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ماهنامه کارگری

گسترش حمایت از کارگران هفت تپه

در بارۀ زندگی رفیق شهید

در داخل ایران!

محمد رضا الماسی!

سرسخن:
اعتصاب کارگران هفت تپه و
فوالد اهواز ،جلوه ای از
قدرت طبقه کارگر
بر اساس گزارشات منتشر شده ،اعتصاب و تظاهرات و
تجمعات پر شکوه کارگران هفت تپه پس از نزدیک به
یکماه به پایان رسید .با توجه به این واقعیت که بخشی از
کارگران معتقد بودند که اعتصاب باید تا دستیابی به همه
مطالبات طرح شده کارگران از جمله آزادی کارگران زندانی
و سلب مالکیت از مالک کنونی مجتمع هفت تپه و خروج
این واحد بزرگ تولیدی از طرح خصوصی سازی دولت
جمهوری اسالمی ادامه یابد ،برخی مدعی شدند که
اعتصاب بدون رسیدن به مطالبات خود به پایان رسیده
است .در این رابطه گفته شده که علت این امر نقش و
عملکرد برخی از کارگران و نمایندگانی بود که در بیست و
هشتمین روز اعتصاب ،زمانی که مدیریت جدید مجتمع
هفت تپه در کنار رئیس اداره کار و فرماندار شروع بهره
برداری از کارخانه را اعالم نمود ،برایش دست زدند .اما،
جای تردید نیست که توقف این دور از مبارزات کارگران
هفت تپه بدون اعمال سیستماتیک فشار امنیتی و فرا
خواندن کارگران به نهاد های امنیتی و تهدید و ارعاب آنها
از یک سو و در همان حال تالش برای نفوذ در صفوف
کارگران و ایجاد تفرقه و دو دستگی در میان آنها امکانپذیر
نبود .واقعیت این است که در جریان اعتصاب طوالنی
کارگران هفت تپه کارفرما و مقامات دولتی به جز اعمال
سرکوب و زور آشکار برای مرعوب ساختن و تفرقه انداختن
در صفوف کارگران به ترفند های گوناگونی متوسل شدند .
آنها در گام اول با یورش به نمایندگان و فعالین کارگری
نزدیک به بیست کارگر را دستگیر و پس از کوشش در
مرعوب ساختنشان ،آنها را به قید کفالت آزاد نمودند و تنها
از آزادی اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان اصلی کارگران
خودداری کردند .سپس دو ماه حقوق پرداخت نشده
کارگران را به حساب های آنها واریز نمودند .در همان
مقطع ،همچنین مدیر عامل شرکت را تغییر داده صفحه 2

روز سه شنبه  ۲۹آبان ماه ،در پی ادامه مشکالت در هفت
تپه و ادامه اعتراضات کارگران در این واحد تولیدی۴۲ ،
نفر از وکالی دادگستری که بیشتر آنها از اعضای کانون
وکالی خوزستان هستند ،در بیانیهای خواستار رسیدگی به
مشکالت کارگران و حل مصائب آنها شدند .متن این بیانیه
به شرح زیر است :با توجه به نامگذاری سالهای اخیر
تحت عنوان تولید و حمایت از کار و محصول داخلی ،بدون
شک پایه و اساس پیشرفت صنعت ایران ،نیروی کار و
کارگران میباشند که با تامین نیازهای اولیه ایشان و
رعایت حرمت و کرامت انسانی آنهاست که میتوان به
آینده روشنی امید داشت .متاسفانه در سالیان اخیر این
طبقه شریف و زحمتکش با بیمهری کارفرمایان و بعضا
نهادهای دولتی مواجه شده و مدتهاست که در نتیجه
سوءمدیریت ،زیادهخواهی و عدم شفافیت مدیران ،حقوق
اولیه کارگران تضییع گردیده و در بسیاری از موارد جهت
دریافت حقوق ماهیانه و گذران زندگی روزمره دچار مشکل
میباشند .با توجه به عدم حل مشکالت ایشان در مواردی
ناچار به تجمعاتی مسالمتآمیز گردیده تا بتوانند با جلب
نظر مسئولین امر ،راهی برای برونرفت از این مسائل
بیابند و چنین تجمعاتی بدون هیچگونه جهتگیری سیاسی
بوده و کارگران که از بطن جامعه برخاستهاند ،هدفی جز
بهرهمندی از حقوق اولیه خویش ندارند .ما وکالی
دادگستری با توجه به اصل  ۲۷قانون اساسی ،کنوانسیون
بینالمللی حقوق مدنی سیاسی و ماده  ۲۰اعالمیه جهانی
حقوق بشر ،چنین تجمعات مسالمتآمیزی به جهت مطالبه
حقوق صنفی را امری قانونی دانسته و ضمن حمایت از
مطالبه مسالمتآمیز حقوق قانونی کارگران ،از مسئولین نیز
خواهان توجه و رفع مشکل این طبقه شریف هستیم.

