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ماهنامه کارگری

در باره زندگی رفیق شهید
فریدون شافعی(کاک رحمان)

ضرب و شتم یک دستفروش در میاندوآب
توسط ماموران شهرداری!

سرسخن:
حقوق های معوقه ،عامل فشار به
کارگران و اعتراض آنها!
"هرکس از وضعیت ناراضی است برود تسویه
کند تا به جای او نیروی جدیدی جذب کنیم".
این جمله بخشی از گفته های شهردار بیشرم مشگین
شهر به کارگرانی می باشد که ماههاست حقوقشان
پرداخت نشده است .این مهره رژیم کارگر ستیز جمهوری
اسالمی که همچون همه همپالگی هایش درست از قبل
کار و رنج کارگران حقوق های کالن دریافت می کند،
وقتی کارگران شریف مشکین شهر جهت دریافت حقوق
های معوقه شان در مقابل ساختمان شهرداری این شهر
دست به تجمع اعتراضی زدند ،با تندی آنها را مورد خطاب
قرار داده و تهدید شان کرد که وضع همین است که می
بینید اگر از این وضع ناراضی هستید بروید تسویه حساب
کنید .جالب است که فیلم این سخنان بیشرمانه در 02
مهر ماه در شبکه های اجتماعی هم نشر یافته و جائی
برای تکذیب و انکار باقی نگذاشته است.
سخنان شهردار مشکین شهر با همه بیشرمی ای که در آن
نهفته است اما منعکس کننده شرایط دردناکی است که
بورژوازی دندان گرد ایران به کمک رژیم حافظ منافعش،
جمهوری اسالمی برای کارگران رنجدیده کشور ایجاد
نموده است .از یک طرف جمهوری اسالمی با اعمال
سرکوب و گستردن بساط دار و شکنجه از متشکل شدن
کارگران جلوگیری می کند و از سوی دیگر با رشد روز
افزون بیکاری در سراسر کشور ارتش عظیمی از بیکاران
شکل گرفته است که به سرمایه دار امکان می دهد هر
زمان که مصالحش ایجاب کرد کارگری را اخراج و کارگر
جویای کاری را جایگزین وی نماید .روشن است این
شرایط امکان مانور بزرگی را در اختیار سرمایه داران قرار
داده که جلوه های گوناگون آنرا در واحد های تولیدی
سراسر کشور شاهد هستیم.
نظیر چنین شرایطی که به شهردار بیشرم مشکین شهر
امکان می دهد که به جای پرداخت ماهها حقوق معوقه

به دنبال برخورد ماموران سدمعبر شهرداری میاندوآب با
یک دستفروش و ضرب و شتم وی که توام با به هم
ریختن بساط میوههایش بود و پس از اینکه فیلم این
برخورد سرکوبگرانه در شبکه های اجتماعی انتشار یافت
روز دوشنبه  ۵۱آبان ماه ،روابط عمومی شهرداری
میاندوآب ضمن خودداری از تشریح جزئیات حادثه صرفا
اعالم کرد که  :پرونده ماجرا به دادسرای میاندوآب ارجاع
شده و در این دادسرا در حال بررسی است و مامور سدمعبرِ
خاطی برکنار و از آن محل برداشته شده است .شهرداری
میاندوآب در حالیکه قادر نیست برخورد "نامناسب"
ماموران خود را الپوشانی کند اما جهت ماستمالی
برخوردسرکوبگرانه مزبور به دروغ مدعی شد که "فرد
مضروب در ابتدا به مسئوالن و همکاران توهین کرده و به
سمت ماموران شهرداری که برای رفع سد معبر در محل
حضور داشتند ،حمله ور شده و در ادامه برخورد اتفاق افتاده
است ".ادعائی که هر کس فیلم حادثه را دیده باشد به
دروغ بودن آن اذعان می کند.

یک میلیون و  ۰۶۷هزار جوان ایرانی در
تابستان سال جاری بیکار بودهاند!
روز پنج شنبه  0۲مهر ماه ،مرکز آمار ایران گزارش جدیدی
در ارتباط با نرخ بیکاری منتشر کردهاست .تمرکز اصلی
این گزارش بر نرخ بیکاری و توزیع این نرخ در تابستان
 ۵۹۳۱است .این گزارش به تفکیک ،آماری از اشتغال
کامل و اشتغال ناقص منتشر کرده است .اشتغال ناقص به
معنای کارکردن کمتر از  ۴۴ساعت در هفته و آمادگی
برای انجام کار اضافی است .گزارش می افزاید :در تابستان
سال جاری ،نرخ بیکاری در جوانان  ۵۱تا  0۳ساله ایرانی
به  0۴۴۴درصد رسیده و شمار بیکاران در این سن
 ۵۲۱۱222نفر شده است .مقایسه آمار و اطالعات این
گزارش با گزارشات قبلی نشان میدهد که نرخ بیکاری در
تابستان سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال 2۴۴ ،۳۱
درصد افزایش داشته است.

در  0۱آذر ماه سال  ۵۹۱۵و در جریان حمله پیشمرگان
چریکهای فدائی خلق به پایگاه "مام زینه -خولیسان" در
کردستان ،پیشمرگه قهرمان ،چریک فدائی خلق ،رفیق
فریدون شافعی (کاک رحمان ) بر اثر اصابت ترکش
حمپاره نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی به او به
شهادت رسید .با شهادت این رفیق ،خلق کرد یکی از
فرزندان دلیر و آگاه خود و چریکهای فدائی خلق یکی از
یاران صدیقشان را از دست دادند .پیشمرگه قهرمان ،رفیق
رحمان ،کمونیست خستگی ناپذیری بود که برای تحقق
آزادی و سوسیالیسم و حق تعیین سرنوشت برای خلق کرد
سالح برگرفته بود .او بر این باور بود که بدون سرنگونی
رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی و بدون
نابودی نظام ظالمانه سرمایه داری وابسته به امپریالیسم که
تا برقرار است برای حفاظت از خود رژیم های دیکتاتوری
را باز تولید می کند ،خلق کرد به آزادی دست نخواهد
یافت .چرا که وی می دانست که شرط بروز اراده آزاد توده
های ستمدیده خلق کرد یک شرایط آزاد و دمکراتیک می
باشد که با سرنگونی رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی
و نابودی نظام سرمایه داری حاکم امکان ظهور می یابد.
چریک فدائی خلق رفیق فریدون شافعی (کاک رحمان ) در
سال  ۵۹۹۳در شهر سقز در خانواده ای فقیر و زحمتکش
متولد شده بود و به دلیل شرایط خانوادگی از همان اوان
کودکی با فقر و مسکنت آشنا و همه جوانب دردناک آنرا
با پوست و گوشت خود لمس کرده بود .درست به همین
دلیل برای او نابودی شرایط استثمارگرانه حاکم که رژیم
های دیکتاتوری با سرنیزه به پاسداری از آن می پرداختند
در راس همه خواستها قرار داشت.

