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ماهنامه کارگری

یازدهمین روز از دور جدید

از کارگران چریک فدائی خلق بیاموزیم!

تجمعات کارگران کارخانه هپکو!

رفیق حبیب مومنی

سرسخن:
سرکوب پاسخ همیشگی جمهوری
اسالمی به کارگران
همه دولت های مدافع منافع استثمارگران و ستمگران ،در
مقابل کارگران و دیگر توده های تحت ستم یک وظیفه
مشخص دارند و آن محروم ساختن آنان از دست یابی به
ابزار و روش های مبارزاتی برای نابودی ستم و استثمار می
باشد .رژیم جمهوری اسالمی نیز به منظور تأمین منافع
امپریالیستها و سرمایه داران داخلی وابسته همواره کوشیده
است با توسل به یکی از لجام گسیخته ترین و عریان
ترین اشکال دیکتاتوری ،این وظیفه ضد خلقی را انجام
دهد .از این روست که اگر کارگران برای تحقق اهداف
خود نیازمند تشکیالت هستند -هم تشکل صنفی و هم
سیاسی -جمهوری اسالمی با اعمال شدیدترین دیکتاتوری
ها سعی کرده است آنها را از برخورداری از تشکیالت خود
محروم سازد .بر این اساس ،علیرغم همه مبارزاتی که
کارگران ما در طول سالها برای ایجاد تشکل های مستقل
صنفی خود انجام داده اند تحت دیکتاتوری حاکم حتی
موفق به ایجاد یک تشکل صنفی کارگری پایدار هم نشده
اند  .عالوه بر این واقعیت ،شرایط دیکتاتوری و سیطره
فضای رعب و وحشت و خفقان در جامعه سدی در مقابل
ایجاد حزب طبقه کارگر ،به مثابه ارگان سیاسی و طبقاتی
کارگران ،از راه مسالمت آمیز به وجود آورده است .همانطور
که می دانیم این رژیم حتی تاب تحمل مبارزات اقتصادی
طبقه کارگر را هم ندارد و عالوه بر کنترل دائمی کارگران
توسط ارگانهای کارگر ستیز خود در محیط کار ،مدام با
فرستادن نیروهای مسلح خود به سراغ کارگران معترض
مانع از گسترش مبارزات و اعتالی آنها می گردد .اما از
طرف دیگر ،هم تجارب موجود و هم تحلیل علمی
(مارکسیستی) و واقع بینانه از شرایط موجود در ایران بیانگر
آن است که هیچ طبقه ای در ایران هر چقدر هم خود را
دموکرات و سکوالر و آزادیخواه جلوه دهد قادر به تأمین
نان  ،کار ،مسکن و آزادی برای کارگران و دیگر
ستمدیدگان ایران نیست و تنها طبقه کارگر رهبری شده
صفحه 2
توسط ارگان طبقاتی خود می تواند حکومتی

روز شنبه  ۶۱دی ماه ،کارگران کارخانه هپکو یازدهمین
روز از دور جدید تجمعات اعتراضی خود را در پی بد
حسابی کارفرمای جدید و پرداخت نشدن معوقات مزدی ،
آغاز کردند .نزدیک به هزار کارگرِکارخانه هپکو که در
زمینه ساخت خودروهای راهسازی فعالیت دارند ،نزدیک به
 ۵ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده طلبکارند و با وجودی
که قرار بود کارفرمای جدید ،مسئولیت تسویه این مطالبات
را برعهده بگیرد اما هنوز مبلغی به آنها پرداخت نشدهاست.
کارگران هپکو با یادآوری اینکه پس از اتفاقاتی که در
جریان تجمعات تابستان امسال افتاد ،مسئوالن دولتی،
مدیریت خصوصی را ملزم کردند تا درکنار پرداخت طلب
جاری ،حداکثر تا هفته اول دی ماه ،معادل دو ماه از
مجموع معوقات قبلی را پرداخت کند ،افزودند :مطالبات
معوقه را که نگرفتیم هیچ ،هنوز بابت دستمزد آبان و آذر
نیز طلبکاریم .بر اساس این گزارش ،کارگران هپکو که ۳
ماه پیش آخرین اعتراض خود را برپا کرده بودند ،هنوز از
پرداخت نشدن مطالباتشان سخن میگویند .برپایه این
اظهارات آنها همچنان بابت سرتاسر زمستان سال ۵۵
طلبکارند و در عین حال برای ماههای آبان و آذر سال
جاری نیز پولی نگرفتهاند.

جان باختن یک کولبر زحمتکش مهابادی
در ارتفاعات سردشت!
صبح روز جمعه  ۹۵دی ماه ،شورش عمری کولبر  ۳۹ساله
مهابادی در حین عبور از کوههای قاسم رشِ سردشت دچار
سانحه شد و از ارتفاع سقوط کرد .در پی این حادثه ،این
کولبر زحمتکش در مسیر انتقال به بیمارستان جان خود را
از دست داد .بر اساس این گزارش ،شهریور ماه جاری نیز
دختر  ۶۵ساله این کولبر جانباخته ،به هنگام پخت و پز در
یکی از خانههای کارگری کورهپزخانه وایقان به همراه چند
نفر دیگر دچار سانحه آتشسوزی شد .سوزان در حالی که
دچار سوختگی  ۳۳درصدی شده بود ،پس از چند روز
بستری شدن ،در بیمارستانی در تبریز جان خود را از دست
داد.

در اردیبهشت سال  ۶۳۵1رفیق کارگر ،چریک فدائی خلق
حبیب اهلل مومنی در حالیکه هنوز چند روزی از بازداشتش
در خیابان امیر کبیر تهران در  ۶۳اردیبهشت به وسیله نیرو
های امنیتی رژِیم وابسته به امپریالیسم شاه نمی گذشت،
در زیر شکنجه به شهادت رسید .با دستگیری این رفیق
متعهد و مؤمن به پیروزی آرمانهای کارگری و کمونیستی
خود ،نه قراری لو رفت و نه رفیقی دستگیر شد چرا که وی
همه شکنجه های وحشیانه رژیم شاه را به جان خرید و
کلمه ای به نفع دشمن بر زبان نراند .ساواک رسوای
سلطنت شاه در حالیکه رفیق حبیب مؤمنی را در زیر
شکنجه به شهادت رسانده بود اما بیشرمانه در روزی نامه
هایش اعالم کرد که رفیق حبیب در یک درگیری خیابانی
کشته شده است! تا به این ترتیب جنایت خود را همانند
همیشه الپوشانی کند.
رفیق حبیب ،برادر رفیق گرانقدر حمید مؤمنی از اعضای
گروهی بود که در اواخر سال  ۵۶و اوائل سال  ۵۹به
چریکهای فدائی خلق پیوستند .در آن سالها به دنبال
رستاخیز سیاهکل و اعالم موجودیت چریکهای فدائی
خلق ،با توجه به نقش بن بست شکنانۀ راهی که چریکها
شروع کرده بودند جو جامعه کامال دگرگون شد و گرایش
به راه نوین مبارزه شدیداً در سطح جامعه مطرح شد.
درستی راه چریکهای فدائی خلق که خود زندگی و
شرایطی که رژیم دیکتاتوری شاه بر جامعه تحمیل نموده
بود ،آن را فریاد می زد باعث شد که افراد و محافل
مارکسیستی بسیاری ضمن پذیرش مبارزه مسلحانه به
مثابه وظیفه فوری و مهم نیرو های پیشرو  ،به این جنبش