چریک فدائی خلق رفیق محمد رضا الماسی در سال 13۴1
در شهرستان قصر شیرین در یک خانواده کارگری چشم به
جهان گشود .موقعیت کارگری خانواده بطور طبیعی وی را
با رنج ودردی که خانواده های کارگری با آن دست به
گریبان می باشند آشنا نمود .
در جریان انقالب سالهای  56و  5۷که وی در آن ایام
هنوز نوجوانی بیش نبود همچون خیلی از هم نسالنش به
صفوف انقالب پیوست و از مبارزات آن دوره تجربه
آموخت .آوازه سازمان چریکهای فدائی خلق به دلیل مبارزه
مسلحانه اش با رژِیم شاه موجب هواداری این رفیق از این
سازمان شد .بعد از قیام بهمن با توجه به فضای شبه
دمکراتیکی که با سقوط رژیم شاه به دست توده ها در
جامعه ایجاد شده بود با شور و شوق تمام به تجمعات
خیابانی و بحثهای جاری در میان جوانان در قصر شیرین
پیوست .رفیق الماسی هنگامی که یورش جمهوری
اسالمی به کردستان و جنایاتی که این رژیم ددمنش علیه
خلق کرد اعمال نمود را به عینه دید ،ضرورت مبارزه
قاطعانه با رژیم جدید را با پوست و گوشت خود درک کرد.
در این زمان او دریافت که سازمانی که وی از آن هواداری
می کرد به جای مبارزه قاطعانه با دشمنان توده ها ،راه
مماشات با رژیم سرکوبگر جدید را در پیش گرفته است .لذا
فورا با اعالم موجودیت چریکهای فدائی خلق ایران به
هواداری از این سازمان برخاست .در آن زمان رفقای
کرمانشاه (عمدتا زنده یادان برادران کریمی) آثار چریکهای
فدائی خلق را از کرمانشاه به قصر شیرین برده و در آنجا
پخش می کردند .این امر باعث آشنائی رفیق محمد رضا
الماسی با این رفقا و در ارتباط قرار گرفتن با چریکهای
فدائی خلق شد .به این ترتیب رفیق محمدرضا از اولین
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در شرایطی که سرمایه داران و دولت حامی آنها همواره تجربه جنبش کارگری دنیا" ،شوراهای کارگری"،به عنوان
اعتصاب کارگران ...از صفحه 1
می کوشند که اعتصابات و اعتراضات کارگری از چهاردیوار یک نهاد "نوع جدیدی از «حکومت» است که انقالب آنرا
و فردی به نام"کیومرث کاظمی"را مجددا به این سمت
کارخانه فراتر نرود و عمال از چشم بقیه کارگران "پنهان" بوجود" می آورد ،آنهم زمانی که " انقالب به نهایت اعتال
منصوب نمودند .قابل توجه است که کاظمی فردی می
بماند کارگران هفت تپه و نمایندگان آگاه آنها در این خود رسیده"( )1باشد .یعنی زمانی که توازن قوا بین
باشد که سال گذشته و در جریان اعتصاب آن زمان
فاصله با توسل به ابتکار های گوناگون قادر شدند نه تنها نیروهای انقالب و ضد انقالب به نفع نیروهای انقالب به
کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه ،از سوی امید اسد بیگی،
خبر اعتصاب خود را به گوش همگان برسانند بلکه با رهبری طبقه کارگر تغییر کرده باشد .با توجه به این امر،
مالک فعلی این مجتمع برای شکستن اعتصاب کارگران
درآمیزی مبارزات خود با توده های ستمدیده شهر شوش و طرح این ایده و تالش برای درک شرایط شکل گیری و
انتخاب شده و به صحنه فرستاده شده
عملکرد شورا ها گام مهمی است که
بود و البته تالشهایش جهت پایان دادن
می دانیم که در تجربه جنبش کارگری دنیا" ،شوراهای کارگری"،به عنوان یک
طبقه کارگر ما با توجه به رسالتش در
به آن اعتصاب هم بی نتیجه نبود.
رهبری انقالب اجتماعی در ایران باید
نهاد "نوع جدیدی از «حکومت» است که انقالب آنرا بوجود" می آورد ،آنهم
در حال حاضر با تغییر مدیریت کارخانه،
برای رسیدن به پیروزی به پیش
زمانی که " انقالب به نهایت اعتال خود رسیده" باشد .یعنی زمانی که توازن
قصد بر آن است که برنامه های ضد
بردارد .بی دلیل نبود که گردانندگان
کارگری چندی به مورد اجرا گذاشته
قوا بین نیروهای انقالب و ضد انقالب به نفع نیروهای انقالب به رهبری طبقه
رژیم جمهوری اسالمی به مثابه رژیم
شود .از جمله آنها قصدتشکیل " شورای
کارگر تغییر کرده باشد .با توجه به این امر ،طرح این ایده و تالش برای درک
حامی سرمایه داران اینقدر از اعتصاب
اسالمی کار" را در هفت تپه دارند که
کارگران هفت تپه و همچنین کارگران
شرایط شکل گیری و عملکرد شورا ها گام مهمی است که طبقه کارگر ما با
امروز دیگر نه فقط برای کارگران بلکه
فوالد اهواز و انعکاس مبارزات آنها در
توجه به رسالتش در رهبری انقالب اجتماعی در ایران باید برای رسیدن به
برای عموم نیز آشکار است که چنان
سطح جامعه نگران بوده و هستند  .به
شوراهائی ارگان های سرکوب رژیم در
پیروزی به پیش بردارد .بی دلیل نبود که گردانندگان رژیم جمهوری اسالمی به
طور کلی در این اعتصابات که
مراکز تولید می باشند .با تشکیل
مثابه رژیم حامی سرمایه داران اینقدر از اعتصاب کارگران هفت تپه و همچنین
کارگران علیرغم همه فضای امنیتی و
شوراهای اسالمی آنها می کوشند
سرکوب های وحشیانه و بی رحمانه
کارگران فوالد اهواز و انعکاس مبارزات آنها در سطح جامعه نگران بوده و
مجمع نمایندگانی را که منتخب
رژیم پا در میدان مبارزه گذاشته اند و
هستند .
کارگران هفت تپه هستند را منحل
ابتکارات و خالقیت های قابل
سازند .مدیریت جدید همچنین ایجاد
سپس با جلب حمایت و پشتیبانی کارگران و اقشار تحت تحسینی از خود بروز داده و در معرض دید عموم قرار می
یک "کمیتۀ انضباطی" را در دستور کار خود قرار داده
ستم مردم در سراسر ایران از کارگران ،باعث ایجاد فراز دهند ،به طور عینی به همگان نشان می دهند که به
است ،کمیته ای که وظیفه عاجلش بی هیچ تردیدی
جدیدی در مبارزات طبقه کارگر ایران شدند .تعمق روی راستی انقالبی ترین طبقه در جامعه می باشند و شایستگی
تصیفه حساب امنیتی با کارگران فعال و معترضی خواهد
این دست آورد بزرگ بیانگر چه حقایقی است؟ چه زمینه رهبری مبارزات همه توده های ستمدیده ایران را دارا می
بود که پرچم اعتصاب و مقاومت را علیه سرمایه داران و
هائی به کارگران برای جلب حمایت دیگر ستمدیگان باشند.
جمهوری اسالمی در حرکت مبارزاتی هفت تپه برافراشته
جامعه انگیزه داده و آنها را نسبت به این امر امیدوار می با نشان داده شدن گوشه ای از قدرت طبقه کارگر ما در
بودند
کرد؟ و کدام زمینه و شرایط مادی موجب حمایت دیگر جریان مبارزات اخیر بسیاری دارند این واقعیت را درک می
اعتصاب نزدیک به یک ماهۀ کارگران هفت تپه به رغم
توده های ستمدیده از کارگران و ابراز همبستگی با آنان کنند که طبقه کارگر ما مرکز تمام امیدواریها و خوش بینی
اینکه به برخی از مطالبات اصلی خود دست نیافت،یکی از
می شود؟ بی شک پاسخ این است که آنها دارای یک های مردم آگاه و آزادیخواهان جامعه نسبت به آینده
بزرگترین حرکات کارگری در سالهای اخیر بود که
دشمن مشترک می باشند .به عبارت دیگر کارگران با جنبش در ایران می باشد .طبقه کارگر ما در جریان تجارب
دستاوردهای انکار ناپذیری برای کارگران و جنبش
همان بورژوازی یا طبقه سرمایه دار در ایران درگیر مبارزه مبارزاتی  ۴۰سال اخیر خود با پوست و گوشت خود درک
کارگری به جا گذاشت ،دستاوردهائی که مبارزات کارگری
اند ،و با همان دولت مدافع این بورژوازی سر ستیز دارند کرده است که زیر سلطه رژیم دار و شکنجه جمهوری
تا سالها از آن سود خواهند برد .به طور برجسته این
که دیگر توده ها از معلمین گرفته تا دانشجویان تا اقشار اسالمی هیچ حقی برای هیچ طبقه ای از تعرض
اعتصاب عمال اتحاد کارگران را تعمیق و به آن بعدی
مختلف خرده بورژوازی و از جمله کسبه های خرد .دشمن دیکتاتوری حاکم در امان نیست .لذا کارگران رزمنده ایران
سراسری بخشیده است .اگر روی همین یک واقعیت تأکید
مشترک همانا سرمایه داران وابسته و رژیم جمهوری اگر می خواهند به خواستهای بر حق خود از جمله
کنیم آنگاه بهتر می توانیم با درسگیری از مانیفست حزب
اسالمی است که با همه ذرات وجودش به امپریالیسم "کار،نان،آزادی و اداره شورائی" برسند باید راهی را طی
کمونیست ( نوشته مارکس و انگلس) و با استناد به آن
وابسته بوده و سیاست هایش در جهت تأمین منافع کنند که به نابودی نظم طالمانه حاکم و جمهوری اسالمی
بگوئیم که نتیجه واقعی مبارزه کارگران هفت تپه "کامیابی امپریالیستها تنظیم و تدوین شده است.
به عنوان حافظ این نظم منجر گردد.
بالواسطه آنان" نیست "بلکه اتحاد کارگران است که
یکی دیگر از دست آوردهای مهم کارگران هفت تپه این زیرنویس:
همواره در حال نصج"است.
بود که آنها با تالش برای تشکیل شورای کارگری و طرح
-1لنین در مقاله" نخستین گنگره کشوری شورا
از دست آوردهای مهم اعتصاب کارگران هفت تپه این بود شعار "اداره شورائی" مجتمع نیشکر هفت تپه توسط
های نمایندگان کارگران و سربازان" که در
که توانست از محدوده کارخانه فرا تر رفته و همدلی و کارگران  ،در حقیقت ،در شرایط ملتهب جامعه و در
ژوئن  1917نوشته شده از شوراهای کارگری
همبستگی مردم شهر شوش را کسب نموده و بتدریج شرایطی که قدرت های خارجی به مثابه دشمنان مردم ما
فضای کل جامعه را به نفع خود تغییر دهد .تأثیر این در حال آلترناتیو سازی های ضد مردمی هستند ایده و به عنوان یک "مؤسسه" نام برده و می گوید که
اعتصاب تا آنجا بود که کارگران و معلمان و دانشجویان در طرحی از چگونگی و عملکرد دولت جانشین را تا حد توان این مؤسسه  ":نوع جدیدی از "حکومت" است
شهر های مختلف به اشکال مختلف و از جمله با شعار خود در سطح جامعه اشاعه دادند .البته این امر که کارگران که انقالب آنرا بوجود آورده و نمونه آن فقط
"فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم" پشتیبانی خود را از ما در چه پروسه ای خواهند توانست به این هدف عالی هنگامی در تاریخ دیده شده که انقالب به نهایت
این اعتصاب اعالم نمودند.
خود برسند فعال مورد بحث ما نیست .می دانیم که در اعتال خود" رسیده است.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
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زندگی نامۀ چریک فدایی خلق ،رفیق محمد رضا ...
از صفحه 1
هواداران چریکهای فدایی خلق در قصر شیرین بود که بعدا خود ،آثار سازمان را
از کرمانشاه دریافت و در سطح شهر توزیع می کرد.
بعد از شروع جنگ ایران و عراق ،رفیق اجبارا همراە خانواده اش به اسالم آباد
نقل مکان نمود و با توجه به تجربیاتی که در این فاصله کسب نموده بود
مسئولیت هسته های هوادار چریکهای فدایی خلق در آن شهرستان بر عهده
اش گذاشته شد .رفیق محمد رضا در مقطعی که رفقای کرمانشاه برای تامین
هزینه های فعالیتهای مبارزاتی خود تصمیم به مصادره بانک هائی را گرفته
بودند ،به مشارکت با آن رفقا پرداخت و در مصادره ی بانک فرهنگیان
قصرشیرین که در اوایل سال  5۹رخ داد شرکت نمود .در اسفند ماه 136۰
دژخیمان جمهوری اسالمی به تشکیالت هواداران چریکهای فدایی خلق در
استان کرمانشاه هجوم بردند .در این زمان ،رفیق محمدرضا الماسی در
تشکیالت اسالم آباد غرب فعالیت داشت و متأسفانه در آن شهر به دست
مزدوران رژیم دستگیر و زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفت .از آنجا که
آن شکنجه ها کافی نبودند ،مزدوران ،وی را به همراه تنی چند از زندانیان
مقاوم به سپاه کرمانشاه انتقال دادند و در آنجا نیز وی را مورد شکنجه قرار
دادند .مقاومت رفیق محمد رضا در زیر شکنجه های دژخیمان جمهوری
اسالمی به گونه ای بود که آوازه اش خیلی زود در سطح زندانها پخش شد و
هنوز هم الهام بخش زندانیان سیاسی آن دوران می باشد .با توجه به این
واقعیت که دوران بازجوئی و دادگاه و زندان یکی از دوران های محک یک
انقالبی می باشد رفیق محمد رضا در عمل نشان داد که چه سرافرازانه این
دوران را پشت سر گذاشته است.
سرانجام شب پرستان حاکم در شب نهم مرداد ماه  1361رفیق را در زندان
دیزل آباد کرمانشاه ،تیر باران نمودند .به این ترتیب طبقه کارگر قهرمان ما یکی
از رزمندگان خود و چریکهای فدائی خلق یکی از صمیمی ترین یارانشان را از
دست دادند .اما یاد و خاطره وی هرگز فراموش نخواهد شد و الهام بخش
انقالبیونی خواهد بود که رسالت به سرانجام رساندن سرنگونی قطعی جمهوری
اسالمی را بر دوش می کشند.

یاد رفیق محمد رضا الماسی جاودان و راهش پر رهرو باد!