صفحه 2

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!
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و نارضایتی کارگران شده است" .یا یکی از مدیران مهمترین مطالبه کارگران سراسر کشور تبدیل گشته است،
از صفحه 6
حقوق های معوقه ...
مجموعه چینی اصفهان در ارتباط با تاخیر در پرداخت مطالبه ای که شهردار بیشرم مشکین شهر همانطور که
کارگران شهرداری ،با وقاحت تمام آنها را با برگ "تسویه
مطالبات مزدی کارگران به جای پرداخت دستمزد کارگران گفته شد با تهدید به اخراج کارگران محروم ،از پاسخگوئی
حساب" تهدید نماید و عمال پولهای دسترنج کارگران را
با وقاحت تمام مدعی می شود" :مشکالت ما شبیه به آن نیز شانه خالی می کند.
به نفع خود و دستگاه متبوعش غصب کند در همه نقاط
کارخانجات دیگر در شرایط مشابه است .در شرایط فعلی در اما برغم همه تهدید ها و کُرکُری خواندن های سرمایه
ایران وجود دارد .چنین شرایطی است که به کارفرمای
خیلی از کارخانجات و واحدهای تولیدی به علت شرایط به داران زالو صفت ،تجربه نشان داده که هر کجا کارگران
معدن زغال سنگ البرز شرقی هم امکان داده است تا
متحدانه برای دریافت حقوق های پرداخت
امضای تعهد نامه ای را بر کارگران این
نشده خود به مبارزه برخاسته و چرخ تولید را
واقعیت این است که صفوف طبقه کارگر ما پراکنده است و از تشکل
معدن تحمیل کند که بر اساس آن کارگران
از حرکت باز داشته اند کارفرماها که در واقع
های مستقل کارگری در واحد های تولیدی که عمال کارگران را
معدن مزبور اجبارا مسئولیت هر گونه
همه زندگی انگل وار و به گردش در آمدن
نمایندگی کند خبری نیست؛ عالوه بر این وجود یک لشکر عظیم
"حادثه را که ناشی از عدم رعایت نکات
مؤسسه اشان را مدیون کار کارگران هستند،
ذخیرۀ بیکاران نیز قدرت مانور بزرگی را به سرمایه داران و دولت
ایمنی است " بر دوش خود بگیرند که معنی
مجبور شده اند که بخشی از طلب کارگران را
خیال
با
را
کار
نیروی
وحشیانه
استثمار
شرایط
تا
داده
آنان
حامی
آن از یک طرف تبرئه سرمایه دار می باشد
بپردازند و بعد هم ریاکارانه تعهد دهند که بقیه
که حاضر نیست خرج تأمین شرایط ایمنی را
آسوده تری علیه کارگران به پیش ببرند .اما کارگران ما با تجمع و
طلب را هم بزودی پرداخت خواهند کرد.
به عهده بگیرد و از طرف دیگر به معنی
نشان دادن اراده خود در برپا کردن و ادامه تجمعات اعتراضی و
واقعیت این است که صفوف طبقه کارگر ما
آنست که کارگران باید هر روز که به کار در
انتخاب نمایندگانی برای چک و چانه زدن با کارفرما ها یاد گرفته اند
پراکنده است و از تشکل های مستقل
معدن مشغول می شوند با زندگی وداع
کارگری در واحد های تولیدی که عمال
که تا جایی که در توان دارند حرکات و اعتراضات خود را متشکل
گویند و تنها به شانس ممکن است روز بعد
کارگران را نمایندگی کند خبری نیست؛ عالوه
کرده و جای خالی فقدان تشکل های مستقل کارگری را تا حدی و در
هم زنده بمانند .تحمیل چنین شرایط
بر این وجود یک لشکر عظیم ذخیرۀ بیکاران
محدوده ای پر کنند.
ظالمانه و جنایتکارانه به کارگران زحمتکش
نیز قدرت مانور بزرگی را به سرمایه داران و
در حالی است که از رسوائی انکار ناپذیر انفجار در معدن وجود آمده ،دستمزد کارگران با تاخیر پرداخت میشود".
دولت حامی آنان داده تا شرایط استثمار وحشیانه نیروی
ذغال سنگ "زمستان یورت شمال غربی" که به مرگ البته تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران ،امروز در بیشتر کار را با خیال آسوده تری علیه کارگران به پیش ببرند .اما
بیش از چهل کارگر منجر شد ،مدتی زیادی نیست که می واحد های تولیدی کشور به امری رایج تبدیل شده است .کارگران ما با تجمع و نشان دادن اراده خود در برپا کردن
گذرد.
اما دلیل این واقعیت بر خالف آنچه به طور رسمی مطرح و ادامه تجمعات اعتراضی و انتخاب نمایندگانی برای چک
که
آنطور
یا
و
ها
کارخانه
دهی
سود
فقدان
شود
می
کارگران بی دفاع معدن زغال سنگ البرز شرقی که مجبور
و چانه زدن با کارفرما ها یاد گرفته اند که تا جایی که در
نیست
ها
شرکت
مالی
مشکالت
دهند
می
جلوه
اها
کارفرم
با
شده اند به این خواست ظالمانه تن دهند می گویند":
توان دارند حرکات و اعتراضات خود را متشکل کرده
روند کنونی راهی غیر از امضاء این تعهدنامه نداریم" .اما بلکه به این خاطر است که بورژوازی ایران سالهاست با
و جای خالی فقدان تشکل های مستقل کارگری را تا
"روند کنونی" مورد اشاره این کارگران همان روند عدم پرداخت منظم دستمزد کارگران هم از میلیونها حدی و در محدوده ای پر کنند.
پراکندگی صفوف کارگران و ارتش عظیم بیکاران صف تومانی که به این طریق در دستش باقی می ماند سود می در شرایطی که بورژوازی وابسته حاکم به کمک رژیم
کشیده در مقابل واحد های تولیدی است .روند و شرایطی برد و هم از ارتقای سطح مطالبات کارگران جلوگیری حافظش جمهوری اسالمی با تکیه بر سرنیزه از متشکل
که پاسداران جمهوری اسالمی با سرنیزه به حفاظت از آن نموده و این درخواستها را در محدوده پرداخت حقوق های شدن کارگران جلوگیری می کند تجمعات خود به خودی
می پردازند.
معوقه نگه میدارد .به این ترتیب کارگر به جای مبارزه همه کارگران و مبادرت به جلوگیری از تولید تنها راهی
اگر
نیست
تعجب
هیچگونه
جای
شرایطی
چنین
درست در
برای افزایش دستمزد و کوتاه کردن ساعت کار و دیگر است که به کارگران امکان می دهد در جهت رسیدن به
در خبر های کارگری می خوانیم که مثال مدیریت کارخانه مطالبات بر حقش اجبارا باید مبارزات خود را حول دریافت خواستهای خود گام بردارند .کارگران ما تنها با شوریدن
رینگسازی مشهد بهرهوری را "معیار محاسبه مطالبات حقوق های پرداخت نشده قرار دهد .جدا از این ،سیاست علیه این اوضاع فالکت بار است که می توانند از حقوق و
مزدی و ارتقای شغلی و در نتیجه ارزیابی کار کارگران" مزبور ،تا حدودی کارگر را وابسته و چشم انتظار دستمزدی شرافت خود پاسداری کنند و پوزه کارفرمایان را به خاک
قرار داده و عمال به این طریق "تحقق تمامی مطالبات باقی نگهمیدارد که برایش رنج کشیده است .قابل انکار بمالند .مسلما مبارزات کنونی طبقه کارگر ایران تجربیات
ازجمله افزایش حقوق ،پرداخت پاداشها ،ترفیع رتبه شغلی نیست که کارگری که  ۱ماه دستمزدش پرداخت نشده قبل مبارزاتی زیادی را به آنها می آموزد و آنها را برای شوریدن
و غیره به صورت سختگیرانهای با معیارهای رقابتی از هر چیز برای دریافت همین دستمزد می جنگد .به همین
یکپارچه علیه کلیت این نظم استثمارگرانه آماده می کند.
سنجیده میشود و همین مسئله باعث افزایش فشار روانی خاطر هم هست که امروزه دریافت حقوق های معوقه به

 ۸درصد حوادث منجر به فوت در حوادث کاری قابل پیشگیری است!
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه  0آبان ماه اعالم گرد :کارگاههای ساختمانی جزء
کارگاههای پرخطر حوادث کار در کشور به شمار میروند و نیاز است به مسائل ایمنی آن توجه شود ۹۴2 .میلیون حادثه
کاری در طول سال دردنیا ثبت میشود که از این تعداد  ۹۴2هزار مرگ ناشی از حوادث رخ میدهد که حدود  0میلیون
نفر معادل  ۱برابر حوادث مستقیم کاری که منجر به فوت میشود مربوط به بیماریهایی است که به صورت مرگ
خاموش در بازده زمانی بلندمدت منجر به مرگ شاغلین در کارگاهها میشود ،اما این حوادث برد رسانهای و خبری
ندارند .وی با بیان اینکه  ۳۹درصد حوادث کاری منجر به فوت قابلپیشگیری هستند ،خاطرنشان کرد :کارگاههای
ساختمانی جزو کارگاههای پرخطر حوادث کار در کشور هستند و  ۱2درصد حوادث رخداده در کارگاههای ساختمانی به
دلیل سقوط از ارتفاع است.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
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در باره زندگی رفیق فریدون شافعی (کاک رحمان)...

زباله گردی برای یک لقمه نان ،نه بیشتر !

صبح چهارشنبه  ۹آبان ماه 022 ،نفر از کارگران کیش
چوب در اعتراض به آنچه بالتکلیفی در وضعیت شغلی و
پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود می نامند ،مقابل دفتر
اشتغال منطقه آزاد کیش تجمع کردند .درحال حاضر
فعالیت تولیدی این واحد تولیدی به سبب رکود بازار کار
موقتا متوقف شده و کارگران کاری برای انجام دادن
ندارند .کارگران معترض میگویند :افزایش مشکالت کیش
چوب باعث شده است تا کارفرما از یک ماه قبل دربهای
کارخانه را به روی کارگران بسته است .کارگران جدا از
بالتکلیفی در وضعیت شغلیشان ،در حال حاضر هر یک از
آنان بابت  ۹تا  ۵0ماه مطالبات مزدی از کارفرما طلبکارند.
کارگران معترض درباره روند پیگیری حقوقی دریافت
مطالبات خود میگویند :بعد از بدقولی کارفرما امروز
چهارشنبه همه کارگران به صورت مجزا به اداره اشتغال
منطقه آزاد کیش شکایت کردند و مسئوالن این اداره قول
پیگیری دادند.

اعتراض کارگران فاز های  23 ،22و

از صفحه 6

رفیق فریدون از جمله جوانانی بود که در جریان انقالب سالهای  ۱۲ - ۱۱به مبارزه انقالبی کشیده شدند و با شور
و شوق علیه رژیم وابسته به امپریالیسم شاه جنگیدند .با توجه به مبارزات مسلحانه سازمان چریکهای فدائی خلق
ایران علیه رژیم شاه و نفوذ این سازمان در بین مردم و نیرو های انقالبی در سراسر ایران و از جمله در کردستان،
رفیق فریدون در شهر سقز به هواداری از این سازمان برخاست.
رفیق فریدون همچون همه هم نسالن خود به این امید که بعد از سقوط رژیم شاه شاهد برقراری آزادی و دمکراسی
باشند به انقالب پیوسته بود؛ اما با استقرار جمهوری اسالمی خیلی زود معلوم شد که رژیم جانشین رژیم شاه همچون
دیکتاتوری شاه رژیمی سرکوبگر و ضد مردمی است که همان حداقل آزادی های شرایط پس از قیام را هم تحمل
نمی کند .رژیمی که هنوز جا نیفتاده نوروز مردم سنندج را با هجوم به کردستان به خون کشید؛ و بعد هم ارتش
شاهنشاهی را با نام جدیدش یعنی ارتش اسالمی به جان مردم کردستان انداخت و جنگی را بر این خلق رزمنده
تحمیل نمود که در سراسر کردستان آتش آن شعله ور گشت.
رفیق فریدون در مقابل لشکر کشی جمهوری اسالمی به کردستان و به خصوص حمله به شهر سقز در دفاع از خلق
کرد به مقابله با این یورش ارتجاعی برخاست .اما وقتی دید که سازمانی که وی از آن طرفداری می کند به جای
سازمان دادن مقاومت خلق کرد و جنگیدن با رژیم تازه به قدرت رسیده در حال مماشات با سرکوبگران این خلق
رزمنده می باشد ،فورا صفوف آنها را ترک کرد .او به چریکهای فدائی خلق ایران پیوست که درست به همین دلیل
سازمان زیر رهبری امثال فرخ نگهدار را ترک و تشکیالت انقالبی ای شکل داده بودند؛ تشکیالتی که پرچم تداوم
راه چریکهای فدایی خلق و آرمانهای انقالبی ای را که رفیق فریدون نیز از آن دفاع می کرد ،برافراشته بود.
بعد از تصرف شهرهای کردستان و از جمله شهر سقز توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی ،رفیق فریدون به
همراه تعدادی از هواداران چریکها تشکلی در شهر سقز شکل داده و مبادرت به چند عملیات کوچک و بزرگ نظامی
نمودند .از این رشته عملیات ها می توان از جمله به مصادره بانک سپه سابق شهر سقز ،اعدام انقالبی رئیس آموزش
و پرورش شهر سقز که از مزدوران طرفدار خمینی بود ،پرتاب نارنجک به ماشینهای گشتی سپاه در شهر سقز را نام
برد .تشکل مخفی این هواداران چریکهای فدائی خلق در شهر سقز ،در جریان پیگرد های جمهوری اسالمی در اوائل
سال  ۱2لو رفت و رفیق رحمان مورد تعقیب پاسداران سیاهی و سرکوب قرار گرفت .به همین دلیل او مجبور شد به
منطقه آزاد شده کردستان برود که در آنجا به صفوف پیشمرگان چریکهای فدائی خلق پیوست.
فعالیت های رفیق فریدون در صفوف پیشمرگان چریکها تا لحظه شهادتش در آذر ماه سال  ۵۹۱۵ادامه داشت .وی
همواره با شوری فراوان در عملیات های نظامی و جوله های سیاسی-نظامی شرکت می کرد و همواره می گفت که
بهترین لحظات زندگیش زمانی است که به دست خود ،دشمنان مردم یعنی مزدوران امپریالیسم را به سزای اعمالشان
می رساند .جدا از عملیات پایگاه "مام زینه -خولیسان" که طی آن رفیق به شهادت رسید از دیگر عملیات هائی که
وی در آن شرکت داشت می توان از عملیات تسخیر پایگاه "کاله دره -ربط" و عملیات حمله به پایگاه "مام زینه"
نام برد.
یاد رفیق فریدون شافعی گرامی و راهش پر رهرو باد!

