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ماهنامه کارگری

در باره زندگی رفیق شهید
سیما دریایی

جان باختن  2کولبر بانهای در اثر

خواندن نماز از تاریخ  6333/52/22برای تمام آقایان اجباری ست ....

تیراندازی توسط هنگ مرزی!

سرسخن:
کارفرمای چسب هل،
"ولی فقیه" در ابعاد کوچک!
انتشار تصاویری از داخل کارخانه تولید مواد شیمیائی و
چسب هل در تبریز که در آنها برخی از مقررات ضد
کارگری این کارخانه از جمله اجبار کارگران به خواندن نماز
به نمابش در آمده بود در حالیکه واکنش خشمگینانه
کارگران و مردم ستمدیده را برانگیخت در همان حال
تصویر گوشه ای از شرایط دردناکی که بورژوازی وابسته
حاکم برای کارگران ایجاد نموده است را در مقابل چشم
همگان قرار داد.
در جریان این افشاگری ها روشن شد که به دستور کارفرما
در کارخانه چسب هل نه تنها خواندن نماز برای کارگران
اجباری است بلکه در صورت تخطی ،کارگر خاطی با 021
هزار تومان جریمه و یا اخراج روبرو خواهد شد .حتی در
یکی از ویدئو های منتشر شده از داخل این کارخانه
کارگری نشان داده می شود که از پا آویزان گشته و این
تصویر وحشتناک نشانه آشکاری از تنبیه بدنی کارگران و
مقررات انضباطی تبهکارانه ای است که بر این واحد
تولیدی حاکم گشته است .همین یک نمونه نشان می دهد
که کارفرمای کثیف و زالوصفت سعی کرده است که
وحشیگری های سپری شده دوران برده داری را در این
کارخانه برقرار سازد .از دیگر واقعیت های شوکه آوری که
در جریان باال گرفتن هر چه بیشتر خشم کارگران علیه این
مناسبات نفرت انگیز و استثمارگرانه و انعکاس آن در افکار
عمومی آشکار شد این امر بود که بر اساس ضوابط و
مقررات انضباطی ،کارفرمای این کارخانه حتی صحبت
کردن در حین گرفتن وضو را برای کارگران ممنوع ساخته
و همچنین با نصب دوربین ،زمان دستشوئی رفتن کارگران
را کنترل کرده و آنها را تهدید می نماید که اگر از زمان
مقرر یعنی ده دقیقه بیشتر در دستشوئی بمانند تنبیه
خواهند شد .این کارفرمای بی شرم حتی فعال مایشائی را
در کارخانه مزبور به جائی رسانده که همه مقررات و قوانین
خود ساخته خویش را در بنر هائی نوشته و این پارچه
نوشته ها را بی شرمانه در دورادور محیط کارخانه نسب
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نموده است.

روز دوشنبه  0۱شهریور ماه ،محسن بیگلری نماینده رژیم
از بانه و سقز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به
تیراندازی نیروهای مسلح دولتی به کولبران در شهرستان
بانه اظهار داشت :متاسفانه امروز دوشنبه  0۱شهریور ماه،
تیراندازی به کولبران توسط هنگ مرزی در منطقه بازار
بانه صورت گرفت و  2نفر از شهروندان کشته شدند که
یکی از کشتهشدگان ،دهیار شهرستان بانه بوده است .وی
با بیان اینکه پیگیریها و حضور مسئوالن در منطقه این
امیدواری را ایجاد کرده بود که دیگر شاهد تکرار اتفاقات
مشابه نباشیم .نامبرده افزود :با این حال حدود  2هفته
پیش اتفاقی مشابه افتاد و یک نفر کشته شد و امروز نیز
درپی تیراندازی دیگر 2 ،نفر کشته شدند .این افراد عمدتاً از
اقشار ضعیف جامعه هستند .واقعیت این است که حتی اگر
این افراد کاالیی حمل میکنند ،دلیل نمیشود که کشته
شوند و این درحالی است که این حوادث منجر به
جریحهدار شدن احساسات مردم کردستان و دیگر مناطق
کشور میشود .بر اساس گزارش دیگری ،روز دوشنبه 0۱
شهریور ماه ،خانواده های این دو کولبر به همراه جمعی از
مردم محلی مقابل فرمانداری بانه تجمع کردند.
تجمعکنندگان خواستار این هستند که در شرایطی که
فرصت اشتغال شایسته در مناطق مرزی کردنشین محدود
است و جوانان از سرِ ناچاری به کولبری روی میآورند،
امنیت کولبران حفظ شود.

تجمع بازنشستگان فرهنگی و دیگر
ارگانهای دولتی مقابل مجلس!
صبح روز سه شنبه  ۱0مرداد ماه ،جمعی از بازنشستگان
فرهنگی به همراه تعدادی از دیگر بازنشستگان کشوری
مقابل مجلس شورای اسالمی در تهران دست به تجمع
زدند .تجمع کنندگان معترض می گویند ،افزایش
مستمریهای بازنشستگی ،اجرای قانون همسانسازی و
ارتقای خدمات بیمهای ،مطالبات اصلی ما هستند و بایستی
مسئوالن از بازنشستگان و مستمریبگیران حمایت کنند.

چریک فدایی خلق رفیق شهید سیما دریایی در سال 0۱۱۱
در خانواده ای متوسط در شهر بابل از استان مازندران بدنیا
آمد .دوره دبستان و دبیرستان را در این شهر گذراند  .او
هنوز دوره دبیرستان را تمام نکرده بود که با رستاخیز
سیاهکل و اعالم موجودیت چریکهای فدائی خلق فضای
سیاسی جامعه دچار دگرگونی گشت .با توجه به این
واقعیت که بابل از جمله شهرهائی بود که تعداد قابل
توجهی از جوانانش از زمره آغاز گران مبارزه مسلحانه در
کشور بودند ،در این شهر محیط کامال سیاسی و مبارزاتی
غالب شده بود .تاثیرات غیر قابل انکار زندگی و مبارزات
چریکهای فدائی خلق اولیه اهل بابل ،رفقا سپهری ها،
کابلی ها ،قبادی ها و به خصوص رفیق مهرنوش ابراهیمی
به عنوان اولین زن چریک فدائی که در درگیری با نیرو
های امنیتی شاه به شهادت رسید در فضای شهر و بر
جوانان و مبارزین سیاسی اتمسفری کامال مبارزاتی بر شهر
حاکم ساخته بود و رفیق سیما از جمله مبارزینی بود که در
چنین محیطی پرورش یافت.
سیما بعد از گرفتن دیپلم مدتی در یکی از مدارس محله
های فقیر نشین شهربابل به عنوان معلم پیمانی شروع به
کار کرد .در این دوره ،رفیق بیشتر اوقات خود را با
شاگردان مدرسه و خانواده های آنان می گذراند و همواره
سعی می کرد تا آنجا که مقدور است در جهت حل
مشکالت این خانواده ها و بهبود وضع زندگی شان در حد
امکانات خود قدم های موثری بردارد .تماس با این خانواده
ها او را از نزدیک با فقر و مذلت های جامعه طبقاتی هرچه
بیشتر آشنا کرد .تماس با رنجبران همراه با مطالعه کتاب و
مقاالت مترقی و انقالبی ،هم آگاهی سیاسی وی را ارتقاء
داد و هم شعله های کینه به دشمن و عشق به خلق را در
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وی فروزان تر نمود.