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!
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کارگران را به صورت برده در آورده است .از یکسو کارفرما به فرار شدند .متاسفانه در جریان این پورش وحشیانه دست
سرکوب پاسخ همیشگی جمهوری ...
با کارگران قراردادهای کوتاه مدت آنهم به صورت روزمزد این کارگر که در مقابل ایادی سرمایه داران سر خم نکرد،
از صفحه 6
بسته و از رسمی کردن آنها خودداری می کند تا از جمله شکست.
در ایران برپا دارد که پاسخگوی چنین خواستها و محقق طبقه بندی مشاغل شامل حال آنها نشود؛ از سوی دیگر حمله و ضرب و شتم کارگری که در جریان اعتصاب برای
کننده آنها باشد .بنابراین مسأله مهم و جدی در مقابل با عدم پرداخت حق بیمه هایشان به سازمان تامین همکاران خودسخنرانی نموده و ضمن دفاع از خواستهای
طبقه کارگر برخورد به این پارادوکس و در پیش گرفتن اجتماعی نه تنها عمال دفترچه های بیمه آنها را فاقد ارزش صنفی برحق خود بر ادامه اعتصاب تا پیروزی تاکید نمود
راهی است که منجر به کسب قدرت سیاسی از طرف این نموده است بلکه این کار در امر مربوط به الزامات بار دیگر نشان می دهد که پاسخ بورژوازی وابسته ایران و
طبقه تا به آخر انقالبی گردد.
بازنشستگی کارگرانی که به سن بازنشستگی می رسند نیز رژیم دار و شکنجه حامیش به بدیهی ترین خواستهای
کارگران ،جز سرکوب نبوده و نیست .اگر به شیوه برخورد
واقعیت این است که آنچه به جمهوری اسالمی به طور اخالل ایجاد می کند.
عمده امکان تأمین حاکمیت بر توده های میلیونی جامعه را با توجه به مجموعه شرایط فوق الذکر ،کارگران هفت تپه کارفرمایان و سگ نگهبانشان جمهوری اسالمی با
داده است  ،نیروهای مسلح مزدوری
کارگران در این سالها دقت کنیم فورا
آنچه به جمهوری اسالمی به طور عمده امکان تأمین حاکمیت بر توده های
است -اعم از ارتش ،سپاه پاسداران و
متوجه می شویم که سرکوب پاسخ
میلیونی جامعه را داده است  ،نیروهای مسلح مزدوری است -اعم از ارتش ،سپاه
نیروی انتظامی و بسیج و غیره -که
همیشگی این رژیم و ایادیش به
این رژیم در اختیار دارد .بنابراین
پاسداران و نیروی انتظامی و بسیج و غیره -که این رژیم در اختیار دارد .بنابراین
کارگرانی بوده که خواهان مطالبات
طبقه کارگر تنها زمانی قادر می شود
برخق خود می باشند.
طبقه کارگر تنها زمانی قادر می شود که حکومت را به دست خود بگیرد که خود
که حکومت را به دست خود بگیرد
همگان به خاطر دارند که چگونه
را مسلح کرده و بر قدرت نظامی رژیم فائق آید تا این سد را از پیشاروی
که خود را مسلح کرده و بر قدرت
جمهوری اسالمی در خاتون آباد به
مبارزات خود بردارد .از این روست که کارگران آگاه و مبارز ایران باید خطر کنند
نظامی رژیم فائق آید تا این سد را از
سوی کارگران شلیک نمود و تعدادی از
پیشاروی مبارزات خود بردارد .از این
و به خصوص با کمک روشنفکران انقالبی ،هم خود را به ایدئولوژی خود یعنی
آنها را وحشیانه در خونشان غوطه ور
روست که کارگران آگاه و مبارز ایران
ساخت .یا همواره شاهدیم که مأموران
مارکسیسم -لنینیسم مجهز سازند و هم با تشکیل تشکل های مخفی سیاسی-
همین امروز باید خطر کنند و به
ددمنش این رژیم چگونه در کردستان
نظامی و انجام مبارزه مسلحانه علیه رژیم به منظور بسیج و سازماندهی سیاسی
خصوص با کمک روشنفکران
با سبعیت تمام با کولبران برخورد می
.
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انقالبی ،هم خود را به ایدئولوژی خود
کنند و فراموش نکرده ایم که آنها در
یعنی مارکسیسم -لنینیسم مجهز
کردستان کارگرانی که می خواستند
سازند و هم با تشکیل تشکل های مخفی سیاسی -نظامی به دنبال اعتصاب  ۶۱دی ماه ،بار دیگر در  ۹۵دی ماه روز جهانی کارگر را پاس دارند به شالق بستند؛ و یا شالق
و انجام مبارزه مسلحانه علیه رژیم به منظور بسیج و دست به اعتصاب زدند .در جریان این اعتصاب که با زدن کارگران معدن طالی آق دره از یاد نرفته است .هیچ
سازماندهی سیاسی و نظامی توده ها ،صفوف خود را هم به خیزش میلیونی ستمدیگان و هیچ بودگان در سراسر کشور کارگر آگاهی هم نیست که از حمله وحشیانه کارفرما و
لحاظ سیاسی و هم نظامی تقویت نمایند .این قدم اول همزمان شده بود کارگران مصراً از کارفرما خواستند که به ایادیش به کارگران آق دره بی اطالع باشد و یا نداند که
راهی در شرایط کنونی است که کارگران را قادر به ایجاد جای وعده های دروغین به تعهدات خود عمل کند .در کارفرماها چگونه برای کارگران معدن کرمان پرونده
تشکل های صنفی و برپائی حزب سیاسی خود نموده و در جریان تجمعات کارگران اعتصابی ،یکی از کارگران ضمن درست کرده و با شکایت از آنها باعث دستگیریشان شدند.
نهایت باعث قدرت گیری آنها خواهد شد .شکی نیست که سخنرانی برای کارگران ،سیاست تاکنونی کارفرما مبنی بر این موارد و صدها مورد دیگر بروشنی نشان می دهند که
قدم گذاشتن در این راه به هیچوجه به معنی نفی مبارزات وعده دادن و به آن عمل نکردن جهت فریب کارگران و جمهوری اسالمی نه تنها کارگران ما را از دسترسی به یک
اقتصادی کارگران نیست و آنها کماکان باید برای بیرون خسته کردن آنها را افشاء نموده و اعالم کرد که اگر تا سری ابزار الزم مبارزاتی شان محروم ساخته بلکه با پیگرد
کشیدن دستمزدهای عقب مانده خود از گلوی سرمایه پایان هفته ،کارفرما به مطالبات کارگران پاسخ واقعی ندهد سیستماتیک و حتی ترور فعالین کارگری ،به اعمال ظلم و
داران همچنان به مبارزات صنفی خود ادامه دهند.
خود کارگران مدیریت مجتمع را به دست گرفته و مجتمع تعدی هائی در حق آنها متوسل می شود که کارگران برای
ضرورت تشکیل هسته های سیاسی -نظامی از طرف هفت تپه را اداره خواهند کرد .این کارگر با توجه به اینکه این که بتوانند از زندگی شرافتمندانه خود حفاظت کنند
کارگران و روشنفکران انقالبی امری است که واقعیت های چند روز پیش از این تاریخ ،امام جمعه تهران (کاظم راهی جز اعمال قدرت انقالبی و وادار کردن سرمایه داران
جامعه ایران به هزار زبان آن را گوشزد می کند .در زیر صدیقی) کارگران و دیگر توده های انقالبی در جریان و دژخیمان محافظ آنها برای قبول احقاق حق کارگران در
تجربه ای از مبارزات کارگران دلیر هفت تپه ذکر می شود خیزش دی ماه را "آشغال" خطاب کرده بود در ادامه مقابل خود ندارند.
که دقیقاً و کامالً چنین ضرورتی را یادآور می شود.
صحبت های خود با شجاعت و جسارت کامل در پاسخ به همه واقعیات ذکر شده بر این امر داللت می کند که
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کارگران مجتمع صنعتی هفت تپه ،در اعتراض به
کارگران ایران بدون نابودی رژیم دار و شکنجه جمهوری
صاحبان و مدیران این واحد تولیدی و جهت رسیدن به تو جانشان به لب شان رسیده .آشغال توئی! روزی که مردم اسالمی قادر نیستند به مطالبات برحقشان رسیده و شرایط
مطالبات بر حقشان ،بارها مبادرت به اعتصاب نموده اند .تو را بیاورند پائین معلوم میشه آشغال کیست" .این سخنان برده واری را که بورژوازی به کمک این رژیم حامی
کارفرما نیز به جای پاسخگوئی به خواستهای کارگران شجاعانه که با تشویق شدید کارگران مواجه شد بطور سرمایه داران بر کارگران تحمیل نموده را در هم بشکنند.
اعتصابی ،طبق روال همیشگی تالش نموده است با دادن طبیعی کارفرما و سربازان گمنام امام زمان را خشمگین درست به همین منظور کارگران ما باید به طور جدی از
وعده های توخالی و قول های سر خرمن ،کارگران را نمود .به همین دلیل هم به دنبال این سخنرانی وقتی این همین امروز دست به کار شوند و در جهت به دست آوردن
فریب داده و آنها را به سر کار باز گرداند .در این اواخر نیز کارگر آگاه راهی منزل خود بود سرنشین های دو ماشین قدرت نظامی و سرنگونی جمهوری اسالمی به ایجاد
کارگران معترض در حالیکه چند ماه دستمزدشان پرداخت که صورتهای خود را پوشانده بودند به این کارگرمعترض تشکل های مخفی سیاسی -نظامی بپردازند تا قادر شوند
نشده و حتی دستمزد بهمن و اسفند سال  ۶۳۵1را هنوز حمله کرده وضمن ضرب و شتم وحشیانه وی ،قصد جان راهی را که به پیروزی آنها و گسستن زنجیرهایشان می
طلبکارند با دهها مورد تعدی کارفرما مواجه اند که عمال او را داشتند که با مقاومت وی و کمک مردم محل مجبور انجامد را به سرانجام برسانند.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
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در باره زندگی رفیقِ کارگر ،حبیب مومنی ...