تجمع 2۷۷نفر از کارگران کیش چوب!

شماره  ،4۶پانزدهُم آبان 633۶
 24کنگان به دستمزد های معوقه!
صبح روز چهارشنبه  0۱مهر ماه ،کارگران فاز های 0۹ ،00
و  0۴کنگان در اعتراض به چهار ماه مطالبات مزدی خود
در محوطه مجتمع تجمع کردند و خواستار پرداخت آن
شدند .این کارگران که در شرکتهای پیمانکاری مختلف
مشغول به کار هستند ،در اعتراض به شرایط نامناسب
شغلی بارها تجمع کردهاند که آخرین بار مربوط به هفته
گذشته است .کارگران حاضر در تجمع میگویند:
شرکتهای پیمانکاری ،حقوق قانونی کارگران را به
رسمیت نمیشناسند و ما کارگران پیمانکاری متاسفانه هیچ
راهی برای بیان خواستههای خود از جمله درخواست
پرداخت به موقع دستمزدها نداریم.

بازنشستگان کشوری در تهران و برخی از
شهرستانها تجمع اعتراضی بر پا کردند!
صبح روز سهشنبه  ۵۹مهر ماه ،حدود  ۵22نفر از
بازنشستگان کشوری از جمله بازنشستگان فرهنگی در
تهران مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در خیابان
پاستور تجمع کردند .در برخی از استانها نیز بازنشستگان
تجمعات مشابه برگزار کردند .برای نمونه بازنشستگان
کشوری در استان فارس مقابل استانداری جمع شدند.
بازنشستگان که پیش از این بارها مقابل نهادهای مختلف،
ازجمله مجلس و سازمان برنامه و بودجه تجمعات اعتراضی
برگزار کردهاند ،خواستههای خود را همسانسازی
مستمریها ،اجرای دقیق قانون خدمات مدیریت کشوری و
بهبود کیفی سطح خدمات بیمه عنوان میکنند .یکی از
حاضران در تجمع این روز میگوید :برای چندمین بار در
سال جاری به پایین بودن سطح معیشتی و رفاهی خود
اعتراض کردهایم .مسئوالن تاکنون پاسخگوی ما نبودهاند،
امیدواریم پس از این کمی هم به بازنشستگان و مستمری
بگیران بیندیشند.

تجمع ۰۷نفر از کارگران اخراجی
کارخانه نوظهور!

به گزارش خبرنگار ایلنا ،زبالهگردی در ابتدا با هدف پیدا
کردن اشیای قابل استفاده یا جمعآوری ته مانده مواد
غذایی در دامداریها از میان زبالهها رواج پیدا کرد اما
بعدها با اجرای طرحهای بازیافت به شدت گسترش یافت.
زبالهگردی شغل تعریف نشدهای ست که دامن سالمت
بخش قابل توجهی از کودکان و بزرگساالن شهرهای

روز شنبه  ۱آبان ماه ،حدود  ۱2نفر از کارگران اخراجی و
باقیمانده کارگران شاغل کارخانه نوظهور در اعتراض به ۳
ماه مطالبات مزدی مربوط به سالهای  ۳۱و  ۳۱در
محوطه کارخانه تجمع کردند .کارگران معترض در تجمع
مزبور میگویند :کارفرمای نوظهوردر دادگاه و اداره کار
محکوم به پرداخت مطالبات کارگران شده است با این حال
حتی مطالبات کارگران اخراج شدهِ کارخانه را که حدود
 022نفر هستند را پرداخت نکرده است .هم اکنون با وجود
اینکه کارخانه به صورت کامل فعالیت تولیدی ندارد ،حدود
 ۱کارگر در کارخانه باقی ماندهاند که کارفرمای نوظهور از
پرداخت مطالبات آنها نیز سرپیچی میکند.

بزرگ را گرفته است.

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه از سر بی

جان باختن  ۶کارگر و سوختگی تعدادی

مشکالت  ۸۷هزار واحد تولیدی

پولی ،نان از نانوایی به نسیه می برند!

دیگر در اثر آتش سوزیِ پاالیشگاه تهران!

و بیکاری  3/2میلیون نفر!

نماینده شوش جمهوری اسالمی درمجلس شورای اسالمی
صبح روز شنبه  ۱آبان ماه ،در نشست شورای اشتغال
شهرستان شوش با حضور استاندار و جمعی از مدیران ارشد
این استان و مسئولین محلی گفت :آمار اشتغال در سطح
شهرستان با واقعیتهای جامعه شوش همخوانی ندارد .در
حال حاضر مشکالت و دغدغههای هر خانواده در شوش
بیکاری است و ما هنوز نتوانسته ایم مشکالت کارگری را
برطرف کنیم .کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه  ۴ماه است
که دستمزد دریافت نکرده اند ،به طوری که ادامه شرایط
موجود موجب نارضایتی کارگران شده و آنان در تامین
مایحتاج زندگی خود دچار مشکل شده اند .افزایش
مشکالت ،کارگرانِ این مجتمع را به گریه انداخته است .در
این مجتمع برخی کارگران از سر بی پولی نان از نانوایی به
نسیه می برند .نماینده رژیم از شوش در مجلس در ادامه
می افزاید :صبح امروز شنبه  ۱آبان ماه ،در ادامه پیگیری
های صنفی ،کارگران برای چندمین بار قصد اعتراض
مقابل فرمانداری را داشتند که ما از آنها خواستیم تا همه
چیز را به قانون بسپارند و این اجتماع انجام نشد .برخیها
به اسم خصوصیسازی مشغول کارهایی هستند که حتی
ممکن است شهرستان را به آتش بکشانند و این مورد
پذیرش ما نیست.

عصر روز جمعه  ۱آبان ماه ،سرپرست اورژانس کشور
درگفتوگویی تلویزیونی از سوختگی باالی  ۳2درصد 0
نفر از پرسنل پاالیشگاه نفت تهران که حال وخیمی دارند،
خبر داد و گفت :این  0نفر مصدومی که به بیمارستان
چمران اعزام شدهاند ،در لحظه حادثه خود را از ارتفاع به
پایین پرت کردهاند که همین امر موجب شده که به شدت
آسیب ببینند .فرماندار شهرری هم علت وقوع این حادثه را
مربوط به نقص فنی دانست که پرسنل در لحظه وقوع
حادثه در حال تعمیر آن بودند .پرش مواد سوختی در اطرف
محل حادثه موجب شد تا شدت و قدرت گسترش آتش
افزایش یابد .روز شنبه  ۱آبان ماه ،مدیرکل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی استان تهران گفت :کارگرانی که در حادثه
شب جمعه جان باختند زیر نظر پیمانکار در بخش تعمیرات
و نگهداری کار میکردند .وی در ادامه افزود :باید صبر کرد
تا گزارش حادثه منتشر شود از این رو فعال نمی توان
دراینباره اظهار نظر قطعی کرد .این در شرایطی هست که
فرماندار ،شهرستان ری در برنامه گفتوگوی تلویزیونی
خبر علت حادثه را مربوط به نقص فنی دانسته بود .بر
اساس گزارش روز یکشنبه  ۵۴آبان ماه ،مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه حادثهِ
پاالیشگاه نفت تهران به دلیل نبود نظارت و دقت کافی بر
اجرای عملیات تعمیرات اتفاق افتاده است ،گفت :با توجه
به حادثهای که شامگاه  ۱آبان ماه در واحد آیزوماکس
پاالیشگاه نفت تهران اتفاق افتاده است ،ضروری است تا
مدیریت این مجتمع پاالیشگاهی در فرآیند اجرای تعمیرات
دورهای بازنگری کند .وی در ادامه افزود :از قرار معلوم
تکنسین های واحد تعمیرات حس میکردند که تعمیرات
گذشته روی کیفیت کار تاثیر گذاشته است و باید تعمیرات
را ادامه می دادند.

اخراج  6۶۷کارگرِ دو کارخانه

 3کارگر مصدوم در اثر واژگونی خودرو

فوالد قزوین و آرمان شفق!

حامل کارگران مجتمع مس سر چشمه!