بازداشت  7نفر از کارگرانِ مجتمع مس میدوک به دلیل
برگزاری تجمع اعتراضی
صبح روز سه شنبه  ۲۲آبان ماه ،تعدادی از کارگران شاغل در معادن مجتمع
مسِ میدوک در منطقه شهر بابک استان کرمان ،در حمایت از کارگران
بازداشت شده ،با حضور در کنار گلزار شهدا در محدوده مصلیِ شهر بابک،
خواستار آزادی همکاران خود شدند .کارگران معترض اعالم داشتند :براساس
شکایتی که از سوی کارفرما در مراجع قضایی مطرح شده ،از روز شنبه 1۹
آبان ماه ،به دلیل برگزاری اعتراضات صنفی ،برای  5نفر از کارگران احکام
بازداشت صادر و یک روز بعد یعنی روز یکشنبه  ۲۰آبان ماه ،نیز حکم
بازداشت  ۲کارگر دیگر صادر شده است.
بر اساس این گزارش ،از ابتدای آبان ماه جاری حدود  6۰۰نفر از کارگران
پیمانکاری معادن مس شهربابک در اعتراض به شرایط نابرابر مزدی که میان
آنها و دیگر همکارانشان وجود دارد ،اعتراضاتی برپا کردهاند که در نتیجه
تعدادی بازداشت شدند.
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33درصد بازنشستگان با مستمریِ معادلِ حداقل دستمزد

به گزارشی به تاریخ جمعه  1۸آبان ماه ،براساس آمار و اطالعات به دست آمده از مبلغ مستمری
بازنشستگان در سال  ،۹6تعداد کل بازنشستگان یک میلیون و  ۷6۹هزار و  ۹۷۸نفر است که
 1۴6هزار و  ۹۲۷نفر از آنان زن هستند .بازنشستگان با مستمری معادل حداقل دستمزد،
بیشترین تعداد را درمیان گروههای مستمریبگیر دارا هستند به طوری که  33درصد
بازنشستگان را شامل میشوند 3۹ .درصد بازنشستگان زن ،مستمری معادل حداقل دستمزد
دریافت میدارند که بیشترین تعداد در میان گروههای مستمری زنان محسوب میشود.

کارگران هفت تپه با تجمع در محدوده شرکت خواستار آزادی
همکاران بازداشتی خود شدند

روز یکشنبه  11آذر ماه ،در  ۲۸مین روز از تجمع کارگران هفت تپه ،یکی از کارگران مجتمع
گفت :انتقال تجمع کارگران به درون محدوده شرکت پس از آن صورت گرفت که روز شنبه 1۰
آذر ماه ،با حضور برخی مسئوالن ،مدیریت مجتمع تغییر کرد و در عین حال ما کارگران در
فضایی محدودتر نسبت به روزهای گذشته ،خواستار مطالبات صنفی و آزادی همکاران بازداشتی
مان شدیم .مسئوالن در این روز در جمع اعتراضی کارگران هفت تپه حاضر شدند و پس از
گوش دادن به خواستههای صنفیمان ،وعده عملی شدن مطالباتمان را دادند .یکی دیگر از
شروط ما کارگران برای خاتمه اعتراضات ،آزادی بیقید و شرط همکاران بازداشتیمان است وی
با بیان اینکه مسئوالن حاضر و مدیریت جدید از تجمعکنندگان خواستند با شرایط جدید ایجاد
شده به اجتماعات اعتراضی صنفی خود پایان دهند ،افزود :مشکالت مجتمع و سایر خواستههای
صنفی بایستی محقق شود تا دلیلی برای ادامه اعتراضات باقی نماند .همچنین در بیست و
هفتمین روز متوالی اعتراضات کارگران هفت تپه(صبح روز شنبه  1۰آذر ماه ،)،یکی از کارگران
معترض اعالم داشت :پس از آنکه او و همکارانش در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند،
گروهی از کارگران هفت تپه تصمیم گرفتند با تجمع در محدوده شرکت ،خواستههای صنفی
خود را پیگیری کنند .وی در توضیح علت جابجایی محل اجتماع خود و همکارانش گفت :از
همان آغاز هدف ما از برپایی تجمع صنفی پیگیری خواستههایمان بود اما چون امروز قرار بود
تعدادی از مسئوالن استانی و شهرستانی برای شنیدن مشکالتمان در کارخانه حاضر شوند ،در
نتیجه تصمیم گرفتیم تا محل تجمع خود را تغییر بدهیم .روز پنجشنبه  ۸آذر ماه ،سیدرضی
نوری نماینده مجلس از شوش ،در محل اعتراض کارگران حضور پیدا کرده بود اما به دلیل
عصبانیت کارگران ،اجازه سخنرانی نیافت.

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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ماهنامه کارگری
شروع به کار به معنای برآورده شدن

تداوم تجمعات اعتراضی کارگران گروه

همه مطالبات ما نیست!

ملی فوالد ایران

به گزارش روز یکشنبه  11آذر ماه خبرنگار ایلنا ،آژیر تولید
در هفت تپه به صدا درآمد .در این باره یکی از اعضای
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه میگوید :بازگشایی و
آغاز به کار ،به معنای حل مشکالت و دستیابی به مطالبات
نیست .پرداخت معوقات مزدی ،آزادی همکاران بازداشتی،
انعقاد قرارداد کار با  15۰۰کارگر روزمزد ،تعیین تکلیف
وضعیت کارخانه و تعمیرات آن ،اجرای طرح طبقهبندی
مشاغل ،پرداخت مطالبات بیمهای کارگران فصلی ،پرداخت
هزینه بازنشستگی کارگران مشمول ،برطرف شدن بحث
تقسیم اراضی ،تغییر مدیریت و حل مشکل
"خصوصیسازی" و تعیین تکلیفِ تخلفات صورت گرفته
توسط سازمان خصوصیسازی در روندِ واگذاری هفتتپه،
از مهمترین خواستهها و زیربنای مطالبات ما می باشد.
یکی دیگر از کارگران هفتتپه میگوید :مسئوالن هر کدام
در رسانهای از شروع به کارِ کارگران خبر دادهاند .این
رقابت برای انتشار خبر آغاز به کار هفته تپه ،جالب است
آنهم در شرایطی که ما کارگران خودمان تصمیم گرفتهایم
به سر کار بازگردیم .مسئوالن تا امروز کجا بودند؟ چرا در
این یک ماهی که از اعتصاب ما گذشت ،در رسانهها
مصاحبه نکردند و اسم "هفت تپه" را نیاوردند.

صبح روز دوشنبه  5آذر ماه ،در 1۷مین روز اعتراضات
صنفی کارگران گروه ملی فوالد ایران ،مدیرعامل این
مجتمع صنعتی گفت :فروش محصوالت تولیدی گروه ملی
فوالد ایران در بازار آزاد آغاز شده که در نتیجه آن در
روزهای آینده شاهد پرداخت نیمی از مطالبات معوقه مزدی
کارگران خواهیم بود .با ابالغیه فروش آزاد محصوالت
تولیدی مجتمع گروه ملی فوالد ایران به ارزش مالی حدود
 1۴۰میلیارد تومان ،الویت اصلی شرکت ،پرداخت حقوق
کارگران خواهد بود که در مرحله اول یک ماه و نیم از
معوقات مزدی سه ماهه کارگران در ماه جاری ( آذر ماه)
پرداخت میشود و مابقی نیز در دی ماه به حساب کارگران
واریز خواهد شد .صبح روز سه شنبه  6آذر ماه ،اعتراضات
کارگران وارد 1۸مین روز خود شد .کارگران ،مسیر خیابان
نادری تا استانداری و چهار راه نادری تا سی متری شهر
اهواز را راهپیمایی کردند .روز گذشته (دوشنبه  5آذر ماه)
کارفرما از کارگران خواسته بود به اعتراضات صنفی خود
پایان دهند .کارگران میگویند :مطالبه اصلی ما عالوه بر
پرداخت معوقات مزدی ،راهاندازی خطوط تمام واحدهای
تولیدی گروه ملی فوالد ایران است که بیش از  ۴هزار
کارگر در آن مشغول کارند.
در ادامه اعتصاب کارگران گروه ملی فوالد ایران روز
یکشنبه  11آذر ماه ،جمعی از کارگران این شرکت در
۲3مین روز متوالی برای چندمین بار مسیر خیابان نادری،
چهار راه سی متری تا محل ساختمان استانداری خوزستان
را راهپیمایی و با دادن شعار" من کاوه آهنگرم ،تاب ستم
نیاورم" در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.
کارگران میگویند :اخیرا برخی از مسئوالن دولتی در
رسانهها از پرداخت  ۲ماه از حقوق همه کارگران خبر داده
بودند اما این  ۲ماه حقوق معوقه فقط برای حدود  1۲۰نفر
از کارگران زیر دیپلم پرداخت شده است .بیش از 35۰۰
کارگر در مجتمع ملی فوالد ایران مشغول به کار هستند
که تقریبا هر روز برای تحقق مطالبات مزدی خود دست به
اعتراض صنفی میزنند .روز دوشنبه  1۲آذر ماه ،کارگران
گروه ملی فوالد ایران در ۲۴مین روز متوالی اعتصاب ،با
تجمع در مقابل دفتر جزایری نماینده خامنه ای در
خوزستان فریاد زدند "نه حاکم نه دولت ،نیستن به فکر
ملت" " ،می ایستیم می میریم ،حقِمونو میگیریم" در حین
راهپیمایی ،کارگران علیه دولت حسن روحانی نیز شعار می
دادند " کلید ساز دروغگو ،کلید تدبیرت کو؟ "

با توجه به اینکه کارفرما به تعهداتی که داده بود عمل
نکرد اعتصاب کارگران ادامه یافت و در روز سه شنبه 13
آذر ماه ،کارگران گروه ملی فوالد ایران برای ۲5مین روز
متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفیشان،
مسیر چهارراه نادری و مسجد جزایری تا استانداری
خوزستان را راهپیمایی کردند .اجتماع روز سه شنبه
کارگران معترض در انتقاد به بیتوجهی مسئوالن به
خواستههایشان برپا شده و گروهی از خانوادههای کارگری
نیز کارگران را همراهی می کردند .آنها میگویند :با وجود
آنکه همه مسئوالن در جریان مشکالت گروه ملی فوالد
ایران و کارگرانش قرار دارند اما در عمل هیچ واکنش
عملی که نشان از محقق شدن خواستههایشان باشد،
مشاهده نکردهاند .روز چهارشنبه  1۴آذر ماه ،در ۲6مین
روز تجمع اعتراضی ،کارگران با شعار " کلید ساز دروغگو
کلید تدبیرت کو" ،راهپیمایی را آغاز کرده و یکی از
کارگران معترض گفت :اگر ما له بشویم ،شما هم له می
شوید ،بازاری هم له می شود ،معلم هم له می شود،
دانشجو و همه ،چون ما همه با همیم .در کنار هم بجنگیم
بدون هم ،هیچیم .در جریان تجمع امروز ،اداره اطالعات
اهواز طی تماسی تلفنی  1۰نفر از کارگران معترض را به
این نهاد سرکوبگر احضار کرد .اطالعات اهواز احضار آنان
را به عنوان یک نشست و صحبت پیرامون اعتراضات
خیابانی کارگران عنوان کرد و در نهایت به آنان اعالم نمود
چنانچه از روز شنبه  1۷آذر ماه ،تجمعات خیابانی آنان ادامه
پیدا کند این احضار ها طور دیگری خواهد بود و
برخوردهای الزم صورت خواهد گرفت.