از صفحه 6

پیوسته و در صدد ارتباط گیری با چریکهای فدائی خلق بر آیند .گروهی که رفیق حبیب در آن
فعالیت می کرد از جمله همین گروه ها بود .این گروه با مسئولیت رفقا حمید مومنی(برادر بزرگ
رفیق حبیب) ،نزهت روحی آهنگرانی و بهمن روحی آهنگرانی تشکیل شده بود که پس از
پذیرش ضرورت مبارزه مسلحانه در صدد ارتباط گرفتن با چریکهای فدائی بر آمدند و این ارتباط
سرانجام از طریق رفیق علی اکبر جعفری بر قرار شد .قبل از آغاز مبارزه مسلحانه ،همانگونه که
رفیق احمدزاده در کتاب خود تشریح نموده است تجمع ساده نیروها ،رشد خودبه خودی و جدا
بودن از توده ها خصوصیات اصلی جنبش نوین کمونیستی ما را تشکیل می داد .به همین دلیل
هم اکثر گروه های مارکسیستی در همین چهارچوب قرار داشته و ضمن مطالعه مارکسیسم-
لنینیسم به منظور باالبردن آگاهی خود به بررسی جامعه جهت شناخت واقعیت و درک چگونگی
تغییر این واقعیت در جهت مناف ع کارگران مبادرت نموده و تالش می کردند تا جائی که امکان
دارد با توده ها و شرایط زندگی و مبارزه آنها در تماس بوده و این شرایط را بشناسند .گروه رفقا
نزهت ،بهمن روحی آهنگرانی و حمید مؤمنی نیز در بسترچنین تالشی سرانجام به درستی خط
مشی مسلحانه رسید و موفق به تماس با چریکهای فدائی خلق گردید .رفیق حبیب پس از اینکه
در ارتباط با چریکهای فدائی خلق قرار گرفت مدتی در یک کارخانه به کار پرداخت و سپس
زمانی که رفقا تصمیم گرفتند فاتح یزدی سرمایه دار صاحب کارخانه جهان چیت را به دلیل
نقش اش در کشتارکارگران این کارخانه در سال ۶۳۵3مجازات کنند ،از رفقائی بود که در
شناسائی های این حرکت و از جمله شناسائی پاسگاه ژاندارمری کاروانسراسنگی که در آن سال
با حمله به کارگران کارخانه جهان چیت باعث مرگ چند کارگر مبارزشده بود ،شرکت داشت.
قرار بر این بود که ضمن اعدام انقالبی صاحب سرمایه دار و سرکوبگر کارخانه ،این پاسگاه نیز
منفجر شود .رفیق حبیب مدتی نیز جهت توجیه موقعیت خود با خرید یک وانت ضمن
مسافرکشی به شناسائی شهر تهران می پرداخت تاهر چه بیشتر و بهتر بر وضع شهر آگاه شده و
امکان تحرک بیشتری در شرایط پلیسی ای که نیرو های امنیتی در شهر حاکم کرده بودند ،پیدا
نماید .در زندگینامه های به جا مانده از شهدای سازمان در آن دهه ،از رفیق حبیب به عنوان یک
کارگر آگاه نام برده شده است .او به واقع کمونیست آگاهی بود که به تجربه دریافته بود که در
شرایط دیکتاتوری عنان گسیخته رژیم شاه هیچ راهی جز مبارزه مسلحانه راهگشای مبارزه توده
ها نیست و تنها در بستر چنین مبارزه ای روشنفکران انقالبی و سازمانهای مارکسیستی امکان
می یابن د با تاثیر گذاری بر طبقه کارگر توجه آنها را به خود جلب کرده و زمینه های ارتباط هر
چه وسیع تر را با کارگران کسب نمایند .گرچه ساواک شاه رفیق حبیب را در زیر شکنجه به
شهادت رساند و وی زنده نماند تا نتایج مبارزات و فعالیتهای خود و سازمانش را هر چه بیشتر
ببیند؛ اما تجربه نشان داد که راهی که چریکهای فدائی خلق در پیش گرفته بودند راهی درست
بود که فضای سیاسی جامعه را دگرگون و توجه کارگران را به خود جلب کرده و با جلب حمایت
معنوی کارگران می رفت که حمایت مادی آنها را نیز جلب نماید .بی دلیل نبود که در شرایط
انقالب  ۶۳۵۱-۵۳کارگران در تعداد بسیار زیاد و چشمگیری بسوی چریکها روی آورده و همصدا
با بقیه مردم فریاد می زدند تنها ره رهائی ره سرح فدائی.
یاد رفیق حبیب اهلل مومنی گرامی و راهش پر رهرو باد!
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دستگیریِ کودکان کار در بروجرد!