کارگران اخراجی دو کارخانه فوالد قزوین و آرمان شفق
روز شنبه  ۱آبان ماه ،گفتند :از زمان تغییر مدیریت این دو
کارخانه در منطقه تاکستان استان قزوین دستکم ۵۱2
کارگر طی  0ماه شهریور و مهر اخراج شدهاند .در همین
رابطه رئیس اداره کار تاکستان گفته است ،این  0واحد
صنعتی زیر نظر مدیریت واحد هستند و به دلیل بینیازی
کارفرما کارگران مذکور پس از خاتمه قرارداد تعدیل
شدهاند .بر اساس گزارش دیگری ،از زمانی که مدیریت
این  0واحد صنعتی به یک شرکت پیمانکاری واگذار شده
است تاکنون هیچ قرارداد جدیدی با کارگران منعقد نشده
است و در نتیجه هرچند وقت یک بار شماری از کارگران
اخراج میشوند ،آخرین اخراجی ها مربوط به روزهای
نخست آبان ماه است و کارگران اخراجی بابت  0ماه مزد
معوقه از کارفرما طلبکار بودند.

صبح روز جمعه  ۱آبان ماه ،بر اثر واژگونی یک دستگاه
مینی بوس حامل کارگران مجتمع مس سر چشمه که در
مسیر سرچشمه به کارخانه در حال حرکت بود ۳ ،کارگر
مصدوم شدند که توسط نیروهای امداد و فوریتهای پزشکی
به بیمارستان منتقل گشتند.

روز یکشنبه  ۹2مهر ماه ،رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشور در مراسم روز ملی آمار با بیان اینکه همچنان ۹۴0
میلیون نفر بیکار داریم ،گفت :ایجاد اشتغال به معنای آن
نیست که بیکاری را از بین برده ایم .وی که معاون رییس
جمهوری هم هست در بخش دیگری افزود :هم اکنون به
0۱هزار واحد اقتصادی برای ادامه فعالیت تسهیالت داده
ایم و اشتغال آنها افزایش یافته است ،هرچند هم اکنون ۹2
هزار واحد تولیدی داریم که با مشکل مواجه هستند .

تجمع اعتراضی کارگران
شرکت حمل ونقل خلیج فارس!
صبح روز دوشنبه یکم آبان ماه ،گروهی از کارگران شرکت
حمل و نقل خلیج فارس در اعتراض به خصوصیسازی و
پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از سوی کارفرما ،از
محل کار خود در منطقه اسالم شهر راهی تهران شده و
مقابل ساختمان وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی تجمع
کردند .بر اساس این گزارش کارگران معترض گفتند :از
اردیبهشت سال  ۳۱که مدیریت شرکت حمل و نقل
بینالمللی خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار شد،
مزایایی همچون حق اضافه کاری ،کارانه ،بهرهوری و بیمه
تکمیلیِ حدود  ۵022کارگر شاغل در این شرکت با
تاخیرهایی همراه بوده است .در این گزارش همچنین آمده
است که :یکی از مسئوالن این وزارتخانه با اعضای شورای
اسالمی این بنگاه حمل و نقل کاال دیدار و وعده رسیدگی
به مشکالت را در چند روز آینده داده است.
صبح روز سه شنبه  0آبان ماه ،کارگران شرکت حمل و
نقل خلیج فارس در ادامه تجمع روز دوشنبه ،تجمع
مشابهی را در مقابل ساختمان فرمانداری اسالمشهر در
ادامه پیگیری مطالبات معوقه خود بر پا داشتند .شمار این
تجعکنندگان که از نیروهای شاغل در دفتر مرکزی شرکت
حمل و نقل خلیج فارس در منطقه اسالم شهر هستند تا
 ۹22کارگر برآورد میشود .کارگران معترض ،میگویند :با
وجود آنکه نسبت به وعدهِ داده شده در روز دوشنبه
خوشبین هستیم اما به دلیل مشکالت معیشتی نمیتوانیم
از پیگیریهای خود صرفنظر کنیم و برای همین امروز
تصمیم گرفتیم تا به فرمانداری اسالم شهر نیز مراجعه
کنیم.

تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!

ماهنامه کارگری
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بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه

تجمع  4۰نفر از کارکنان دفتری

جوانانِ جویای کار کنگان خواستار اشتغال

و بودجه در میدان بهارستان تجمع کردند!

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس!

در پروژه های پارس جنوبی شدند!

صبح روز سه شنبه  0آبان ماه ۴۲ ،نفر از کارکنان دفتری
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که از  ۹ماه پیش استخدام
شده و در دفتر تهران این پاالیشگاه مشغول به کار هستند،
مقابل دفتر این پاالیشگاه در تهران تجمع کردند.
تجمعکنندگان که از  ۹روز پیش نتوانستهاند وارد محل کار
خود شوند ،میگویند :از صبح شنبه  0۳مهر ماه ،از ورود ما
به دفتر شرکت جلوگیری شده و نتوانستهایم در محل کار
حاضر شویم بنابر این خواستار روشن شدن وضعیت خود
هستیم .معترضان  ۴۲نفر از کارمندان شاغل در پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس هستند که در دوره چندماهه مدیرعامل
قبلی این واحد پاالیشگاهی استخدام شده بودند اما با تغییر
دوباره مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نگران
وضعیت خود شدهاند چرا که قراردادهای آنها تنها تا پایان
سال جاری اعتبار دارد .این کارگران می گویند :هنگامی
که از ما خواستند برای حضور در ستاره خلیج با این کارفرما
قرارداد امضا کنیم همه ما در شرکت های پیمانکاری
دیگری مشغول به کار بودیم ولی حاال نه در شرکتهای
پیمانکاری جایی برای ما است و نه اینکه ما را در جایی که
با آن قرارداد داریم راه میدهند.

بر اساس گزارشی به تاریخ روز جمعه  ۵0آبان ماه ،در
هفته های گذشته کمپینی از جوانان جویای کارِکنگان در
فضای مجازی راه اندازی شده بود .این جوانان که بومیِ
پارس جنوبی هستند ،خواسته خود را اشتغال در پروژه های
پاالیشگاهی و پتروشیمی این منطقه می دانند و خواستار
رسیدگی مسئوالن به معضل بیکاری در کنگان و عسلویه
هستند .یکی از اعضاء این کمپین می گوید :علیرغم وعده
های زیادی که به بومیان شهرستان های کنگان و
عسلویه برای جذب نیرو در قالب مصوبه  ۱2درصد اشتغال
داده شد که متاسفانه این مصوبه بدون هیچگونه ضمانت
اجرایی رها شده است و حتی بسیاری از نیروهای بومی
شاغل در منطقه که اکثراً در مشاغل سطح پایین مثل
کارگری ،حراست ،آبدارچی و خدماتی به کار گرفته می
شوند را هم بدون دلیل مشخص و به راحتی اخراج
میکنند .اگر مسئولین برای ایجاد مسیری پایدار برای
جذب تحصیلکردههای بومی و جوانان جویای کار در
صنایع نفت و گاز چاره اندیشی نکنند ،موج بیکاری منطقه
را فراخواهد گرفت و جوانانِ جنوب مجبورند موطن
خودشان را که سرچشمه رونق و انرژی است ترک کنند و
برای کار به شهرها و استانهای دیگر بروند و این اتفاق به
شدت دردناک است.

صبح روز دوشنبه  ۹آبان ماه ،جمعی از بازنشستگان
کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه در میدان بهارستان
تجمع کردند .بر اساس این گزارش ،در این تجمع که از
روزهای قبل درفضای مجازی سازماندهی شده بود،
بازنشستگان مختلف کشوری ازجمله معلمان و فرهنگیان
بازنشسته شرکت کردند .خواسته بازنشستگان ،اجرای دقیق
همسانسازی مستمریها ،اجرای قانون خدمات مدیریت
کشوری و گسترش خدمات بیمهای است .صبح روز
چهارشنبه  ۵2آبان ماه ،این تجمع اعتراضی برای سومین
روز متوالی مقابل سازمان برنامه و بودجه ادامه یافت.
معترضان که حدود  022نفر می شدند به نشانه خالی بودن
سبد معاش بازنشستگان ،سفره خالی پهن کردند .یکی از
حاضران در تجمع گفت :میخواهیم به صورت نمادین،
وضع معیشتی خود را به مسئوالن نشان دهیم و از آنها
بخواهیم که به شرایط زیستی و معاش بازنشستگان توجه
کنند .قابل به ذکر است که ظهر روز پنج شنبه  ۵۵آبان
ماه ،تجمع چهار روزه بازنشستگان کشوری مقابل سازمان
برنامه و بودجه به پایان رسید .بازنشستگان برای برگزاری
این تجمعات از استانهای مختلف به تهران آمده بودند .این
تجمعات از هشتم آبان و از طریق ایجاد کمپین در فضای
مجازی آغاز شد.

 ۶۷کارگر کارخانه پارس پامچال استان
قزوین  ۰ماه دستمزد دریافت نکرده اند!
جمعی از کارگران کارخانه پارس پامچال در شهرک
صنعتی البرز استان قزوین گفتند :در حدود ۱2کارگر هستیم
که نزدیک به ۲ماه معوقات مزدی داریم و در عین حال در
سال جاری چندین ماه حق بیمه ما به حساب سازمان
تامین اجتماعی واریز نشده است .به گفته کارگران کارخانه
مزبور ،کارفرمای کارخانه پارس پامچال نسبت به پرداخت
معوقات مزدی کارگران (علیرغم آنکه در زمینه تولیدو
فروش محصوالت کارخانه مشکلی ندارد) بیتوجه است و
برای همین کارگران نگرانند که با ادامه این وضعیت بر
معوقات مزدیشان افزوده شود آنها یادآور میشوند که در
اعتراض به شرایط موجود بارها مشکالت خود را به
مسئوالن شهرستانی واستانی انتقال دادهاند اما همچنان در
عملکرد کارفرما تغییری مشاهده نشده است.

تجمع دو روزهِ کارگران فاز  63عسلویه در
اعتراض به معوقات مزدی!
روزهای سه شنبه  0و چهارشنبه  ۹آبان ماه ،شماری از
کارگران پیمانکاری شاغل در پروژههای فاز  ۵۹عسلویه
بابت چندین ماه معوقات مزدی تجمع کردند .مشابه این
واکنش های اعتراضی در ماه های گذشته در قالب برپایی
تجمعات شکل گرفته بود و اکنون نیز این کارگران در
محوطه اطراف محل کار خود تجمع کردند تا اعتراض خود
را به گوش کارفرمای اصلی برسانند .بر اساس این گزارش،
این کارگران در چند شرکت پیمانکاری مشغول کارند و از
نیمه اسفندماه سال  ۳۱تاکنون برای دریافت معوقات
مزدی خود با مشکل مواجهند.