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!
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را به خاطر رضای خدا بر پا کرده و فراموش کرده است که سرمایه داران از بام می افتد مجبورند به میدان آمده و به
از صفحه 6
کارفرمای چسب هل... ،
یکی از تم های تبلیغاتی و ریاکارانه دستگاه تبلیغاتی اسالم رفع و رجوع امر بپردازند .در همین مورد نیز به دنبال رو
بر مبنای این پارچه نوشته ها معلوم شد که مثال در این گرایان مرتجع حاکم همواره این بوده که"ال اکراه فی شدن مقررات من درآوری کارفرمای بی همه چیز کارخانه
کارخانه ریختن زباله و ته سیگار در محیط تنبیه مشخص الدین" یعنی در دین اجباری نیست (و این ربطی به چسب هل ،مقامات استانداری و فرمانداری و اداره کار
خود را دارد و اگر وسیله ای از کارخانه گم شود به عنوان خصوصی و دولتی بودن کارخانه ندارد) ،اگر به راستی تبریز برای فریب کارگران و دیگر توده ها و برای
اینکه آن وسیله دزدیده شده ":کلیه کارکنان جریمه شده محتاج کار کارگران و ارزش اضافی ای که آنها تولید می جلوگیری از رسوایی بیشتر رژیم کارگر ستیز جمهوری
و حداقل عذر یک نفر نیز خواسته می شود”.
کنند نبود به جای صدور قطعنامه و مقررات آنچنانی علیه اسالمی به تکاپو افتادند تا موضوع فعال مایشائی این
با گذشت زمان و با انعکاس فعال مایشائی رسوای کارگران و تنبیه وحشیانه آنان و بریدن نانشان می رفت و کارفرمای زالو صفت را ماست مالی کنند .برای نمونه آنها
کارفرمای کارخانه هل تبریز ،و در شرایطی که به تدریج مسجدی بر پا می کرد .اما همان اظهار نظر سخیفانه و مدعی شدند که " :به کارفرمای کارخانه تاکید شد تا در
گوشه های هر چه بیشتری از قوانین سرکوبگرانه فریبکارانه او نمونه عینی دیگری ست که نشان می دهد زودترین زمان ممکن ،نسبت به برچیدن این بنرها و
کارفرمای مستبد این واحد تولیدی در محیط کار از پرده چگونه مذهب و به طور مشخص اسالم در دست طبقه جایگزین کردن آن با تابلو نوشتههایی که محتوای مطالب
بیرون می افتاد و این امور واکنش خشمگینانه
آنها سخنان ائمه و معصومین در مورد اقامه
شکی نیست که دروغگوئی در ذات سرمایه داران است .آنها همواره
کارگران و مردم علیه مناسبات ضدخلقی حاکم
نماز جماعت است ،اقدام کند ".در حالی که
این
و
خود
صفتی
انگل
بر
بتوانند
تا
پردازند
می
دروغ
پخش
به
بر این کارخانه را هر چه بیشتر برمی انگیخت،
اگر به این واقعیت توجه کنیم که اجباری
واقعیت که از حاصل دسترنج کارگران ارتزاق می کنند ،پرده ساتر
کار به جائی رسید که کارفرمای مزبور مجبور
شدن نماز در کارخانه چسب هل از تاریخ
بکشند .اما وجود عنصر دروغگو و بیشرمی چون سرمایه دار مورد
شد با انتشار کلیپی به دفاع از خود و دفاع از
 22مرداد  0۱3۱یعنی سه سال پیش شروع
مقررات سرکوبگرانه اش در محیط کار برخیزد.
بحث درکارخانه ای در تبریز که به بند کشیدن برده وار کارگران
شده است و در این فاصله طوالنی نه
او در این زمینه تا آنجا پیش رفت که با بی
استاندار و نه اداره کار ،کاری به این سیاست
برای کسب سود هر چه بیشتر و به زبانی دیگر ،به جیب زدن ارزش
شرمی تمام اعالم کرد "با توجه به اینکه
ضد خلقی و سرکوبگرانه نداشتند ،می توانیم
اضافی تولید شده توسط کارگران را به خاطر "اقامه نماز" اعالم می
کارخانه چسب هل خصوصی می باشد و به زور
دریابیم که این نمایندگان جمهوری اسالمی
کند بیانگر آن است که در نظام گندیده سرمایه داری وابسته ایران
کسی را در کارخانه نگه نداشته،اجباری کردن
با نفس فعال مایشائی سرمایه داران در
که مدافع و حافظش رژیم فاسدی چون جمهوری اسالمی میباشد
نماز با توجه به قراردادی که بین کارفرما و
کارخانه ها و با قانون شکنی ها و چنان
سرمایه داران تا چه حد از آزادی عمل برخوردارند.
کارکنان نوشته شده از لخاظ حقوق بین الملل،
اقدامات ضد انسانی آنها مشکلی ندارند -
شرع و عرف صحیح می باشد .اگر کارخانه
البته تا جائی که در فضا های اجتماعی
حاکم به لفافه ای برای پوشاندن ماهیت استثمارگرانه نظام
و
"
.
نیست
دین
دولتی بود درست می فرمائید اجباری در
منعکس نشود .این تجربه به طور آشکار تنیدگی جمهوری
سرمایه داری حاکم بر کشور ما تبدیل گشته و به درد
سپس با وقاحت خاصی که تنها از سرمایه داران زالو صفت
اسالمی با منافع سرمایه داران را در مقابل چشم همگان
توجیه خونخواری و سودجویی سرمایه داران می آید.
ساخته است مدعی شد که" :اصال برای اقامه نماز این
قرار داده و نشان می دهد که آنچه کارفرما ها در محیط
جدا از همه اراجیفی که کارفرمای کارخانه چسب هل چه
کارخانه را زده ام و ادامه می دهم واال به پول نیازی
های کارگری می کنند نه دور از چشم دولت شروع می
قبل از رو شدن رسوائی برخوردهای او در کارخانه و چه
ندارم".
شود و نه بدون پشتیبانی آنها اعمال گشته و ادامه می یابد.
بعد از افشاگری های صورت گرفته گفته و عمل کرده،
شکی نیست که دروغگوئی در ذات سرمایه داران است.
توجه به تجربه فضای سرکوبگرانه ای که کارفرمای بیشرم
تنها نگاهی به واقعیت وجودی مقررات و قوانین آنچنانی
آنها همواره به پخش دروغ می پردازند تا بتوانند بر انگل
کارخانه چسب هل در این کارخانه برای کارگران ایجاد
در واحد تولیدی ای که شرحش رفت ،خود بیانگر آن است
کارگران
صفتی خود و این واقعیت که از حاصل دسترنج
کرده و مناسبات ضد کارگری و ضد خلقی ای که اجازه
که در رژیم والیت مطلقه فقیه ،هر کدام از این
ارتزاق می کنند ،پرده ساتر بکشند .اما وجود عنصر دروغگو
اعمال چنین سیاست های تبهکارانه ای در کارخانه ها و
استثمارگران با اتکاء به حمایت قدرت دولتی ،خود به ولی
و بیشرمی چون سرمایه دار مورد بحث درکارخانه ای در
واحد های تولیدی را می دهد تنها بیانگر گوشه کوچکی از
فقیه کوتوله جنایتکاری در محدوده کارخانه شان تبدیل
تبریز که به بند کشیدن برده وار کارگران برای کسب سود
ماهیت گندیده نظام سرمایه داری وابسته ایران است که
گشته اند .درست در چنین نظامی و با حمایت و پشتیبانی
هر چه بیشتر و به زبانی دیگر ،به جیب زدن ارزش اضافی
جمهوری اسالمی به مثابه رژیم حافظ سرمایه داران در کل
رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی است که این سرمایه
تولید شده توسط کارگران را به خاطر "اقامه نماز" اعالم
کشور از بقای آن دفاع می کند .این واقعیت نشان می دهد
داران زالو صفت نه واهمه ای از بازرسان اداره کار دارند و
می کند بیانگر آن است که در نظام گندیده سرمایه داری
که طبقه کارگر ما به آزادی و رهائی از ظلم و ستم دست
نه به کسی پاسخ گو می باشند .در نتیجه برای خود می
وابسته ایران که مدافع و حافظش رژیم فاسدی چون
نخواهد یافت مگر این که کلیت این رژیم دیکتاتوری را
تازند و تسمه از گرده کارگران می کشند.
جمهوری اسالمی میباشد سرمایه داران تا چه حد از آزادی
آماج مبارزات دالورانه خود قرار داده و با مبارزات خود
اما علیرغم واقعیت فوق ،دست اندرکاران رژیم برای حفظ
عمل برخوردارند .این کارفرما که مدعی است کارخانه اش
سیستم سرمایه داری را در ایران نابود سازند .
ظاهر و فریب مردم در چنین مواقعی که طشت رسوائی

تجمع بازنشستگان کشوری مقابل مجلس در تهران!
روز دوشنبه  ۶شهریور ماه ،جمعی از بازنشستگان کشوری که در روزهای گذشته نسبت به وضعیت معیشتی خود
تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند ،مقابل مجلس تجمع کردند .این بازنشستگان میگویند :پرداخت مزایای مزدی ما
 ۶ماه عقب افتاده است عالوه بر این ،تعدادی از ما بازنشستگان فرهنگی بابت پاداش پایان خدمت از صندوق
بازنشستگی طلبکاریم .بنابراین اجرای قانون همسانسازی و اجرای صحیح و دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری را
از مجلس و دولت خواهانیم .در صورتی که بیتوجهی به مطالبات ما ادامه پیدا کند ،به پیگیری خواستههای قانونی خود
ادامه خواهیم داد و اعتراضات خود را از همه کانالها دنبال خواهیم کرد.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
در باره زندگی رفیق سیما ...
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از صفحه 6