با وعده مدیران پروژه عمرانی اعتراض
کارگران قطار شهری اهواز خاتمه یافت!
صبح روز سهشنبه  13آذر ماه ،کارگران معترض پروژه
عمرانی در قطار شهری اهواز به اعتراض سه روزه خود
خاتمه دادند .روزهای شنبه  ،1۰یکشنبه  11و دوشنبه 1۲
آذر ماه ،گروهی از کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز
به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده پرداخت
مطالباتشان از سوی کارفرما ،در محل کارگاه واقع در
خیابان فرودگاه اهواز تجمع کردند .کارگران قطار شهری
اهواز حدود  1۸ماه مطالبات مزدی عقب افتاده از
کارفرمای شرکت پیمانکاری کیسون طلبکارند که مربوط
به سال جاری و سنوات گذشته میشود .تجمع سه روزه
آنها درحالی روز سه شنبه خاتمه یافته است که روز دوشنبه
 1۲آذر ماه( ،در سومین روز از اعتراض)  ۲نفر از مدیران
این پروژه عمرانی در جمع کارگران حاضر شده و وعده
دادند تا پایان آذر ماه ۲ ،ماه از معوقات مزدی کارگران را
پرداخت کنند.

مدیرعامل کشت و صنعت هفتهتپه
فراری است!

روز یکشنبه  ۲۷آبان ماه ،نماینده حوزه انتخابیه ورامین و
سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای
اسالمی ،در جمع خبرنگاران در تشریح جلسه صبح امروز
یکشنبهِ فراکسیون نمایندگان والیی مجلس که با حضور
غالمحسین محسنی اژهای (معاون اول رییس قوه قضاییه)
برگزار شد ،به ذکر نقل قولی از معاون اول رییس قوه
قضاییه پرداخت و گفت :آقای اژهای در این جلسه گفت که
بنده فقط واقعیتهایی را عرض میکنم ،زیرا بسیاری از
اخبار صحت ندارد ،مثال مدیرعامل شرکت کشت و صنعت
هفتتپه فراری است و اصال زندان نیست که فرصتی به او
داده شود تا مشکالت را حل کند.

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!
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ماهنامه کارگری
تجمع کارکنان و کارگران بیمارستان امام

مصدومیت  13کارگر در پی آتش سوزی

اعتصاب و تجمع  3روزهِ کارگران

خمینی کرج و تداوم سکوت مسئوالن

در یک انبار کارگاهی و ضایعات در تهران!

قراردادی شرکت تالون

روز سه شنبه  6آذر ماه ،روابط عمومی اورژانس کشور
اطالع داد که :حریق در قسمتی از یک مکان کارگاهی و
انبار ضایعات و لوازم مستعمل در تهران منجر به
مصدومیت  13کارگر شد 1۰ .نفر از این مصدومان به
صورت سرپایی درمان شدند و  3کارگر دیگر به مراکز
درمانی انتقال یافتند.

روز چهارشنبه  ۷آذر ماه ،کارگران قراردادی شرکت تالون
گفتند :حدود  1۷۰کارگر قراردادی شرکت تالون ،از روز
دوشنبه  5آذر ماه ،دست از کار کشیده و در مقابل کارگاه
مرکزی در منطقه پل زنگوله جاده چالوس تجمع کردهاند.
اعتراض این کارگران به دلیل عدم دریافت  ۴ماه مطالبات
مزدی سال جاری و عیدی می باشد .کارگران می گویند :با
توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی کشور که در نتیجه آن
قیمت کاالهای اساسی و مصرفی بسیار افزایش پیدا کرده،
توان تامین مایحتاج معیشتی خانوادههای خود را از دست
دادهایم .ما از شهرهای مختلف کشور برای کار به آزادراه
تهران  -شمال آمدهایم و فرسنگها از خانوادههایمان دور
هستیم و در حال حاضر در استراحتگاههای فاقد امکانات
بهصورت شبانهروزی زندگی میکنیم .تعدادی از این
کارگران نیز به دلیل عدم دریافت مطالبات مزدی خود
نتوانستهاند اجاره خانههایشان را پرداخت کنند.

روز شنبه  1۰آذر ماه ،بالغ بر  3۰۰نفر از کارکنان و
کارگران بیمارستان امام خمینی کرج ،بار دیگر و این بار به
همراه عدهای از همراهان بیماران دیالیزی و خانوادههای
جانبازان استان البرز در اعتراض به بالتکلیفی بیمارستان و
پرداخت نشدن یکسال دستمزد پرسنل ،در خیابان اصلی
مقابل بیمارستان تجمع کردند .بر اساس این گزارش به
نقل از یک پرسنل بیمارستان :از طرف سازمان همیاری
شهرداریهای استان البرز وعدههایی جهت رسیدگی به
درخواستهای کارکنان و البته تماسهایی برای جلوگیری
از برگزاری تجمع انجام شد .برای مثال ،طی تماس اخیر از
سوی سازمان ،گفته شد که امروز شنبه ساعت  ۹صبح به
اینجا خواهند آمد تا صحبتهایی جهت یافتن راهکار برای
مشکالت کنونی داشته باشیم ،اما هنوز این اتفاق رخ نداده
است.

عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران
شهرداری آبادان و تجمع  3روزه آنها
روز چهارشنبه  ۷آذر ماه ،کارگران معترض شهرداری آبادان
گفتند :از  3روز پیش گروهی از کارگران مناطق سهگانه
شهرداری آبادان برای وصول مطالبات معوقه خود ،مقابل
ساختمان مرکزی شهرداری دست به اعتراض صنفی زده
اند .بیش از  ۲هزار کارگر در مجموعه شهرداری آبادان و
سازمانهای وابسته به آن مشغول کار هستند که پرداخت
مطالبات مزدیشان از شهریور ماه به تاخیر افتاده است.

جان باختن یک کارگر ساختمانی بر اثر
سقوط به چاله آسانسور در حین کار

تجمع کارگران شهرداری اندیمشک در
اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی
روز شنبه  1۰آذر ماه ،کارگران شهرداری اندیمشک در
اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه مطالبه مزدی خود ،در
مقابل شهرداری اندیمشک تجمع کردند .عضو و نماینده
شورای شهر اندیمشک در شورای اسالمی استان خوزستان
با تایید تجمع اعتراضی کارگران گفت :این افراد در حدود
 1۰الی  15نفر هستند که حقوق معوقه دارند .در مورد این
مسئله شهردار باید پاسخگو باشد نه شورای شهر.

تجمعات هر روزه کارگران شهرداری
در خوزستان
روز سه شنبه  13آذر ماه ،نائب رئیس کانون هماهنگی
شورای اسالمی کار از نهاد های کارگری جمهوری
اسالمی با اشاره به معوقات مزدی کارگران شهرداریهای
استان خوزستان گفت :وضعیت شغلی کارگران شهرداریها
در استان خوزستان بسیار نامساعد است .دیرکرد در
پرداخت ،در همه شهرداریهای استان تقریبا وجود دارد و
درواقع میتوان گفت میانگین معوقات مزدی کارگران
مجموعه شهرداریهای استان باالی سه ماه است ،به
طوری که هر هفته شاهد تجمع کارگران شهرداری در
یکی از نقاط استان هستیم .وی به تجمع اعتراضی
روزهای اخیر کارگران شهرداری بندر امام ،آبژدان اندیکا و
حمیدیه اشاره کرد و گفت :این کارگران حدود  ۷تا  ۹ماه
مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند و بارها نسبت به این
عدم پرداخت اعتراض کردهاند .به عنوان نمونهای دیگر
میتوان به کارگران شهرداری اللی اشاره کرد که بین  ۹تا
 11ماه معوقات مزدی دارند.

تجمع اعتراضی کارگران سازمان عمران
شهرداری آبادان

روز دوشنبه  1۲آذر ماه ،یک کارگر ساختمانی در حین کار
در یک مجتمع مسکونی در حال احداث ،واقع در جوار
ساختمان دارالحدیث شهر قم ،از ارتفاع طبقه سوم به داخل
چاله آسانسور سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

روز چهارشنبه  1۴آذر ماه ،تجمع اعتراضی کارگران سازمان
عمران شهرداری آبادان در مقابل شهرداری مرکزی شهر
در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه معوقات مزدی خود
در شرایطی برگزار شد که کارگران با سد کردن راه اقدام
به بستن درب شهرداری نمودند .کارگران می گویند :به
دلیل مشکالت مالی دیگر قادر به گذران زندگی نیستیم.

پیروز باد انقالب!