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری شاغل
در فازهای  22و  24منطقه عسلویه !
روز سه شنبه  ۳آبان ماه ،شماری از کارگران پیمانکاری
شاغل در فازهای  00و  0۴منطقه ویژه عسلویه در
اعتراض به  ۴ماه معوقات مزدی در محوطه اطراف محل
کارشان تجمع کردند .بر اساس این گزارش ،هفته های
گذشته نیز شماری از این کارگران در اعتراض به پرداخت
نشدن مطالبات صنفی خود تجمع اعتراضی برپا کرده
بودند .این کارگران که در استخدام چند شرکت پیمانکاری
هستند میگویند که از ابتدای سال جاری تاکنون ،تنها
02تا  ۴2درصد از مطالبات مزدی خود را دریافت کردهاند.

پیروز باد انقالب!

قرارداد پیمانی تعدادی از کارگران شرکت
آذرآب اراک به قرارداد مستقیم
تبدیل میشود!
به گزارش کارگران کارخانه آذرآب اراک به ایلنا ،حدود
 ۴22نفر از کارگران پیمانی کارخانه که تحت مسئولیت
شرکت میثاق صنعت مشغول کار بودند ،با تصویب
سرپرست کارخانه از قرارداد پیمانی به مستقیم تبدیل
وضعیت میشوند که این موضوع باعث رضایت کارگران
پیمانی شده است .به گفته این کارگران ،از صبح روز شنبه
 00مهر ماه ،مدیریت اداری شرکت آذرآب برای تبدیل
وضعیت قرارداد کارگران پیمانی ،کار خود را در بخشهای
مختلف کارخانه آغاز کرده و کارگران مشمول به ترتیب
مشغول آماده سازی مدارک و تحویل آن به واحد اداری
کارخانه هستند .گزارش می افزاید :اصرار مدیریت فعلی
کارخانه آذرآب برای تبدیل وضعیت قرارداد کارگران پیمانی
صرفا به خاطر تامین امنیت شغلی و باال بردن افزایش
درآمدکارگران صورت گرفته است .پیش از این وضعیت
کارگرانی که با حداقل دستمزد سالها به عنوان نیروی
شرکتی و پیمانی در کارخانه آذرآب مشغول کار بودهاند،
رضایت بخش نبوده است .جدا از ثبات شغلی که هماکنون
با حذف شرکت واسطهای نیروی انسانی بدست میآوریم
دستمزد و سایر مزایای قانونی کارگران پیمانی همانند
شد.
خواهد
مستقیم
قرار
کارگران

زنده باد کمونیسم!
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ماهنامه کارگری
امضاء تعهد نامهِ ایمنی ،بهداشت و محیط
زیست برای ادامه فعالیتهای شغلی!
بر اساس گزارش روز دوشنبه  0۴مهر ماه ،معدنچیان
زغالسنگ البرز شرقی با بیانِ تصمیم کارفرمای خود در
خصوص اخذ تعهدنامه ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
اعالم داشتند :از حدود یک هفته قبل از طرف مدیریت
معدن زغال سنگ البرز شرقی فرمهای تک برگی در میان
کارگران این واحد معدنی توزیع شده است که بر روی
سربرگ آنها عنوان "تعهدنامه ایمنی و بهداشت و محیط
زیست" درج شده است .تعهدنامه مذکور مشتمل بر ۵۹
ماده است و درقسمت ابتدایی آن از زبان کارگر امضاء
کننده آمده است ..." :بدین وسیله تایید مینمایم که در
دوره آموزشی ایمنی ،بهداشت و محیط زیست حضور یافته
و آموزشهای ایمنی الزم را به خوبی فراگرفتهام و با
تمامی محتویات آن به خوبی آشنا شدهام .همچنین متعهد
میشوم که تمام موارد آموزشی ایمنی ،بهداشت و محیط
زیست ) (H.S.Eکه برخی از موارد آموزشی مهم آن به
شرح ذیل میباشد را در طول مدت کار خود در شرکت
معادن زغال سنگ البرز شرقی شاهرود رعایت نمایم و
هرگونه مسئولیت حادثه را که ناشی از عدم رعایت نکات
ایمنی است را میپذیرم" .گزارش در ادامه می افزاید :شمار
کارگران شاغل در شرکت معدن زغال سنگ البرز شرقی
نزدیک به  ۵222نفر میرسد و در رابطه با تعهدنامه گفته
شده است که به دلیل پیگیری و اصرار کارفرما ،این
تعهدنامه طی روزهای گذشته توسط اکثر کارگران معدنچی
امضا شده است .کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی
می گویند :با روند کنونی راهی غیر از امضاء این تعهدنامه
نداریم اما پرسش این است که با توجه به شرایط خاص
فعالیت معادن ،معلوم نیست تا چه اندازه بتوان این نکات را
در عمل رعایت کرد و براساس این آموزشها فعالیتهای
شغلی روزانه را انجام داد .با وضع فعلی نگرانیم که مبادا
براثر یک حادثه کار امکان پیگیری حقوق قانونی کارگران
حادثهدیده و بازماندگان آنها فراهم نشود .در همین رابطه
مسئوالن معدن زغال سنگ البرز شرقی شاهرود ضمن
تایید این اتفاق عنوان کردند که امضاء تعهدنامه ایمنی با
هماهنگی نهاد صنفی کارگران معدن و در راستای
بازدارندگی از وقوع حوادث احتمالی و تشویق بیشتر
کارگران به رعایت کردن اصول ایمنی کار صورت گرفته
است و ارتباطی با نقض شدن حقوق قانونی حادثهدیده
گان احتمالی ندارد.

تجمع

کارگران پیمانکاری شهرداری

کرمانشاه در اعتراض به  3ماه مزد معوقه!
صبح روز سه شنبه  0آبان ماه ،شماری از کارگران
پیمانکاری شهرداری کرمانشاه در اعتراض به  ۹ماه مزد
معوقه مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند .بر اساس
این گزارش یکی از اعضاء شورای شهر کرمانشاه در این
باره گفته است :موضوع پرداخت حقوق عقب افتاده

کارگران روزمزد شهرداری از هفته قبل در دستور کار شورا
قرار گرفت و در این راستا پرداخت اعتبار  ۵۱میلیارد ریال
از سوی شهرداری مصوب شد ۵2 .میلیارد ریال از این مبلغ
متعلق به کارگران شرکت بازیافت است ،که پرداخت حقوق
آنها به تعویق افتاده است .همچنین مبلغ  ۱میلیارد ریال نیز
به کارگران و کارمندان شرکت آتش نشانی اختصاص یافته
است تا این افراد نیز بخشی از حقوق معوقه خود را دریافت
کنند .امیدواریم تا  0هفته آینده بتوانیم معوقات کارگران
روزمزد شهرداری را تامین و پرداخت کنیم و از این افراد
نیز توقع داریم آرامش خود را حفظ کنند .از شهرداری نیز
انتظار می رود تا بتواند حقوق کارگران خود را تامین و در
موعد مقرر به آنها پرداخت کند.

تجمع جوانان جویای کار آبادان مقابل
فرمانداری آبادان !
تعدادی از جوانان آبادانی در اعتراض به وضعیت بیکاری در
شهرستان آبادان به صورت خودجوش مقابل ساختمان
فرمانداری این شهر دست به تجمع زده و از مسئوالن این
شهرستان خواستند فکری برای برونرفت از وضعیت
کنونی بکنند .در این تجمعات که از صبح روزهای شنبه
 0۳و یک شنبه  ۹2مهر ماه ،آغاز شد ،ده ها نفر از بیکارانِ
بومیِ آبادان با در دست داشتن پالکاردهایی در انتقاد از
بیکاری و اشتغال غیربومیها ،شرکت داشتند و خواهانِ
اشتغال در منطقه ویژه اروند بودند.
بر اساس این گزارش ،دفتر فرمانداری آبادان ضمن تایید
خبرِ تجمع مزبور گفت :این جوانان ،کار میخواهند .روز
یکشنبه  ۲آبان ماه ،نماینده جمهوری اسالمی از آبادان در
مجلس شورای اسالمی ،در این رابطه گفت :اعتراض
جوانان آبادانی باعث شد تا مسئوالن استان برای
اشتغالزایی تالش بیشتری بکنند .یکی از مشکالت
اشتغال در ایران مربوط به مناسبات "خان" بازی است .او
در ادامه سخنانش گفت :در شرایط  ۹2سال پیش ،آبادان
توانست رشته جدیدی از کار را در ایران به وجود بیاورد و
برای بسیاری در کل کشور ایجاد اشتغال کند ولی حاال
وضعیت اشتغال در آبادان بحرانی است زیرا ما نسبت به
سالهای قبل از جنگ با کاهش چشمگیر جمعیت روبهرو
شدهایم.
یکی از شهروندان آبادانی که خودش دو سال است به دلیل
بیکاری در مرکز شهر آبادان فالفل فروشی میکند ،به
خبرنگار ایلنا میگوید :من لیسانس حسابداری دارم که چند
سال پیش بعد از پایان خدمت سربازی در چند اداره دولتی
و خصوصی فرم پرکردم ولی حاصلی در پی نداشت .او
میگوید :مشکل اصلی ما مسئوالنی هستند که به وضعیت
ما توجهی ندارند .ما جوانان آبادانی به هر دری که میزنیم
بسته است .در برنامههای صدا و سیما عمدتا تصاویری از
چند محله آبادان را نشان میدهند ولی یک بار بروند به
وضعیت مردمی که در ذلفقاری و جمشیدآباد مراجعه کنند
تا ببینند بیکاری چه بر سر جوانان آورده است؟
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جان باختن  2کولبر و مصدومیت یک کولبر
دیگر در اثر شلیک گلوله!