در سال  25جهت ادامه تحصیل وارد دانشگاه تهران شد و این در شرایطی بود که محیط مبارزاتی دانشگاه تحت
تاثیر جنبش مسلحانه کامال فعال و پر شور شده بود .اساساً پس از آغاز مبارزه مسلحانه در ایران و به وجود آمدن
فضای مبارزاتی قوی علیه رژیم شاه ،بسیاری از روشنفکران مبارز به صحنه مبارزه کشیده می شدند .رفیق سیما
دریائی نیز یکی از آن مبارزین بود که در حالیکه از سازمان چریکهای فدائی خلق هواداری می کرد فعاالنه در
مبارزات دانشجویی شرکت می کرد .او در دوران مبارزات دانشجوئی شاهد اوج گیری مبارزات توده ای که می رفت
تا با انقالب سالهای  2۶و  25نظم ظالمانه حاکم را دگرگون سازد ،شد و در این مبارزات شرکت نمود.
به دنبال فرار شاه و قیام بهمن که اعالم پایان قطعی حیات سلطنت در ایران بود و در شرایطی که جانشینان رژیم
سلطنت آشکارا می رفتند تا استبداد دیگری را بر کشور حاکم سازند رفیق سیما با توجه به آگاهی سیاسی واال و
روحیه ی سازش ناپذیرش خیلی زود به ماهیت ضدخلقی رژیم جمهوری اسالمی پی برد و با خشم فراوان از
سازشکاری های فرصت طلبانی که با غصب نام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به آرمانهای انقالبی شهدای
سازمان و اعتبار مردمی آن ضربه می زدند با آن ها مرزبندی کرد .صداقت بیکران و تعهد انقالبیش نسبت به خلق
به او حکم می کرد که خون رفقای شهید فدایی را پاس دارد و او به حق دریافته بود که تنها با ادامه راه شهدا که در
تشکیالت چریکهای فدایی خلق متبلور بود می تواند دین خود را نسبت به خلق ستمدیده و مبارز ایران و شهدای
فدایی اش ادا نماید .به همین دلیل هم خیلی زود با اعالم موجودیت چریکهای فدائی خلق به آنها پیوست.
از سال  2۸و به دنبال پیوستن به چریکهای فدائی خلق فعالیت های مبارزاتی او شکل کامال تشکیالتی یافت .شور و
صداقت انقالبی که در وجود رفیق سیما با صفا و صمیمیت درهم آمیخته بود باعث آن بود که وی با فداکاری و
پشتکار قابل تحسینی در راه تحقق آرمان های واالیش مبارزه کند .کار مبارزاتی رفیق سیما در سازمان در یک
هسته انتشاراتی متمرکز بود .او همواره حتی موقعی هم که مریض بود انجام وظایف انقالبی اش را ارجح دانسته و
لحظه ای از کوشش مبارزاتی باز نمی ایستاد .چه شب ها که تا صبح با تالشی خستگی ناپذیر کار می کرد .او با
ایمانی خلل ناپذیر به انجام کارهای مبارزاتی اش می پرداخت و در تمام مدت به مساله خودسازی اهمیت می داد.
شرکت فعال و جدی او در جلسات مطالعه و کوشش برای ارتقاء قابلیت های عملی بیانگر این موضوع بود .در این
زمان رفیق توانست با استفاده از امکانات سازمانی دوره آموزش کمک های اولیه و دوره بیهوشی را نیز بگذراند.
متاسفانه در تابستان سال  ۶1انشعابی غیر اصولی بر سازمان ما تحمیل شد که رفیق سیما علیرغم تمام علقه های
عاطفی که با عده ای از رفقای منشعب داشت ،انشعاب را با تمام وجود محکوم نمود .او به عواقب منفی و مخرب این
انشعاب واقف بود و می دانست که در شرایطی که شکست کامل خط مشی های اپورتونیستی در چشم انداز است
چریکهای فدائی خلق بیش از هر وقت دیگر می توانند حقانیت خود را نشان داده و ارتباط خود را با توده ها
مستحکم تر نمایند .از این رو او به خصوص در چنین شرایطی هرگونه ضربه به تشکیالت چریکهای فدایی خلق را
محکوم می نمود و خواهان آن بود که همه رفقا با درایت انقالبی و شکیبایی و متانت انقالبی کاستی ها و مشکالت
را از سر راه برداشته و در جهت استحکام و وحدت سازمانی قدم بردارند .قبول انشعاب اگرچه برای وی گران بود ولی
وقتی به وقوع پیوست رفیق سیما تنها احساس کرد که بار مسئولیت انقالبی اش هرچه بیشتر شده .او می گفت باید
بار دیگر با ایمانی فزون تر ،عزمی راسخ تر و با تالشی خستگی ناپذیر و صدها بار هشیارتر نسبت به قبل کار کرد تا
بتوان ضربات وارده از این انشعاب را به حداقل رساند .پس از این دوره قرار بود رفیق سیما برای ادامه فعالیت های
انقالبی اش به کردستان منتقل شود .ولی درست چند روز قبل از حرکت ،وی در یکی از خیابان های خفقان بار
تهران توسط مزدوران رژیم دستگیر شد .مزدوران ،رفیق سیما را به زیر شکنجه بردند و پس از آن که از گرفتن
کمترین اطالعات از او مایوس شدند ،او را در تاریخ  ۶1 /3 /۸به جوخه های اعدام سپردند.
چریک فدایی خلق رفیق سیما دریایی با آغوش باز مرگ در راه تحقق آرمان های انقالبی پرولتاریا را پذیرا شد و با
مرگ پرافتخارش پرچم خونین چریکهای فدایی خلق را رنگین تر ساخت .از او نقل شده است که در زندان هنگامی
که دژخیمان جمهوری اسالمی نامش را از بلندگو به عنوان اعدامی صدا کردند با لبان خندان گوئی که عازم
مسافرتی است همبندی های خود را بوسید و با سردادن شعار پیروزی با آنها خداحافظی کرد و رفت.
سیما ،در نامه ی کوتاهی که بعد از شهادتش به عنوان وصیت نامه در اختیار خانواده اش قرار
گرفت ،نوشته بود" :هرآنچه گفتم درست بود و برایش ایستاده ام"" ،ستاره ای بودم که
خاموش نگشتم" .به راستی چریک فدائی خلق ،سیما دریائی ستاره ای بود که خاموش نگشته .او و ستارگان
پرفروغی چون او با تأثیرات انقالبی ای که به جا گذاشته اند راه پیشرفت مبارزه تا رسیدن به پیروزی را پر فروغ
ساخته اند.
یادرفیق سیما دریایی گرامی و راهش پر رهرو باد!

شماره  ،44پانزدهُم شهریور 6331
تداوم اعتراضات کارگران کارخانه های
"هپکو" و " آذر آب" اراک !

صبح روز چهارشنبه  ۸شهریور ماه ،بار دیگر صد ها کارگر
از کارگران دو کارخانه " هپکو" و " آذرآب" اراک در
اعتراض به معوقات مزدی و شرایط نامشخص شغلی خود
به صورت جداگانه تجمعاتی را مقابل ساختمان استانداری و
میدان باغ ملیِ شهر اراک برپا کردند .بر اساس این
گزارش ،کارگران کارخانه " آذر آب" اراک نزدیک به 2
ماه معوقات مزدی دارند .در مورد کارگران کارخانه "
هپکو" نیز گفته میشود که از دی ماه سال  32مطالبات
مزدی خود را به صورت کامل دریافت نکردهاند .کارگران
معترض پیش از این نیز برای دریافت مطالبات صنفی خود
تجمعات مشابهی را برپا کرده بودند .روز یکشنبه 02
شهریور ماه ،گروهی از کارگران کارخانه " آذر آب" در
ادامه اعتراضات و پیگیریهای صنفی خود ،مقابل دفتر
امام جمعه اراک ،ساختمان دادگستری و مرکز صدا و
سیمای استان مرکزی تجمع کردند .در گزارشی در این
زمینه به نقل از کارگران آمده است که :معترضین در ادامه
پیگیریهای خود با مراجعه به ساختمان صدا و سیمای
استان مرکزی ،نسبت به اظهاراتی که شب شنبه 00
شهریور ماه ،از زبان کارفرمای این واحد صنعتی منتشر
شده است ،انتقاد کردند .در برنامه تلویزیونی شنبه شبِ
سیمای کارگر که به صورت زنده از شبکه تلویزیونی استان
مرکزی پخش شد ،مدیرعامل کارخانه " آذر آب" ،معوقات
مزدی کارگران را کمتر از  ۱ماه عنوان کرده و گفته است:
طی  ۱ماه گذشته کارگران کارخانه " آذر آب" اراک فقط
 21تا  22روز فعالیت تولیدی داشته و مابقی روزها را در
خیابانهای شهر اراک دست به اعتراض صنفی زدهاند.

 2کشته درحادثهِ تصادفِ سرویسِ کارخانهِ
نیروِی محرکهِ قزوین!
بامداد روز سهشنیه  ۱0مرداد ماه ،در پیِ وقوعِ حادثهِ
تصادفِ اتوبوسِ حاملِ کارگرانِ کارخانهِ نیرویِ محرکهِ
قزوین با یک کامیون 2 ،کارگر جان خود را از دست داده و
دستکم  2۸نفر دیگر مصدوم شدهاند .یکی از کارگران در
همان اوائل انتقال به بیمارستان جان باخت و یک کارگر
دیگر عصر روز سهشنیه  ۱0مرداد ماه ،در بیمارستان قزوین
جان خود را از دست داد .وضعیت جسمی ۱کارگر دیگر (از
مصدومان) وخیم است .همچنین پای یکی از کارگران این
کارخانه در حادثه دیروز قطع شده است.

تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!
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اعتصاب  255کارگر کشت و صنعت نیشکر"

کارگران ریسندگی نختاب فیروزان،

هر ماه بیش از  2کارگر ساختمانی جان

هفت تپه" به معوقات مزدی!

دراعتراض به معوقات مزدی تجمع کردند!

خود را حین انجام کار از دست میدهند!

به گزارش گوناز تی وی :صبح روز دوشنبه  ۶شهریور ماه،
کارگران شاغل در کارخانه ریسندگی نختاب فیروزان تبریز
از معوقات مزدی چندماهه خود خبر دادند .این کارگران که
نتوانستهاند حقوق  5ماه خود را از مدیران شرکت بگیرند و
با خلف وعده مسئولین روبرو شدهاند با تجمع در مقابل این
شرکت اعتراض خود را فریاد زدند .کارخانه نختاب فیروزان
تبریز یکی از قدیمیترین کارخانههای آذربایجان شرقی
است که در سال  0۱5۸تأسیسشده و در حال حاضر در
جاده تبریز به تهران واقع است.

عصر روز سهشنبه  ۱0مرداد ماه ،یکی از کارگران
ساختمانی استان قم در رابطه با جان باختن  2کارگر
ساختمانی در این استان در روزهای سهشنبه  ۱0و یکشنبه
 23مرداد ماه ،گفت :در هر ماه  2یا  ۶کارگر ساختمانی در
کشور در حین کار به دالیل مختلف ،همچون سقوط از
ارتفاع جان خود را از دست می دهند و یا دچار نقص عضو
میشوند .به صورت طبیعی باید با کاهش ساخت و ساز در
سراسر کشور ،آمار کارگران ساختمانی حادثه دیده کاهش
مییافت این در حالی است که چنین اتفاقی رخ نداده است.
این امر نشان از آن دارد که کارفرمایان ساختمانی یا
پیمانکاران این کارگاهها تنها به فکر باال بردن سرعت
اتمام پروژههای خود هستند و در این میان تنها تجهیز و
ایمنسازی کارگاه است که اهمیتی ندارد.

صبح روز شنبه  00شهریور ماه ،دستکم  211نفر از
کارگران بخش صنعتی مجتمع نیشکر "هفتتپه" از روز
پنجشنبه  3شهریور ماه ،تاکنون بابت مطالبات مزدی خود
در اعتراض به سر میبرند .دلیل این اعتراض صنفی،
پرداخت نشدن دستمزد ماههای خرداد ،تیر و مرداد سال
جاری و وضعیت نامعلوم مزایای پاداش و بهرهبرداری 2
سال گذشته عنوان شده است.

جان باختن کودک کار 64ساله دراثر
انفجار گاز پیک نیک درکوره پزخانهِ
وایقان شبستر!

 3ماه معوقات مزدی  255کارگر سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای کردستان!

اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی
در مقابل مخابرات همدان!
صبح روز سه شنبه  5شهریور ماه ،حدود  011نفر از
کارگزاران مخابرات روستایی همدان ،در اعتراض به عدم
پرداخت مطالبات مزدی و انعقاد قرارداد مستقیم با
مخابرات ،مقابل مخابرات این استان تجمع کردند .در پی
تجمع معترضین ،جلسهای با حضور نمایندگان کارگزاران و
مدیران مخابراتی استان برگزار شد .در این نشست ،مدیران
مخابراتی وعده دادند معوقات مزدی کارگزاران که مربوط
به مزایای مزدی آنهاست تا آخر ماه جاری پرداخت شود و
در رابطه با انعقاد قرارداد مستقیم نیز مدیران مخابرات
همدان میگویند بایستی از تهران تعیین تکلیف شود.
کارگزاران مخابرات روستایی همدان با اعالم رضایت از
تجمع برگزار شده و نتایج نشست گفتند :امیدواریم جامعه
کارگزاران مخابرات روستایی کشور هرچه زودتر به
مطالبات قانونی خود دست پیدا کنند.