کارگران شهرداری بندر امام به عدم
پرداخت معوقات مزدی اعتراض کردند
روزهای شنبه  1۰و یکشنبه  11آذر ماه ،تعدادی از
کارگران پیمانکار خدمات شهری شهرداری بندر امام در
اعتراض به  3ماه معوقه مزدیشان در مقابل ساختمان
شهرداری تجمع کردند .در این رابطه رئیس شورای شهر
بندر امام گفت :در پی تجمع دیروز شنبه  1۰آذر ،با
معترضان صحبت و قرار شد طی  3قسط ،شهرداری
مبالغی را به پیمانکار بدهد تا وی نیز آن را در راستای
تسویه مطالبات آنها ،به ایشان عودت دهد .کارگران
معترض نیز ،این توافق را پذیرفتند .با این حال ،در حدود
 ۲۰نفر از آنها امروز یکشنبه  11آذر ،مجددا تجمع کردهاند
که دلیل آن برای ما مشخص نیست و فکر میکنیم عاملی
بیرونی دخیل در تجمع امروز این عزیزان باشد.

اعتصاب و عدم جمع آوری زباله ها توسط
کارگران خدماتی شهرداری
کارگران خدماتی پیمانکاری شهرداری بیجار  ،در اعتراض
به عدم پرداخت  3ماه حقوقشان دست از کار کشیدند و
دست به یک تجمع اعتراضی زدند که موجب انباشتگی
زبالهها در سطح شهر شد .روز یکشنبه  11آذر ماه ،مسئول
روابط عمومی شهرداری بیجار گفت :این کارگران خدماتی
که برای یک شرکت پیمانکار فعالیت میکردند ،حدود 3
ماه حقوق معوقه داشتند .بین  ۸۰الی  1۰۰نفر از آنها در
راستای پیگیری مطالباتشان ،تجمع آرامی را در داخل
مجموعه شهرداری برگزار کردند .همچنین حدود  ۲الی 3
روز از جمعآوری زبالههای شهری سرباز زدند .شهرداری
البته متوجه شرایط کارگران است و حق را هم به آنها
میدهد .ما هم معتقدیم که حق کارگر باید سر وقت
شود.
پرداخت

زنده باد کمونیسم!
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ماهنامه کارگری
راهپیمایی و تجمع اعتراضیِ کارگران

عدم پرداخت هفت ماه معوقات مزدی

نیروهای پیمانکار فضای سبز شهرداری

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

کارگران شهرداری شوشتر

همدان و دو ماه معوقات مزدی

روز سه شنبه  13آذر ماه ،کارگران عضو پروژه سپیدار  ۲و
 3تعاونی مسکن کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و
حومه ،با راهپیمایی و تجمع در مقابل شورای شهر و
شهرداری تهران نسبت به تعویق  5ساله واگذاری مسکن
شان فریاد های اعتراض سر دادند .در حین راهپیمایی
کارگران خشمگین با شعارهای " کارگران بیدارند ،از دزدی
ها بیزارند" و " درود بر کارگر ،مرگ بر ستمگر" خواسته و
مطالبات خود را به گوش مردمِ کوچه و خیابان رساندند.

روز چهارشنبه  ۷آذر ماه ،کارگران شهرداری شوشتر گفتند:
حدود  5۰۰کارگر رسمی ،قراردادی و پیمانکاری مجموعه
شهرداری شوشتر ،از اردیبهشت ماه سال جاری حقوق و
مزایا دریافت نکردهاند .بهرغم وعدههای داده شده
درخصوص پرداخت معوقات حقوقی کارگران ،هنوز هیچ
اقدامی ازسوی کارفرما جهت پرداخت این مطالبات صورت
نگرفته و عالوه بر آن بیمه تامین اجتماعی کارگران در سه
ماه پایان سال  ۹6و سه ماهه مرداد ،شهریور و مهر
پرداخت نشده است .بر اساس این گزارش؛ در آخرین
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شوشتر که برای چند
روز در مهر و آبان ماه انجام شد ،شهرداری و اعضای
شورای شهر شوشتر طبق صورتجلسهای وعده داده بودند
که با متوقف کردن پروژههای عمرانی کوچک و بزرگ،
اولویت آنها پرداخت مطالبات مزدی کارگران خواهد بود که
البته هنوز عملی نشده است.

روز چهارشنبه  1۴آذر ماه ،نایب رئیس شورای شهر همدان
گفت :حدود  ۴۰الی  5۰کارگر فضای سبز شهرداری
همدان ۲ ،ماه معوقه دستمزد دارند .این افراد نیروهای
موقتی هستند که پیمانکار باید دستمزدشان را پرداخت
کند .دراینجا مشکل از شهرداری نیست .طبق قرارداد،
پیمانکار میبایستی تا  ۲ماه زودتر حقوق نیروهایش را
برای پرداخت ،داشته باشد چراکه شهرداری صورت
وضعیت کار وی را بعد از ارزیابی ،تایید و پرداخت میکند و
این امر زمانبر است.

اعتصاب کارگران صنایع مفتولی تاکستان

کارگران پیمانکاری برخی از شرکت های

در اعتراض به عدم پرداخت مزدها

پاالیشگاه آبادان از مرداد ماه

صبح روز شنبه  1۰آذر ماه ،گروهی از کارگران شاغل در
کارخانه صنایع مفتولی تاکستان ،در اعتراض به پرداخت
نشدن دستکم  6ماه معوقات مزدی و بیمهای پرداخت
نشدهی خود ،دست از کار کشیده و در محل نگهبانی
ساختمان کارخانه تجمع کردند .بر اساس این گزارش،
دلیل اعتراض امروز شنبهِ حدود  5۰نفر از کارگران شاغل
در این واحد تولیدی ،بیتوجهی کارفرما به پراخت
مطالباتشان است .بخش دیگری از اعتراضات کارگران این
کارخانه به پرداخت نشدن حق بیمه ،عدم تحویل کپی
قرارداد میان کارگر و کارفرما ،کاهش میزان تولید ،عقد
قراردادهای کوتاهمدت یکماهه و بیتوجهی به مشکالت
کارگران مربوط میشود .صبح روز دوشنبه  1۲آذر ماه،
کارگران معترض صنایع مفتولی تاکستان در سومین روز
متوالی از اعتراض خود ،خواستار رفع مشکالتشان شدند.

حقوقی دریافت نکرده اند
روز یکشنبه  11آذر ماه ،کارگران پیمانکاری فاز ۲
پاالیشگاه آبادان به عدم پرداخت معوقات مزدی خود
اعتراض کردند .این کارگران که صبح روز شنبه  1۰آذر
ماه ،مقابل دفتر مرکزی پاالیشگاه آبادان تجمع کرده بودند
میگویند :کارفرمای مادر باید پاسخگوی اهمال پیمانکاران
باشد و حقوق ما را بپردازد ،چراکه حقوق مزدی ما کارگران
جزو دیون ممتاز و برعهده کارفرمایِ مادر است.

 2ماه دستمزد حدود هزار کارگر شهرداری
قائمشهر پرداخت نشده است

بیش از  5۰درصد "کودکان کار"،
خارجی هستند
بر اساس گزارش روز چهارشنبه  1۴آذر ماه ،نماینده
پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه بیش از  5۰درصد از کودکان کار خارجی هستند،
گفت :آنها از جمله از پاکستان و هند هستند دستگاهها و
وزارتخانه ها میبایست بهطور ویژه با یکدیگر همکاری
جامع کنند تا بتوان وضعیت اشتغال کاذب کودکان کار را
ساماندهی اصولی کرد .ما در زمینه ساماندهی کودکان کار
متاسفانه متولی واحد نداریم و این درحالی است که ما در
مجموع در راستای رفع تمام مشکالت اجتماعی از جمله
زنان بدسرپرست و کودکان کار فاقد یک متولی کارآمد
هستیم.

روز دوشنبه  1۲آذر ماه ،دبیر اجرایی نهاد رژیم ساز خانه
ضد کارگر استان مازندران در باره اعتراضات کارگران
شهرداری قائمشهر گفت :تعداد کارگرانی که دستمزد خود
را دریافت نکردهاند ،بیش از هزار نفر است که دستمزد مهر
و آبان به آنان پرداخت نشده است .کارگران شهرداری
قائمشهر در دریافت سنوات نیز مشکالتی دارند.
شرکتهای خدماتی معموالً تا پایان سال تسویه حساب
میکنند ،آن وقت سنوات را باید کارفرمای مادر یا همان
شهرداری بپردازد.

جان باختن یک کارگر  54سالهِ معدن
زغال سنگ کالریز در حین کار
بر اثر ریزش معدن
روز چهارشنبه  3۰آبان ماه ،یک کارگر  5۴ساله با 1۷سال
سابقه کار به همراه  3کارگر دیگر درکارگاه استخراج الیه
 K1۹معدن کالریز شرقی طزره ،زیرمجموعه شرکت معدن
زغال سنگ البرز شرقی در حال کار بودند که در نتیجه
پاره شدن تختهکوبی پله انتهایی کارگاه و رها شدن مقدار
زیادی خاک و برخورد این انبوه خاک با این کارگر که در
فاصله  ۴۰متری در حال انجام کار خود بود ،جان خود را از
دست داد.

جان باختن  2کارگر پیمانکاری توزیع برق
شرق گرگان در حادثه حین کار
روز شنبه  1۹آبان ماه ،کارگری در استان گلستان گفت۲ :
کارگر از اهالی روستای "نوده ملک" از توابع بخش
بهاران ،شاغل در یک شرکت پیمانکاری همکار با مدیریت
توزیع برق شرق گرگان ،حین انجام ماموریت در خیابان
انتظام حوالی شهرک جهاد گرگان ،در حادثه کاری جان
خود را از دست دادند .این کارگران قرار بود تیرهای برق
فشار قوی را بهخاطر احداث خیابان جدید (خیابان انتظام)
در آن محل ،به نقطهای انتقال دهند که در حاشیه خیابان
در حال ساخت قرار بگیرد.
این کارگر می افزاید :این شرکت پیمانکاری مجوز انتقال
خطوط برق به روش گرم را داشته است و کارگران
جانباخته هم با توجه به این مجوز ،قصد داشتند بدون قطع
برق این انتقال را انجام دهند .دالیل احتمالی وقوع این
حادثه هنوز از سوی بازرسان اداره کار استان در دست
بررسی است .الزم به ذکر است ،شرکت پیمانکار تاکنون با
بازرسان اداره کار در جهت بررسی دالیل این حادثه،
همکاری نکرده است .وی در انتقاد از رویه مدیریت توزیع
برق شرق گرگان نیز افزود :تاکنون از سوی این اداره هم،
همکاری سازندهای در جهت شناسایی ابعاد وقوع این
حادثه صورت نگرفته است.