شنبه شب  0۳مهر ماه ،یک کولبر  0۴ساله سردشتی در
منطقه مرزی کانال نزدیک روستای "بیتوش" سردشت،
بر اثر شلیک گلوله جان خود را از دست داد .فرماندار
سردشت در ارتباط با کشته شدن این کولبر به یک رسانه
محلی گفت :خانواده داغدار این جوان با تعدادی از
همشهریان ،مقابل در فرمانداری این شهرستان تجمع
کردند و خواستار شناسایی مقصران این حادثه شدند .در
همین رابطه نماینده رژیم از سردشت و پیرانشهردر مجلس
شورای اسالمی به وزیر کشور تذکر کتبی داد و خواستار
تعجیل در برخوردِ جدی و قانونی با عامالنِ قتل کولبرِ
سردشتی شد .بر اساس گزارش دیگری روز چهارشنبه ۹
آبان ماه ،درمرز چالدران در استان آذربایجان غربی یک
کولبر که هنوز هویت او احراز نشده جان خود را از دست
داد و کولبر دیگر ی به شدت زخمی شد .در این گزارش
آمده است که :با استناد به آمار اخباری که در رسانه ها
منتشر شده ،تنها طی  ۴روز گذشته  ۲کولبر کُرد در
شهرهای سردشت ،ارومیه و ماکو جان خود را از دست داده
و یا زخمی شده اند .ازاین تعداد  ۱کولبر با شلیک مستقیم
و 0کولبر نیز به دلیل تعقیب و گریز و سقوط از ارتفاع بوده
است.

تجمع آموزشدهندگان
نهضت سوادآموزی استان یزد
درمقابل اداره آموزش و پرورش!
صبح روز یکشنبه  0۹مهر ماه ،جمعی از آموزشدهندگان
نهضت سوادآموزی در استان یزد در اعتراض به بالتکلیفی
شغلی خود ،مقابل اداره آموزش و پرورش این استان تجمع
کردند .یکی ازحاضران در تجمع در این مورد گفت :بعد از
سالها تدریس ،بالتکلیفیم و انتظار ما از آموزش و پرورش
این است که مصوبات مجلس در ارتباط با جذب ما را هر
چه زودتر اجرایی کند .صبح روز دوشنبه  0۴مهر ماه ،نیز
تعدادی از آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی استان
آذربایجان غربی مقابل استانداری این استان تجمع کردند.
آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی همچنان به بالتکلیفی
معترض اند .اوایل هفته جاری ،در استان یزد نیز تجمع
کردند.
برپا
اعتراضی

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

ماهنامه کارگری
بازنشستگان صنعت فوالد درمقابل نهاد
ریاستجمهوری تجمع کردند!

صبح روز سهشنبه  ۵۹مهر ماه ،گروهی از بازنشستگان
صنعت فوالد کشور برای چندمین بار با حضور در مقابل
ساختمان نهاد ریاست جمهوری ،خواستار رسیدگی به
مطالبات خود شدند .این گروه از بازنشستگان که از استان
تهران و البرز راهی ساختمان ریاست جمهوری در خیابان
پاستور شدهاند ،خواهان پرداخت به موقع حقوق و
هزینههای جاری درمانی خود هستند .به گفته معترضین در
حال حاضر مستمری شهریور ماهِ بازنشستگان به تاخیر
افتاده و از سال  ۳۵تاکنون نیز بخشی از مطالبات مربوط به
اجرای احکام معلق شدهِ  ،حق سرپرستی و حق سختی
کارمان نیز پرداخت نشده است .بازنشستگان معترض با
یادآوری اینکه برای پرداخت مستمری شهریور ماه
بازنشستگان فوالد ،سازمان برنامه و بودجه روز شنبه ۵۱
مهر ماه ،نامهای به خزانه دولت در وزارت اقتصاد دارایی
ارسال کردهاست ،افزودند :بهصورت مشخص در جلسه روز
دوشنبه  ۵۲مهر ماه ،مدیرکل خزانه با دولت به دلیل
مشخص نبودن منابع مالی ،نامهِ ارسالی را به سازمان
برنامه و بودجه عودت داده است .تاکنون پاسخ درست و
شفافی در خصوص مشکالت مان به ما داده نشده و ما
میخواهیم بگوییم با گزارش و نامهنگاری کار بازنشستگان
حل نخواهد شد در نتیجه این مراجعات ادامه خواهد یافت .
در پی تجمعات اعتراضی متداوم بازنشستگان صنایع فوالد
کشور ،روز شنبه  00مهر ماه ،بنابر اعالم صندوق
بازنشستگی فوالد ،مستمری شهریور ماه تمامی
بازنشستگان صنایع فوالد کشور پرداخت شد .یکی از
بازنشستگان صنعت فوالد کشور ضمن تأیید این خبر گفت:
مستمری شهریورماه تمامی بازنشستگان صنعت فوالد
کشور بعد از چندین مرحله اعتراض صنفی مقابل نهادهای
مختلف دولتی ،عصر روز شنبه  00مهر ماه ،پرداخت شده
است .وی افزود :در حال حاضر مجموع بازنشستگان
صنعت فوالد کشور هنوز مابهالتفاوت مربوط به  ۹ماه
افزایش حقوق سال  ۳۵را از صندوق بازنشستگی فوالد
طلبکارند.

ما با بحران کولبران دانش آموز و از دست
رفتن آنها مواجه هستیم!
بر اساس گزارش روز یکشنبه  ۲آبان ماه ،یکی از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در یک گفتگوی رسانه

۰
ای گفت :کولبرانی هستند که بعد از مدرسه اقدام به این
کار میکنند و ما با بحران کولبران دانشآموز و از دست
رفتن آنها نیز مواجه هستیم به همین خاطر باید هرچه
سریعتر نسبت به رفع این مشکالت اقدام شود .در سال ۳۱
کمیته حقیقت یاب در خصوص وضعیت کولبران تشکیل
شد و این مساله و مشکالت آنها به طور دقیق بررسی شد.
همچنین کمیته حقیقتیاب علت شلیک گلوله به کولبران
رابررسی کرده است در حال حاضر مسئوالن عراقی اجازه
نمیدهند که کولبران در معابر مخصوص تردد کنند .در
قدم بعدی میزان وزن بارهایی که توسط این کولبران حمل
میشود ،مورد بررسی قرار گرفت .یک بار برای اینکه
متوجه شوم بار چه اندازه سنگین است ،آن را امتحانی روی
کولِ خود گذاشتم و تا امروز مشکل جسمی پیدا کردهام.
آنها حدود  002کیلو بار را بر دوشهای خود حمل میکنند
و عالوه بر سنگینی بار ،مشکالت جسمی نیز آنها را تهدید
میکند .وی در بخش دیگری افزود ۲۱ :هزار کولبر در
کشور وجود دارند که  02هزار نفر آنها در سردشت و
پیرانشهر هستند .بحث تبدیل و جایگزینی کولبری با شغل
مناسب مدنظر است ،چرا که کولبری نان به نرخ جان است
و از سر ناچاری انجام میشود .این کولبران اگر یک روزکار
نکنند ،گرسنه میمانند  .وی در رابطه با اینکه در حال
حاضر به دلیل مسدود شدن معابر کولبران وضعیت
معیشتی آنها بحرانی است و آیا برای رفع این مشکل به
صورت اورژانسی اقدامی در نظر دارید یا خیر بیان داشت:
با وزیر رفاه تماسهای بسیاری داشتهایم و تصمیم گرفته
شد که در اسرع وقت بستههای حمایتی و کمکهای مالی
به مرزنشینانی که با کولبری امرار معاش میکنند و در حال
حاضر به دلیل انسداد معابر ،شغلی ندارند ،در نظر گرفته
شود.

اعتراض جمعی کارگران کارخانه
رینگسازی مشهد به مدیریتِ کارخانه!
روز دوشنبه  ۵۲مهر ماه ،کارگران کارخانه رینگسازی
مشهد با تجمع در محل دفتر مدیریت کارخانه ،اظهار
داشتند :از حدود  0سال پیش که مدیریت این واحد قطعه
سازی تغییر کردهاست ،برنامههای کارفرما بیش از پیش بر
افزایش بهرهوری تولید متمرکز شده است و همین تاکید
بیش از اندازه باعث نارضایتی آنها و همکارانشان شده
است .بر اساس این گزارش ،از زمان تغییر رویه مدیریت
این واحد صنعتی ،تحقق تمامی مطالبات ازجمله افزایش
حقوق ،پرداخت پاداشها ،ترفیع رتبه شغلی و غیره به
صورت سختگیرانهای با معیارهای رقابتی سنجیده میشود
و همین مسئله باعث افزایش فشار روانی و نارضایتی
کارگران شده است .کارخانه رینگسازی مشهد  ۹۱سال
پیش در استان خراسان رضوی راهاندازی شد .در حال
حاضر حدود  ۵222کارگر در این واحد صنعتی مشغول
کارند که سابقه کاری برخی از آنها به  02سال هم
میرسد .مشاور مدیرعامل کارخانه رینگسازی مشهد
ضمن تایید تجمع اعتراضی که دوشنبه  ۵۲مهر ماه ،در

کارگر زندانی آزاد باید گردد!
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محل دفتر مدیریت تشکیل شده بود گفت :در سالهای
گذشته فعالیت این واحد صنعتی در مسیر تولید زیانده بوده
است ،بنابر این مدیریت کنونی تصمیم گرفته است در
رویکردهای قبلی تغییراتی را ایجاد کند که براین اساس
بهرهوری ،معیار محاسبه مطالبات مزدی و ارتقای شغلی و
در نتیجه ارزیابی کار کارگران معیار شده است.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت
تراورس راه آهن لرستان!

