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ماهنامه کارگری

در باره زندگی رفیق شهید
فرج اهلل نیک نژاد

اعتصاب ۴هزار نفر از کارگران صنعتی
فوالد اهواز ،در اعتراض به معوقات مزدی!

سرسخن:
در دفاع از کارگران
نیشکر هفت تپه
یورش نیرو های امنیتی و انتظامی جمهوری اسالمی به
کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه یک بار دیگر تنیدگی
نیروی سرکوب جمهوری اسالمی با کارفرمایان و سرمایه
داران را به نمایش گذاشت و نشان داد که چگونه جمهوری
اسالمی در دفا ا سرمایه داران نیرو های انتاامی وود را
وحشیانه برای قلع و قمع و سرکوب کارگران و وانواده
های محروم و گرسنه آنها می فرستد که تنها وواهان
گرفتن حقوق انسانی و دستمزدهای عقب افتاده شان
هستند.
کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه مدتهاست که نسبت به
عدم پرداوت دستمزدهایشان و همچنین عدم پرداوت حق
بیمه هایشان توسط کارفرما به سا مان تامین اجتماعی
معترض می باشند .کارگران حمتکش سر انجام پس ا
اینکه همه راه های شناوته شده "قانونی" ا نامه نگاری
به مقامات دولتی تا مذاکره با کارفرما را جهت جلب نظر
کارفرما و مقامات دولتی نسبت به ماالبات بر حق شان به
کار گرفتند و با هم با بی اعتنایی آنها مواجه شدند چاره
ای نیافتند به غیر ا آنکه ا حق طبیعی شان برای اعتراض
استفاده کنند و به همین منظور برای رساندن صدای
وویش دست به اعتصاب دند .در تداوم این اعتصاب با
پیوستن وانواده های کارگران به کارگران اعتصابی دامنه
این اعتراض ا محل شرکت به جاده شوش  -اهوا
کشانده شد که طی آن کارگران به جان آمده به گزارش
ایلنا " محور ترانزیتی شوش به اهوا " را مسدود نمودند.
این اقدام متهورانه کارگران باعث شد هم وبراعتصاب
کارگران هفت تپه انعکاس هر چه وسیع تری پیدا کند و
هم مقامات دولتی و کارفرما را مجبور به شکستن سکوت
و بی اعتنائی شان نمود.
در اولین اقدام کارفرمایان و نیروی انتظامی پشتیبان آنها
تالش کردند تا کارگران معترض که جاده شوش به اهوا
را بسته بودند را با وعده و وعید ا جاده به کاروانه
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با گردانند.

رو شنبه  ۷مرداد ماه کارگران کاروانه "گروه ملی صنعتی
فوالد اهوا " ا اعتصاب یک هفته ایِ کارگران این واحد
صنعتی به واطر پرداوت نشدن  ۳ماه ماالبات مزدی وبر
داده و گفتند :حدود  ۴هزار کارگر که ا حدود یک هفته
پیش تاکنون فعالیت شغلی وود را متوقف کردهاند به غیر
ا معوقات مزدی بابت سایر ماالبات مزدی و حق
بیمههای پرداوت نشده نیز بستانکار هستند ا قرار معلوم
هر کارگر نزدیک به  ۵میلیون تومان طلبکار است و در
حال حاضر با مشکل تمدید نشدن دفترچه بیمههای تامین
اجتماعی نیز روبروست .گزارش به نقل ا کارگران معترض
می افزاید :تا به این لحظه ا جانب کارفرما هیچ پاسخ
روشنی به آنها داده نشده است.

عدم پرداخت دستمزد معوقه  ۶ماهِ
کارگران کارخانه نختاب فیروزان در
آذربایجان شرقی!
رو پنجشنبه  ۲۱مرداد ماه کارگران کاروانه نختاب
فیرو ان در آذربایجان شرقی اظهار داشتند:این کاروانه
تولید کننده انوا نخ و حوله است و طی سه سال گذشته
( )۴۹ ۴۵ ۴۴کارفرما حقوق فروردین و اردیبهشت ماه هر
سال را به بهانه کمبود منابع مالی و رکود با ار فروش
پرداوت نکرده و به کارگران بدهکار است .یکی ا کارگران
شاغل در کاروانه نختاب فیرو ان در ارتباط با این مورد
گفت :نگرانی کارگران ا این است که مبادا با استمرار
وضعیت فعلی کاروانه معوقات مزدی آنها در ماههای
آینده افزایش پیدا کند .کارگران ا مان وصوصیسا ی
محل کارشان با مشکل پرداوت منظم دستمزد مواجه
هستند و برای همین تعویق در پرداوت ماالبات آنها به
روال عادی تبدیل شده است .شایان ذکر است که قبل ا
وصوصیسا ی این کاروانه حدود  ۴۴۴کارگر داشت که با
وروج تعدادی ا کارگران ا کاروانه و با نشستگی تعدادی
دیگر هماکنون تعداد کارگران به  ۲۴۴کارگر تقلیل یافته
است.

چریک فدایی ولق رفیق شهید فرج اهلل نیک نژاد در سال
 ۲۳۴۲در شهر نور ما ندران در وانواده ای حمتکش بدنیا
آمد .در همان سنین نوجوانی تحت تاثیر جو سیاسی
وانواده و فضای شور و امیدی که آغا مبار ه مسلحانه
چریکهای فدائی ولق در ساح جامعه ایجاد کرده بود به
ماالعه و دنبال کردن مسائل سیاسی گرایش پیدا نمود.
جوانی پانزده  -شانزده ساله بود که جامعه را موج های
عظیم مبار ات توده ای و انقالب فرا گرفت .او که ا قبل
گرایش قوی ای به مبار ه با نظم ظالمانه موجود و
بیدادگری های مالکان و استثمارگرانی که رژیم وابسته به
امپریالیسم شاه با چنگ و دندان ا آنها دفا می نمود پیدا
کرده بود با همه وجود به امواج انقالب پیوست .رفیق فرج
اهلل ضمن شرکت در مبار ات سالهای  ۵۹و  ۵۷به
هواداری ا سا مان چریکهای فدایی ولق ایران پرداوت .او
و یارانش در شهر نور ما ندران ضمن پخش اعالمیه ها و
نشریات سا مان چریکهای فدائی ولق ا هیچ فرصت و
امکانی برای مبار ه با دیکتاتوری حاکم دریغ نمی ور یدند.
به دنبال فرار شاه ا ایران و سپس قیام بهمن که نقاه
پایانی بر سرنوشت این رژِیم وابسته و ددمنش گذارد با
توجه به اینکه رژِیم جدید هنو نتوانسته بود سلاه وود را
کامال مستحکم سا د شرایط هرج و مرجی در جامعه
شکل گرفت که امکان فعالیت علنی را به نیرو های
سیاسی می داد.
به همین دلیل هم رفیق فرج اهلل همراه با دیگر برادران و
اقوام نزدیک وود باور علنی به دفا ا سا مان چریکهای
فدائی ولق در شهرشان پرداوتند .اما این امر نمی توانست
با عکس العمل وشونت آمیز مرتجعین محل که حال در
پوشش طرفداری ا ومینی فریاد "حزب فقط حزب اهلل"
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سر می دادند مواجه نشود.