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست!
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ماهنامه کارگری
کارگران کارخانه برفاب ،خواستار

اخراج  1۰۰هزار کارگر قطعهساز در

اخراج  15۰کارگر در پی اعتراض به توقف

رسیدگی به حقوق های معوقه شدند

 7ماهِ نخست سال  97و تهدید به

عملیات حفاری در تهران

روز شنبه  1۰آذر ماه ،تعدادی از کارگران کارخانه برفاب
در استان چهارمحال بختیاری که در زمینه تولید لوازم
خانگی فعالیت دارند و بهصورت قراردادی مشغول به کار
هستند ،برای چندمین بار خواستار رسیدگی به مشکالت
صنفی خود شدند .کارگران خواستار آن هستند که به
وضعیت تعدیل نیروی کار ،حقوقهای معوق  3تا  ۴ماهه و
پرداخت حق سنوات و بیمه همراه با تأخیر ،پایان داده شود.
کارگران که هر یک از آنها دارای سوابقی بین  15تا ۲۰
سال هستند ،جدا از معوقات مزدی  3تا  ۴ماهه ،هرچند ماه
یکبار ،به مرخصی اجباری فرستاده میشوند .کارگران
گفتند :در این واحد با وضعیت اسفناکی که ما داریم ،هیچ
مسئولی نیست که پاسخگوی ما باشد.

افزایش اخراج تا  4۰۰هزار کارگر!

روز چهارشنبه  1۴آذر ماه ،تعدادی از کارگران اخراجیِ
شرکت پیمانکاری سابیر بینالملل در پروژه خط  6قطار
شهری تهران گفتند :شرکت سابیر بینالملل دستکم 15۰
کارگر که در بین آنها کارگران باسابقه نیز حضور دارند را
طی ماه گذشته اخراج کرده است .این شرکت یکی از
بزرگترین و معتبرترین شرکتهای پیمانکاری در زمینه
اجرای پروژههای عمرانی در کشور است که در پروژه
ساخت خط  6قطار شهری دستکم  ۲5۰۰نفر نیروی کار
دارد که امنیت شغلی آنها به خطر افتاده است .کارگران
افزودند :از شهریور ماه سال جاری این شرکت عمرانی
عمال فعالیت بخش حفاری خود را در خط  6متوقف کرده
و کارگران کاری برای انجام دادن نداشتند .آخرین اخراج
نیروی کار آبان ماه سال جاری ،بعد از آن اتفاق افتاد که
گروهی از کارگران برای پیگیری مطالبات مزدی خود
مقابل کارگاه محل فعالیت خود تجمع کردند.

 3ماه دستمزد کارگران شرکت
رادیاتورسازی آرمکو پرداخت نشده است
بر اساس گزارش روز جمعه  ۹آذر ماه ،دبیر اجرایی نهاد
رژیم ساز خانه ضد کارگر ساوه و زرندیه گفت ۲ ":شرکت
بزرگ صنایع ریختهگری ایران و آرمکو با  ۲۰درصد
ظرفیت تولیدشان کار میکنند و  3ماه دستمزد به کارگران
رادیاتورسازی آرمکو پرداخت نشده است .باتوجه به
مشکالت کنونی شرکتهای خودروسازی و
زیرمجموعههای آنها یعنی شرکتهای قطعهسازی که
مشکالت حادتری برای آنها ایجاد شده است ،چندین
شرکت قطعهسازی تعطیل و کارگران آن اخراج شدهاند.
شرکتهای بزرگی نظیر شرکت ریختهگری ایران ،شرکت
رادیاتورسازی آرمکو با حدود  3۰۰کارگر و تحت مالکیت
بخش خصوصی و شرکت سوپاپ سازیِ یدکی موتور ایران
که از برندهای اصلی قطعهسازی نه تنها در ایران بلکه در
خاورمیانه بودند ،این روزها بهخاطر مشکالت نقدینگی،
نبود کار و عدم پرداخت طلبهایشان از طرف شرکتهای
خودرو سازی" مشکالت عدیدهای برایشان ایجاد شده و
عمال کارخانهها را متوقف کردهاند.

گزارش روز یکشنبه  ۴آذر ماه ،از تهدید کارفرمایان
قطعهساز در رابطه با احتمال تعدیلهای بیشتر کارگران
خبر داد .افزایش حداقل  6۰درصدی قیمت خودرو ،به نظر
میرسد برای تولیدکنندگان این صنعت رضایتبخش
نیست .آنها قائل به آزادسازیِ بیحدوحصر قیمتها هستند
تا بتوانند صنایعِ قطعهسازی و خودروسازی را سرِپا نگه
دارند و مجبور به اخراج گروهی کارگران نشوند .گزارش
می افزاید :درحالیکه دستمزد  ،۹۷فقط 1۹.5درصد بیشتر
از دستمزد اسفند  ۹6است ،قیمت خودرو حتی خودروهای
وطنی در ماههای اخیر ،حداقل  6۰درصد افزایش قیمت
داشته است .از خودروهای داخلی لوکس یا وارداتیها
بگذریم که بیش از  1۰۰درصد افزایش قیمت داشتهاند .در
این بین ،سرنوشت  ۸۰۰هزار کارگر شاغل در صنایع
قطعهسازی و خودروسازی به سرنوشت نرخگذاریها و
دعوای کارفرما-دولت گره خورده است .دبیر انجمن
قطعهسازان کشور از اخراج  1۰۰هزار کارگر قطعهساز در ۷
ماهه نخست امسال ،خبر داده و می گوید :این کارگران از
ابتدای سال جاری تا امروز یکشنبه تعدیل شدهاند.
واحدهای بزرگ هر کدام چند صد نفر نیرو اخراج کردهاند و
واحدهای کوچک چند ده نفر را ،دالیل تعدیل هم قبل از
هر چیز کاهش تیراژ تولید و عدم دسترسی به مواد اولیه
مورد نیازِ قطعهسازان است .ما هشدار داده بودیم که اگر
روند فعلی ادامه پیدا کند ،نصف شاغالنِ صنعت خودرو،
یعنی  ۴۰۰هزار نفر اخراج میشوند.

جان باختن یک کارگر و مصدومیت
 2کارگر دیگرِ گاز کازرون درحین

 37۰کارگر اداره راهداری و حمل و نقل

تعمیرخط لوله گاز شهری

کردستان 3ماه معوقات مزدی دارند

روز دوشنبه  ۲1آبان ماه ،بخشدار جره و باالده شهرستان
کازرون گفت :شامگاه روز شنبه  1۹آبان ماه ،تعدادی از
کارگران مشغول تعمیرات خط انتقال گاز و گرفتگی نشتی
لوله گاز در حوالی روستای آب کناره بودند که بر اثر فشار
ناگهانی گاز خروجی از نقطهای ،متاسفانه یکی از کارگران
که در حوضچه قرار داشت ،جان خود را از دست داد و ۲
کارگر دیگر نیز به اطراف پرتاب شدند که به مصدومیت
آنها منجر شد .بر اساس این گزارش ،برخی رسانهها وقوع
این اتفاق را انفجار لوله گاز اعالم کرده بودند.

روز چهارشنبه  3۰آبان ماه ،کارگران اداره راهداری و حمل
و نقل کردستان اطالع دادند که :حدود  3۷۰کارگر شاغل
در اداره راهداری و حمل و نقل جادهای استان کردستان
شامل رانندگان و کارگران خدماتی 3 ،ماه مطالبات مزدی
پرداخت نشده دارند .سال  ۹6این شرکت به بخش
خصوصی واگذار شده و از همان زمان مشکالت کارگران
نیز آغاز شده است .عالوه بر معوقات مزدی ،قراردادهای
موقت که به صورت ماهانه تمدید میشود ،مشکل دیگری
است که کارگران این اداره با آن مواجه می باشند.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

افزایش  2۸.3درصدی هزینه های درمان
کارگران نسبت به مهر ماه !96

بر اساس گزارش روز چهارشنبه  ۷آذر ماه ،رئیس نهاد رژیم
ساز کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار می
گوید :تحمیل هزینه به خانوادههای کارگری و اعمالِ
سیاستهای غلط ،موجب شده تا هزینههای درمان سبد
خانوار در مهر امسال نسبت به مهر سال ( ۲۸.3 ،)۹6درصد
افزایش قیمت داشته باشد .دو مصوبه شورای عالی بیمه
مبنی بر حذف پوشش بیمهای داروهای  OTCیا بدون
نسخه از دی ماه سال  ۹6و خروج داروهای شیمی درمانی
خارجی از شمولیت بیمه ،هزینههای سبد معیشت خانوار را
افزایش داده است .وقتی این داروها از سبد بیمه خارج
میشوند ،صددرصد هزینهاش را کسی که برای درمان
مراجعه کرده ،میدهد .حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت
مصوبه اخیر شورای عالی بیمه در جهت خروج داروهای
شیمی درمانی خارجی از سوی دولت را ،زیر پرچم حمایت
از کاالی داخلی ترسیم میکند .از آن دست فرش قرمزهایی
که قرار است این نوع مصوبات نئولیبرالی پیش پای
تولیدکنندگان داخلی پهن کنند ،اما در عمل جان بسیاری
از کارگران و خانوادههایی که زیر خط فقر زندگی میکنند،
در مشت آنان قرار خواهد گرفت و نهایتاً کارگران را به
سمت داروهای بیکیفیت سوق خواهد داد و عمالً فرمان
"مرگ" به قشر ضعیف کشور محسوب میشود.

