعده ھای توخالیکه ابتدا با وقت تلف کردن و کاغذ بازی  ی یابيممی کارفرمایان و سرمایه داران مرجعی که رجوع می کنيم، آنھا را حام
  .Xق پاسخمان را می دھندبا تھدید و بند و ش و سپس ددوانن سر می

  !زحمتکشکارگران  !رفقا
است و  در اختيار منافع کارفرمایان و سرمایه داران امXً کاداری و نيروھای سرکوبگرش کامXً محرز است که این دولت با تمام دستگاه ھای اینک 

و دیگر موسسات خدماتی و جا که سرمایه داران و مالکان کارخانه ھا ھر  .بخشی از نظام سرمایه داری و شاید ھم مھمترین بخش آن می باشد
تی شان را به سراغ یا دستگاه امنيی کنند ر سرمان خراب مگویی به ما کم می آورند، عده ای چماقدار اونيفرم پوش را بتوليدی در پاسخ

نتایج کار ما را به دRر و طX  کهی رمایه دارانس ،اما .می فرستند و در زندان و بی دادگاه ھایشان مضروب و محکوم می کنندفعالترین کارگران 
را نه تنھا مجازات نکرده، بلکه افرادی چون محسن رضایی را برای  و به خارج می فرستند ی کنندمبار کاميون تبدیل کرده و ميلياردھا ميليارد 

وام «نھا را زیر لوای پرداخت فروش نفت را به حساب ھای بانک ھا ریخته و سپس آپول .  این سارقان، راھی ترکيه می کنند ميانجی گری به نفع
سيری ناپذیر ایشان به حدی اشتھای   .سرازیر می کنندون نظارتِ دولتی دبه جيب شرکایِ بخش خصوصی و بودجه ھای ب »ھای اشتغال زا

آدمخواران برای سود بری این .  است که آخر سال ھم ميلياردھا ميليارد پول بی پشتوانه چاپ کرده و دولت را به بانک ھا بدھکار نشان می دھند
مخدر را وارد کرده و واسطه ی مواد .  و فرزندان ما را در بازارھای برده داری کشورھای عربی می فروشندزنان .  دست به ھر کاری می زنند

اسکله ھای غير رسمی شان در رأس قاچاقچی ھای محصوRت مصرفی و قاچاق با .  تقالش به کشورھای اروپایی و آمریکایی می شوندنا
مسلم است خوب . در کانتينر جای بگيرد و بار کشتی و ھواپيما و کاميون شود قرار می گيرندسوخت به خارج و ھر چيز دیگری که از لوله بگذرد و 

است که به ما اجازه تشکل نمی مسلم  . دارند و بيدادگاه و زندان و شXق نياز به چماقدار مسلحیی یه و بلبشو که برای حفظ چنين نظام بی رو
این نظام سرمایه داری  آری.  تغذیه کنند را و خونخوار رند و این ماشين آدمخواری باز دااعتراضرا از ھر گونه  ام ات ،کارشان نشویمدھند تا مزاحم 

  .جلوگيری کند است که تنھا انگيزه یِ موجودیّتش سودآوری سرمایه داران است و تنھا امکانِ بقایش دولتی است که از قدرت گيری مردم
  !طبقه ای ھا و ھمدردان مبارزھم 

 ود و بازپس گيریامنيّت شغلی خقل برای به این اجحافات و بی نظمی ھا باز شده و حدا ما چشمانِ بيش از ده سال است که اینک 
کارگران  در تعداال باین مدت ده سال ھر روز و ھر سدر .  دستمزدھای معوقه و حقوق به سرقت رفته خود با کارفرمایان مان درگير شده ایم

 افزوده شده و روزی نيست که ھزاران نفر از ما در اقصا نقاط کشور با کارفرمایان و سرمایه داران و دستگاه ھای اداری دولتی و امنيتی و اعتراضی
بغير از تمکين در ھمراه سرکوبشان به ما می گویند که تا دنيا دنيا است ھميشه ھمينطور بوده و ھيچ راھی  آنھا  .نتظامی شان درگير نباشيما

  !دروغ استاین .  مقابل نداریم
باید کارخانه ای چرا .  محصوRت مھم می شود» قيمت«ما باید توليد کنيم تا کارفرما سود ببرد؟ این بعلت سود بردن سرمایه دار است که را چ