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!
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مقاومت کارگران و عزم آنها در تحقق ماالباتشان مواجه که دیکتاتوری و سرکوب به مثابه سدی در مقابل
از صفحه 6
دردفاع از کارگران...
شد جهت فریب کارگران و درهم شکستن اعتصاب در یک سا مانیابی طبقه کارگر ا متشکل شدن کارگران جلوگیری
اما این حیله با توجه به تجارب قبلی کارگران مؤثر نیفتاد.
مقاع مقداری ا حقوق پرداوت نشده آنها را پرداوت نمود می کند و کارگران که ا حق تشکل آ ادی بیان آ ادی
در نتیجه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی به صحنه
و این در حالی بود که برای ایجاد تفرقه در میان کارگران اجتماعات محرومند و قانون حامی آنها نبوده و ابزاری برای
اعزام شدند و آنها نیز بنا به ماهیت سرکوبگرانه وویش
مبار ا پرداوت همین حداقل به کارگران با داشت شده دفا ا منافع صنفی وود ندارند .واقعیت این است که
بدون توجه به حرفهای کارگران و دلیل شرو این وودداری کرد .اما همبستگی و آگاهی کارگران باعث شد دیکتاتوری حاکم که ریشه در سیستم سرمایه داری وابسته
اعتراضات -که پاسخی به عدم توجه کارفرما نسبت به که این حیله کارگر نیفتد .تا جایی که همین بروورد ایران دارد و چماق سرکوب آن می باشد مانع اصلی تحقق
وواستهای بر حق کارگران بود – به تجمع کارگران حمله
وواستهای کارگران و به ثمر نشستن
نموده و تعدادی ا کارگران را دستگیر
مبار ات آنهاست .بی دلیل نیست که در ماه
تجربه مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه یکی از نمونه هائی است که
نمودند .نیرو های امنیتی و انتظامی با حمله به
های اویر به دنبال تشدید فقر و فالکت و
نشان می دهد تحت سلطه رژیم جمهوری اسالمی هر کجا کارگران
وانه کارگران ا شب شنبه سوم مرداد ماه در
گرسنگی و بی حقوقی کارگران و گسترده
در مبارزات خود برای دستیابی به مطالباتشان در مقابل دسیسه های
مرحله اول  ۲۵کارگر را با داشت و سپس این
شدن دامنه اعتراضات و اعتصابات کارگری
کارفرما هوشیارانه برخورد نموده و اتحاد خود را حفظ کرده اند
تعداد را به بیست نفر رساندند .مزدوران رژیم
رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی نیز هر
توانسته اند گام های بلند تری در جهت رسیدن به خواستهای خود
کارگران با داشتی را بدون اطال وانواده
چه بیشتر برای در هم شکستن روحیه
به پیش بردارند .با این حال چنین موفقیت هائی در شرایط
هایشان به مکان نامعلومی برده و تا مدتها
اعتراضی و قلع و قمع مبار ات صنفی
که
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نگهداری کارگران ندانی به جائی نرسید.
هر چه بیشتر کارگران متوسل شده است.
کارگران
اگر در همین حد روی تجربه مبار ه
از متشکل شدن کارگران جلوگیری می کند و کارگران که از حق
تجربه مبار ات اویر کارگران مجتمع نیشکر
نیشکر هفت تپه تعمق کنیم وواهیم دید که
تشکل ،آزادی بیان ،آزادی اجتماعات محرومند و قانون حامی آنها
هفت تپه ا جنبه کلی در مبار ات همه
چگونه مبار ه صنفی آنها تحت شرایط حاکم
نبوده و ابزاری برای دفاع از منافع صنفی خود ندارند.
کارگران ایران بارها تکرار شده است .تجربه
بر جامعه سرمایه داری ایران که سرمایه داری
اعتصاب و اعتراضات این کارگران نیز بار
وابسته به امپریالیسم می باشد به ناچار کار را به مقابله کارفرما در عدم پرداوت بخشی ا حقوق های عقب مانده
دیگر نشان داد که کارگران محروم و مبار ما حتی در
کارگران با رژیم یعنی قدرت سیاسی حاکم کشاند .معنی دستگیر شدگان اعتراض کارگران آگاه را هر چه بیشتر
جریان کوچکترین اعتراضات صنفی وویش برای دریافت
این واقعیت نیز جز این نیست که کارگران در تداوم مبار ه برانگیخت .سرانجام برغم همه دسیسه ها و فریبکاری
دسترنج وویش و حق بیمه و حقوق معوقه و دیگر
صنفی وویش به مبار ه سیاسی کشانده شدند مبار ه های کارفرما اتحاد و مقاومت کارگران باعث شد تا همه
وواستهای صنفی برحق وویش نهایتا با قدرت سیاسی و
سیاسی ای که در شرایط دیکتاتوری حاکم شکل قهر آمیز کارگران با داشتی موقتا با سپردن وثیقه بر مبنای فیش
دستگاه سرکوب رژیم مواجه می شوند .چنین است که
حقوقی ا ندان آ اد شوند .به دنبال این موفقیت کارگران
(بستن جاده) به وود گرفت.
مثالً اگر شرایط جامعه سرمایه داری ایران را با جوامع
مهمترین وواستههای کارگران پرداوت دستمزدهای عقب اعالم کرده اند که تا رسیدن به تمامی وواستهایشان ا
سرمایه داری متروپل مقایسه کنیم وواهیم دید که در
افتاده شان که ا اردیبهشت تا تیر  ۴۹را در بر می گیرد و پای نمینشینند .بر طبق آورین اوبار منتشره رژیم کارگر
جامعه ایران مبار ه صنفی کارگران ویلی ود به مبار ه
به حسابشان واریز نشده و همچنین واریز کردن حق بیمه ستیز جمهوری اسالمی جهت مقابله با اعتراضات و
سیاسی تبدیل می شود و این مبار ه نیز در شکل قهر آمیز
شان ا سوی کارفرما بود ( و می باشد) اما با توجه به اعتصاب دالورانه اویر کارگران نیشکر هفت تپه  ۴۴تن
وود برو کرده و بالفاصله با قهر ضد انقالبی رژیم مواجه
یورش رژیم به کارگران اکنون آ ادی کارگران دستگیر دیگر ا کارگران اعتصابی را به دادگستری وویش احضار
می گردد .ا این روست که کارگران ایران در تجربه ندگی
شده هم به سایر وواستهای آنها افزوده شد .کارفرما و نموده تا با پرونده سا ی برای آنها امکان با داشتشان را
وود به راحتی به پیوند سرمایه داران و قدرت سیاسی حاکم
نیروهای امنیتی و انتظامی قصد داشتند با ایجاد فضای فراهم نماید.
پی برده و متوجه می شوند که این قدرت در ودمت منافع
رعب و وحشت در اتحاد کارگران شکاف ایجاد کرده و تجربه مبار ات کارگران نیشکر هفت تپه یکی ا نمونه
سرمایه داران قرار دارد و در نتیجه درک این امر که رهائی
هائی است که نشان می دهد تحت سلاه رژیم جمهوری
اعتصاب کارگران را درهم بشکنند .اما کارگران مبار
آنان ا ستم و استثمار سرمایه داران بدون نابودی این
مجتمع نیشکر هفت تپه به جای ترس ا این دستگیری ها اسالمی هر کجا کارگران در مبار ات وود برای دستیابی به
قدرت میسر نیست برای آنان مشکل نیست .به واقع
و عقب نشینی ا ماالبات بر حقشان اعالم کردند نه تنها ماالباتشان در مقابل دسیسه های کارفرما هوشیارانه
نیز کارگران ایران برای رهائی ا شرایط ظالمانه ای که
تا رسیدن به وواستهایشان به سر کار با نمی گردند بلکه بروورد نموده و اتحاد وود را حفظ کرده اند توانسته اند گام
سرمایه داران بر آنان تحمیل کرده اند راهی جز مبار ه
وواهان آ ادی فوری و بی قید و شرط همکاران ندانی های بلند تری در جهت رسیدن به وواستهای وود به پیش
برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی پیشاروی وود
وود نیز می باشند .در چنین شرایای کارفرما وقتی با بردارند .با این حال چنین موفقیت هائی در شرایط
ندارند.
دیکتاتوری حاکم موقتی و ناپایدار می باشند .به وصوص

تجمع کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه به همراه خانوادهایشان!
صبح رو دوشنبه  ۱مرداد ماه جمعیتی نزدیک به  ۵۴۴نفر ا کارگران معترضِ رسمی و رو مزدی شاغل در بخش
صنعت و کشاور ی مجتمع نیشکر هفت تپه که شماری ا آنها را اعضای وانوادههایشان نیز همراهی میکردند با تجمع
مقابل درب ورودی و محوطه کاروانه وواستههای صنفی وود را مارح کردند .کارگران می گویند که بابت دستمزد بهمن
و اسفند سال  ۴۵و  ۱ماه مزد معوقه سال جاری به همراه پاداش و بهره برداری سالهای  ۴۴و  ۴۵طلبکارند .بر اساس
این گزارش کارگران رو مزدی نیز وواستار پرداوت ماالبات معوقه وود در ماه های بهمن و اسفند سال  ۴۵و  ۱ماه ا
سال جاری به همراه  ۸ماه حق بن معوقه مربوط به سال  ۴۵هستند.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
در باره زندگی رفیق فرج اهلل ...
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از صفحه 6