۸
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عدم امنیت شغلی و زندگی

تجمع نهاد رژیم سازخانه کارگر تهران در

جان باختن  2خدمه شناور علی  2۰در

کشاورزان اصفهان

حمایت از قانون کار

خلیج فارس در پی آتش سوزی

صبح روز سهشنبه  ۲۹آبان ماه ،نهاد رژیم ساز خانه کارگر
به مناسبت سالروز تصویب قانون کار ،تجمعی را در مقابل
خانه کارگر و سازمان برنامه و بودجه سازمان داد .شعار
شرکت کنندگان در این تجمع "قانون کار ایران اجرا باید
گردد"" ،کارگر ایرانی؛ اشتغال ایرانی"" ،اشتغال؛ معیشت؛
حق مسلم ماست"" ،قانون کار ایران؛ سرمایه کارگران"،
"افزایش دستمزد حق مسلم ماست"" ،قانون
همسانسازی اجرا باید گردد"" ،قانون کار ایران؛ خون
بهای شهیدان"" ،اشتغال پایدار حق مسلم ماست"،
"تامین اجتماعی اموال کارگر است" بود که از سوی حانه
کارگری ها تعیین شده بود .در جریان این تجمع در
حالیکه نماینده های نهاد رژیم ساز خانه کارگر از مسئولین
و رژیم طرفداری می کردند و برای فریب کارگران
شعارهایی در حمایت از حقوق کارگران سر می دادند اکثر
کارگرانی که به این تجمع آورده شده بودند برای احقاق
حق خود به ویژه در اعتراض به خصوصی سازی ،عدم
افزایش واقعی دستمزدها ،قراردادهای یکماهه ،اخراج و
بیکار سازی کارگران شعار می دادند.

روز شنبه  3آذر ماه ،مدیرکل بنادر و دریانوردی استان
بوشهر در خصوص شناور علی  ،۲۰که روز جمعه  ۲آذر
ماه ،در فاصله  16مایلی بندر عسلویه دچار آتشسوزی شده
بود ،گفت :در این حادثه آتش سوزی  ۹نفر از  11سرنشین
شناور خدماتی آتشگرفته در آبهای خلیج فارس نجات
یافتند و پیکر  ۲خدمه دیگر این شناور که جان خود را از
دست داده بودند ،جمعه شب پس از ساعتها تالش پیدا
شد.

بر اساس گزارشی به تاریخ یکشنبه  ۴آذر ماه ،بیش از ۲
ماه از آغاز دور جدید تجمعات کشاورزان حوضه آبریز
زایندهرود در اصفهان در اعتراض به پایمال شدن
حقآبههای قانونیشان از سوی وزارت نیرو گذشته است.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در این
باره می گوید :حقآبه کشاورزان از سوی وزارت نیرو
فروخته شده است ،در واقع وزارت نیرو فروش مال غیر
کرده است .در شورای عالی آب مصوب شده که رودخانه و
تونل اول کوهرنگ ،متعلق به حقابهداران است و هیچ
بخش دیگری از مصرف ،ازجمله شرب و صنعت ،حق
برداشت از این محل را ندارند .در ماده  ۴۴قانون توزیع
عادالنه آب هم قید شده که وزارت نیرو و دولت ،حق
تعرض به حقآبههای کشاورزان را ندارند .کشاورزان پیشتر
شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بودند و فقهای
شورای نگهبان هم طی استعالمی ،اعالم کردند که تعرض
به حقآبهها به لحاظ شرعی و قانونی مجاز نیست ،اما
هیچکدام از این اقدامات باعث نشد که وزارت نیرو،
مصوبات شورای عالی آب را اجرا کند .کشاورزان فکر
میکنند که این نهادها یا اراده الزم برای اجرای قانون و
مصوبات مربوطه را ندارند و یا اقتدارش را .کشاورزان قصد
دارند جلوی برداشتهای غیرقانونی حقآبهشان از سوی
استان یزد و پمپاژهای باالدست را بگیرند .این مقدار آبی
که دولت در اختیار دارد کفاف شرب اصفهان را هم
نمیدهد و طبق قانون ،بقیه آن را باید از حقآبهدار
خریداری کند اما اکنون به زور دارد برداشت میکند.

جان باختن  2کولبر زحمتکش
در حین کار در مناطق کوهستانی
و مرزی کردستان
بامداد روز جمعه  1۸آبان ماه ،یک کولبر زحمتکش اهل
روستای "زیوه" از توابع سردشت ،همراه گروهی از
کولبران در حین عبور از مرز بودند که در اثر سقوط از
کوهستان ،جان خود را از دست داد .در حادثه دیگری،
عصر روز یکشنبه  ۲۰آبان ماه ،یک کولبر جوان ساکن
روستای "دزەوەن"  ،متاهل و پدر  ۲فرزند در حال حمل
بار به همراه تعداد دیگری از کولبران در مرز "آسنوی"
مریوان بر اثر حادثه غیرطبیعی جان خود را از دست داد.

زمزمه های خصوصیسازی
شرکت الستیک پارس
روز دوشنبه  5آذر ماه ،عضو نهاد رژیم ساز شورای اسالمی
شرکت الستیک پارس ساوه از احتمال واگذاری این
شرکت به بخش خصوصی طی روزهای آتی خبر داد و
گفت :در شرکت الستیک پارس که در مجموعه شهرک
صنعتی کاوه ،واقع در بزرگراه تهران  -ساوه قرار دارد،
حدود  ۸۰۰کارگر به صورت قراردادی مشغول به کار
هستند .شرکت الستیک پارس ساوه در حال حاضر شرایط
مطلوبی دارد .ما نگران هستیم که بعد از واگذاری شرکت،
تعدیل نیرو در دستور کار قرار بگیرد .تاکنون با نماینده
مجلس شورای اسالمی این شهر مذاکره داشتهایم اما تا
این لحظه ،مسئوالن پاسخگوی کارگران نبودهاند .الزم به
یاد آوری است که کارگران شرکت الستیک پارس ساوه،
اردیبهشت و مرداد ماه امسال ،تجمعاتی در اعتراض به
احتمال خصوصیسازی شرکت برگزار کرده بودند.

دو کشاورز بانه ای در اثر انفجار مین به
شدت مصدوم و حالشان وخیم می باشد!
روز یکشنبه  11آذر ماه ۲ ،کشاورز  3۰و  35ساله در
نزدیک روستای هنگهژال از توابع شهر بانه ،در اثر انفجار
مین به شدت از ناحیه پا مجروح شده و به بیمارستان بانه
منتقل شدند .از قرار معلوم حال عمومی آنها چندان مساعد
نیست .گزارش می افزاید؛ انفجار مین در استانهای غربی
مکررأ باعث مصدومیت کشاورزان ،کولبران و مردم محلی
میشود.

تجمع کارگران کشت و صنعت گلچشمه در
اعتراض به خصوصیسازی
روز جمعه  ۲آذر ماه ،تعدادی از کارگران معترض کشت و
صنعت گلچشمه گفتند :در روزهای گذشته ،عدهای از
کارگران کشت و صنعت گلچشمه که از شرکتهای تابعه
بنیاد مستضعفان در استان گلستان است ،در اعتراض به
واگذاری آن به بخش خصوصی در مقابل استانداری
گلستان تجمع کردند .گفته میشود که نگرانی کارگران از
این است که سرنوشت تاسفبار کشت و صنعت هفتتپه
برای آنها نیز رخ دهد.

پایان تجمعات اعتراضی کارگران پروژه
قطار شهری اهواز در پی وعده کارفرما

صبح روز سه شنبه  ۲۲آبان ماه ،مدیرعامل شرکت
پیمانکاری کیسون مجری ساخت پروژه قطار شهری اهواز،
با حضور در میان معترضان با اعالنِ نداشتن منابع مالی
کافی ،وعده داد ظرف دو هفته آینده یک ماه از معوقات
مزدی  1۷ماهه آنها را پرداخت خواهد کرد .در پی وعده
کارفرمای شرکت ،تجمع اعتراضی کارگران پروژه ساخت
قطار شهری اهواز پس از دو روز خاتمه یافت .بر اساس
این گزارش ،روزهای یکشنبه  ۲۰و دوشنبه  ۲1آبان ماه،
حدود  ۲۰۰کارگر بخشهای مختلف پروژه ساخت قطار
شهری اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری کیسون
در این پروژه مشغول کارند ،در اعتراض به  1۷ماه مزد
معوقه و همچنین در اعتراض به وصول مطالبات حدود
 1۰۰نفر از همکاران اخراجی خود در محوطه کارگاه و
مقابل ساختمان سازمان قطار شهری اهواز دست به
اعتراض زده و خواستار رسیدگی به مشکالت خود در این
بودند.
شده
زمینه

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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ماهنامه کارگری
هزینههای سر به فلک کشیده درمان

تجمع اعتراضی کارگران زغال سنگ

کارگران را زمینگیر کرده است

کرمان به خاطر عدم اجرای طرح

روز چهارشنبه  ۲3آبان ماه ،رئیس انجمن صنفی کارگران
معدن چادرملو با بیان مصائب کارگرانِ مزدبگیر گفت :ما
کارگران چارهای جز پرداختِ مبلغ اضافه به بیمه تکمیلی
برای برخوردار شدن از خدمات درمانی نداریم ،چرا که اگر
دچار بیماری شویم نمیتوانیم از پس هزینههای کمرشکن
بربیاییم .روزگار بر کارگران بسیار سخت میگذرد روزگار
سختی که با نگرانیهای مدام و اضطراب همراه است.
این دستمزد ناچیز ،به اندازه مخارج درمانی خانوارهای
کارگری هم نیست .دنیای کارگر در حال فروپاشیست و
فریادرسی هم ندارد .به عنوان نمایندهی کارگران از نزدیک
شاهد تقالهای معیشتی آنها هستیم و میبینیم که برای
تامین مخارجِ سر به فلک کشیدهی درمان چقدر رنج
میبرند .در این شرایط ،کارگران قدرت تصمیمگیری ندارند
و نمیتوانند برای فردای خود برنامهریزی کنند .باید از
نزدیک مشکالت کارگران را دید و لمس کرد تا این
موضوع روشن شود ،این روزها کارگران ،قصههای
سوزناکی دارند .اگر اجازه میدادند تشکلهای مستقل
کارگری پا بگیرند ،کارگران ابزاری برای چانهزنی و فشار
به دولتها داشتند و به این روز نمیافتادند .وی در پایان
باز هم بر ضرورت افزایش مزد به میزانی که بتواند
کارگران را از زیر خط "گرسنگی مطلق" نجات دهد ،اشاره
میکند و میگوید :به خاطرِ "بیثباتی" سردرگم هستیم و
قدرت تصمیمگیری نداریم .آقایان حتی اگر فقط به
"بهرهوری" و تامین سود میاندیشند ،باید ابتدا معیشت
کارگران را تامین کنند .کارگرِ گرسنه ،کارگر بهرهور
نیست.