روز چهارشنبه  ۸شهریور ماه 2 ،کودک کار( 01ساله و 05
ساله) و یک کارگر زن  ۱2ساله ،حین کار در کوره آجرپزی
شهر وایقان در منطقه شبستر ،بر اثر انفجار گاز پیکنیکی
در اتاقکی که محل اسکان کارگران بوده است ،دچار حادثه
و سوختگی شدید شدند .بر اساس اظهارات مسئول مرکز
اورژانس شبستر ،افراد مصدوم پس از حادثه با آمبوالنس
به بیمارستان شبستر و پس از آن به بیمارستان سوختگی
سینا در تبریز منتقل شدند .گزارش دیگری در روز دوشنبه
 0۱شهریور ماه ،متأسفانه از جان باختن" سوزان عمری"
کودک کار  05ساله در اثر شدت جراحات سوختگی در روز
یکشنبه  02شهریور ماه ،در بیمارستان خبر داد .

بر اساس گزارش روز شنبه  5شهریور ماه ،کارگران
راهداری و حمل و نقل جادهای استان کردستان در یک
اطالع رسانی رسانه ای نسبت به عدم پرداخت مطالبات
مزدی خود اعتراض کرده و اظهار داشتند :در سال  32پس
از ادغام اداره راه با حمل و نقل و پایانه ،اداره راه و حمل و
نقل جاده ای به بخش خصوصی واگذار شد و از همان
زمان مشکالت ما آغاز شد .پس از خصوصیسازی ،تاخیر
در پرداخت دستمزد و مزایای مزدی کارگران مشکل ساز
شده است و اکنون نیز بیش از  ۱ماه است که دستمزد
بیش از  211کارگرِ شاغل در این سازمان پرداخت نشده
است .یکی از کارگران معترض در ادامه افزود02 :سال
سابقه کار دارم در سال جاری فقط حقوق فروردین را
گرفتهام .همه همکارانم در شهرهای مختلف استان
وضعیت مشابهی دارند و هیچ مقام مسئولی هم پاسخگوی
ما نیست.

در سال  ۸ ،6332هزار و  ۸42واحد

کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان

دستور وزارت کار برای جلوگیری از

مقابل شرکت مخابرات تجمع کردند!

عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شده!

اخراج زنان کارگر باردار باطل شد!

به گزارش روز دوشنبه  ۶شهریور ماهِ اقتصاد آنالین،
دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت درگزارش" نظام
اداری" خود که به مناسبت هفته دولت منتشر شده است،
اعالم کرد :دولت درچارچوب برنامه "مهندسی نقش و
ساختار دولت" که بخشی از نقشه راه" اصالح نظام
اداری" است ،سال  0۱32به طور تقریبی % ۶واحدهای
عملیاتی خود را به بخش خصوصی واگذار کرد .بر اساس
این گزارش ،دولت یازدهم برای جلوگیری از گسترش
تشکیالت دولتی ۸ ،هزار و  ۸52واحد عملیاتی از مجموع
 021هزار واحد عملیاتی خود را به بخش خصوصی واگذار
کرد که نسبت به سال  % 5 ،0۱35افزایش دارد.

روز یکشنبه  02شهریور ماه ،تعدادی از کارگزاران مخابرات
روستایی استان خوزستان که از شهرهای استان گرد هم
آمده بودند ،مقابل شرکت مخابرات منطقهای استان
خوزستان تجمع کردند .یکی از تجمعکنندگان میگوید:
کارگزاران استان با وجود داشتن حکم دائمی تلقی شدن
قراردادهای کاری خود ،از هیئتهای تشخیص و حل
اختالف ادارات کار ،نتوانستهاند مخابرات را مجاب کنند با
آنها قرارداد دائم امضا کند .کارگران می گویند در صورت
عدم توجه به خواستههای کارگزاران از طرف مخابرات
استان ،به مراجع ذیصالح در پایتخت مراجعه خواهیم کرد.

براساس گزارش روز سه شنبه  5شهریور ماه ،رییس کمیته
بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اعالم
داشت :ابطال دستورالعمل وزارت کار درخصوص جلوگیری
از اخراج زنان کارگر باردار ،توسط دیوان عدالت اداری
برخالف اصل  20قانون اساسی است .نامبرده با بیان اینکه
از وزیر دادگستری میخواهیم به این مسئله رسیدگی کند،
گفت :نباید شاهد تضییع حقوق زنان کارگر باشیم چراکه
ابطال دستورالعمل فوق موجب میشود که اخراج زنان
کارگر باردار برای کارفرمایان تسهیل شود و این به هیچ
وجه قابل قبول نیست.

تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!

ماهنامه کارگری
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ستاره خلیج فارس مشغول کار شدهاند ،قرار است این
کارگران در ادامه تجربهآموزی خود ،برای مدت نزدیک به
یک سال در اختیار یکی از شرکتهای پیمانکاری نصب و
راهانداز به نام " ایکو " قرار بگیرند.

اعتراض کارگران فاز  63عسلویه به بی
توجهی کارفرما و معوقات مزدی!

صبح روز شنبه  00شهریور ماه 35 ،تن ازکارگران
بهرهبرداری پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در اعتراض به
نامشخص بودن وضعیت شغلی خود ،مقابل اداره کل کار
استان هرمزگان تجمع کردند .این کارگران برای دومین بار
است که در هفتههای اخیر بابت پیگیری همین مطالبه
صنفی ،تجمع برپا کردهاند .کارگران معترض می گویند :به
دستور کارفرما ،صبح امروز شنبه کارتهای حضور و غیاب
آنها بار دیگر جمعآوری شده است و درنتیجه آنها برای
دومین بار از حضور در محل کارشان منع شدهاند .بر اساس
این گزارش ،پیش از این نیز روز شنبه  2۸مرداد ماه،
کارتهای حضور و غیاب این کارگران توسط کارفرما
جمعآوری شده بود .صبح روز سه شنبه  0۱شهریور ماه،
حدود  51نفر از مجموع  35کارگر واحد بهرهبرداری
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از بندرعباس راهی تهران
شدند و با تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی،
خواستار رسیدگی به مشکالت صنفی خود شدند .این
کارگران دو هفته قبل از این اعتراض یعنی در روز یکشنبه
 23مرداد ماه ،هم به دلیل مشخص نبودن وضعیت شغلی
خود مقابل ساختمان استانداری استان هرمزگان تجمع
کرده بودند .کارگران می گویند :در دی ماه سال  32در
یک آزمون استخدامی شرکت کرده بودند که پس از اعالم
قطعی نتایج این آزمون از حدود یک سال قبل به صورت
کارگر قرارداد مستقیم در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
مشغول کار میشوند .تا دو ماه پیش که مدیریت پاالیشگاه
دستخوش تغییرات میشود ،در رابطه استخدام این
کارگران مشکلی به وجود نمیآید اما از آن زمان تاکنون به
دلیل اصرارهای کارفرمای اصلی در مورد تبدیل رابطه
استخدامی آنها به پیمانکاری ،این کارگران با مشکالتی
روبرو میشوند .جمعآوری کارتهای حضور و غیاب
کارگران موردنظر هم در راستای پیگیریهایی است که از
جانب کارفرمای اصلی برای تبدیل وضعیت استخدامی و
غیرمستقیم شدن قراردادهای کاری صورت گرفته و این در
شرایطی است که به گفته همین کارگران قراردادهای
شغلی آنها تا ابتدا و انتهای فصل پاییز اعتبار دارد .جالب
است که در همین رابطه مشاور مدیرعامل پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس گفته است ،تجمعکنندگان از نیروهای کارآموز
و قراردادی ستاره خلیج فارس هستند که نگران امنیت
شغلی خود شدهاند .اکثر این کارگران افراد غیربومی و
کمتجربهای هستند که از شهریور سال  32در پاالیشگاه

صبح روز پنجشنبه  03مرداد ماه ،کارگران فاز  0۱عسلویه
در ادامه اعتراضات و تجمعات قبلی خود در اعتراض به ماه
ها معوقات مزدی و بی توجهی کارفرما نسبت به خواسته
هایشان در مقابل ورودی فاز  0۱اعتراض خود را به شرکت
پترو پایدار ایران (کارفرما) اعالم کردند .بر اساس این
گزارش به نقل از کارگران ،دیگر نیروهای پیمانکاری این
شرکت نیز به شمار تجمع کنندگان معترض پیوستهاند.
عدم پرداخت حقوق توسط کارفرما یکی از معضالت دیرینه
کارگران عسلویه می باشد.

معوقات مزدی و اعتراض کارگران
شرکت" بحرگستر" هرمز!
روزهای شنبه  ،5یکشنبه  2و دوشنبه  ۶شهریور ماه،
حدود 211نفر ازکارگران شرکت کشتی سازی
"بحرگستر" ندیم هرمز ،دراعتراض به عدم پرداخت
معوقات مزدی خود ،مقابل مجتمع کشتیسازی خلیج
فارس در بندرعباس تجمع کردند .کارگران معترض می
گویند :نزدیک به  511نفر هستیم که از طریق شرکت
"بحرگستر" هرمز در پروژههای کشتی سازی در استان
هرمزگان مشغول کاریم اما از اردیبهشت ماه جاری تاکنون
(  5ماه ) مطالبات مزدی خود را به صورت کامل دریافت
نکردهایم .مدیر روابط عمومیشرکت می گوید :شرکت"
بحرگستر" هرمز وابسته به مجموعه کشتیسازی و صنایع
"فراساحل" ایران (ایزوایکو) ،هرچند مجموعهای دولتی
است اما بودجه دولتی ندارد و مانند شرکتهای خصوصی
منابع مالی خود را تامین میکند .به هر حال درنهایت در
گفتگو با نمایندگان این کارگران ،اجتماع آنها خاتمه پیدا
کرد.