در آخرین روز دی ماه ،در اقدامی ددمنشانه مزدوران شهرداری به فرمان
شهردار رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی در بروجرد ،به دستگیری کودکان کار
پرداختند .عکسهای مشمئز کننده ای که از این نونهاالن در هیبت مجرم
گرفته شده و در کانال روابط عمومی شهرداری بروجرد ،انعکاس یافت،
اعتراض مردم را برانگیخت .در اعتراضاتی که به عملکرد شهرداری در
دستگیری کودکان کار با هشتگِ کودک آب نباتفروش مجرم نیست ،صورت
گرفت ،دفتر شهرداری بروجرد بجای حل بنیادین مسئله ،در اقدامی با پاک
کردن صورت مسئله یعنی عزل سرپرست شهرداری ،جایگزینی شهردار جدید
را خبر داد .اما کیست که نداند شهردار عزل شده به پاس خدمات خائنانه در
حق کودکان کار ،در کدام سِمَتِ باالتری االن جا خوش کرده است.

 ۰۷نفر از بازنشستگان کارخانه کیان تایر ،مقابل وزارت
صنعت ،معدن و تجارت تجمع کردند!

صبح روز یکشنبه یکم بهمن ماه ،بازنشستگان معترض اظهار داشتند :در
حدود  133بازنشسته کارخانه کیان تایر که از سال  ۵3به تدریج بازنشسته
شدهاند ،مطابق تعهدی که اعضای هیات حمایت از صنایع در مقام مدیریت
موقت کارخانه ایران تایر داده بودند ،قرار بود از تابستان امسال تا زمانِ تسویه
کامل سنوات ایام خدمت ،هر ماه  ۵33هزار تومان دریافت کنند .بازنشستگان
کیان تایر  ۳ماه است که این  ۵33هزار تومان به حسابهایشان واریز نشده
است .هر کدام از آنها بابت سنوات بازنشستگی بین  ۰3تا  ۶33میلیون
تومان از کارخانه کیان تایر طلبکار هستند و قاعدتا حتی با پرداخت همان
 ۵33هزار تومان در ماه هم روند تسویهحساب آنها بیش از یک دهه طول
میکشد .عصر روز یکشنبه یکم بهمن ماه ،جلسهای به منظور خاتمه دادن به
مشکالت معترضان ،در این وزارتخانه تشکیل شد .در این جلسه مشاور وزیر
صنعت ،معدن و تجارت و همچنین نمایندگان بازنشستگان کیان تایر حضور
داشتند .یک نفر از بازنشستگان کیان تایر که در این جلسه حضور داشت ،در
رابطه با مسائل طرح شده گفت :خواسته اصلی که در این جلسه تکرار کردیم
و بر آن مصر هستیم این است که مطالبات  133نفر از بازنشستگان کیانتایر
باید به صورت یکجا و همراه با دیرکرد آن پرداخت شود و پرداخت قسطی آن
هم مطلوب ما نیست.

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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معاف شدنِ واردات چای خارجی

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه

کارگران خطوط ریلی در اعتراض به عدم

از پرداخت مالیات!

کاغذسازی پارس در استان خوزستان

پرداحت دستمزدشان تجمع کردند

بر اساس گزارش روز شنبه  ۶1بهمن ماه ،نماینده رژیم از
الهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسالمی تصمیم
گمرک ایران برای معاف کردن واردات چایخارجی از
مالیات را تخلف آشکار دولت از قانون برنامه ششم توسعه
نامید .وی با یادآوری اینکه به موجب قانون برنامه ششم
توسعه ،فقط صادرات محصوالت خشکبار کشاورزی ،از
پرداخت معاف هستند نه محصوالت خشکِ کشاورزی
افزود :با این تخلف قانونی ،هم بر مشکالت چایکاران
داخلی افزوده میشود و هم درآمدهای عمومی دولت
کاهش خواهد یافت .چایکاران داخلی همینحاال هم کلی
مشکل دارند .بارش سنگین اخیر بسیاری از باغات چایی را
تا ارتفاع یک متر زیر برف فرو برده است ،خیلی از
چایکاران همین حاال دغدغه نان دارند .بعد از  ۰ماه از
تحویل محصوالت خود ،هنوز دولت با آنها تسویه حساب
نکرده و مدام وعده امروز و فردا میدهد .معاف شدن
واردات چای خارجی ،ارزانسازی بهای چای در بازار داخلی
را به دنبال خواهد داشت و در پی آن ،چایکاران انگیزه
خود را برای ادامه فعالیت از دست داده و درنهایت ،باغات
چای بیشتری جای خود را به ویالهای توریستی خواهند
داد و در نتیجه مشکل بیکاری در بخش کشاورزی افزایش
خواهد یافت.

روز شنبه  ۳3دی ماه ،شماری از کارگران کارخانه
کاغذسازی پارس در استان خوزستان به شیوه اجرای قانون
طرح طبقهبندی مشاغل در این واحد صنعتی اعتراض
کردند .کارگران معترض می گویند :قانون طرح طبقهبندی
مشاغل که اخیرا در این واحد تولیدی اجرا شده ،باعث
ایجاد شکاف درآمدی میان کارگران شده بطوری که در
عمل همه کارگرانی که اینجا کار میکنند به نسبت
مساوی از مزایای این طرح برخودار نشدهاند .در نتیجه
اجرای طرح کنونی طبقهبندی مشاغل ،درآمد نزدیک به
 ۳33کارگر پیمانی شاغل در این واحد صنعتی در حد
حداقلهای قانونی باقی مانده است و همین مسئله باعث
نارضایتی اقلیت کارگران پیمانکاری شده است .شامگاه روز
یکشنبه یکم بهمن ماه ،بر اساس گزارشی به نقل از
کارگران عالم شد که :به دنبال مذاکراتی که در جلسه
شورای تامین شهرستان شوش انجام شد ،تجمع اعتراضی
دو روزه کارگران خاتمه یافته و کارگران به کارهای خود
بازگشتند .به نقل از کارگران کاغذسازی پارس گفته
میشود ،طی دو روز گذشته تعدادی از مسئوالن شهرستانی
همانند روسای اداره کار و فرمانداری ازجمله نمایندگانی
بودند که با حضور در اجتماع کارگران کاغذسازی درباره
رفع مشکالت آنها وعده رسیدگی دادند .بر همین اساس
همه کارگران با اعتماد به وعده مسئوالن به تجمع
اعتراضی خود پایان دادند.