طبقهبندی مشاغل

مزد معوقه ،بخش دیگری از مشکالت کارگران این واحد
تولیدی به حذف سرویس ایاب ذهاب آنها مربوط میشود
که این موضوع نیز به دلیل بدهی کارفرما به پیمانکار
مربوطه هنوز مرتفع نشده است .انتظار کارگران از کارفرما
برای پرداخت مطالباتشان بهحق است و در حال حاضر
کارگران این کارخانه به دلیل تامین نشدن منابع مالی و
مواد اولیه تولید ،کاری برای انجام دادن ندارند .وی
دررابطه با اخراج  1۹نفر از کارگران این کارخانه گفت:
اعضای کمیسیون کارگری پیگیر مطالبات کارگران اخراج
شده هستند .

کارگران پیمانکاری پتروشیمی بیستون
اعتراض به وضع نامناسب شغلی خود
روز شنبه  1۹آبان ماه ،کارگران پیمانکاری پتروشیمی
بیستون که بیشتر در بخش تعمیرات مشغول به کار
هستند ،در اعتراض به وضع نا مناسب شغلی و مطالبات
مزدی در محوطه این مجتمع دست به تجمع زدند.
کارگران معترض در این تجمع گفتند :حقوقمان به موقع
پرداخت نمیشود و پاداش بهرهوری به ما تعلق نمیگیرد.
درحالی که این مزایا برای رسمیها به رسمیت شناخته
شده و هر ماه به آنها پرداخت میشود .این کارگران در
عین حال خواستار اجرایِ "طرح طبقهبندی مشاغل"
هستند و میگویند :بایستی با اجرای این طرح تا حدودی از
تبعیض دستمزدی کاسته شود .یکی از حاضران در این
اعتراض صنفی که به علت پیمانکاری بودن و فقدان
امنیت شغلی نمیخواهد اسمش آورده شود ،در ارتباط با
وضعیت شغلی همکاران خود میگوید :در حق پیمانکاریها
تبعیض روا میدارند ،در عین حال امنیت شغلی نداریم و
ممکن است هر لحظه عذرمان را بخواهند.

صبح روز شنبه  1۹آبان ماه ،کارگران قراردادی شاغل در
معادن زغال سنگ کرمان ،گفتند :تعدادی از کارگران
معادن زغال سنگ کرمان از مجموع  3هزار کارگر
قراردادی شاغل در معادن پابدانا ،همکار ،هشونی ،هجدک،
کمسار ،آب نیل و کارخانه زغالشویی زرند نسبت به اجرا
نشدن طرح طبقهبندی مشاغل برای افزایش
دستمزدهایشان ،در محل کارگاه خود دست به تجمع
اعتراضی زدند .به گفته این کارگران ،مسکوت ماندن
اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در مورد کارگران قراردادی
این معدن که در شرایط بسیار سخت کار میکنند باعث
شده است تا درآمد ماهانه آنها در حد و اندازه حداقلهای
قانونی باقی بماند .گزارش به نقل از کارگران می افزاید:
یکی دیگر از مشکالت ما اجرا نشدن قانون کار درخصوص
محاسبه مزایای اضافهکاری و پرداخت حق همسر است،
این مزایا از بدو استخدام به کارگران قراردادی این واحد
معدنی داده نمیشود و کارفرما علیرغم وعدههایی که به
کارگران قراردادی میدهد ،از پرداخت آن خوداری میکند.

تداوم تجمع اعتراضی کارگران روغن
نباتی جهان در اعتراض به عدم پرداخت
مطالبات مزدی
روز چهارشنبه  ۲3آبان ماه ،حدود  1۰۰نفر از کارگران
کارخانه روغن نباتی جهان برای سومین روز دست به
تجمع اعتراض در مقابل استانداری زنجان زدند .کارگران
گفتند :از روز یکشنبه  ۲۰آبان ماه ،تا امروز چهارشنبه برای
دریافت مطالباتمان هر روز مقابل ساختمان استانداری
حضور یافتهایم .یکی از کارگران معترض گفت :از خرداد
ماه سال جاری تاکنون مزدی به ما پرداخت نشده ،در عین
حال  ۴ماه معوقات مزدی از سالهای  ۹5و  ۹6داریم .جدا
از دستمزد ،بیمه ما نیز با مشکل روبروست .در جریان
تجمعات اعتراضی با وجود آنکه شاهد عبور و مرور تعدادی
از مسئوالن بودهایم اما همه آنها با بیاعتنایی از کنار ما
کارگران گذشتند و در عمل هیچ واکنشی برای پیگیری
مطالباتمان از خود نشان ندادند .روز یکشنبه  ۲۷آبان ماه،
دبیر نهاد رژیم سازِ خانه کارگر زنجان ،درباره پیگیری
مطالبات کارگران روغن نباتی جهان گفت :جلسات
متعددی در پیگیری مشکالت واحد تولیدی روغن نباتی
جهان و کارگرانش از سوی مسئوالن استانی و شهرستانی
برگزار شده اما متاسفانه تا امروز مسئوالن نسبت به بهبود
وضعیت کارخانه و پرداخت مطالبات کارگران آن بیتوجهی
نشان دادهاند .روز سه شنبه  ۲۹آبان ماه ،مدیرکل تعاون
کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با تایید معوقات مزدی
کارگران کارخانه روغن نباتی جهان ،گفت :یکی از
مطالبات کارگران تغییر مدیریت کارخانه است .جدا از  5ماه

تجمع دو روزه کارگران کارخانه پارس
میلنگ در اعتراض به معوقات مزدی
روز شنبه  ۲6آبان ماه تا شامگاه روز یکشنبه  ۲۷آبان ماه،
کارگران شاغل در کارخانه پارس میلنگ در تاکستان
گفتند :کارگران شاغل ،در اعتراض به دستکم  6ماه
معوقات مزدی با همراهی حدود  ۴۰کارگر اخراجی ،دست
به تجمع اعتراضی زدند .کارگران معترض صبح روز
دوشنبه  ۲۸آبان ماه ،با اعالم خاتمه تجمع خود گفتند:
کارفرما بخش کمی از مطالبات  6ماهه کارگران شاغل را
پرداخت کرد و وعده پرداخت بخش دیگری از مطالبات را
در روزهای آینده نیز داده است .گزارش می افزاید :هنوز
بالتکلیفی حدود  ۴۰نفر از کارگران اخراجی کارخانه که
اواخر مرداد ماه از کار بیکار شدهاند ،ادامه دارد .کارگران
اخراجی بعد از آنکه متوجه شدند کارفرما قصد ندارد آنها را
به کار سابقشان بازگرداند ،از امروز دوشنبه  ۲۸آبان ماه ،به
دنبال طرح شکایت در اداره کار تاکستان هستند.

تجمع کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج
در پی وعدههای توخالی مسئوالن
روز دوشنبه  ۲۸آبان ماه ،کارکنان و کارگران بیمارستان
امام خمینی کرج در روز دوم از دور جدید اعتراضات صنفی
خود با در دست داشتن پالکارد و سردادن شعارهایی در
اعتراض به وضعیت بالتکلیف بیمارستان و عدم پرداخت
یکسال مطالبات مزدی ،در خیابان اصلی مقابل بیمارستان
گردهم آمدهاند .یک پرسنل بیمارستان در این مورد گفت:
بالغ بر  ۲۰۰نفر از کارکنان بیمارستان با در دست داشتن
پالکاردهایی در اعتراض به وضعیت کنونی خود در خیابان
شهید بهشتی (خیابان اصلی مقابل بیمارستان) حضور
یافتهاند .پرسنل نزدیک به ۲۰روز تجمعی برگزار نکرده
بودند به این امید که مسئوالن استان با مشخص کردن
یک سرمایهگذار یا هر تصمیم دیگری ،وضعیت آن را
روشن کنند اما در کمال تاسف ،هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد .
با توجه به وعدههای توخالی مسئوالن ،پرسنل به صورت
خودجوش دست به تجمع زدهاند .واقعا جای تاسف است
که مسئوالن اجرایی استان هیچ فکری به حال کارکنان
این بیمارستان که به معنای واقعی کلمه مستضعف هستند،
نمیکنند درحالیکه ،گره کار مشکالت در دست آنها است.

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

برای تماس با چریکهای فدائی خلق
ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید:
BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX
"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
قتل عمد می نامیم .هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان

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

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
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
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
داند که این هزاران نفر اجبارا قربانی این شرایط خواهند شد،
و با وجود این ،شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دارد ،این
عمل جامعه یک نوع قتل عمد است ،درست مثل قتل عمد توسط
یک فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه ،قتلی که هیچ کس نمی تواند
در قبال آن از خویشتن دفاع کند .قتلی که ظاهرا قتل نیست،

چریکهای فدائی خلق ایران

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
آمده بیشتر ناشی از بی عملی ست تا انجام وظیفه .ولی در هر
حال در اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است "

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقۀ کارگر!