واقعیت آن بود که انقالب مردم ما در اثر نفوذ برنامه ریزی شده قدرتهای امپریالیستی در نیمه راه "مال وور" شده بود و سا مانی که به اسم سا مان انقالبی چریکهای فدائی ولق
پیشین فعالیت می کرد به همراه سا مان های دیگر ا سا مان مجاهدین ولق گرفته تا سا مان پیکار در راه آ ادی طبقه کارگر گرفته و غیره نه تنها حتی فکر مقابله با این رژیم به
منظور سرنگونی آن را به وود نمی دادند بلکه با سیاست های مماشات گرانه وود به تحکیم موقعیت این رژیم تا ه به قدرت رسیده که ا طرف امپریالیستها مأموریت سرکوب انقالب
را به عهده گرفته بود می پرداوتند .در چنین شرایای که مردم علیرغم همه قهرمانی هائی که در جریان انقالب انجام داده بودند هنو به وواستهای عادالنه و برحق وود نرسیده
بودند ندگی وود ضرورت مقابله هر چه قاطعانه تر با ارتجا را فریاد می د .رفیق فرج اهلل و یارانش ویلی ود متوجه شدند که سا مانی که تحت عنوان سا مان جریکهای فدائی
ولق فعالیت می کند راه مماشات با رژِیم جدید را در پیش گرفته و در عمل به هیچ کدام ا سنن انقالبی و وط سیاسی  -ایدئولوژیک بنیاگذاران سا مان پایبند نیست .در همین دوران
بود که با اعالم موجودیت چریکهای فدائی ولق ایران که همچنان بر آن سنن پای می فشردند و بر همین اساس هم وواهان مبار ه ای جدی و انقالبی با رژیم جانشین رژیم شاه
بودند یک مبار ه ایدئولوژیکی در صفوف هواداران سا مان فدائی بر سر تعیین ماهیت طبقاتی قدرت دولتی و شیوه بروورد و راه مبار ه با آن به وجود آمد .در بستر این مبار ه بود که
رفیق فرج اهلل همراه با تعدادی ا اقوام مبار و یارانش در بهمن سال  ۵۸به صفوف چریکهای فدایی ولق ایران پیوستند .چریکهای فدایی ولق ایران در همان مان با تکیه بر واقعیات
اقتصادی و سیاسی و مواضع و سیاستهای عملی حاکمان جدید اعالم کرده بودند که جمهوری اسالمی هم همچون رژیم شاه رژیمی وابسته به امپریالسم و بالابع سرکوبگر و ضد
مردمی است .بر اساس چنین تحلیل انقالبی و شناوت درست ا واقعیات بود که چریکهای فدایی ولق ایران بر عکس دارو دسته حاکم بر سا مان چریکها و دیگر سا مان های سیاسی
ای که ادعای طرفداری ا توده ها را می نمودند ولی در عمل به حمایت و پشتیبانی ا این رژیم مشغول بودند ا ضرورت مبار ه انقالبی با حاکمان جدید سخن گفته و ضرورت
سا ماندهی مسلح توده ها جهت تداوم انقالب را مارح می کردند .رفیق فرج اهلل با اعتقاد به چنین تحلیل انقالبی ای بود که انرژی وود را در راه ودمت به ولق و مبار ات آنها علیه
حاکمان جدید به کار گرفت.
در سال  ۹۲رفیق فرج اهلل به همراه یاران دیگر که پس ا انشعاب غیراصولی سال  ۹۴مدتی در همکاری با رفقای منشعب در جنگل های ما ندران جنگیده و تجربه کسب کرده بودند
مجددا برای ادامه مبار ه انقالبی وود به صفوف چریکهای فدائی ولق با گشتند .او و رفقای همراهش بالفاصله به کردستان اعزام شدند تا همه توانائی های وود را در صفوف
چریکهای فدائی ولق ایران در ودمت رشد و اعتالی جنبش ولق کرد قرار دهند .رفیق فرج اهلل که در کردستان "کاک وریا" نامیده می شد در عملیات های زیادی
شرکت کرد که از جمله آنها عملیات های زیر را می توان نام برد :عملیات پایگاه "کاله دره" ،عملیات پایگاه "مام زینه – خولیسان" ،عملیات پایگاه
"عامد" ،مقابله با یورش رژیم به روستای "خلیفان" ،عملیات "بناویله" ،عملیات "سوم خرداد" در پایگاه "زمزیران" ،عملیات "حمران" ،عملیات
"مک الوه" ( در این عملیات چریک فدایی ولق رفیق مختار نیک نژاد پسرعموی رفیق فرج اهلل به شهادت رسید که این واقعه تاثیر بسیاری بر روی رفیق گذاشت و کینه اش را
نسبت به دشمن عمیق تر و عزمش را به نابودی دشمنان ولق راسخ تر نمود) عملیات پایگاه "سندلو" و چندین عمل مین گذاری و ا جمله مین گذاری پایگاه "جبرند" شرکت
داشت .رفیق فرج اهلل در دورانی که در صفوف پیشمرگان چریکهای فدائی ولق ایران در کردستان با دشمن می جنگید آنچنان فروتنی و صفا و صمیمیتی نسبت به مردم و رفقا ا
وود نشان داد و آنچنان شجاعت و بی باکی در بروورد با دشمن و در صحنه نبرد مسلحانه ا وود به نمایش گذاشت که ویلی ود به یکی ا محبوب ترین پیشمرگان سا مان ما
بدل شد .به واطر سرعت عمل و چابکی اش در راهپیمایی ها او در بسیاری ا "جوله های" سیاسی  -نظامی و عملیات های سا مان نقش "پیش قراول" و راهنمای دسته های
پیشمرگه چریکهای فدایی ولق را بر عهده داشت .رفیق فرج اهلل همیشه و در سخت ترین شرایط با شووی و گشاده رویی با رفقایش بروورد می کرد و بار شرایط سخت را به
وصوص با ونده های دلنشین وود بر بقیه آسان تر می نمود.
سرانجام لحظه ودا این رفیق شجا و فروتن با رفقایش در سپیده دم اول آبان ماه سال  ۹۱فرا رسید .اما مرگ وی همچون ندگیش افتخار آفرین بود .در تاریخ فوق نیروهای ارتش
ضد ولقی و سپاه پاسداران و بسیج مزدور یکی ا بزرگترین تعرضات وود را به مناطق آ اد شده در "آالن" سردشت سا مان داده بودند .رژیم ضد ولقی جمهوری اسالمی برای
تحریک مزدوران بسیجی و پاسدار وویش بر تن تعداد یادی ا آنان کفن پوشانده بود و اعالم کرده بود که آنان برای جنگ با سربا ان بعثی و بیرون راندن ارتش عراق ا واک ایران
به این مناقه اعزام شده اند .در حالی که ارتش ضد ولقی در هراس ا نیروی پیشمرگان قهرمان که برای رهائی توده های تحت ستم کرد شجاعانه به نبرد با ارتجا مذهبی حاکم
برواسته بودند چنین کرده بود .چنین بود که ارتش ضد ولقی شاهنشاهی اسالمی شده در طول چند رو جنگ وونین و سنگر به سنگر با پیشمرگان عالوه بر به کارگیری سالح های
سنگین نظیر کاتیوشا و توپهای دوربرد امواج انسانی بزرگی ا کفن پوشان را به عنوان گوشت دم توپ در پیشاپیش نیروهای وویش به کار گرفته بود .در این جنگ واحدی ا
پیشمرگان چریکهای فدایی ولق نیز به همراه سایر پیشمرگان ولق کرد در شرایط بسیار دشوار تا چند رو ا مواضع وود در ارتفاعات آالن و کوه های "بیتوش" دفا کردند و حرکت
ارتش ضد ولقی را متوقف ساوتند .سرانجام به دنبال چند شبانه رو گلوله باران بی وقفه و مبار ه بیِ امان با نیروهای سرکوبگر نیروهای دشمن علیرغم به جا گذاردن تلفات سنگین
موفق به پیشروی شده و پیشمرگان را محاصره کردند .در جریان شکستن حلقه این محاصره رفیق وریا برای با گرداندن چند رفیق به عقب با گشت و این در حالی بودکه با قلبی
آکنده ا کینه با آتش مسلسل وود سینه ی مزدوران را می درید و راه را برای عقب نشینی رفقای محاصره شده همواره می نمود .اما در جریان این عمل شجاعانه و سرشار ا تعهد و
وفاداری به آرمان های انقالبی وود مورد اصابت گلوله مزدوران رژیم قرار گرفته و قلب گرم و سرخ اش ا حرکت با ایستاد.
شهادت رفیق فرج اهلل این رفیق قهرمان در مناقه آالن سرد شت که ا نور ما ندران یعنی فرسنگها دورتر ا کردستان به آنجا آمده و در نبرد با دشمن مشترک ولقهای ایران جان
سپرد بار دیگر پیوند مبار اتی ولق ر منده کرد با دیگر ولق های ایران را به نمایش گذاشت و راه سرخ انقالب رهایی بخش ولقهای ایران را رنگین تر نمود .واقعیت این است که
رهائی ولقهای تحت ستم ایران جز در پیوند مبار اتی با یکدیگر علیه دشمن مشترک که همانا امپریالیستها می باشند میسر نیست و طبقه کارگر ایران برای رسیدن به آ ادی و رهائی
ا ظلم و ستم سرمایه داران ضرورتا باید به مبار ه ای سخت و طوالنی برویزد .در این مبار ه دادن قربانی هائی چنین فراموش نشدنی ناگزیر است .رفیق فرج اهلل نیک نژاد رفیقی ا
تبار حمتکشان آگاه بود که با فداکاری های مثال دنی و فدایی وار وون وویش را بی هیچ دریغی در راه رهائی طبقه کار گر نثار کرد.
یاد رفیق شهید محمد رحیم خدادادی گرامی و راهش پر رهرو باد!

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!

۴

ماهنامه کارگری
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بازداشت  6۱کارگر معترضِ مجتمع نیشکر

 2۴کارگر معترض شهرداری اهواز ،سال

خطر مرگ ،جان کارگرانی که در دمای

هفت تپه در محل سکونتشان!

 3۱بازداشت و روانه زندان شدند!

باال فعالیت میکنند را تهدید میکند!

بر اساس گزارش رو یکشنبه یکم مرداد ماه دبیر انتصابی
وانه کارگر وو ستان با اشاره به تجمعات اعتراضیِ اویر
کارگران مناطقِ  ۸گانه شهرداری اهوا گفت:متاسفانه
مسئوالن مرتبط با مشکالت کارگران شهرداری اهوا
نسبت به بهبود وضعیت استخدامی و پرداوت ماالبات
کارگران شهرداری اهوا بیتوجهای نشان میدهند .چندین
سال است که کارگران شهرداری اهوا بویژه کارگران
مناقه  ۴ ۱و  ۸مرتبا برای وصول ماالبات صنفی وود
دست به اعتراض می نند .افکار عمومی نه تنها شاهد هیچ
واکنشی ا سوی شهرداری شورای شهر و حتی استانداری
استان نبود بلکه مشاهده کرد که سال  ۴۵چگونه برعلیه
این کارگران پرونده قضایی تشکیل شد .گزارش در
چگونگی این با داشت ها می نویسد:رو دوشنبه  ۱۴ورداد
ماه  ۴۵در پی تجمع اعتراضی  ۷۴کارگرِ پیمانکاری
شهرداری مناقه  ۴اهوا در اعتراض به معوقات مزدی
وود  ۱۴نفر ا این کارگران معترض توسط عوامل انتظامی
با داشت و روانه ندان شدند .این کارگران ا ابتدای سال
 ۴۵دستمزد دریافت نکردهاند و همین مسئله باعث برپایی
تجمع اعتراضی بوده است.

بر اساس گزارش رو یکشنبه  ۲۸تیر ماه یک فعال
کارگری با اشاره به ماجرای  ۱نوجوان کارگر که هفته
گذشته به دلیل گرما در سیستان و بلوچستان جان وود را
ا دست دادند گفت :فعالیت در دمای باالی هوا میتواند
بیماریهای پوستی ریوی و  ...را برای کارگران به همراه
داشته باشد که در بلند مدت تاثیرات منفی در بروواهد
داشت .با گذشت  ۲۴رو ا مصوبه دولت مبنی بر تغییر و
کاهش ساعت کار در مناطق گرمسیر برای بهینه سا ی
مصرف انرژی در سیستان و بلوچستان هیچ کارفرمایی در
بخش وصوصی حتی نیم ساعت ا مان کار را تغییر نداده
است .کمتر کارفرمایی در محیط های کاری استان ا
سیستمهای ونک کننده استفاده میکند و هیچ فعالیتی نیز
برای بهبود وضعیت کارگران انجام نشده است .بعد ا ظهر
رو پنجشنبه  ۵مرداد ماه نیز کارگر (پاکبان) شرکتی یکی
ا پیمانکاری های شهرداری مناقه  ۱بندرعباس در حال
نظافت با ار رو این شهر بود که دچار گرما دگی شده و به
کما می رود و چند رو بعد جان وود را ا دست می دهد.