خاتمهِ اعتراضات کارگران نساجی قائمشهر
در پی دریافت بخشی از دستمزدخود
روز یکشنبه  ۶۳دی ماه ۹33 ،کارگر نساجی قائم شهر
(کارخانه شماره یک) در اعتراض به معوقات مزدی خود
تجمعی را مقابل ساختمان شورای شهر ،بر پا داشتند .به
دنبال برگزاری این تجمع ،کارفرما بخشی از مطالبات ۳
ماهه آنان را پرداخت کرده و بدین ترتیب کارگران موقتا به
تجمع اعتراضی خود خاتمه دادند .این کارگران که بخشی
از دستمزد مهر و آبان ماه خود را دریافت کردهاند
میگویند :هنوز بابت بخش زیادی از مطالبات مزدی
پرداخت نشده از کارفرما طلبکارند.

تجمع  2۸۷کارگر کارخانه روغن نباتی
پارس قو در اعتراض به روند بازنشستگی
روز سهشنبه  ۶۵دی ماه ،حدود  ۹۰3نفر از کارگران
کارخانه روغن نباتی پارس قو با بیشتر از  ۹۵سال سابقه
کارِ ،در اعتراض به اخالل در روند بازنشسته شدن ،مقابل
سازمان تامین اجتماعی واقع در خیابان آزادی تهران تجمع
کردهاند .بر اساس این گزارش ،کارخانه روغن نباتی قو
سال  ۵۵به علت مشکالتی که در تامین نقدینگی و
هزینههای مربوط به مصرف آب ،برق و گاز وجود داشت،
تعطیل شد و حدود  ۳33کارگر آن بیکار شدند .این
چندمین اعتراض کارگران پارس قوست.

استعفای  6۸نفر از کارکنان آموزش و

روز یکشنبه  ۰بهمن ماه ،کارگران معترض ابنیه فنی
خطوط ریلی گفتند :یکی دیگر از مشکالت صنفی ما
نداشتن امنیت شغلی به سبب داشتن قراردادهای
کوتاهمدت یکماهه است که باعث نگرانی بیشتر شده
است .روز چهارشنبه  ۶۶بهمن ماه ،به دنبال اعتراضات
صنفی چند ماه گذشته کارگران ابنیه فنی خطوط ریلی
نواحی مختلف کشور ،کارفرمای شرکت پیمانکاری
"تراورس"  ۹ماه از مطالبات معوقه حدود  ۳هزار کارگر را
پرداخت کرد .در همین رابطه کارگران نیز اعالم داشتند:
کارفرمای شرکت روز سهشنبه  ۶3بهمن ماه ،حوالی ساعت
 ۳عصر ،یکجا  ۹ماه از مطالبات معوقه کارگران که مربوط
به حقوق آبان و آذر ماه میشد را پرداخت کرد .با اینحال
کارفرما هنوز  ۹ماه حقوق به کارگران ابنیه فنی خط ریلی
نواحی مختلف کشور بدهکار بوده و از پرداخت عیدی پایان
سال نیز که هر ساله در این وقت از سال پرداخت میشد
هم خبری نیست.

پرورش شهر آغاجاری در اعتراض

تجمع اعتراضی  ۰۷نفر از کارگران

به معوقات مزدی

غارعلی صدر در استان همدان

روز یکشنبه  ۰بهمن ماه ،روابط عمومی آموزش و پرورش،
در پی انتشار نامه استعفای کارکنان آموزش و پرورش
استان خوزستان ،از تایید نشدن نامه و تالش برای پرداخت
معوقات آنها خبر داد .بر اساس این گزارش ،در روزهای
گذشته خبر استعفای  ۶۰نفر از کارکنان آموزش و پرورش
شهر آغاجاری استان خوزستان منتشر شد .در نامهای که
این کارکنان خطاب به رئیس اداره کل آموزش و پرورش
استان خوزستان منتشر کردند ،آمده است که به دلیل عدم
پرداخت ماهها معوقات مزدی ،از کار خود استعفا میدهیم.
این کارکنان تاکید کردهاند که  ۳ماه اضافه کار سال  ۵۵و
 ۱ماه اضافه کار سال  ۵۱را دریافت نکردهاند.

صبح روز یکشنبه  ۰بهمن ماه ،حدود  ۵3نفر از کارگران
معتر ض غارعلی صدر در استان همدان اعالم کردند :با
وجود سالها سابقه ،کارفرما گفتهاست که تا پایان سال به ما
نیاز ندارد .اگر قرار باشد ماههای منتهی به شب عید را
بیکار و بدون درآمد باشیم ،بهطور جدی دچار مشکل
میشویم.
یکی از مدیران شرکت پیمانکاری غار علی صدر که این
کارگران تحت قرارداد آنها هستند ،در ارتباط با اعتراضات
کارگران و دالیل آن می گوید :این کارگران که تعدادشان
حدود  ۳3نفر است ،فصلی هستند .علیالقاعده کارگران
فصلی در نیمه دوم سال که سرماست و تعداد
بازدیدکنندگانِ غار کم است ،تعدیل میشوند و دوباره در
اواخر اسفندماه به سر کار برگردانده می شوند .در ماههایی
که درآمد نیست ،نمیتوانیم دستمزد کارگران را بپردازیم
لذا مجبوریم کارگران فصلی را تعدیل کنیم.
اکثر کارگران  ۳یا  ۰سال سابقه کار دارند اما در  ۹۵سال
گذشته که شرکت غار علی صدر تاسیس شده ،روال همین
بوده و تعدیلهای امسال ،بدعت جدیدی نیست.

تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!
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۰

کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه

 4ماه مزد کارگران و کارمندان پایگاه

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاشی

مقابل شهرداری تهران اجتماع کردند

میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه،

اصفهان مقابل استانداری این شهر

پرداخت نشده است

صبح روز شنبه  ۳بهمن ماه ،جمعی از کارگران شرکت
واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به وضعیت
نامعلوم پروژههای مسکونی سپیدار  ۹و  ۳مقابل ساختمان
شهرداری تهران تجمع کردند .کارگران معترض می گویند:
طبق قرارداد ،پروژههای مسکونی سپیدار  ۹و  ۳میبایست
تا پایان سال  ۵۶تحویل داده میشد ،اما با گذشت حدود ۵
سال از این موعد ،هنوز این پروژه نیمهکاره باقیمانده است.
تاکنون بارها به مسئوالن و مقامات مختلف رجوع کردهایم،
بارها نامهنگاری و رایزنی کردهایم و چند باری نیز تجمع
اعتراضی برگزار کردیم ،اما هیچ پاسخ روشنی دریافت
نکردهایم .روز چهارشنبه  ۶۶بهمن ماه ،سومین روز تجمع
اعتراضی در هفته جاری است که از سوی این گروه از
کارگران ،مقابل ساختمان شهرداری تهران برپا شده است.
معترضان از مسئوالن شهرداری و اعضای شورای اسالمی
شهر تهران میخواهند تا تکلیف پروژههای نیمهتمام
مسکونی را هرچه زودتر مشخص کند.

اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به
واریز حق بیمه درمان کارگران
به خزانه دولت!
به گزارش روز سه شنبه  ۶3بهمن ماه ،در نامه کانون
بازنشستگان تامین اجتماعی استان همدان خطاب به
نمایندگان مجلس شورای اسالمی بویژه نمایندگان رژیم از
همدان آمده است :ما بازنشستگان مخالف واریز  ۵۲۹۳حق
بیمه درمان کارگران به خزانه دولت هستیم .ما اعالم
میکنیم این اقدام به نفع کشور نیست .به نفع نیروی کار و
بازنشسته و به نفع نظام جامعه ،انقالب و کشور نیز
نمیباشد .این دست اقدامات غیرکارشناسی ،امور جاری
مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی را دچار وقفه خواهد
کرد .امروز سازمان تامین اجتماعی دچار کسری منابع است
که متاسفانه این کسری و مشکالت امروز ما بازنشستگان
در این سازمان به دلیل تحمیل یکسری قوانین خارج از
قوانین بیمهای توسط مجالس قبلی بر این سازمان وارد
شده است .در تمام این سالها و سالهای گذشته هیچگاه
دولت به تعهدات خودش و مجلس که برعهده این سازمان
نهادند و از حق ما کارگران و بازنشستگان برداشت کردند،
عمل نکردند تا امروز شاهد  ۶1۵هزار میلیارد تومان طلب
از دولت باشیم.

صبح روز یکشنبه  ۰بهمن ماه ،کارگران پایگاه میراث
جهانی چغازنبیل و هفت تپه ،کارگران پایگاه سازههای آبی
شوشتر و کارگران پایگاه میراث جهانی شوشتر که همه زیر
نظر سازمان میراث فرهنگی خوزستان فعالیت میکنند،
تجمعی نیم ساعته برای پیگیری مطالبات خود برگزار
کردند .به گفته این کارگران ،عدم پرداخت مطالبات باعث
بروز مشکالت جدی در زندگی و معاش آنها شده است.
یکی از مدیران پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه
در اینباره گفت :دستمزد حدود  ۶۵3کارگر و کارمند این ۳
مجموعه در ماههای مهر ،آبان ،آذر و دی ماهِ سال جاری
به علت تامین نشدن اعتبار آن از سوی سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری پرداخت نشده است.
صبح روز پنجشنبه  ۵بهمن ماه ،کارگران معترض شرکت
حفاری شمال حقوق گفتند :بعد از یک ماه تاخیر توانستیم
حقوق آذر ماه را دریافت کنیم ،اما هنوز دستمزد دی ماه را
دریافت نکردهایم.

 2ماه معوقات مزدیِ کارگران کارخانه قند
فسا ،علیرغم راهاندازی خطوط تولید!
بر اساس گزارش روز دوشنبه  ۵بهمن ماه ،کارگران
کارخانه قند فسا گفتند :وضعیت تولید و گردش مالی این
واحد تولیدی به قدری بهبود یافته که برخالف گذشته
ظرفیت تولید زیاد شده و مدت زمان فعالیت کارخانه نیز
افزایش یافته و به نُه ماه در سال رسیده است .با وجود
بهبود وضعیت واحد ،اکنون  ۹ماه است که کارفرمای
کارخانه دستمزد کارگران را نداده است .یکی از کارگران
ضمن اشاره به افزایش کارگران دانشجو و جوان در قالب
طرح "کارورزی" در این واحد ،در رابطه با امنیت شغلی
کارخانه قند فسا می گوید :این واحد در یک دهه گذشته
بیش از  ۳۵3کارگر داشته است که در این مدت ،رقم یاد
شده بجای افزوده شدن ،کم شده و به حدود  ۹۵3کارگر
رسیده و  ۵33نفر در این مدت در مجموع تعدیل شدهاند.

جان باختن یک کارگر در معدن مرمریت
صفاشهر شهرستان خرم بید استان فارس!
روز یکشنبه  ۰بهمن ماه ،یکی از کارگران معدن مرمریت
صفاشهر شهرستان خرم بید استان فارس ،حین انجام کار
بر اثر برخورد تکه سنگ رها شده از زیر الستیک یک
دستگاه لودر به سرش دچار مصدومیت شد .بر اساس این
گزارش ،نیمه شب چهارشنبه  ۶۶بهمن ماه پس از  ۳روز
تحمل درد در بیمارستان ،جان خود را از دست داد .گزارش
در خاتمه افزود ،در چند ماه گذشته حادثه مشابه ای در
معدن مرمریت صفا دشت رخ داده که موجب مرگ کارگر
دیگری شده است.

پیروز باد انقالب!

روز چهارشنبه  1بهمن ماه ،رئیس به اصطالح شورای
اسالمی کار کارخانه کاشی اصفهان ،از توقف تولید در
کارخانه کاشی اصفهان خبر داد و گفت :روز سه شنبه ۳
بهمن ماه ،کارگران کاشی اصفهان مقابل استانداری این
شهر تجمع کردند ،اما هیچ نتیجهای حاصل نشد .حدود
یک ماه است که خط تولید خوابیده و کارگران که سر کار
حاضر میشوند ،کاری برای انجام دادن ندارند .تا اینکه
امروز چهارشنبه به ما اعالم شد که میتوانیم برای دریافت
بیمه بیکاری به اداره کار نجفآبادِ اصفهان مراجعه کنیم.
بیمه بیکاری مطلوب کارگران نیست .سئوال اینجاست که
کارخانهای با این سابقه طوالنی در تولید و سازندگی ،چرا
باید تعطیل شود؟چرا هیچ حمایتی از ما کارگران نمیشود؟
از بهمن ماه سال  ۵۵تا حدود یک ماه پیش ،شورای
اسالمی کار ،کارخانه را میگرداند .در ماههای گذشته قرار
بود هیات مدیره و مدیرعامل برای کارخانه انتخاب شود که
این اتفاق نیفتاد.

کارگران کارخانه منسوجِ کیان کُرد مالیر و
اعتراض به  1ماه معوقات مزدی
به گزارش روز دوشنبه  ۹۵دی ماه ،حدود  ۹۵3کارگر
کارخانه کیان کُرد در مالیر گفتند :بابت دستکم  ۱ماه،
دستمزد و عیدی سالهای  ۵۵و  ۵۱از کارفرمای خود
طلبکارند .این کارگران طی روزهای شنبه و یکشنبه ۹۳
و ۹1دی ماه ،مقابل کارخانه تجمع کرده بودند.