صبح روز سه شنبه  ۳آبان ماه ،تعداد کثیری از کارگران
شرکت تراورس راه آهن لرستان در اعتراض به تاخیر در
پرداخت مطالبات مزدی و بیمهای خود از استان لرستان
راهی تهران شدند و درمقابل ساختمان مجلس شورای
اسالمی ،تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکالت
صنفی خود شدند .یکی از کارگران مشکالت موجود را این
چنین برشمرد :پرداخت مطالبات مزدی ماههای شهریور و
مهر به تاخیر افتاده است و پیش از این نیز تنها نیمی از
دستمزد ماههای تیر و مرداد کارگران پرداخت شده است.
در مورد حق بیمه این کارگران ،تنها حق بیمه اردیبهشت
ماه آنها پرداخت شده است و اینکه نداشتن امنیت شغلی به
سبب داشتن قرار دادهای کوتاه مدت یک ماهه است که
باعث نگرانی بیشتر کارگران شده است .صبح روز
چهارشنبه  ۵2آبان ماه ،جمعی از کارگران تراورس تهران
در راستای پیگیری همین مطالبات صنفی به جمع
همکاران معترض لرستانی خود اضافه شدند و در نتیحه
تجمع صنفی را مقابل ساختمان دفتر مرکزی شرکت راه
آهن در منطقه بلوار آفریقا برپا کردند.

خاتمهِ تجمع کارگران معترض
ریلی استان خراسان!
روز چهارشنبه  ۵2آبان ماه ،همه کارگران معترض که از
ناحیه ریلی استان لرستان برای رسیدگی به مشکالتشان به
تهران آمده بودند با اعتماد به وعده نمایندگان مجلس و
مسئوالن راهآهن کشور به تجمع اعتراضی خود پایان
دادند .تعدادی از این کارگران گفتند :تجمع دو روزه ما در
حالی خاتمه یافت که در این مدت دو نفر از نمایندگان
مجلس برای استان لرستان و مسئوالنی از شرکت راهآهن
کشور وعده دادند که ظرف روزهای آینده به مشکالتمان
رسیدگی کنند.

۸

ماهنامه کارگری
بالتکلیفی بیش از  3۷۷هزار کارگر
قراردادی در دستگاههای دولتی!

بر اساس گزارش روز چهارشنبه  0۱مهر ماه ،یکی از
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت:
به نیروهای قراردادی شاغل در دستگاههای دولتی ظلم
میشود چرا که برخی از آنها سالهاست ،که پیگیرتبدیل
وضعیت استخدامی خود هستند ،اما با سوء استفاده دولت از
این امر اینکار انجام نشده است .درکل کشور بیش از ۹22
هزار نفر در دستگاههای دولتی وجود دارندکه با قراردادهای
کارگری دچار بالتکلیفی در وضعیت استخدامی خود
هستند ،تنها بیش از  ۹هزار نفر ،در وزارت جهاد کشاورزی
و ادارت تابعه آن با این مشکل مواجه هستند .البته در
مقطعی  ۵2هزار نفر از ناظرین گندم استخدام رسمی شدند
اما عادالنه این بود که همگی آنها به قرارداد رسمی تبدیل
شوند .بسیاری از این افراد  02سال است که در دستگاه
های دولتی به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود
هستند .کجای قانون گفته شده است که باید سالها این
افراد را بالتکلیف نگه داشت از این رو به جای اینکه
دولتها هر دفعه الیحه ای بیاورند که تنها تعداد محدودی
از آنها را رسمی کنند ،بهتر است که فکری به حال همه
آنها بکنند .وی در ادامه افزود :صدها کارگاه هم وجود دارند
که شرایط بدتر از پالسکو دارند و در همین حدود کارگاه
هائی در خیابان جمهوری تهران وجود دارند که اینها هم
هزاران کارگر دارند .وی گفت :تعطیلی این کارگاهها با
هزاران کارگر تبعات اجتماعی دارد ،چرا که هم اکنون
بیکاری به یک معضل تبدیل شده است .وی با بیان اینکه
در صورت تعطیلی این کارگاهها ،اولین کسانی که معترض
میشود خود کارگران و کسبه هستند ،گفت :آنها به خوبی
از خطراتی که جانشان را تهدید میکند مطلع هستند اما به
علت بیکاری و فقر ناشی از آن مجبور به کار در
محیطهای فعلی هستند.

مدیریت کارخانه کاشی اصفهان به دست
شورای اسالمی کارافتاد!
بر اساس گزارش روز چهارشنبه  ۵۳مهر ماه ،رئیس شورای
اسالمی کارِ رژیم ساخته کارخانه کاشی اصفهان گفت :از
ابتدای سال جاری بعد از ماهها توقف در خطوط تولید،
شورای اسالمی کار تصمیم گرفت تولید را به کارخانه
برگرداند .ما نیز با فروش محصوالتِ انبارها ،مواد اولیه

خریدیم و خطوط تولید را فعال کردیم .از ابتدای سال
دستمزد کارگران را پرداختهایم اما پرسنل کارخانه از سال
 ۳۱یازده ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند که تاکنون
نتوانستهایم این معوقات را به آنها بپردازیم .وی از پرداخت
بدهیهای کارخانه خبر داد و گفت :کارخانه به نهادها و
افراد مختلفی بدهکار بود که در ماههای گذشته توانستیم
این بدهیها را بپردازیم .وی می افزاید :دوشنبه هفته آینده
قرار است مجمع عمومی کارخانه کاشی اصفهان برگزار
شود .او ابراز امیدواری کرد که در این مجمع ،مدیرعامل
کارخانه انتخاب و مشغول به کار شود .این چهارمین بار
است که در چند ماه گذشته مجمع عمومی برگزار میشود.
نشستهای قبلی نتیجهای نداشته و همچنان این واحد
تولیدی بدونِ مدیرعامل مانده است .کارخانه کاشی
اصفهان ۹۱۱ ،کارگر دارد و از ابتدای سال جاری ۴ ،نفر
اعضای شورای اسالمی کار ،مدیریت کارخانه را برعهده
گرفتهاند.

تجمع کارگران شهرداریِ مشکین شهر و
واکنش کینه توزانه شهردار این شهر!
بدنبال حرکت تعدادی از کارگران شهرداری مشکین
شهرکه برای دریافت حقوقهای عقب مانده خود مقابل
ساختمان شهرداری این شهر تجمع اعتراضی بر پا کردند،
شهردار این شهر ،بعد از دقایقی به میان کارگران آمده و با
ادبیاتی تند خطاب به کارگران معترض اظهار داشت:
هرکس از وضعیت ناراضی است برود تسویه
کند تا به جای او نیروی جدیدی جذب کنیم .فیلم
کوتاهی از این ماجرا  ،روز پنجشنبه  02مهر ماه در شبکه
های اجتماعی منتشر شد.

تجمع کارگران کارخانه
بلبرینگ سازی تبریز!
روز شنبه  00مهر ماه ،شماری از کارگران کارخانه بلبرینگ
سازی تبریز ،در اعتراض به پرداخت نشدن  ۲ماه معوقات
مزدی خود در مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی
تجمع کردند .به گفته کارگران معترض :کارخانه بلبرینگ
سازی تبریز از زمان خصوصیسازی با مشکل کمبود
نقدینگی مواجه شده است .پیش از این نیز به دلیل
بیتوجهی مدیریت این واحد صنعتی ،بابت معوقات مزدی
خود اقدامات اعتراضی مشابهی را انجام داده ایم.

کارگران پیمانکاری معدن پرورده مقابل
ساختمان فرمانداری طبس تجمع کردند!
صبح روز سه شنبه  0آبان ماه 0۱2 ،نفر از کارگرانی که تا
مهر ماه سال جاری از طریق شرکت پیمانکاری در معدن
زغال سنگ پرورده یکِ طبس مشغول کار بودند ،در
اعتراض به معوقات مزدی خود تجمع کردند .کارگران می
گویند :مهر ماه سال جاری که قرارداد پیمانکار خاتمه
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یافت ،فعالیت آنها نیز متوقف شده است و در عین حال
هنوز بابت  0ماه شهریور و مهر ماه با آنها تسویه حساب
نشده است .کارگران معترض که بین ۲تا  ۵۲سال
سابقهکاری دارند میگویند :تا پیش از آغاز سال جاری
نزدیک به  ۱22نفر در این واحد معدنی مشغول کار
بودهاند.

اعتصاب و تجمع کارگران ارگ قدیم بم!
به گزارش روز چهارشنبه  ۵۳مهر ماه ،از صبح روز دوشنبه
 ۵۲مهر ماه ،حدود  ۵02کارگر پروژه مرمت ارگ قدیم بم
در اعتراض به پرداخت نشدن  ۹ماه مطالبات مزدی خود،
دست از کار کشیده و محل کار خود را ترک کرده و مقابل
در ورودی پایگاه ارگ قدیم تجمع کرده اند .کارگران
معترض میگویند :پیش از این حقوق کارگران  ۹تا  ۴ماه
به تعویق میافتاد و مدیر پایگاه میراث فرهنگی ارگ بعد از
اعتراض چند روزه کارگران ،آن را پرداخت میکرد اما در
حال حاضر چندین روز درماه جاری دست به اعتراض
صنفی زدهایم و هنوز خبری از پرداخت دستمزد تیر ،مرداد
و شهریور ما کارگران نیست .عالوه بر تاخیر  ۹تا  ۴ماهه
در پرداخت حقوق از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور،
یکی از عمدهترین مشکالت کارگران روالی است که
سازمان میراث فرهنگی برای پرداخت دستمزد کارگران
پروژههای عمرانی در پیش گرفته است .صبح روز یکشنبه
 0۹مهر ماه ،بازهم شماری از کارگران شاغل در پروژه
بازسازی و مرمت ارگ قدیم بم بابت معوقات مزدی خود
تجمع صنفی برپا کردند .همزمان با برپایی تجمع کارگران
معترض ،رئیس شورای اسالمی شهر بم از پیگیری این
نهاد اجتماعی برای روشن شدن معوقات مزدی کارگران
شاغل در پروژه بازسازی ارگ بم خبر داد .وی با بیان
اینکه برخی از اعضای شورای شهرِ بم در تجمع امروز
یکشنبهِ کارگران ارگ بم حاضر بودند در ادامه گفت :قصد
داریم به زودی برای پیگیری مشکالتی که در پروژه ارگ
بم و کارگرانش ایجاد شده ،با سازمان میراث فرهنگی
کشور وارد مذاکره شویم .وی می افزاید :کارگران پروژه
ارگ بم که تاکنون چندین بار در اعتراض به مشکالت
مزدی خود اقدام به برپایی اجتماعات صنفی کردهاند از
بابت آنچه که بیتوجهی مسئوالن مربوطه به مطالبات
صنفی آنها و شرایط نامناسب اقتصادی خانوادههایشان
نامیده میشود ،اعتراض دارند .روز دوشنبه  0۴مهر ماه،
تجمع کارگران و وعدهِ پرداخت معوقات مزدی در روز سه
شنبه  0۱مهر ماه ،توسط کارفرما .صبح روز شنبه  0۳مهر
ماه ،کارگران پروژه مرمت و بازسازی ارگ بم بازهم در
اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود ،مقابل
محل کار خود تجمع کردند .در پی تداوم تجمعات
اعتراضی روزهای گذشته و پایداری و مقاومت کارگران
پروژه مرمت و بازسازی ارگ بم ،سرانجام حوالی ظهر روز
یکشنبه  ۹2مهر ماه ،پایگاه میراث فرهنگی ارگ قدیم بم
همه مطالبات  ۹ماهه  ۵02کارگر شاغل در این پروژه
کرد.
پرداخت
یکجا
را
مرمتی

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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ماهنامه کارگری
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 ۶ماه دستمزد پرداخت نشده کارگران

کارگران شهرداری امیدیه  3ماه حقوق

تجمع  6۷۷۷کارگر کارخانه چوب و کاغذ

طرح انتقال آب مزارع دشت سیستان!