رو چهارشنبه  ۴مرداد ماه شماری ا کارگران مجتمع
نیشکر هفتتپه گفتند :نیمه شب سهشنبه  ۳مرداد ماه ۲۵
نفر ا همکارانمان در محل سکونتشان واقع در کوی
سا مان مجتمع نیشکر هفت تپه توسط عوامل انتظامی
با داشت شدهاند .این اتفاق در پایان رو ی افتاده است که
در آن گروهی ا کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بابت
ماالبات صنفی وود برای دومین رو متوالی تجمع کرده
بودند .گزارش می افزاید کارگران معترض برای امرو
چهارشنبه  ۴مرداد ماه در محوطه کاروانه جمع شدهاند و
عالوه بر پیگیری ماالبات قبلی جویای وضعیت همکاران
با داشت شده وود نیز شدهاند .بر اساس گزارش رو
پنجشنبه  ۵مرداد ماه  ۵نفر ا کارگرانی که در جریان
اعتراضات اویر کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه با داشت
شده بودند بودند با سپردن تعهد آ اد شدند .هنو ا وضعیت
 ۲۴کارگر دیگر با داشت شده وبری نیست .گزارش
همچنین افزود همزمان با آ ادی  ۵کارگر با داشتی
نزدیک به یک ماه ا ماالبات مزدی همه کارگران
پرداوت شده است .بر مبنای گزارش دیگری بعد ا ظهر
رو شنبه  ۷مرداد ماه  ۲۴کارگر با داشتی مجتمع نیشکر
هفت تپه به قید کفالت  ۱۴میلیون تومانی ا با داشتگاه
فجر د فول آ اد شدند.

کارگران کارخانه سیمان کارون مسجد
سلیمان دست به اعتصاب زدند!
رو یکشنبه  ۸مرداد ماه کارگران شاغل در کاروانه سیمان
کارون مسجد سلیمان گفتند :حدود  ۴۷۴کارگرِ این واحد
صنعتی ا حدود  ۱هفته پیش تا امرو یکشنبه در اعتراض
به عدم پرداوت  ۳ماه ماالبات مزدی وود دست ا کار
کشیده و تولید را متوقف کرده اند .گزارش به نفل ا
کارگران می افزاید :طبق صورت جلسه شورای تامین قرار
بود همه ماالبات معوقه کارگران سیمان کارون تا رو
چهارشنبه  ۳۲ورداد ماه به رو شود اما هنو هیچ اتفاقی
در راستای عملیاتی شدن این مصوبه نیفتاده است .بر
اساس این گزارش رئیس کاروانه سیمان کارون با تایید
معوقات مزدی  ۴۷۴کارگر این واحد تولیدی در وصوص
اعتراض صنفی کارگران گفت :کارگران این کاروانه ا رو
 ۱۵تیر ماه اعتراض صنفی وود را در اعتراض به معوقات
مزدی و بیمهای آغا کردهاند .پرداوت ماالبات کارگران
تنها در صورت ادامه فعالیتهای این واحد تولیدی میسر
است .ا همه کارگران میوواهم تا با واتمه اعتراض
صنفی وود امکان برطرف شدن مشکل پیش آمده را
فراهم کنند.

تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی
پارس قو ،برای دریافت مطالبات مزدی!
صبح رو دوشنبه  ۴مرداد ماه حدود  ۲۴۴نفر ا ۲۵۴
کارگرِ کاروانه روغن نباتی پارس قو در اعتراض به
پرداوت نشدن ماالبات مزدی وود ا ساعت  ۲۲صبح
مقابل شرکت "نهال گل" مالک کاروانه تجمع کردند.
کارگران معترض می گویند :دستمزد اردیبهشت ورداد
تیر  ۴۹و بخشی ا دستمزد بهمن ماه سال  ۴۵آنها

پرداوت نشده است .بر اساس این گزارش کارفرمای
کاروانه پارس قو با تائید معوقات مزدیِ کارگران گفته
است:در حال حاضر دستمزدهای اردیبهشت ورداد تیر
 ۴۹کارگران به اضافه بخشی ا دستمزد بهمن ماه سال ۴۵
آنان پرداوت نشده است که البته نگرانی کارگران در این
وصوص قابل درک است اما باید توجه داشت که اموال
کاروانه پارس قو توسط بانک ملت ضبط شده است .این
در حالی است که بارها ا بانک ملت وواستهایم که بخشی
ا اموال را آ اد کند تا بتوانیم با فروش آنها ماالبات
کارگران را پرداوت کنیم اما این وواسته ما اجابت نشده
است.

تجمع کارگران و جلوگیری از توقیف اموال
کارخانه تولی پرس قزوین توسط بانک !
رو شنبه  ۷مرداد ماه حدود  ۲۴۴نفر ا  ۴۹۴کارگر
کاروانه تولیپرس در شهرصنعتی البر استان قزوین با
برپایی تجمعی صنفی ا توقیف قسمتی ا اموال این واحد
صنعتی توسط بانک جلوگیری کردند .بر اساس این
گزارش:یکی ا بانکهای وصوصی ا مدتی قبل بابت
ماالبات معوقه وود ا مراجع قضایی حکم توقیف اموال
کاروانه تولیپرس را دریافت کرده است و اجتما صنفی
امرو شنبه نیز به منظور نگهداشتن اموال کاروانه برپا شده
بود .یکی ا کارگران معترض در این راباه اظهار داشت
ترس ا مختل شدن روند فعالیت این واحد تولیدی و در
نتیجه تهدید امنیت شغلی شان باعث شده تا آنها نسبت به
توقیف اموال محل کار وود معترض شوند .این تجمع
اعتراضی درنهایت با توافق مدیریت کاروانه و نماینده
بانک بر سر باقیماندن اموال کاروانه در کارگاه واتمه
یافت.

اخراج  6۱کارگر کارخانه فوالد خوزستان
در شهرستان ماهشهر!
بر اساس گزارش رو چهارشنبه  ۴مرداد ماه نزدیک به ۲۵
کارگر با بین  ۹تا  ۱۴سال سابقه کارِ شاغل در یکی ا
مجموعههای کاروانه فوالد وو ستان که در اسکله بندر
ومینیِ ماهشهر قرار دارد به دلیل اتمام قراردادهای کار
وود اوراج شدهاند .کارفرمای این کارگران در راستای
کاهش هزینههای وود ا ابتدای مرداد ماه ا تمدید
قراردادهای کارگران وودداری و آنها را به بیمه بیکاری
معرفی کرده است.

تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!

ماهنامه کارگری

۱

تجمع کارگران چوب و فلز اردکان ،در
اعتراض به معوقات مزدی خود!
رو شنبه  ۷مرداد ماه کارگران چوب و فلز اردکان در
اعتراض به عدم پرداوت بیش ا  ۵ماه معوقات مزدی وود
مقابل استانداری یزد دست به تجمع دند .کارگران در
اعتراض به عدم پرداوت دستمزد و ماالبات وود چندین
بار به فرمانداری شهرستان اردکان مراجعه کرده بودند که
تاکنون نتیجهای نداشته است .آورین تجمع قبلی این
کارگران به رو سه شنبه  ۳مرداد ماه برمیگردد که در آن
رو مقابل فرمانداری اردکان تجمع کرده بودند .در این
تجمع مقامات فرمانداری اعالم کردند که مشکالت
کارگران به ودی حل وواهد شد..
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گفت :جمعیت نان سرپرست وانوار  ۴/۹۱درصد و دو
برابر مردان است .نسبت وانوارهای تک سرپرست ۸۵
درصد است که این میزان در مردان تنها  ۲۵درصد اعالم
شده است .اما مساله قابل توجه این است که شاوص سنی
نان سرپرست وانوار  ۵۴سال و کمتر تنها  ۲۹درصد
است .این رقم نشان میدهد بیش ا  ۸۴درصد نان
سرپرست وانوار باالی  ۵۴سال سن دارند که این مساله
ضرورت توجه به ارائه ودمات به این جمعیت را پررنگتر
میکند.

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران خدماتی
فضای سبز شهرداری اهواز!

افزایش روند نرخ بیکاری زنان
در  6١سال گذشته!

وجود حفرههای گازی
دلیل جان باختن مامور ایمنی معدن!
بر اساس گزارش رو دوشنبه  ۱مرداد ماه مسئول ایمنی
معدن راورِ کرمان گفت :احتمال دارد فوت یکی ا ماموران
ایمنی این معدن در رو چهارشنبه  ۱۸تیر ماه به دلیل
وجود حفره گا در مکانی باشد که وی در پایان شیفت
کاری آن رو مشغول بررسی نشت گا ا آن بوده است.
وی در ادامه افزود در با رسیها هیچ گزارشی ا نشت گا
نداشتیم و گا سنجی نیز توسط من یا همکارم صورت
گرفته بود .رو قبل ا فوت وی نیز وود من در همان
محل مشغول انجام با رسی بودم و اثری ا گا وجود
نداشت .وی با انتقاد ا اینکه مسئوالن ایمنی کارگاهها
حقوق بگیر کارفرمایان وود شدهاند افزود :مسئول ایمنی
هم مانند کارگران در کنار بروورداری ا وجدان کاری باید
امنیت شغلی هم داشته باشد ا آن رو تداول این دو نباید
موجب شود که موارد عدم رعایت ایمنی به صورت واقعی
گزارش نشود.