مالباختگان زمین،
مقابل اداره اوقاف تبریز تجمع کردند
به گزارش گونازتیوی ،روز چهارشنبه  ۹۳دی ماه ،تعدادی
از مالباختگان زمینهای خریداری شده از اداره اوقاف در
مقابل حیاط اداره اوقاف ،پارک طوبی در تبریز تجمع
کردند .گفته میشود نزدیک به  ۵33نفر از اداره اوقاف
آذربایجان شرقی زمین خریدهاند  .به گفته معترضین و
مالباختگان ،از  ۹3سال پیش هوانیروز که از
زیرمجموعههای نیروی زمینی ارتش حکومت ایران است،
زمینهای عدهای از مردم را که از اقشار کم درآمد می
باشند و زمین های خود را از اداره اوقاف خریداری کرده
است.
کرده
تصرف
را
بودند

زنده باد کمونیسم!

1
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تداوم تجمعات اعتراضی کارگران

تجمع کارگران نیبر هفتتپه در اعتراض

تجمع کارگران حمل و نقل خلیج فارس در

کارخانه کیان کُردِ مالیر!

به مطالبات صنفی خود!

محوطه شرکت در شهرستان اسالمشهر!

صبح روز شنبه  ۳3دی ماه ،جمعی از  ۹۵3کارگر مشغول
به کارِکارخانه کیان کُرد در شهرستان مالیر استان همدان،
در اعتراض به  ۱ماه تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود،
مقابل این کارخانه تجمع کردند .این کارگران میگویند:
جدا از مطالبات مزدی ،کارفرمای کارخانه کیان کُرد به
دلیل شرایط بد اقتصادی ،عیدی سالهای  ۵۵و  ۵۱آنها را
پرداخت نکرده است .همچنین پرداخت هزینه بازنشستگی
تعدادی از کارگرانی که در آستانه بازنشستگی براساس
قانون مشاغل سخت و زیانآور قرار دارند ،از دیگر مطالبات
کارگران عنوان شده است.
روز یکشنبه یکم بهمن ماه ،در ادامه تجمعات اعتراضی
یکی از کارگران معترض اعالم کرد که پایان اعتصاب به
دریافت حداقل  ۵3درصد از مطالبات مزدی شان موکول
شده است .روز سهشنبه  ۳بهمن ماه ،برخی از کارگران این
واحد صنعتی اعالم داشتند :با وجود اینکه دیروز دوشنبه ۹
بهمن ،معادل یک ماه از مجموع  ۱ماه معوقات مزدی
کارگران رسمی و قراردادی پرداخت شده ،اما نگرانی از
وضعیت نامعلوم مابقی مطالباتشان باعث شد تا آنها امروز
سه شنبه نیز اعتراضات صنفی خود را دنبال کنند .صبح
روز شنبه  ۳بهمن ماه سومین هفته از تجمع کارگران
کارخانه "کیان کُرد" مالیر در اعتراض به خلف وعده
کارفرما برای پرداخت معوقات مزدی آغاز شد .تعدادی از
کارگران مقابل ساختمان کارخانه تجمع کردند .صبح روز
سه شنبه  ۶3بهمن ماه ،در ادامه تجمعات هفته های
گذشته ،کارگران کارخانه کیان کُرد تجمع مشابهی را در
مقابل فرمانداری مالیر برپا کردند .این کارگران از روز
شنبه  ۹۳دی ماه ،مقابل کارخانه تجمع کردهاند.

صبح روز شنبه  ۶۱دی ماه ،شماری از کارگران نیبر
هفتتپه ،برای چندمین بار در اعتراض به وضعیت نامعلوم
بازنشستگی خود ،مقابل درب ورودی این مجتمع تجمع
کردند .معترضان خواستار آن شدند تا دولت یا کارفرمای
خصوصی هرچه زودتر با پرداخت هزینههای مربوط به
سازمان تامین اجتماعی ،شرایط بازنشستگی آنها را فراهم
کنند .همچنین صبح روز یکشنبه  ۶۳دی ماه ،تعدادی از
کارگران مجتمع کشت و صنعت هفتتپه با  ۶۵تا  ۹3سال
سابقه کاری ،در اعتراض به معوقات مزدی و تغییرنکردن
شرایط کار ،بار دیگر مقابل دفتر کارفرما تجمع اعتراضی بر
پا کردند .چند روز بعد یعنی دوشنبه  ۹۵دی ماه ،دستکم
 ۵33نفر از کارگران روزمزدی مجتمع نیشکر هفتتپه ،به
دلیل مطالبات مزدی خود در محوطه مجتمع تجمع
اعتراضی بر پا کردند .دلیل این اعتراض صنفی ،انعقاد
قرارداد کار با  ۶۵33کارگر روزمزدی و پرداخت شدن تنها
دو نوبت معوقات مزدی مربوط به ماههای بهمن و اسفند
سال  ،۵1است .بر اساس این گزارش ،از جانب کارفرما به
این کارگران وعده پرداخت معادل یکماه از معوقات مزدی
برای پایان هفته جاری داده شده است و در ادامه همین
وعدهها قرار است مطالبات مربوط به  ۹ماه دستمزد بهمن
و اسفند سال  ،۵1تا پایان هفته جاری پرداخت شود .در
تجمع امروز دوشنبه نماینده کارگران طی سخنانی اقدامات
کارفرما و دیگر مسئوالن مربوطهِ مجتمع نیشکر هفت تپه
را به زیر عالمت سئوال کشید و اعالم داشت که در ادامه
این روند خود کارگران باید برای خلع ید از مدیران بی
سواد و غیر مسئول اقدام کرده و اداره کار و امور مربوطه را
خود به دست گیرند.

جان باختن  4کارگر افغان بر اثر ریزش

جان باختن  2کارگر و مصدومیت

دیوار در شهرستان جمِ استان بوشهر

 4کارگر دیگر در اثر ریزش سقف

روز شنبه  ۶۱دی ماه ،رئیس اورژانس شهرستان جم ،گفت:
 1کارگر افغانستانی در حین کار در اثر ریزش آوار در
روستای بهرستان شهرستان جم در استان بوشهر ،محبوس
گشتند .عملیات امداد و نجات ساعت  ۶۳ :1۵پس از خروج
همه محبوس شدگان از زیر آوار و پس از بازدید دادستان
جم به پایان رسید و متاسفانه هر  1کارگر به دلیل حجم
باالی آوار ،قبل از آوار برداری جان خود را از دست داده
بودند.