 625کارگر کارخانه بستنی عسل در سنندج
با تعطیلی این واحد بیکار شدند!
روز چهارشنبه 0۸مرداد ماه ،کارگران کارخانه بستنی عسل
از تعطیلی این واحد و بیکاری  021کارگر این کارخانه از 2
ماه گذشته خبر دادند .بر اساس گزارش مزبور چندماهی
است که بستنی "عسلِ کردستان" تعطیل شده و کارگران
آن بعد از شبِ عید دیگر به سر کار بازنگشتند و آنها اکنون
نزدیک به  2ماه است بیکارند .این کارگران که بیشترشان
زن هستند میگویند ،مگر در کردستان چند کارخانه است
که اگر یکی تعطیل شد ،برویم سراغ یکی دیگر و استخدام
شویم؟ بستنی عسل که تعطیل شد ،خانهنشین شدیم.

پیروز باد انقالب!

تجمع کارگران بیکارپس از خصوصیسازی
جایگاههای سوخت خوزستان!
روز دوشنبه  ۱1مرداد ماه ،جمعی از کارگران شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی خوزستان ،که به علت
واگذاری تعدادی از جایگاههای سوختِ اهواز به بخش
خصوصی ،حدود  ۱ماه است که بیکار شده اند ،در منطقه
چهارشیر اهواز تجمع کردند و خواستار رسیدگی مقامات
مسئول در وزارت نفت به وضعیت اشتغال خودشان شدند.
بر اساس این گزارش ،این کارگران پیش از این نیز بارها
در اعتراض به بیکاری خود ،تجمع کرده بودند .گزارش
همچنین به نقل از کارگران افزود ،قبل از خصوصیسازی
جایگاهها ،قرار بر این بود که هیچیک از کارگران قدیمی
بیکار نشوند اما کارفرمایانِ خصوصی این قرار را رعایت
نکردند و حاال ما با سالها سابقه کاری ،بیکاریم.

در پی اعتراضات بازنشستگان صنعت فوالد،
مستمری مرداد ماه آنها پرداخت شد!
یکی از بازنشستگان صنعت فوالد کشور گفت :مستمری
مرداد ماه تمامی بازنشستگان صنعت فوالد کشور روز
شنبه  00شهریور ماه ،پرداخت شده است .درحال حاضر
مجموع بازنشستگان صنعت فوالد کشور ،مابه التفاوت
مربوط به  ۸ماه افزایش حقوق سال  30را از صندوق
بازنشستگی فوالد طلبکارند .در عین حال این کارگر
بازنشسته از ادامه وضعیت نامطلوب ارائه خدمات بیمههای
درمانی به بازنشستگان صنعت فوالد خبر داد.

پیمانکار قمی خود را در محوطه شهرداری
منطقه  2قم آتش زد!

روز یکشنبه  22مرداد ماه ،یک پیمانکار به دالیلی که
عنوان نشده است خودش را در محوطه شهرداری منطقه 2
شهرداری قم آتش زد .او را به سرعت به بیمارستان
رساندند ،اما به علت سوختگی  31%جان خود را از دست
داد .خانواده پیمانکار بنا به دالیلی اطالعاتی در ارتباط با
این انتحار دردناک به دست نمی دهند و می گویند:
مصاحبه نمیکنیم از روابط عمومی شهرداری قم پیگیری
کنید هرچه آنها بگویند ،ما هم قبول داریم .به گفته آنها
شهرداری بایستی خودش اطالعاتی در این مورد منتشر
کند .این درحالیست که روابط عمومی شهرداری قم با بیان
این که نمیدانیم خواسته اصلی متوفی چه بوده ،هیچ
است.
نداده
مورد
این
در
اطالعاتی

زنده باد کمونیسم!
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تجمع کارگران قراردادی فوالد میانه

آگهی فروش کلیه توسط کارگران کارخانه

صدها تن از کارگران شرکت حمل و نقل

در مقابل کارخانه!

مس سیرجان برای تامین معاش!

خلیج فارس دست به اعتراض زدند!

صبح روز چهارشنبه یکم شهریور ماه ،نزدیک به  ۱11نفر
از کارگران قرار دادی شاغل در کارخانه فوالدِ آذربایجان
(میانه) ،که خواستار افزایش مدت قراردادکاری خود از مدت
 ۸3روزه به یکساله هستند ،برای چند ساعت مقابل درب
ورودی محل کار خود دست به تجمع اعتراضی زدند .بر
اساس این گزارش ،پس از برپایی این تجمع صنفی،
کارگران معترض به دعوت کارفرما و برای انجام گفتگو
جلسه ای را تشکیل دادند .گزارش به نقل از مدیرعامل
کارخانه فوالد آذربایجان می افزاید :خواسته کارگران
قراردادی را در ارتباط با افزایش مدت قرارداد کار در هیئت
مدیره شرکت مطرح میکنم و امیدوارم این موضوع مورد
موافقت اعضای هیئت مدیره قرار گیرد .کارگران معترض
می گویند :در کارخانه فوالد میانه ،حدود  511کارگر
مشغول کارند که از این تعداد حدود  ۱11نفر را کارگران
قرادادی تشکیل میدهند .در نتیجه اختالف نظری که
میان کارگران قراردادی و کارفرما بر سر تغییر مدت قرارداد
کار ایجاد شدهاست ،روز سه شنبه  ۱0مرداد ماه ،کارگران
قراردادی موفق به حضور در محل کار خود نشدند و توسط
انتظامات کارخانه از ورود کارگران جلوگیری شد.

تجمع  355نفر از اپراتورهای پست فشار
قوی برق ،مقابل وزارت نیرو در تهران!
صبح روز یکشنبه  2شهریور ماه ،حدود  ۱11نفر از
اپراتورهای پستهای فشار قوی برق سراسر کشور به
تهران آمدند و مقابل وزارت نیرو تجمع کردند .اپراتورهای
معترض میگویند :به نمایندگی از طرف  ۸هزار اپراتور
فشار قوی به تهران آمدیم تا برای چندمین بار با برگزاری
تجمع ،پیگیر حقوق قانونی خود باشیم .این اپراتورها دلیل
تجمع را تعلل وزارت نیرو در تبدیل وضعیت خود عنوان
میکنند و میگویند :با وجود مجوزهای الزم از اداره امور
استخدامی کشور ،وزارت نیرو نسبت به تبدیل وضعیت
اپراتورهای شاغل در پستهای فشار قوی برق اقدام
نمیکند .ما خواستار این هستیم که هرچه سریعتر این
تکلیف قانونی انجام شده و تبدیل وضعیت شویم.

افزایش  34/4درصد جانباختگان حوادث
کار در استان تهران!
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران روز سه شنبه 5
شهریور ماه ،گفت :در  5ماه نخست سال جاری 020 ،نفر
به دلیل صدمات ناشی از حوادث کار در این استان جان
خود را از دست داده اند .گزارش به نقل از وی می افزاید،
این تعداد در مقایسه با مدت مشابه (سال  )32که  31تن
بودند ،افزایشی  ۱5/5درصدی را نشان می دهد .در سال
 32تعداد  ۸۸نفر از فوت شدگان دارای جنسیت مرد و 2
نفر دیگر زن بودهاند.

روز پنجشنبه  2شهریور ماه ،کسانی که در مسیر کارخانه
مس چهار گنبد سیرجان تردد کردند ،با بنر بزرگی که سر
درِ مجتمع نصب شده بود مواجه شدند .بنری حاوی آگهی
فروش کلیه کارگران این مجتمع با این متن بود ":به دلیل
فقر مالی ،تعدادی از کارکنان مجتمع مس چهارگنبد ،کلیه
خود را به فروش میرسانند" .این جملهی ساده ،از یک
طرف ،باعث تعجب میشود و از طرف دیگر ،از یاس و
درماندگی کارگرانی حکایت دارد که می گویند از شرایط
شغلی خود به هیچ وجه راضی نیستند.
یکی از کارگران ضمن اعتراض به شرایط کارخانه
میگوید :حقوقِ تیر و مرداد را نگرفتهایم از قبل هم مزایا
طلبکاریم .همین شد که در روزهای پایانی هفته گذشته،
تجمع کردیم .آخر ،ما مثل مجتمع های مسِ دیگرِ استانِ
کرمان نیستیم .عایدیمان کم است ،دستمزدهامان خیلی
پایین است .همان حداقل دستمزد اداره کار را میگیریم،
حاال حساب کنید همین حداقل مزدِ بخور نمیر را هم
بخواهند  ۱ - 2ماه یکبار بدهند دیگر برای کارگر چه
میماند؟ وی در بخش دیگری در مورد جریان آگهیِ
فروش کلیه گفت :تعدادی از بچه ها مستاجرند ،بدهکاری
دارند .وقتی حقوق میگرفتند نمیتوانستند زندگیشان را
بچرخانند ،حاال که  2ماه است بی پول هستند ،تصمیم
گرفتند شماره موبایل بدهند که کلیه هایشان را بفروشند.
آگهی کردند و زدند سردرِ شرکت و بعد هم مردم آمدند
عکس برداشتند و این شد که همه فهمیدند که کارگران
چهارگنبد حاضرند کلیه هایشان را بفروشند تا زندگی کنند.
بر اساس این گزارش ،مسِ چهارگنبد کارخانه ای است که
در زمستان  0۱۸2تاسیس شده و سالهاست فرآوریِ مس را
برعهده دارد .در سالهای اولیه ،معدن به صورت رو باز
استخراج می شده اما در حال حاضر عمر معدن رو باز به
اتمام رسیده و استخراج به روش زیرزمینی آغاز شده است.
این کارخانه در حال حاضر به بخش خصوصی متعلق است
و حدود  ۱11کارگر دارد .جالب است که رئیس اداره کار
شهرستان سیرجان به جای رسیدگی به وضع کارگران و
دالئل نصب چنین آگهی در سر در کارخانه مدعی شد که :
این آگهی ،سردرِ شرکت نصب شده اما حالتِ طنز دارد؛
جدی نیست .در حالیکه همین فرد می گوید :روزهای
پایانی هفته گذشته ،کارگران مس چهارگنبد دست از کار
کشیدند و اعتراض کردند ،اولین بار هم بود که اعتراض
میکردند .دستمزدشان را می خواهند.