ن حرف اینست که بيکار گردند چون در فXن نقطه جھان این کاR ارزان تر توليد می شود؟ بغير از آنست که معنی ای بسته شود و کارگرانش
سود بيشتر ھم یعنی   کارخانه ھمين محصول را از فXن کشور وارد کند تا سود بيشتری ببرد؟ گاه داشتننسرمایه دار می تواند به جای باز 

، و نظامی که انگيزه نظم و حرکتش سود و انباشت سرمایه و پول باشدجامعه !  از پول و طXسرمایه داران انباشتن جيب و حساب ھای بانکی 
پر سود تری از قاچاق و فساد و دزدی پر درآمدتر و کار چه .  ھم دنبالش می آید نهخوب مسلم است که برده فروش، قاچاقچی و دزد سرگرد

در جامعه ای که ھمه زندگی می کنند تا سرمایه داران سود اندوزی کنند، ھمين دزدان و قاچاقچيان و مفسدان ھستند که خود را   سراغ دارید؟
دار نيست که ھمين خنده .  نشينند و کنترل بازار و توليد و زندگی مان را در دست می گيرنده و در رأس مقام ھا و وزارتخانه ھا می R کشيدبه با

تأسف بار نيست که ھر اقدامی برای متشکل کردن مردم در در زندان می اندازد؟  » قانون«جماعت فعال کارگری را به بيدادگاه می کشد و به نام 
چگونه می توان گفت که زندگی ای بھتر از   می شود؟  محسوب» اقدام عليه امنيت ملی«مبارزه با دزدی و کXه برداری و فساد سرمایه داران 

بھره «و » مالکيّت«زیر لوای دزدی و فساد، و ھدف انسان ھا از بقا، فقط ی گزندکار و این ممکن نيست؟  چه کسی گفته است که تنھا انگيزه یِ 
زن و بچه یِ ما و و  آنھا دروغ می گویند و این دروغ ھا از طریق فيلم و تلویزیون و سينما و قصه ھای رادیویی به خورد ما می دھند  است؟» وری

  .ت ھایشان گمراه می کنندعار مدارس و جمما را د
  !و رفقای گرامیدوستان 
ما چه که به .  ھنگاميکه به جای سودآوری سرمایه داران، رفاه و آسایش مردمان انگيزه و ھدف کار و زندگی مان باشد.  بھتر ممکن استزندگی 

مردم ھدف ما  ن تر توليد می شود؟  ھنگاميکه تأمين کار کارگران برای نان آوری و بھبود زندگیدر فXن نقطه جھان محصوRت کارخانه ھای ما ارزا
 ما با داشتن کار و درآمد بتوانيما محصولی ارزان چينی به چه درد ما می خورد ھنگاميکه حتی ھمان را ھم نتوانيم بخریم؟فXن .  باشد

  تھيه کنيم؟ محصوRتی که خود توليد می کنيم برای زن و فرزندمان
مسلم است تا زمانيکه این دولت اما .  باید جامعه ای را بنا کنيم که انگيزه کار و فعاليتش تأمين معاش و بھبودی زندگی مردم باشدما  !آری
رسيم و تا آنجا که قدرت دارد از پایه بنين جامعه یِ عاری از دزدی و فساد و سود اندوزی مایه دار پا برجاست ھرگز نخواھد گذاشت به چسر

 مال و ثروتسھم بيشتر خوشبختانه چند ماھی است که ميان این دزدان و غارتگران بر سر اما .  گذاری چنين نظم و نظامی جلوگيری خواھد کرد
ی می شعارھایآنھا .  و قدرت دعوا افتاده و مردم و جوانان قھرمان ما نيز این فرصت را تشخيص داده و برای تغيير آنچه ھست به خيابان ھا آمدند

اما تا زمانيکه خود ما بصورت گسترده و سازمان !  »مرگ بر این دولت مردم فریب«، »مرگ بر دیکتاتور«  :ان داردمدھند که حکایت از ھمدردی 
م طبقه ای ھایمان در یک از یک خط توليدی و یا ھرشته ھایمان  حل اشتغال، یا ھممان در میافته در زیر بيرق ھای مشخص کننده ی ھمکاران 

بيایيد و پس .  ر این مبارزات، ھمراه با دیگران شرکت نکنيم، ھيچکس خواسته ھای ما را فریاد نخواھد زدیيم و درد ھم نياگکشور استان و و  شھر
ناه و ميانِ دریای پن ھا و ميدان ھا آمده و در به خياباآبان  13 یھمين تظاھراتِ سراسر زااز ھمکاران و ھم طبقه ای ھای خود دعوت کنيم تا 
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