حذف سهم حق بیمه کارفرما در بنگاههای

رو چهارشنبه  ۲۲مرداد ماه مشاور و یر کشور در امور
نان و وانواده در نشست هماندیشی نان فعال اقتصادی
با انتقاد ا اینکه نرخ مشارکت نان در سالهای  ۴۴تا ۴۱
با کاهش رو به رو بوده است ا افزایش روند نرخ بیکاری
نان در  ۲۴سال گذشته وبر داد و گفت :نرخ مشارکت
اقتصادی نان در سال  ۴/۲۱ ۴۱درصد بوده است این
درحالیست که اشتغال در بخش غیررسمی با  ۱۵درصد
هم فرصت و هم چالش برای نان محسوب میشود .وی
تو یع جمعیت نان در بخش ودمات را  ۹/۵۲کشاور ی
 ۴/۱۱و صنعت  ۱۵درصد اعالم کرد و گفت :متاسفانه این
میزان ا جمعیت نان عمدتا در ساوح پایینتر
تصمیمگیری و تصمیمسا ی هستند .برای مثال در استان
گیالن  ۹۴درصد نان به شکل مستقیم در بخش
کشاور ی فعال هستند اما نرخ مشارکت آنها در تبادل
مالی کمتر ا  ۲۵در صد است .به این ترتیب نان بیشتر در
قاعده هرم شاغالن هستند .وی با اشاره به اینکه نان در
بخش اشتغال روستایی در سال  ۴۴با  ۲۲میلیون جمعیت
 ۱۵درصد شاغالن کشاور ی را تشکیل میدادند تصریح
کرد ۸۵ :درصد فعالیتهای دامی و بخش عمدهای ا
صنایع تبدیلی نیز با حضور نان انجام شده است .وی با
انتقاد ا اینکه نرخ بیکاری نان با تحصیالت عالی ۱۳
درصد است درحالیکه این نرخ در میان مردان  ۲۲درصد
می باشد گفت :با وجود اینکه این فاصله درحال کاهش
است اما شاوص بیکاری نان دو برابر مردان است .وی در
ادامه با تاکید بر ضرورت توجه به نان سرپرست وانواده

رو سه شنبه  ۳مرداد ماه یکی ا کارگران معترض
شهرداری اهوا ا ادامه اعتراض صنفی کارگران پیمانی
مناطق هشت گانه شهرداری اهوا وبر داد و اظهار داشت:
کارگران معترض ا رو سه شنبه  ۱۷تیر ماه تا امرو سه
شنبه همانند رو های گذشته مقابل ورودی استانداری
وو ستان جمع شده و منتظر پیگیری مسئوالن این نهاد
دولتی در وصوص ماالباتشان هستند.بر اساس اظهارات
این کارگر بیش ا  ۵هزار کارگر پیمانی فضای سبز
شهرداری اهوا وواستار تبدیل وضعیت قراردادشان ا
پیمانی به مستقیم هستند و تا این لحظه ا جانب
استانداری و مدیریت شهرداری اهوا پاسخ مشخصی به
این وواستههای آنها داده نشده است.

پرستاران خواستار تسریع در پرداخت
حقوق و مطالبات عقبافتاده خود شدند!

با تعداد کارگر کمتر از  ۱نفر!
به گزارش رو دوشنبه  ۱مرداد ماه و یر تعاون کار و رفاه
اجتماعی در نهمین اجالسیه دوره ششم نمایندگان اتاق
اصناف ایران ا حذف سهم حق بیمه کارفرما در بنگاهها
با تعداد کارگر کمتر ا  ۵نفر وبر داد .وی رویکرد و ارتخانه
تحت تصدی وود را ایجاد اشتغال فراگیر دانست و افزود
ایجاد اشتغال پایدار در بنگاههای کوچک متوسط و ورد
عملیاتی میشود و صنایع بزرگ در این مسیر دیگر اثری
ندارد .اصناف سهم  ۱۵درصدی در تولید ناوالص داولی
دارند .هم اکنون سهم بنگاههای کوچک متوسط و ورد ا
اشتغال  ۸۵درصد است که  ۸۴درصد ا این بنگاهها
یرمجموعه اصناف هستند .و یر تعاون کار و رفاه
اجتماعی با اشاره به راه اندا ی سامانه تحلیل با ار کار در
این و ارتخانه گفت :با استفاده ا این سامانه وضعیت
اشتغال در کشور بصورت شفاف مشخص وواهد شد .ایجاد
اشتغال پایدار و اتصال بنگاههای کوچک و ورد به با ار
جهانی ا برنامههای مهم و ارت کار است و باید مینه
ایجاد  ۲۵۷هزار شغل در بخش کشاور ی  ۱۴۷هزار شغل
در صنعت و  ۴۴۲هزار شغل نیز در بخش ودمات را فراهم
کنیم.

جان باختن یک کارگر مقنی بر اثر سقوط
رو چهارشنبه ۲۲مرداد  ۴۹پرستاران مؤسسه آوای
سالمت در اهوا در مقابل دانشگاه علوم پزشکی اهوا
تجمع اعتراضی برگزارش کردند .تجمعکنندگان وواستار
تسریع در پرداوت حقوقها و ماالبات عقبافتاده یک ساله
وود شدند.

پیروز باد انقالب!

به چاهی به عمق 6۱متر در الرستان!
به گزارش آتش نشانی شهرستان الرستان صبح رو
دوشنبه  ۱مرداد ماه یک کارگر جوان تبعه افغانستان که
در حال حفر چاه در آشپزوانه امامزاده میرعلی بن الحسین
شهرستان الرستان بود با سقوط به عمق چاه  ۲۵متری
جان وود را ا دست داد.

زنده باد کمونیسم!

۶

ماهنامه کارگری

شماره  ،۴3پانزدهُم مُرداد 633۶

کارگران کارخانه اسوه ایران در استان

تجمع اعتراضی کارگزاران معترضِ

تجمع  3۱کارگر بیکارشده معدن خاک

قزوین ۶ ،ماه دستمزد دریافت نکرده اند!

مخابرات روستایی خوزستان!

سرخ هرمز مقابل بخشداری جزیره هرمز!

بر اساس گزارش رو دوشنبه  ۱مرداد ماه کارگران کاروانه
گروه صنعتی اسوه ایران واقع در شهر صنعتی البر استان
قزوین در یک اطال رسانی اعالم کردند که کارفرمای
این واحد تولیدی  ۹ماه است که به  ۲۱کارگر این کاروانه
دستمزدی پرداوت نکرده است .یکی ا کارگران شاغل در
کاروانه اسوه ایران با یاد آوری اینکه مدیریت این مجموعه
مانند سایر بنگاههای اقتصادی در چند سال گذشته ا
پرداوت مرتب دستمزدها وود داری کرده است
افزود:نگرانی کارگران ا این است که مبادا با استمرار
وضعیت فعلی کاروانه معوقات مزدی آنها در ماههای
آینده افزایش پیدا کند .جدا ا معوقات مزدی بیمه تامین
اجتماعی کارگران کاروانه اسوه ایران در  ۴ماه گذشته
پرداوت نشده و دفترچههای درمانی کارگران ا یک ماه
قبل فاقد اعتبار است .گزارش می افزاید این کارگران که
وواهان با گشت به کار وود هستند میگویند :با این
سابقه شغلی دیگر شانسی برای یافتن شغل مجددی که
بتواند تامینکننده هزینههای وانواده باشد نداریم.
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رو دوشنبه  ۱مرداد ماه کارگزاران مخابرات روستایی
وو ستان دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی و بالتکلیفی
استخدامی مقابل استانداری وو ستان تجمع کردند و
وواستار انعقاد قرارداد دائم با مخابرات و اجرای طرح
طبقهبندی مشاغل شدند .یکی ا تجمعکنندگان که بارها
پیگیر وضعیت استخدامی وود و همکارانش بودهاست می
گوید :شرکت مخابرات سالهاست که حق و حقوق ما را
پایمال کرده و ما را مجبور میکند که قراردادهای موقت و
غیرقانونی را امضا کنیم و اگر امضا نکنیم چارهای جز بیکار
ماندن نداریم.

معوقات مزدی دارند!

کارخانه سیمان کیاسر

جمعی ا کارگران مولد بخار که طرف قرارداد شرکت
"مهریل" هستند رو دوشنبه  ۱مرداد ماه ا معوقات
مزدی پرداوت نشده وود گزارش دادند و گفتند :تعداد۲۳۴
کارگر مولد بخار شرکت "مه ریل" در شرکت حمل و نقل
ریلی رجاء هستیم و نیمی ا دستمزد اردیبهشت ماه و
دستمزد کامل ورداد و تیر ماه وود را دریافت نکرده ایم.
چاور وقت کار کردن قانون کار حاکم است و بایستی
هشت ساعت در رو کار کنیم اما مانی که به پرداوت
دستمزدها میرسد وبری ا قانون و حق و حقوق کارگر
نیست .بر اساس این گزارش مدیرعامل این شرکت
پیمانکاری میگوید:تاویر  ۱ماهه ویلی هم در شرایط فعلی
کشور عجیب نیست .در شهرداریها تا  ۲۴ماه معوقات
مزدی دارند حاال این تاویر دوماهه چندان هم چیز مهمی
نیست و بهتر است کارگران منتظر بمانند.

تا اطالع ثانوی تعطیل شد!
بر اساس گزارش رو دوشنبه  ۱مرداد ماه کارفرمای
کاروانه سیمان کیاسر در استان ما ندران به علت نبودِ مواد
اولیه تولید را متوقف کرده است و به کارگران گفته شده تا
اطال ثانوی کوره واموش است و بهتر است سر کار
حاضر نشوند .گزارش می افزاید :این کاروانه حدود ۱۴۴
کارگر دارد و تعدادی نیز به طور غیرمستقیم ا طریق این
کاروانه امرار معاش میکنند که در حال حاضر همه آنها
در بالتکلیفی به سر میبرند .ظاهرا مشکل این کاروانه با
سا مان منابع طبیعی بر سر یک معدن است که اگر
مقامات استانی پادرمیانی نکنند این کاروانه قادر به تامین
مواد اولیه نخواهد بود.

کارکنان شرکتی مخابراتِ استان لرستان

رو شنبه  ۱۴تیر ماه  ۳۵کارگر بیکار شده شرکت پودر
معدن واک سرخ هرمز به دلیل تعایلی ناگهانی معدن
مقابل بخشداری جزیره هرمز تجمع کردند .مشکل معدن و
تعایلی آن به اوتالفات در شرکت تعاونی مر نشینان
برمیگردد .بیشترین سهام این معدن به مردم جزیره هرمز
تعلق دارد .کارگران بیکارشده ا بخشداری و مقامات محلی
میوواهند که فکری به حال اشتغال آنها بکنند .این
کارگران میگویند با تعایلی معدن معاش وانوارها در
جزیره هرمز با مشکل مواجه وواهد شد .معدن واک سرخ
معدنی کوچک برای تهیه واکی به رنگ سرخ است این
واک مصرف ووراکی دارد.

تجمع مربیان پیش دبستانی در اعتراض به
عدم برخورداری از حقوق قانونی و بیمه!