بامداد روز یکشنبه  2شهریور ماه ،نزدیک به  511نفر از
کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس از محل کار خود
در منطقه اسالمشهر راهی تهران شده و در اعتراض به
خصوصیسازی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از
سوی کارفرما ،مقابل ساختمان خصوصیسازی تجمع
کردند .کارگران معترض می گویند :از اردیبهشت سال 32
مدیریت شرکت حمل و نقل بینالمللی خلیج فارس به
بخش خصوصی واگذار شده و روال پرداخت مطالبات
مزدی آنها برهم خورده است .به عنوان مثال در همین
مدت پرداخت مزایایی همچون حق اضافه کاری ،کارانه،
بهرهبری و بیمه تکمیلی حدود  0211کارگر شاغل در این
شرکت با تاخیرهایی همراه بوده است.

با گذشت  231روز از حادثه پالسکو ،هر
روز وضعیت  3555کارگر این ساختمان
وخیمتر میشود!

بر اساس گزارش روز چهارشنبه یکم شهریور ماه 2۱۶ ،روز
از حادثه تلخ آتشسوزی و تخریب ساختمان پالسکو
میگذرد .اگر چه روز جمعه  ۸بهمن ماه  ،32خاتمه
آواربرداری ساختمان پالسکو اعالم شد اما این تازه آغازی
بود برای در به دری بیشتر کسانی که ،در طبقات مختلف
این ساختمان کار میکردند .بسیاری از این کارگران یا
دستفروشی میکنند یا بیکارند و یا بیمه بیکاری دریافت
میکنند .در طی این مدت هر از گاهی صدای اعتراض و
تجمع کسبه اجاره نشین و مالکان ساختمان پالسکو در
رسانهها بلند میشود اما در این میان تاکنون از قشری که
با کار روزانه خود پالسکو را اداره میکرد ،کمتر خبری
شنیده شده است .کارگران ماهری که تا روز ریزش
پالسکو در جای جای این ساختمان شاغل بودند و از
فردای این اتفاق به بیکارانی تبدیل شدند که برای تغییر
سرنوشت خود به هر دری می زنند .در ساختمان پالسکو
تا روزی که دائر بود ،دستکم  ۱111کارگر در نزدیک به
 ۶11واحد کارگاهی و تجاری مشغول کار بودند .در جریان
حادثه آتشسوزی ،قسمت جنوبی پالسکو تخریب و در
نتیجه تمامی فعالیتها در این ساختمان متوقف شده و
درست از همین زمان است که دیگر هیچکس از سرنوشت
آنهایی که زمانی در پالسکو کار میکردند ،خبری ندارد.

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

ماهنامه کارگری
تجمع گسترده بازنشستگان صنعت فوالد
ایران در مقابل نهاد ریاست جمهوری!

صبح روز یکشنبه  2شهریورماه ،گروهی از بازنشستگان
صنعت فوالد کشور با تجمع مقابل ساختمان نهاد ریاست
جمهوری و صبح روز دوشنبه  ۶شهریور ماه ،با تجمع
مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی و ساختمان
سازمان برنامه و بودجه کشور ،خواستار رسیدگی به
مطالبات خود شدند .این گروه از بازنشستگان که از کرمان،
اصفهان ،مشهد ،مبارکه ،زیرآب ،طبس ،سمنان ،شاهرود،
سنگرود راهی تهران شدهاند ،خواهان پرداخت به موقع
حقوق و هزینههای درمانی خود هستند .به گفته تنی چند
از تجمع کنندگان ،در حال حاضر مستمری مرداد ماه ما به
تاخیر افتاده و در عین حال از سال  30تاکنون بخشی از
مطالبات مربوط به اجرای احکام معلق شدهِ حق سرپرستی
و حق سختی کارمان پرداخت نشده است .معترضان تاکید
میکنند که تاکنون پاسخ درست و شفافی به ما داده نشده
است و میخواهیم بگوییم با گزارش و نامهنگاری کار
بازنشستگان حل نخواهد شد و در نتیجه این مراجعات
ادامه خواهد یافت .با وجود ضعف جسمانی ناچاریم هر چند
ماه یکبار برای پیگیری مطالباتمان به تهران بیاییم چرا که
در سالهای اخیر به دلیل مشکالت مالی صندوق فوالد،
آسایش دوران بازنشستگیمان برهم خورده و مرتبا
مسئوالن برای پیگیری مشکالت بازنشستگان فوالد بار
مالی آن را بهانه میکنند .بر اساس این گزارش ،مدیرعامل
صندوق بازنشستگی فوالد کشور با بیان اینکه حضور
کارگران بازنشسته فوالد کشور به خاطر مطالبات عقب
افتاده صورت گرفته است می گوید:بودجهای که در سال
 3۶برای بازنشستگان درنظرگرفته شده جوابگوی مطالبات
بازنشستگان نیست .در عین حال سازمان برنامه و بودجه
همان مقدارکم را هم محقق نکرده است.

 65۸کارگر پیمانی اتوبوسرانی شهر
آبادان  4ماه دستمزد دریافت نکرده اند!
روز سه شنبه  5شهریور ماه ،مدیر روابط عمومی سازمان
اتوبوسرانی آبادان گفت :قرار است طی روز های سه شنبه
 5و چهارشنبه  ۸شهریور ،دستمزد فروردین ماهِ سال جاریِ
رانندهها با  5ماه تاخیر پرداخت شود .حدود  01۸کارگر که
از طریق پیمانکار در شرکت اتوبوسرانی آبادان به
حرفههایی همچون رانندگی ،تعمیرات موتوری و ستادی
مشغول کارند ،بابت مطالبات ماههای اردیبهشت ،خرداد،

7
تیر و مرداد سال جاری طلبکارند و هنوز عیدی سال 32
خود را دریافت نکردهاند .کارگران می گویند :در شرکت
اتوبوسرانی شهر آبادان نزدیک به  051کارگر مشغول کارند
که از این تعداد حدود  01۸نفر در استخدام پیمانکار و
مابقی کارگران رسمی هستند .همه امکانات از قبیل
مالکیت خودروها ،تامین هزینههای حمل و نقل شهری و
حتی پرداخت مطالبات مزدی آنها به وسیله شرکت
اتوبوسرانی آبادان صورت میگیرد و در این میان پیمانکار
مربوطه تنها نقش واسط را برعهده دارد .کارگران
پیمانکاری اتوبوسرانی آبادان خواهان آن هستند تا مانند
همکاران رسمی خود به صورت قرارداد مستقیم رابطه
همکاری خود را ادامه دهند و بتوانند از مزایای ویژهای
همانند پاداش ،حق طرح طبقهبندی مشاغل و ....برخوردار
شوند.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه
سنگبری پاسارگاد تاکستان!
صبح روز سه شنبه  ۱0مرداد ماه ،کارگران کارخانه
سنگبری پاسارگاد تاکستان اظهار داشتند ،نزدیک به 0۱
ماه مزایای مختلف مزدی و حق بیمه پرداخت نشده
طلبکاریم و در این رابطه جمعیت  51نفری از کارگران در
اعتراض صنفی امروز سه شنبه شرکت داشتهاند .بر اساس
این گزارش ،کارفرمای کارخانه سنگبری پاسارگاد ضمن
تایید بخشی از معوقات مزدی کارگران این کارخانه از
اعتراض کارگران این مجموعه اظهار بیاطالعی کرد و
گفت ،من در کارخانه نیستم و تا این لحظه در این مورد
اطالعی به من داده نشده است.
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کارگران گفته اند ،مطالبات معوقه کارگران گروه ملی فوالد
اهواز از  2تا  ۸ماه است .همچنین ،حق سنوات آنها از
سال  31پرداخت نشده است .بر اساس گزارش دیگری،
صبح روز شنبه  20مرداد ماه ،گروهی از کارگران گروه ملی
فوالد اهواز در ادامه پیگیری مطالبات مزدی خود به
صورت نمادین با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختمان
شعبه مرکزی بانک ملی در خواست وصول مطالبات خود را
داشتند .در کارخانه گروه ملی فوالد اهواز حدود  5هزار
کارگر و کارمند شاغل هستند که از چندین سال پیش
مطالبات مزدی خود را با تاخیر دریافت میکنند .کارگران
معترض این کارخانه می گویند :روز به روز بر بدهیهای
کارگرانِ گروه ملی فوالد اهواز افزوده میشود ولی ما شاهد
هیچ راه حل مناسبی از سوی مسئوالن بانک ملی که اخیرا
مالکیت شرکت ملی فوالد اهواز را بر عهده گرفته ،نیستیم.
پیش از این نماینده رژیم از اهواز در مجلس شورای
اسالمی در رابطه با کارگران شرکت ملی فوالد اهواز گفته
بود :این شرکت که اخیرا به مالکیت بانک ملی درآمده قرار
است با حداقل ارزش واقعی به یک شرکت بخش
خصوصی واگذار می شود .در ادامه دور تازه مبارزات
کارگران روز یکشنبه  22مرداد ماه ،مدیرکل اداره کار
خوزستان از پیگیری وضعیت  5هزار کارگر گروه ملی
فوالد اهواز خبر داد و اعالم کرد که در این روز هم حدود
 211کارگر رسمی و روزمزد برای پیگیری مطالباتشان در
مقابل بانک ملی تجمع کردهاند .وی افزود :کارگران این
کارخانه مدتهاست در پیگیری مطالبات مزدی به حق خود
دست به اعتراض صنفی می زنند .وی ادامه داد ،بانک ملی
که اخیرا مدیریت این مجتمع را بر عهده گرفته توان
نگهداری مجتمع و پرداخت مطالبات حقوقی کارگران را
ندارد.

دومین روز از اعتراضات  255کارگر گروه
"ملی صنعتی" فوالد اهواز!

تجمع فارغالتحصیالن پرستاری بیمارستان
 615تختخوابی شهرستان پارسآباد!