خود را دریافت نکرده اند!

مازندران در اعتراض به معوقات مزدی!

بر اساس گزارش کارگران طرح انتقال آب با لوله به مزارع
دشت سیستان که در تاریخ روز شنبه  0۳مهر ماه ،منتشر
شد کارگران مزبوربیش از  ۱ماه معوقات مزدی پرداخت
نشده دارند .این کارگران در روزهای گذشته مقابل کارگاه
شماره  0این طرح در زابل دست به تجمع زدند .گزارش به
نقل از کارگران می افزاید :این کارگران در اعتراض به
عدم پرداخت دستمزد و مطالبات خود جدا از کارگاه شماره
 0زابل ،چندین بار در مقابل دفتر اصلی پروژه اجتماع کرده
بودند که تاکنون نتیجهای نداشته است .این کارگران در
منطقه شمالی شهرستان هیرمند در منطقه لنگر بارانی
مشغول به کار هستند و پرداخت نشدن دستمزد در ماههای
گذشته مشکالت بسیاری را برای آنها و خانوادههایشان به
وجود آوردهاست.

به گزارش روز چهارشنبه  ۹آبان ماه ،جمعی از کارگران
مجموعههای شهرداری امیدیه که در سازمانهایی همانند
آتش نشانی ،فضای سبز و خدماتی شهرداری امیدیه کار
میکنند ،مهمترین عامل پرداخت نشدن مزدشان را ادعای
مقامات مبنی بر کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی می
دانند .کارگران که بصورت رسمی و پیمانکاری در
شهرداری امیدیه مشغول به کارند ،از بی نتیجه ماندن
پیگیریها و ادامه بالتکلیفی خود خبر داده و می گویند:
وقتی به شهرداری و شورای شهر مراجعه میکنیم ،با
بیتوجه ای مسئوالن مربوطه روبرو میشویم .با این حال
مشکالتی که در زمینه پرداخت دستمزد بوجود آمده زندگی
کارگران را بسیار سخت کردهاست بطوریکه که میتوان
گفت برخی از همکارانمان حتی توان مالی خرید یک
قرص نان را هم ندارند .جدا از موضوع به تاخیر افتادن
مطالبات مزدی ،پیمانکار سابق بخش خدماتی و فضای
سبز شهرداری امیدیه بابت حق سنوات سال  ،۳0حق
مرخصی و یک ماه حقوق فروردین ماه سال  ،۳۹به تعداد
 ۱۴کارگر بدهکار است و کارگران در این زمینه به مراجع
قضایی شکایت کردهاند .با وجود آنکه مراجع تشخیص و
حل اختالف ادارهکار خوزستان حکم به پرداخت مطالبات
کارگران از سوی کارفرمای شرکت پیمانکاری داده است
اما پیمانکار سابق توجهی به این موضوع نداشته است.

اخراج نیروهای حفاری شمال به بهانه

تجمع کارگران شاغل در کارخانه گسترش

"مصروف به هزینه" نبودن آنها!

توسعه صنعت آذربایجان!

بر اساس گزارش روز شنبه  0۳مهر ماه ،عضو کمیسیون
انرژی مجلس رژیم گفت :در شرکت حفاری شمال تغییر
اساسی را مشاهده نکردیم و یا اینکه اتوماسیونی صورت
نگرفته که نیازی به اخراج نیرو داشته باشند .وی در پاسخ
به پرسشی مبنی بر اینکه آیا باید نیروهای شرکت حفاری
شمال به گفته برخی از مسئوالن مربوطه به دلیل
چابکسازی از این شرکت اخراج شوند ،اظهار داشت:
حفاری شمال و برخی از شرکتهای دیگر با شعار
چابکسازی و ساماندهی مجدد شرکت ،نیرو اخراج
میکنند .کمیسیون انرژی مسئله اخراج نیروهای حفاری
شمال را به جد پیگیری میکند تا جلوی این مسئله گرفته
شود و امیدوار هستیم کسانی را هم که اخراج کردند
بازگشت به کار آنها نوشته شود چرا که امروزه خانوادهها و
جوانان از بیکاری رنج میبرند و نباید به این موضوع بیشتر
حساس شد .وی با اشاره به صحبتهای مدیران شرکت
حفاری شمال مبنی بر چابکسازی این شرکت بیان کرد:
سئوالی در این رابطه به وجود میآیدکه آیا شرکت حفاری
شمال نسبت به گذشته تغییر کرده است؟ چرا در
گزارشهای خود از پیشرفت صحبت میکنند اما در مواقعی
که به نیروی انسانی میرسند ،میگویند مصروف به هزینه
نیستند.

روزهای دوشنبه  0۴و سه شنبه  0۱مهر ماه ،نزدیک به
 ۴2نفر از کارگران کارخانه گسترش توسعه صنعت
آذربایجان ،کمباین سازی تبریز ،در اعتراض به پرداخت
نشدن مطالبات مزدی خود در محوطه کارخانه تجمع کرده
اند .کارگران معترض می گویند :در  02ماه گذشته با
مشکل پرداخت معوقات مزدی مواجه بودهاند و در پرداخت
حق بیمه این کارگران نیز وقفههایی ایجاد شده است به
طوری که در حال حاضر تمدید دفترچه بیمه اعضای
خانوادههای آنها با مشکل روبرو شده است .روز یکشنبه
 ۹2مهر ماه ،یکی از کارگران این واحد تولیدی با اعالم
خبر تداوم روزانهِ تجمعات اعتراضیِ کارگران گفت:
معترضان مانند روزهای گذشته به آرامی در محوطه و
مقابل درب ورودی کارخانه جمع شدهاند و منتظرند تا
وعدههای مسئوالن در خصوص مطالباتشان عملیاتی شود.
او با بیان اینکه مدیریت کنونی کمباینسازی تبریز با
پرداخت نامنظم دستمزد و حق بیمه بیش از  ۴2کارگر
شاغل در این کارخانه ،گذران زندگی خانوادههای آنها را با
مشکل مواجه کردهاست ،افزود :در شرایطی هستیم که به
نان شب خود بیش از هر زمان دیگری محتاجیم بنابراین از
مسئوالن توقع داریم که به مشکالتمان رسیدگی کنند.

روز یکشنبه  ۹2مهر ماه ،حدود  ۵222نفر از کارگران
صنعتی ،نگهبانان جنگل و جمعی از کارگران بازنشسته
کارخانه چوب و کاغذ مازندران در اعتراض به پرداخت
نشدن  0ماه دستمزد در محوطه کارخانه تجمع کردند.
جمعی از کارگران کارخانه چوب و کاغذ مازندران گفتند:
کارخانه چوب و کاغذ مازندران  ۵۱22کارگر و ۹22
نگهبان جنگل دارد که همگی آنها البته از بابت پرداخت
نشدن دستمزدهای مرداد و شهریور ماه سالجاری خود
نگران هستند.

 2۷۷کارگر شاغل در مجموعه کارخانه
کیش چوب از  ۸تا  62ماه
معوقات مزدی دارند!
بر اساس گزارش روز سه شنبه  ۵۹مهر ماه ،جمعی از
کارگران کارخانه کیش چوب واقع در منطقه آزاد کیش در
تماس با ایلنا گفتند :نزدیک به  022کارگر هستیم که در
بخشهای تولید و اداری کارخانه کیش چوب کار میکنیم
اما در حال حاضر بابت  ۹تا  ۵0ماه مطالبات مزدی
طلبکاریم .کارگران کیش چوب ،آخرین حقوقی که دریافت
کردهاند مربوط به دستمزد شهریور ماه سال  ۳۱است که
در خرداد ماه سال جاری توسط کارفرما به حساب بانکی
آنها واریز شده است ،همچنین کارفرما به بهانۀ کمبود
نقدینگی عیدی سال  ۳۱آنان را پرداخت نکرده است .یکی
از کارگران بابیان اینکه حدود نیمی از همکاران شاغل در
کارخانه کیش چوب را کارگران هندی و بنگالدشی
تشکیل میدهند ،در خصوص تعطیلی موقت کارخانه اظهار
داشت :اخیرا کارفرما (از روز دوشنبه  ۵2مهر ماه) به دالیل
نامعلومی کارخانه را به صورت موقت تعطیل اعالم کرده و
از کارگران خواسته است به مدت  ۵2روز در کارخانه
حاضر نشوند .نگرانی ما کارگران این است که در نتیجه
استمرار این مشکالت ،مرخصیهای اجباری ما در هفتهها
و ماههای آتی نیز ادامه پیدا کند .به گفته این کارگر
مجموعه اتفاقاتی که در مدت یک سال گذشته در این
واحد تولیدکننده محصوالت چوبی افتاده ،موجب شده
تعدادی از کارگران که مشکالت صنفی خود را به دفتر
اشتغال منطقه آزاد کیش انتقال داده بودند از کار اخراج
شوند.

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!