رو دوشنبه  ۲۴تیر ماه مربیان پیش دبستانی در استان
کهکیلویه و بویراحمد دراعتراض به وضعیت استخدامی
ساح پایین حقوق و نداشتن بیمه مقابل استانداری تجمع
کردند .معترضینی که هفته گذشته برای چندمین بار در
مقابل مجلس تجمع کرده بودند اما تاکنون به نتیجهای
نرسیده اند می گویند ۴۴۴ :مربی پیش دبستانی در استان
کهکیلویه و بویراحمد هستیم یک ماه کار میکنیم اما
دستمزدمان بین  ۳۴۴تا  ۴۵۴هزار تومان است .ا بیمه و
باقی حقوق شغلی نیز محرومیم .بر اساس این گزارش
تجمعات نیروهای غیر رسمی آمو ش و پرورش با واکنش
نمایندگان مجلس مواجه شدهاست اما تا کنون هیچ اقدام
عملی برای به سامان کردن شرایط شغلی این نیروها انجام
نشدهاست.

تجمع اعتراضی کارگران

برای چهارمین بار در هفته جاری

کارخانه منیزیم فردوس!

تجمع کردند!

جان باختن  3کارگر در تصفیهخانه

صبح رو پنجشنبه  ۲۵تیر ماه یکی ا کارکنان معترض
اظهار داشت :صبح امرو چهارمین رو ا تجمع اعتراضی
در هفته جاری در مقابل نمایشگاه بین المللی شهر ورم
آباد بود که کارکنان شرکتی مخابرات به همراه وانواده
هایشان برگزار کردند .وواست تجمع کنندگان اجرای
طرح طبقه بندی مشاغل عقد قرارداد مستقیم با مخابرات
و با گشت به کار کارکنانی است که در هفته ها و ماههای
گذشته تعدیل شده اند.

فاضالب نظرآباد کرج ،در اثر گازگرفتگی!

رو شنبه  ۱۴تیر ماه جمعی ا کارگران کاروانه منیزیم
فردوس در استان وراسان جنوبی در اعتراض به عدم
پرداوت  ۸ماه معوقات مزدی و  ۴ماه حق بیمههایشان در
محوطه کاروانه تجمع کردند .بر اساس این گزارش تجمع
کارگران منیزیم فردوس با سفر معاون امور اقتصادی
استاندار وراسان جنوبی به این کاروانه و با دید وی ا
واوط تولید همزمان شده است.

در ساعات پایانی شنبه شب  ۷مرداد ماه  ۳کارگر که برای
مدت  ۲۵رو ا سوی یک شرکت پیمانکاری ماموریت
سرویس سیستم تصفیه وانه شهرک صنعتی نظرآباد را
داشتند در محلی که تجمع پساب بوده و طبق شواهد
عینی انباشت گا های متصاعد شده ا سیستم تصفیه وانه
مسمومیت آور بودهاند در حین کار دچار گا گرفتگی شده و
جان وود را ا دست داده اند.

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست!

ماهنامه کارگری
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قائم مقام مدیر عامل شرکت کشت و صنعت

 3ماه دستمزد کارگران آب و فاضالب

جان باختن یک کارگر کارخانه داروسازی،

هفت تپه گفت اوضاع مالی و اقتصادی ما

روستایی دزفول پرداخت نشده است!

به علت مسمومیت دارویی!

از اقتصاد کشور مستثنی نیست!

براساس گزارش رو دوشنبه  ۲۴تیر ماه کارگران شاغل در
بخشهای مختلف اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان
د فول در استان وو ستان دست کم  ۳ماه است که
دستمزد و مزایا دریافت نکردهاند .این در شرایای است که
عیدی و سنوات سالهای  ۴۴و  ۴۵نیز به این کارگران
پرداوت نشده است .گزارش در ادامه می افزاید :این
کارگران که مزایای مزدی وود را ا ابتدای سال جاری
دریافت نکردهاند میگویند این عدم پرداوت دستمزد
کارگران درحالیست که در سال  ۴۵و سال جاری برای
پیگیری ماالبات معوقه وود چندین تجمع اعتراضی مقابل
ساوتمان اداره آبفای روستایی انجام دادهایم.

به گزارش مرکز کنترل  ۲۱۵آتش نشانی رشت عصر رو
سهشنبه  ۳مرداد ماه یک کارگر  ۳۴ساله کاروانه
داروسا ی رشت هنگام تمیزکاری و شستشوی دستگاه
داروسا ی دچار مسمومیت دارویی شد و جان وود را ا
دست داد .گزارش می افزاید ۱ :کارگر دیگر نیز که برای
نجات جان همکارشان به داول محوطه رفته بودند دچار
مسمومیت دارویی شدند .گزارش به نقل ا معاون عملیات
سا مان آتشنشانی افزود حال این  ۱کارگر رو به بهبودی
می باشد و ادامه داد :در محیط کار اول ایمنی و سنجش
محیای امن نخستین گام در جهت پیشبرد صحیح کار
وواهد بود.
در گزارش دیگری به تاریخ رو پنجشنبه  ۵مرداد ماه
رئیس با رسی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان
گیالن در راباه با فوت کارگر کاروانه داروسا ی رشت
گفت ۱ :کارگر برای تمیز کردن داول راکتور تولید مواد
اولیه دارویی این شرکت به آن جا مراجعه می کنند که
یکی ا این افراد با استفاده ا ماسک و تجهیزات ایمنی
ال م به داول راکتور می رود اما به علت استنشاق گا
غلیظ ناشی ا مواد شیمیایی داول محیط دچار مسمومیت
شده و بی حال می شود .کارگر دیگری که بیرون ا این
راکتور ایستاده بود بمحض مشاهده این صحنه آژیر وار
را به صدا در می آورد و با سا مان آتش نشانی و اورژانس
نیز تماس می گیرد.
در همین حین کارگر دیگری با شنیدن صدای نگ آژیر ا
بخش دیگر این شرکت وود را به محل حادثه می رساند و
برای کمک به کارگر داول این راکتور با تجهیزات ایمنی
ال م به درون آن رفته و کارگر بی حال را ا داول دریچه
به بیرون هدایت می کند .کارگر دوم که به عنوان ناجی
وارد عمل می شود دچار گا گرفتگی ناشی ا بخار مواد
شیمیایی محیط شده و نمی تواند ا آن حفره بیرون بیاید و
بی حال می شود.
این در حالی است که عوامل آتش نشانی و اورژانس تمام
تالششان را برای نجات جان وی انجام دادند .درحال
حاضر  ۳نفر دچار مسمومیت شده اند که هم اکنون در
بیمارستان بستری هستند اما گفته شده حال عمومی آنان
مساعد است .وی در واتمه افزود :این راکتور حدود یک و
نیم متر قار دارد و هفته ای یکبار باید شستشو داده شود
که در شستشوی این مرتبه این اتفاق افتاده است.

به گزارش رو دوشنبه  ۱مرداد ماه قائم مقام مدیر عامل
شرکت کشت و صنعت هفت تپه در وصوص تجمع
کارگران و ماالباتشان گفت :این مجتمع صنعتی مانند هر
بنگاه تولیدی دیگری با مشکالتی روبروست .در حال
حاضر بخش یادی ا ماالبات معوقه و جاری کارگران
شاغل و با نشسته پرداوت شده است و در وصوص
پرداوت پاداش و بهره برداری سالهای  ۴۴و  ۴۵کارگران
افزود :ا بهمن ماه سال  ۴۴که این شرکت به بخش
وصوصی واگذار شده است هنو به سود دهی نرسیده و در
حال حاضر یان ده است با این حال مراحل پرداوت حق
پاداش و بهره برداری در ماههای آینده انجام میشود .وی
همچنین با تهدیدی آشکار اعالم داشت هر گونه اعتراض
که منجر به توقف تولیدات کاروانه شود ما را ا اهداف دور
می کند چرا که اوضا مالی و اقتصادی ما ا اقتصاد کشور
مستثنی نیست .درحال حاضر بسیاری ا بنگاههای
اقتصادی که ا بودجه عمومی ارتزاق میکنند دارای
حقوق معوقهاند و این درحالی است که شرکت کشت و
صنعت نیشکر هفت تپه تنها دو ماه ماالبات معوقه دارد.

جان باختن یک کارگر و مفقود شدن 2
کارگر دیگر ،در اثر ریزش آوار!

جان باختن یک کارگر شرکت فوالد
آلیاژی ایران در یزد بر اثر حادثه کاری!
بر اساس گزارشی به تاریخ چهارشنبه ۲۲مرداد ماه کارگر
شرکتی کاروانه فوالد آلیاژی ایران در حین تعمیر
پاتیلهای شرکت در رو های گذشته دچار حادثه شده و
جان وود را ا دست می دهد .گزارش علت مرگ این
کارگر را جدا شدن و اصابت گوشواره پاتیل به سَر او عنوان
میکند .در این راباه روابط عمومی کاروانه فوالد آلیاژی
ایران گفته است :کارگر متوفی طرف قرارداد با یک
شرکت پیمانکاری بوده که این شرکت در مینه آمادهسا ی
و تنظیم پاتیلها کار میکند .روابط عمومی با اصرار بر
اینکه این حادثه شخصی و حاصل سهلانگاری وود کارگر
بوده ا رسانهای کردن اوبار مربوط به مرگ و میر
کارگران ابرا تعجب و در عین حال ناراحتی کرد.

تجمع کارگران کارخانه آذر آب اراک،در
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه !

صبح رو پنجشنبه  ۲۱مرداد ماه ریزش آوار ناشی ا
عملیات گودبرداری در شهرستان گرمدره استان البر منجر
به مفقود شدن  ۱کارگر و جان باوتن یک کارگر دیگر شده
است.

جان باختن زن شاغل در یک دامداری
روستای قیاس آباد شهرستان چناران!
صبح رو چهارشنبه  ۴مرداد ماه یک ن جوان شاغل در
یک دامداری در چنارانِ وراسان رضوی در ورودیِ
دامداری را با کرده تا وودروی کامیون حامل بار وارد
محوطه شود اما در این لحظه بر اثر بروورد کامیون با پایه
در ورودی دامداری پایه سنگی روی ن ۱۴ساله سقوط
کرده و به علت شدت صدمات وارده وی جان وود را ا
دست می دهد.