صبح روز سه شنبه  05مرداد ماه ،بیش از  211نفر از
کارگران گروه "ملی صنعتی" فوالد اهواز که طی چند ماه
گذشته حقوق دریافت نکرده اند ،در دومین روز متوالی در
اعتراض به بیتوجهی مسئوالن بانک ملی به مطالباتشان
که به تازگی مالکیت گروه ملی صنعتی فوالد اهواز را بر
عهده گرفته است ،مقابل ساختمان بانک ملی شعبه امانیه
شهر اهواز تجمع کردند .بر اساس این گزارش ،کارگران
معترض روز دوشنبه  0۶مرداد ماه نیز ،در مقابل یکی دیگر
از ساختمانهای شعبه مرکزی بانک ملی ایران واقع در
خیابان  25متری شهر اهواز تجمع کرده بودند .این

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سبالن ما ،به نقل از یک
دانشجویی دانشگاه های پارس آباد ،روز یکشنبه 2
شهریورماه ،جمعی از فارغ التحصیالن رشته پرستاری
شهرستان پارس آباد در اعتراض به نحوه گزینش و
استخدام پرسنل بیمارستان  0۶1تختخوابی پارسآباد،
تجمعی بر پا کردند .دانشجویان با در دست داشتن نوشته
هایی چون "خواستار لغو فوری جذب نیرو برای بیمارستان
تازه تاسیس شده و برگزاری آزمون مجدد هستیم"
خواهان رسیدگی فوری مسئوالن نسبت به این موضوع
شدند .بر اساس این گزارش ،این اعتراض در حاشیه
افتتاحیه کلینیک تخصصی شهدای "پارس آباد" رخ داد
که فارغ التحصیالن رشته پرستاری دانشگاه های پارس
آباد نسبت به استخدام پرستاران غیر بومی در بیمارستان
تازه تاسیس معترض بودند .همچنین در اعتراض به این
موضوع تجمع دیگری نیز در روزچهارشنبه یکم شهریور
ماه ،از سوی این فارغ التحصیالن برگزار شد.

۸

ماهنامه کارگری
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جریمه نقدی و یا اخراج در صورت

 2۸مین روزِ تجمعات اعتراضی کارگران

اعتراض کارگران کارخانه نوظهور نسبت

نخواندن نماز در کارخانه چسب هل!

سیمان کارون مسجد سلیمان!

به اخراج کارگران قراردادی!

روز دوشنبه  2۱مرداد ماه ،کارگران کارخانه سیمان کارون
در شهرستان مسجد سلیمان از  2۸مین روز از اعتراضات
خود که از روز یکشنبه  22تیر ماه ،به دلیل پرداخت نشدن
معوقات مزدی آغاز شده است ،خبر دادند .کارگران معترض
می گویند ،در این کارخانه حدود  551کارگر رسمی،
قراردادی و روزمزد مشغول به کار هستند که از  5تا 05
ماه پیش پرداخت دستمزد کارگران پیمانی و روزمزدی به
تعویق افتاده است .همچنین دستمزد کارگران رسمی و
قراردادی این کارخانه حدود  5ماه به تاخیر افتاده است.
همچنین تاخیرهایی که در پرداخت مطالبات مزدی آنها
ایجاد شده ،به هیچ وجه با کار سخت و دشواری که آنها
هر روز انجام میدهند ،همخوانی ندارد و آنها عالوه بر
جبران این وقفه ،خواستار پرداخت معوقات بیمهای خود به
تامین اجتماعی نیز هستند .پس از این اقدام اعتراضی،
کارفرما وعده داد مطالبات کارگران را به موقع پرداخت کند
که تا این لحظه این وعده نیز محقق نشده است .فرماندار
شهرستان مسجدسلیمان با تایید معوقات مزدی  551کارگر
این واحد تولیدی در خصوص اعتراض صنفی کارگران
گفت :کارگران سیمان کارون تقریبا از  21روز قبل در
اعتراض به معوقات مزدی و بیمهای دست به اعتراض
صنفی زدهاند .خواسته کارگران سیمان کارون در خصوص
پرداخت معوقات مزدی به حق است اما باید برای رسیدن
به آن مسیر قانونی را طی کنند .متوقف کردن فعالیت
کارخانه از سوی کارگران راهحل مناسبی برای رسیدن به
مطالبات معوقه نیست و در این بین اگر محل کارشان
برای همیشه تعطیل شود تنها کارگران هستند که با
چندین سال سابقه کار متضرر خواهند شد .از همه کارگران
زحمتکش این واحد تولیدی میخواهم تا با خاتمه اعتراض
صنفی خود ،امکان به برطرف شدن مشکل پیش آمده را
فراهم کنند.

صبح روز سه شنبه  ۶شهریور ماه ،حدود  ۱1نفر از کارگران
کارخانه نوظهور تولید کننده دستمال کاغذی نرمه ،در
اعتراض به اخراج کارگران قراردادی ،تعطیلی کارخانه،
پرداخت نشدن  ۸ماه مزد و عدم واریز حق بیمهها ،در
محوطه کارخانه تجمع اعتراضی بر پا کردند .کارگرانِ
معترض گفته اند ،که کارخانه نوظهور از یکم مرداد ماه
جاری توسط مدیریت کارخانه تعطیل اعالم شده است اما
هنوز این موضوع مورد موافقت مقامهای مسئول قرار
نگرفته است .همچنین حدود  02نفر از کارگران قراردادی
کارخانه نوظهور طی مرداد ماه جاری اخراج شده اند.
کارگران تعدیل شده کارخانه نوظهور و کارگران باقی مانده
در کارخانه که در حدود  0۸نفر هستند و  ۸ماه معوقات
مزدی دارند که  2ماه از آن مربوط به سال ( 3۶فرودین تا
مرداد ماه) می باشد .گزارش می افزاید ،حدود  ۱ماه از حق
بیمه کارگران کارخانه نوظهور به حساب سازمان تامین
اجتماعی واریز نشده است که این مسئله در تجمع امروز
سه شنبه مورد اعتراض کارگران قرار گرفت .کارخانه
نوظهور در سال  32حدود  251کارگر داشت که به تدریج
تعداد کارگران آن کاهش یافت و حاال تنها  0۸کارگر در
این کارخانه باقی مانده اند.

اواخر مرداد ماهِ سال جاری تصاویری در شبکه های
مجازی انتشار یافت که خبر از شرایط بغرنج و اسفبارِ
کارگران کارخانه چسب هل در تبریز استان آذربایجان
شرقی داشت .کارگرانی که طبق تصمیم و حکم کارفرما از
مورخه  0۱35/12/22به خواندن نماز اجباری نپردازند یا
با اخراج و یا با جریمه 021هزار تومانی روبرو خواهند شد.
به گزارش آژانس ایران خبر ،کاربران شبکههای اجتماعی
روز شنبه 2۸مرداد تصاویری از کارخانه چسب هل منتشر
کردندکه در آن کارگران به نماز جماعت ایستاده بودند و
درکنار آنها بنرهایی نصب شده بود که حاکی از قوانین
سرسخت گردانندگان کارخانه درباره رفتار کارکنان بود.
قوانین و اجبارات عجیب و غریب در کارخانه چسب هل
برای کارگرانی که محتاج نان هستند و صدایشان به جایی
نمیرسد .دراین کارخانه قوانینی وضع شده است و تخلف از
این قوانین توسط کارفرمای خودکامه در خود کارخانه
رسیدگی و متخلف تنبیه میشود .بنا به گزارشهای منتشر
شده گردانندگان کارخانه چسب هل در تبریز ،نماز را برای
کارگران اجباری کردهاند .بر اساس قوانین این کارخانه در
صورت تخطی ،کارگران با جریمه 021هزار تومانی یا
اخراج از کارخانه رو به رو خواهند شد! از جمله در یک
ویدیو تنبیه وحشتناک کارگری نشان داده میشود که در
محیط کار به صورت وارونه آویزان شده است .به دنبال
انتشار مطالبی که به شرایط کاری متفاوت و تعجب برانگیز
کارگران کارخانه چسب هل مربوط میشد ،صبح روز شنبه
 2۸مرداد ماه ،بازرسان اداره کار اجبارا برای بررسی شرایط
کاری این کارخانه راهی این واحد تولیدی شدند .روز
یکشنبه  23مرداد ماه ،مدیرکل کار استان آذربایجان شرقی
اعالم کرد که نتیجه بازرسی مشخص شده است .بازرسان
اداره مزبور در جریان ارزیابی شرایط شغلی کارگران چسب
هل ،متوجه انجام تخلفاتی از سوی کارفرمای این واحد
صنعتی شدند .پس از مراجعه بازرسان ،صحت این مسئله
تایید و به کارفرمای کارخانه تاکید شد تا در زودترین زمان
ممکن ،نسبت به برچیدن این بنرها و جایگزین کردن آن با
تابلو نوشتههایی که محتوای مطالب آنها سخنان ائمه و
معصومین در مورد اقامه نماز جماعت است ،اقدام کند .بر
اساس گزارش اداره کار مقررات انضباطی حاکم دراین
واحد تولیدی از جانب کارفرما به صورت خودسرانه و مغایر
با قوانین کار و آیین نامهها نوشته شده است و به همین
دلیل هم باید تغییر کند.

تجمع و تظاهرات وانت داران میوهفروش
در میدان میوه و ترهبار قم ،در اعتراض به
کشته شدن همکارخود!
صبح روز یکشنبه  22مرداد ماه ،تعدادی از وانت داران
میوهفروش دراعتراض به مرگ میوه فروش قمی پس از
مواجهه با ماموران سد معبر شهرداری در میدان میوه و
ترهبار قم تجمع کردند .در این تجمع ،میوه فروشانِ قمی،
خواستار پاسخگویی مقامات شهرداری شدند .این معترضان
که با در دست داشتن پالکارد ،خواستار توقف برخورد
ماموران سد معبر شهرداری با فروشندگان شدند ،میگویند:
بایستی علت جانباختن همکار ما به دقت مشخص شود و
شهرداری در این زمینه به ما پاسخ بدهد .در تجمع دیگری
در مقابل ساختمان شهرداری قم که بدنبال قتل میوه
فروش زحمتکش صورت گرفت تجمع کنندگان شعارهای
"مرگ بر شهرداری" سر دادند.

 33درصد کارگران در کشور قراردادی
کار می کنند!

به گزارش روز دوشنبه  0۶مرداد ماه ،رئیس نهاد رژیم
ساخته کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور در نشست
تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایهگذاری و تولید
گفت :اگر دنبال امنیت ملی هستیم باید ستونهای آن را
در کشور به درستی پایهگذاری کنیم که البته این امر
مستلزم توجه به امنیت شغلی کارگران است .بهرهوری
زمانی که کارگر با قرارداد یک تا  ۱ماهه کار میکند هیچ
گاه تحقق نمییابد .قرارداد موقت کرامت کارگران را سلب
کردهاست ،این قراردادها در حال حاضر بر نزدیک به 3۱
درصد مناسبات بازار کار حاکم هستند و برای همین به
دغدغه اصلی کارگران تبدیل شدهاند .امروز با کارخانههایی
مواجه هستیم که کارگران آن با  22سال کار هنوز با
قراردادهای موقت یک ماهه تا سه ماهه کار میکنند .در
کشورهای توسعه یافته سقفی برای قراردادهای موقت
وجود دارد به طور مثال  21درصد قراردادها موقت هستند
نه اینکه بیش از  31درصد کارگران قرارداد موقت باشند.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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واردات بی رویه ،کشاورزان گیالنی را به

ممانعت کارفرمای مجتمع نیشکر هفت تپه،

کشته شدن یک کارگر جوان سنندجی

بیجار (شالیزار و باغ چای) فروشی

از ورود  3نفر از کارگران رسمی و

توسط عوامل اجرایی شهرداری!

انداخته است!

قراردادی به محل کارشان!

به گزارش ایلنا ،شبانگاه پنجشنبه  2شهریور ماه 2 ،کارگر
ساختمانیِ شاغل در ساختمانی نیمه کاره و درحال ساخت
در محله میدان نبوت سنندج ،زمانی که شب از نیمه
گذشته در حال استراحت و خواب بودند ،در اثر به آتش
کشیده شدن این ساختمان توسط افراد عملیاتی شهرداریِ
سنندج در میان شعله های آتش گرفتار می شوند .در
جریان این آتش سوزی یکی از کارگرانِ جوان ،جان خود
را از دست می دهد ،کارگر دیگر با سوختگی  51درصد به
بیمارستان منتقل می شود .ازآنجائیکه این حادثه با واکنش
اعتراضی مردم مواجه شد ه بود ،سرپرست شهرداری
سنندج ،اجبارا روز پنجشنبه  3شهریور ماه ،جزئیاتی از این
آتش سوزی و عوامل آن را رسانهای کرد .وی گفت :همان
طور که به مردم قول داده بودیم پیگیر این حادثه تلخ
شدیم و مشخص شدکه متاسفانه  5نفر از عوامل اجرایی
شهرداری روی فیبرهای موجود در محل بنزین ریخته
بودندکه منجر به آتش سوزی شده است .با توجه به
پیگیریهای صورت گرفته این افراد شناسایی و به اداره
آگاهی تحویل داده شدند و معلوم شد که بحث خصومت
شخصی در میان بوده است .در واقع صاحبخانه با یکی از
نیروهای اجرایی شهرداری در جایگاه سی ان جی همکار
بوده و بحث رشوهخواری در میان بوده است .وی درخاتمه
افزود :این عوامل از نیروهای شرکتی طرف قرارداد
شهرداری بودند و شهرداری مسئولیت این حادثه را برعهده
گرفته و ما نیز همچنان پیگیر این پرونده خواهیم بود.

روز سه شنبه  5شهریور ماه ،نماینده رژِیم از لنگرود در
مجلس شورای اسالمی گفت :در سالهای اخیر به دلیل
وضعیت بحران کشاورزی -که همواره با واردات بیرویه
محصوالت کشاورزی از قبیل چای و برنج تشدید میشود-
کشاورزان گیالنی برای گذراندن زندگی خود مجبور به
فروش شالیزارهای خود (بیجار) شده اند .خریداران
زمینهای کشاورزی (شالیزار و باغ چای) با تغییر کاربری
به ویالسازی پرداختهاند ،در این شرایط رفته رفته شاهد از
بین رفتن اراضی کشاورزی در استان گیالن هستیم.
نامبرده با انتقاد از برخی که میگویند باید برای کشاورزان
ایجاد اشتغال کرد گفت :یک کشاورز تنها باید به کار
کشاورزی بپردازد و از این راه کسب درآمد کند زیرا ورود او
به حرفههای دیگر باعث تضعیف این بخش خواهد شد.
باید با سرمایهگذاری در صنعت کشاورزی شرایطی را
فراهم کنیم تا یک کشاورز در چهار فصل سال درگیر با
فعالیتهای کشاورزی خود باشد .هرچه به کشاورزان و
روستاییان بیاهمیت باشیم به همان اندازه باید نگران
افزایش حاشیهنشینی شویم .امروز  00میلیون از روستاییان
و کشاورزانی که زمینهای خود را از دست دادهاند در
حاشیه شهرها کاسهی چه کنم چه کنم در دست گرفتهاند.

وعده پرداخت مستمری بیمه بیکاری به
 6433نفر غیر مشمول بیمه!

روز شنبه  5شهریور ماه ،مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت
کار ،در ارتباط با برقراری مستمری بیکاری برای
بیکارشدگان پالسکو به رسانهها گفته است 2۱1:نفر از بین
کارگران پالسکو به لحاظ قانونی شرایط احراز دریافت
مقرری بیمه بیکاری را داشتند و مقرری آنها برقرار شده
است و دریافت میکنند .حدود  0533نفر غیرمشمول (فاقد
بیمه بیکاری) بودند .چه کارگر و چه کارفرما و چه صاحبان
حِرفَ غیرمشمول .مطابق مصوبه هئیت دولت ،مقرر شده
که کارگران بدون بیمه پالسکو مطابق مصوبه هیئت دولت
 5ماه مقرری بیکاری بگیرند که این  0533نفر تا  5ماه
مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند .گزارش در ادامه می
افزاید ،مساله این است که پس از قطع مستمری بیکاری
برای کارگرانی که  5ماه مستمری گرفتهاند ،در صورتی که
برای آنها فرصت اشتغال به وجود نیاید ،تکلیفشان چه
میشود؟

روز دوشنبه  ۱1مرداد ماه ،کارگران شاغل در مجتمع
صنعتی -کشاورزی نیشکر هفتتپه اظهار داشتند :به دستور
کارفرما تا امروز دوشنبه 3 ،نفر از همکارانشان از حضور در
محل کارشان منع شدهاند 5 .نفر از کارگران منع شده از
حضور در محل کار در بخش آبیاری مشغول کار بودهاند
که چند روزیست که نتوانستند سر کار خود حضور یابند.
این کارگران می گویند:ممنوعیت حضورشان در
محل کار پس از آن اتفاق افتاد که آنها تصمیم
گرفتند برای فرار از گرمای شرجی هوا و خنک
شدن ،بدن و لباسهای خود را با آب خیس
کنند .در همین حین کارفرما وضعیت آنها را
مشاهده میکند و در نتیجه اکنون از حضور در
محل کار خود منع شدهاند .در این گزارش همچنین
آمده است که 2 :کارگر دیگری که اکنون از حضور در
محل کار خود منع شدهاند ،از جانب مدیریت مجموعه با
برپایی اعتراضات صنفی روزهای اخیر این مجموعه مرتبط
تشخیص داده شدهاند ،در نتیجه بنا به حکم کارفرما نمی
توانند سر کار خود حضور یابند .در ادامه گزارش به نقل از
قائم مقام مجتمع نیشکر هفت تپه آمده است که :تمامی 3
کارگری که از حضور در محل کارشان منع شدهاند ازجمله
کارگران قراردادی و روزمزد هستند که در ساعت اداری،
محل کار خود را ترک کرده و در کانال آبیاری مزارع
بدنشان را خیس کرده اند .در حال حاضر این کارگران که
 2نفرشان از نیروهای رسمی شرکت هستند ،اجازه ورود به
محل کار را ندارند و قرار است در روزهای آینده درباره
همه آنها تصمیمگیری شود.

 4ماه مطالبات مزدی  635کارگر کارخانه
بلبرینگسازی تبریز پرداخت نشده است!
روز شنبه  20مرداد ماه شماری از کارگران کارخانه
بلبرینگ سازی تبریز در استان آذربایجان شرقی اعالم
کردند که هنوز کارفرما مزد و حق بیمه  5ماه سال جاری
کارگران را پرداخت نکرده است .از زمان خصوصی سازی
محل کارشان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و
برای همین تعویق  ۱تا  5ماهه در پرداخت مطالبات آنها
به روال عادی تبدیل شده است.

تعطیلی کارخانه تراورس سازی و
اعتراضات کارگران!
صبح روز چهارشنبه یکم شهریور ماه ،جمعی از کارگران
پیمانکار کارخانه تراورس سازی ،تولیدکننده قطعات بتنی
ریلبند که در ساخت مسیر حرکت قطارهای مترو شهری
کاربرد دارد ،همزمان با تشکیل نخستین جلسه رسمی
اعضای پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران ،مقابل
ساختمان این شورا تجمع کردند .کارگران معترض دلیل
برپایی این تجمع اعتراضی را پیگیری مطالبات بر زمین
ماندهِ خود اعالم کرده و اظهار داشتند :تعطیلی کارخانه
تراورس سازی به دالیل نامعلوم روز سه شنبه  ۱0مرداد
ماه ،در واپسین ساعات مسئولیت اعضای دوره پیشین
شورای اسالمی شهر تهران و شهردار قبلی اتفاق افتاد،
بنابر این ما از شورای جدید و شهردار تازه تهران
میخواهیم در حیطه وظایف خود به این مطالبات رسیدگی
کند .بر اساس این گزارش ،جدا از این مسئله در ماههای
گذشته ،شماری از کارگران متروی تهران در اعتراض به
واریز نشدن مطالبات بیمهای خود ،مقابل ساختمان اصلی
شرکت مترو در محدوده چهارراه کالج تهران تجمع کرده
بودند.

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

چریکهای فدائی خلق ایران

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!