رو پنجشنبه  ۱۴تیر ماه کارگران حاضر در تجمع
اعتراضی در محوطه کاروانه آذر آب اراک گفتند :ا رو
دوشنبه  ۱۵تیر ماه تا امرو در اعتراض به عدم پرداوت
دست کم چندین ماه مزد معوقه و  ۴ماه حق بن ا سوی
کارفرما در محوطه کاروانه تجمع کردهایم اما هربار به جز
وعده سخن دیگری ا بان کارفرما و مسئوالن مربوطه
نشنیدیم.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

جان باختن یک کشاورز سنندجی درحین
کار با خرمن کوب!
رو چهارشنبه  ۲۲مرداد ماه یک کشاور در روستای
باینچوب سنندج حین کار با دستگاه ورمن کوب به داول
دستگاه ورمن کوب می افتد و به شکل اسفناکی جانش را
ا دست میدهد.
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اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه بلبرینگ
سازی تبریز در محوطه کارخانه!

رو سه شنبه  ۱۷تیر ماه شماری ا کارگران کاروانه
بلبرینگ سا ی تبریز در اعتراض به پرداوت نشدن  ۴ماه
معوقات مزدی وود دست ا کار کشیده و در محوطه
کاروانه تجمع کردهاند .بر اساس این گزارش در این
کاروانه حدود  ۲۴۴نفر کارگر رسمی و قراردادی فعالیت
دارند که ا مان وصوصی سا ی کاروانه مشکالتشان
فزونی گرفته است .کارگران بلبرینگ سا ی پیش ا این
نیز به دلیل بیتوجهی مدیریت این واحد صنعتی بابت
معوقات مزدی وود اقدامات اعتراضی مشابهی را انجام
داده بودند.

اعتراض

کارگران

شماره  ،۴3پانزدهُم مُرداد 633۶
شرکت

قطارهای

مسافری رعد تبریز از شرایط شغلی خود!
رو شنبه  ۳۲تیر ماه کارگران شرکت قاارهای مسافری
رعد تبریز ا اوضا و احوال شغلی وود اظهار نارضایتی
کرده و گفتند :دستمزد هایمان به صورت اقساطی آن هم
با حداقل  ۱ماه تاویر پرداوت میشود و این مساله وضع
معاش وانوادههای شان را دشوار کردهاست .بنا به گفته
کارگران یکی دیگر ا مشکالت آنها کمبود امکانات
رفاهی است االن پرسنل تعمیرات و مامورین نزدیک ۵
سال است که هیچ لباس کاری دریافت نکردهاند البته
مستان سال  ۴۵بعد ا  ۷سال یک کاپشن دادند .ا طرفی
تعمیراتچیها هم مشکل ابزار کار دارند شرکت حتی در
ورید ابزار کار هم وِساست به ورج میدهد .یکی ا
کارگران رعد تبریز که به قول وودش ا شرایط به تنگ
آمده است میگوید یک سئوال دارم ودا وکیلی آیا
مسئولین میتوانند با حقوق یک میلیون و پانصد هزار
تومانی ندگی کنند البته آن هم با  ۱ماه تاویر؟

تجمع کارگران شرکت کشتی سازی بحر
گستر هرمز ،در اعتراض به معوقات مزدی!

وعده بازگشت به کارِ کارکنان اخراجی
مخابراتِ لرستان
از قول معاون وزیر ارتباطات!
بر اساس گزارش رو یکشنبه  ۲۸تیر ماه در پی تجمعات
مکرر نیروهای شرکتی مخابرات لرستان در حمایت ا
همکاران اوراجی وود نماینده مجلس ا لرستان با معاون
و یر ارتباطات مذاکراتی داشته که در این مذاکرات معاون
و یر وعده داده به ودی تعدیلیها به سر کار با وواهند
گشت .گزارش در ادامه می افزاید :در این رو یکشنبه ۲۸
تیر ماه قرار است نشستی در استانداری لرستان با حضور
مقامات استانی با موضو با گشت به کار تعدیلیهای
شرکتی مخابرات برگزار شود .کارکنان شرکتی مخابرات
ضمن امیدواری در مورد نتیجه مثبت این نشست اعالم
کردند تا مانی که تکلیف همکارانمان مشخص نشود به
اعتراضات و نامهنگاریهای وود ادامه وواهیم داد .رو
پنجشنبه  ۱۱تیر ماه اوراجی های شرکتی مخابرات
لرستان به همراه وانواده هایشان بار دیگر در مقابل اداره
مخابرات این استان تجمع کردند .در این تجمع معاون
اداره کار استان لرستان در بین معترضان حاضر شد و با
تجمع کنندگان به صحبت پرداوت .کارکنان شرکتی
لرستان در هفته های گذشته بارها تجمعات اعتراضی
برگزار کردند .وواسته آنها عالوه بر طرح طبقه بندی
مشاغل و تامین امنیت شغلی با گشت به کار همکارانی
است که اویرا بیکار شده اند .در تجمع امرو به کارکنان
اوراجی وعده دادند که برای با گشت به کار آنها تمهیداتی
صورت وواهد گرفت.

اخراج  ۱١کارگر کارخانه سنگ پاسارگاد

صبح رو چهارشنبه  ۱۸تیر ماه حدود  ۱۴۴نفر ا مجمو
کارگران شرکت کشتی سا ی بحرگستر هرمز که ا یر
مجموعههای مجتمع کشتی سا ی ولیج فارس محسوب
میشوند در مقابل این مجتمع صنعتی تجمع اعتراضی برپا
کردند .معترضین می گویند :نزدیک به  ۵۴۴کارگر ا
طریق شرکت بحرگستر هرمز در پروژههای کشتیسا ی
در استان هرمزگان مشغول کارند که ا اردیبهشت ماه
ماالبات مزدی وود را به صورت کامل دریافت نکردهاند.
در آورین پیگیریهایی که با کارفرما انجام دادیم هیچ
پاسخ قانع کنندهای نشنیده ایم و به همین دلیل ناچار
شدیم برای احقاق حقوق پرداوت نشده مان تجمع کنیم.

جان باختن یک کارگر شهرداری ،در پی
افزایش بیسابقهِ گرما در استان بوشهر!

رو سه شنبه  ۱۴تیر ماه یکی ا کارگران شهرداری"
چغادک" در استان بوشهر حین انجام کار دچار گرما دگی
میشود .بر اساس این گزارش وی مبتال به بیماری قلبی
نیز بوده که حین انتقال به بیمارستان جان وود را ا دست
می دهد.

شهرستان تاکستان!
رو چهارشنبه  ۱۲تیر ماه یکی ا کارگران کاروانه سنگ
پاسارگاد در تشریح پرداوت ماالبات مزدی وود و
همکارانش گفت :این کارگران که تعداد آنها  ۷۵نفر است
بین  ۸تا  ۲۲ماه مزد پرداوت نشده طلب دارند .این
وضعیت درحالی است که پیش ا این تعداد  ۵۴کارگر
دیگر این واحد سنگبری در اسفند ماه سال  ۴۵پس ا
واتمه قراردادهای کاری وود تعدیل شده بودند .این کارگر
می افزاید :در همین راستا به تا گی کارفرما با یکی ا
بانکهای وصوصی وارد مذاکره شده است تا طلب هر
کارگر را ا طریق وامهای  ۲۴میلیونی جبران کند .حتی در
صورتی که این وام بانکی به تمامی کارگران باقیمانده
سنگ پاسارگاد پرداوت شود با هم این وامها پاسخگوی
تمامی معوقات مزدی آنها نخواهد بود .این در شرایای
است که مسئولیت با پرداوت تمامی اقساط این وامها
برعهده کارفرما باشد اما ضمانت آنها برعهده وود کارگران
سپرده شده است .نگرانی ما کارگران ا این است در
صورتی که کارفرما به هر دلیل توانایی پرداوت اقساط
بانکی این وامها را نداشته باشد مشکالت ما کارگران دو
چندان وواهد شد .اگر مسئوالن هر چه سریعتر به وضعیت
کاروانه رسیدگی نکنند در آینده نزدیک شاهد تعایلی
کامل کاروانه وبیکاری کارگرانش وواهیم بود.

 ۴١١نفر از کارگران کارخانه کیان تایر،
در محوطه محل کار خود
تجمع اعتراضی بر پا کردند!
صبح رو دوشنبه  ۱۹تیرماه کارگران کاروانه کیانتایر ا
شرو دور جدید تجمعات اعتراضی وود و همکارانشان وبر
دادند و گفتند :نزدیک به  ۴۴۴کارگر با برپایی یک تجمع
در محوطه کاروانه الستیک البر اعتراض وود را نسبت
به عملکرد مدیریت جدید اعالم کردند .کارگران معترض
که در نوبت کاری صبح مشغول کار هستند میگویند ا
مان تغییر رئیس کاروانه که به جای آن هیاتی ا سوی
دولت مسئولیت اداره کاروانه الستیک البر را برعهده
گرفت.کارگران با مشکالتی مانند پرداوت نشدن  ۱ماه
مزایای مزدی و متوقف شدن فعالیتهای کاروانه به علت
تامین نشدن مواد اولیه مواجهند .این کارگران می گویند:
این رو ها میشنویم که به احتمال قوی مدیریت کاروانه
باردیگر به مالک وصوصی آن سپرده وواهد شد و همین
مسئله باعث تشدید نگرانیهایمان شده است .این واحد
تولیدی در میانه دهه  ۸۴ا سوی دولت به بخش وصوصی
واگذار شد اما به دلیل نحوه عملکرد کارفرمای وصوصی
ا همان ابتدای واگذاری با مشکالت کارگری جدی مواجه
شده و در نهایت ا سوی و ارت صنایع وقت مسئولیت
اداره این کاروانه ا کارفرمای وصوصی سلب و به هیات
حمایت ا صنایع واگذار شد.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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 62١نفر از کارگران کارخانه ذوب آهن

 3١١نفر از کارگران شاغل در مجتمع

اردبیل از سوی کارفرما اخراج شدهاند!

نیشکر هفت تپه ،برای پیگیری مطالبات
خود تجمع کردند!

به گزارش رو یکشنبه  ۱۵تیرماه کارگران کاروانه ذوب
آهن اردبیل اظهار داشتند :علیرغم اینکه ا آغا سال ۴۹
تاکنون حدود  ۲۱۵رو گذشته است اما تا این لحظه در
وصوص پرداوت  ۲۲ماهه ماالبات مزدی و عیدی ۱۲۸
کارگر باقیمانده در این واحد صنعتی اقدامی صورت نگرفته
است .براین اساس  ۴ماه ا ماالبات معوقه کارگران ذوب
آهن اردبیل مربوط به سالهای  ۴۳و  ۴۴میشود که
کاروانه برای مدت  ۲۸ماه تعایل اعالم شده بود .بر
اساس این گزارش این کارگران که در شرکت ذوب آهن
اردبیل بصورت پیمانی و رسمی مشغول به کار هستند ا
این دیرکرد ناراضی هستند و در بخش دیگری ا ماالبات
وود اعالم کردند که نورو سال جاری کارفرما تعداد ۲۱۴
نفر ا همکارانشان را به دلیل عدم نیا ا کار اوراج کرد.
این تعداد ا کارگران علیرغم آنکه تا ورداد ماه سال جاری
با کارفرما قرار داد کاری داشتند دارای سوابق کاری  ۲۱تا
 ۲۳ساله بودند .کارگران اوراجی نیز همسان با کارگران
شاغل  ۲۲ماه ماالبات معوقه و جاری ا کارفرما طلبکار
هستند .تعدادی ا همکاران اوراجی رو پنجشنبه  ۱۱تیر
ماه در اعتراض به بیتوجهای کارفرما نسبت به پرداوت
ماالباتشان در مسجد میر اعلی اکبر اردبیل دست به
اعتصاب غذا ده بودند .بعد ا این اتفاق که نتیجه آن
ضعف جسمی شماری ا معترضان و انتقال آنها به
بیمارستان بود کارفرما با صدور چند فقره چک بانکی
وعده پرداوت بخشی ا ماالباتشان را داد و بدین ترتیب
اعتراض کارگران اوراجی موقتا واتمه پیدا کرد.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت
حمل و نقل بینالمللی خلیج فارس!
رو سه شنبه  ۱۷تیر ماه یکی ا کارگران معترض شرکت
حمل و نقل بینالمللی ولیج فارس گفت :شرکت حمل و
نقل بینالمللی ولیج فارس  ۲۱۸۹نفر نیروی کار دارد که
در سراسر کشور مشغول به کار هستند و جمعی ا کارگران
این شرکت به تهران سفر کردهاند تا با تجمع در مقابل
سا مان وصوصی سا ی اعتراض وود را نسبت به نحوه
محاسبه و پرداوت دستمزدهایشان اعالم کنند .بر اساس
این گزارش ا مانی که و ارت با رگانی سهام وود را به
بخش وصوصی واگذار کرده است مشکالت کارگران نیز
شرو شده است.

صبح رو شنبه  ۱۴تیر ماه دست کم  ۳۴۴نفر ا کارگران
شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه با برپایی یک تجمع
اعتراضی در مقابل دفتر کارفرما وواستار پیگیری ماالبات
معوقه وود شدند .یکی ا کارگران معترض در این باره
گفت :پرداوت ماالبات مزدی کارگران رسمی و قراردادیِ
هفتتپه ا اردیبهشت ماه سال جاری به تاویر افتاده و
همچنین پاداش و بهربرداری سالهای  ۴۴و  ۴۵آنها هنو
پرداوت نشده است .در راباه با این تجمع اعتراضی
گزارش داده شده که :کارگران رو مزدی هم که در تجمع
امرو شرکت داشتند گفته اند جدا ا ماالبات معوقه سال
جاری در دو ماهه اردیبهشت و ورداد دستمزد بهمن و
اسفند ماه سال  ۴۵را ا کارفرما وصول نکردهاند .صبح رو
چهارشنبه  ۱۸تیر ماه شماری ا کارگران شاغل و
با نشسته مجتمع نیشکر هفت تپه با تجمع مقابل ساوتمان
اداری این واحد وواستار دریافت ماالبات مزدی و
با نشستگیِ عقب افتاده وود شدند.

شماره  ،۴3پانزدهُم مُرداد 633۶
حدودا یک میلیون و ششصد هزار تومان به شهر وود
با میگردد .هنگامی که کاروانهدار نمیتواند چای وود را
به موقع به فروش برساند مجبور میشود هزینههای وود را
کمتر کند و با استفاده ا کارگرانی که بیشتر کار میکنند و
حقوق کمتری هم دریافت میکنند به سود بیشتر برسد.
وی به تشریح وضعیت کارگران مزار چایکاری پرداوت و
گفت :کارگران مزار چای وضعیت مناسبتری نسبت به
کارگران کاروانهها ندارند .کارگران مزار چای در سال در
حدود یک هفته بیشتر نمیتوانند به چای چینی مشغول
باشند .این کارگران بابت هر کیلو چای  ۵۴۴تومان دریافت
میکنند .هر کارگر در رو قابلیت چینش  ۸۴تا  ۲۴۴کیلو
چای را دارد .نهایت درآمد یک کارگر چایچین در سال به
 ۳۵۴هزار تومان میرسد که آن هم باید بابت بدهیهای
وود به نانوایی سوپرمارکت قصابی و  ...بپردا د.

حدود  3١١نفر از کارگران کارخانه هپکو،
 2هفته به مرخصی اجباری فرستاده شدند!

کارگران کارخانههای چای نمی توانند
حداقل خود را دریافت کنند!
بر اساس گزارش رو دوشنبه  ۲۴تیر ماه رییس اتحادیه
چایکاران کشور گفت :کارگران کاروانههای چای به دلیل
اینکه نمیتوانند حقوق حداقلی وود را ا کارفرماها دریافت
کنند وضعیت معیشتی مناسبی ندارند .ا سوی دیگر
کارفرما هم نمیتواند چای وشک وود را به فروش برساند.
در مجمو استانهای گیالن و ما ندرانِ غرب ۲۱۴
کاروانه چای سا ی داریم .در هر یک ا این واحدها به
صورت میانگین  ۳۴تا  ۴۴کارگر کار می کنند .این
کارگران وقتی کار نیست به مشاغل کاذب میآورند و
بروی نیز به کارگری در شالیزارها و دیگر حو ه های کار
مشغول به کار می شوند .کار درکاروانههای چای در سال
حدود  ۱۴رو است .با پایان یافتن رو های کار کارگران
اجبارا به مشاغل دیگر کارگری میپردا ند .بنابر این
گزارش وی برو این مشکالت را در عدم توا ن بین
وریداری چای سبز و چای وشک توسط دولت میداند و
میافزاید :دولت تنها چای سبز کشاور را وریداری میکند
و قیمت چای را به کشاور میپردا د .در سوی دیگر
کاروانهدار باید برای فروش چای ایرانی که در با ار
رقیبهای بسیاری دارد به دنبال مشتری در بخش
وصوصی باشد .بروی کارگران کاروانهها بومی هستند که
تعداد آنها هر سال رو به کاهش است به این دلیل که
کارگرانی ا استانهای همجوار با دریافت حقوق پایین و
ساعت کار بیشتر مورد توجه کارفرما قرار میگیرد.
کارگران غیربومی با ساعات کاری حدود  ۲۸ساعت در رو
و با دریافت رو انه  ۸۴هزار تومان گوی رقابت را ا
کارگران بومی برده اند و بعد ا  ۱۴رو کار با درآمدی

رو یکشنبه  ۲۸تیر ماه کارگران کاروانه ماشین سا ی
هپکو در استان مرکزی گفتند :بدون آنکه کارگران مالع
شده باشند ا رو شنبه  ۲۷تیر ماه به مروصی فرستاده
شده اند و در حال حاضر درب های این واحد صنعتی تا
پایان ماه جاری به روی آنها بسته شده است .بر اساس این
گزارش این تصمیم در جلسه رو پنجشنبه  ۲۵تیر ماهِ
مسئوالن استان مرکزی سهامدار و مدیریت در محل
استانداری استان مرکزی گرفته شده و ظاهرا اعضای
شورای اسالمی کار کاروانه ا آن بیاطال بودهاند.
گزارش می افزاید بعد ا این تصمیم وبر تعایلی کاروانه
در ساعات پایانی شنبه شب ا طریق شبکههای اجتماعی
به اطال کارگران رسانده میشود اما با این حال شماری
ا همکاران آنها که همچنان بیوبر بودند بامداد شنبه در
محل توقف سرویس حمل و نقل کاروانه حاضر میشوند
اما چون ا آمدن ماشین وبری نمیشود با هزینه شخصی
به محل کار وود مراجعه و در نهایت با درب های بسته
کاروانه مواجه میشوند .نزدیک به  ۴۴۴کارگر در کاروانه
هپکو اراک اشتغال دارند آنها میگویند که این شرکت
دستکم ا اسفند ماه سال  ۴۵تا هم اکنون بابت حدود
چهار و نیم ماه ماالبات مزدی هنو بدهکار است .این
کارگران آورین بار دررو های ( ۲۴ ۲۳ ۲۱و ۲۵تیر ماه)
برای وصول معوقات مزدی وود به مدت ۴۲رو تجمع
کردند که در نهایت کارفرما وعده پرداوت بخشی ا
ماالبات مزدیشان را داد اما این وعده تاکنون محقق نشده
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 زیر
دیدن کنید:
www.siahkal.com
www.ashrafdehghani.com

"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

برای تماس با چریکهای فدائی خلق
ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید:
BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX

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

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

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 ،زیرا

چریکهای فدائی خلق ایران

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")

بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر!