روز یکشنبه  ۶۳دی ماه ،برای چندمین بار در ماههای
گذشته ،گروهی از کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس
در محوطه این شرکت واقع در شهرستان اسالمشهر تجمع
کردند .کارگران معترض می گویند :نزدیک به  ۶۹۰۱کارگر
در  1۳شعبه و نمایندگی این شرکت خدماتی در سراسر
کشور مشغول کارند که از این تعداد حدود  133نفر در
دفتر مرکزی در منطقه اسالمشهر تهران فعال هستند که
مطالبات معوقه آنها از بیش از  ۹ماه و همکاران
شهرستانی آنها تا  1ماه می باشد .به گفته کارگران
معترض ،آنها اعتراضات صنفی اخیر خود را از حدود یک
سال پیش آغاز کرده اند ،اما تا این لحظه مدیران شرکت
پاسخ قانع کنندهای برای آنها نداشتهاند .رئیس اداره تعاون
کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسالمشهر روز دوشنبه ۶۰
دی ماه ،خبر داد که امروز نیز ،کارگران برای پیگیری
مطالباتشان در میدان نماز اسالمشهر تجمع کردهاند .وی
افزود :مدیریت بخش خصوصی ،شرکت و کارگران را رها
کرده است .در عین حال مسئولیت مشکالتی که در این
واحد به وجود آورده را هم نمیپذیرد .برای هر کدام از
کارگرانی که به صورت گروهی وانفرادی شکایتی را در
اداره کار مطرح کردهاند رای صادر شده است وهچنان
پیگیر مطالبات کارگران هستیم .وی افزود :متاسفانه با خبر
شدم امروز پیمانکار آشپزخانه شرکت حمل و نقل خلیج
فارس که مسئولیت تامین غذای گرم کارگران این واحد
خدماتی را دارد ،به دلیل عدم دریافت مطالبات معوقه خود
از پختن غذا برای کارگران خوداری کرده است .در روز
سهشنبه  ۹۱دی ماه ،شماری از کارگران ،مقابل ساختمان
شرکت بورس و اوراق بهادار واقع در میدان ونک تهران
تجمع کردند .این کارگران که صبح امروزاز محل کار خود
در منطقه اسالمشهر به تهران آمده بودند ،گفتند :بابت
مطالبات صنفیمان در یکسال گذشته بارها مقابل نهادهای
مختلف دولتی در تهران و شهرستان تجمع کردهایم.

ساختمان در شوشتر
به گزارش رئیس هالل احمر شوشتر ،حوالی ساعت  ۵شب
جمعه  ۶۵دی ماه ۱ ،کارگر ساختمانی در حین کار در اثر
بتن ریزی غیر اصولی بر روی سقف یک ساختمانِ در حال
ساخت و فروریختن سقف آن ،دچار حادثهِ کاری شدند .بر
اساس این گزارش ،در این حادثه  ۹کارگر جان خود را از
دست داده و  1کارگر دیگر به شدت زخمی و مصدوم
گشتند.

در پی اعتراضات کارگران شرکت حفاری
شمال حقوق آذر ماه آنها پرداخت شد
صبح روز پنجشنبه  ۵بهمن ماه ،کارگران معترض شرکت
حفاری شمال اعالم کردند که :بعد از یک ماه تاخیر
توانستیم حقوق آذر ماه را دریافت کنیم ،اما هنوز دستمزد
نکردهایم.
دریافت
را
ماه
دی

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

ماهنامه کارگری
اخذ جریمه از دستمزد کارگران،
سیاستی کارگر ستیزانه!

بر اساس گزارش روز دوشنبه  ۵بهمن ماه ،یک کارشناس
روابط کار اظهار داشت :یکی از مسائلی که در سالهای
اخیر موجب بروز برخی شکایات و اعتراضات در میان
کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی ،خدماتی و حتی
برخی ادارات مرتبط با بخش خصوصی شده است ،بحث
اخذ جریمه و کسرحقوق از کارگرانی است که بنابر
قراردادهایی که توسط برخی کارفرمایان ارائه میشود ،در
صورت بروز مواردی مانند تاخیر ،عدم ارائه محصول با
کیفیت (بنابر انتظار و سلیقه کارفرما) و مواردی از این
دست ،از حقوقشان کسر میشود .اعتراضات در این زمینه
گاه به تجمعات کارگری و حتی شکایات به اداره کار نیز
رسیده و در مواردی نیروی کار مدعی شده کل حقوق یک
ماه به صورت جریمه توسط کارفرما اخذ شده است .اقدامی
که از نظر حقوقی قابل بررسی است .ذهنیت نئولیبرالی
موجود در کشور بر این باور است که قانون و حقوق کار
ذیل "حقوق خصوصی" قرار بگیرد تا دست کارفرما بازتر
شود و " منطق سودآوری" جای "حمایت از کارگر" را
بگیرد .وی با بیان اینکه وقتی درترازوی شرایط کار ،کفه
جایگاه کارفرما به پشتوانه قوانین و مناسبات سیاسی
سنگین شود ،آنگاه طبیعی است که شرایط کار به سمت
این نگاههای تنبیهی کشیده شود ،ادامه داد :همه
دولتهای بعد از جنگ تحمیلی به پشتوانه این برتری
اجتماعی ،دست کارفرمایان را برای چنین تخلفاتی بازتر
کردهاند که آنهم تحت تاثیر گفتمان نئولیبرالیسم سیاسی
است .یک کارشناس حقوق کار گفت :کارگران احتماال
میپرسندکه مگر مملکت قانون کارندارد؟ زیرا درباره همین
جرائم و تنبیهها براساس متن ماده  1۵قانون کار ،کارفرما
صرفاً در موارد مشخص و استثنایی میتواند اقدام به
برداشت از مزد کارگر نماید و قطعاً شامل موارد تبیهی -که
اخیرا در بسیاری از واحدها اعمال میشد -نخواهد بود.
وی در توضیح بندی که برای برخی کارفرمایان توجیه
ایجاد کرده است ،گفت :در الیحه پیشنهادی اصالح موادی
از قانون کار که مجلس آن را مسترد کرد ،یک بند جدید
تحت عنوان بند (ز) به ماده فوق افزوده شدهاست .این بند،
اعالم موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در
قبال سایر دیون و تعهدات کارگر را مجاز میدانست.
نامبرده در توضیح این بند گفت :این بند به دنبال قانونی
کردن تسهیل برداشت مزد کارگر است که خوشبختانه
تصویب نشد و به ثمر نرسید؛ اما آنچه در حال حاضر

۰
کارفرمایان در قراردادها دارند اجرا می کنند ،برداشت
سلیقهای از همین بند است .در شرایطی که بیکار بهدنبال
کار است ،مناسبات کاریابی پیچیده و رانتمحور شده،
بنگاههای کاریابی بد عمل میکنند ،کارگر دچار بیثباتی
کاریست ،امنیت شغلی وجود ندارد و کارگران که دست
پایین را دارند ،هر نوع درخواست حتی غیرمعقولی را ممکن
است به عنوان تعهد بپذیرند و نتیجهاش این میشود که به
بهانه همین قرارداد دستوری و انضباطی ،مغایر مواد اصلی
قانون کار ،کسر بودجه از دستمزد به راحتی انجام شود.

تجمع اعتراضی کارگران پروژه ساخت سد
شفارود رضوانشهر برای معوقات مزدی
روز یکشنبه  ۶۳دی ماه ،کارگران پیمانی شاغل در پروژه
ساخت سد شفارود رضوانشهر واقع در استان گیالن ،در
اعتراض به  ۱ماه مطالبات مزدی و بیمهای پرداخت نشده
خود ،دست از کار کشیده و در محل کار خود تجمع
کردهاند .کارگران این پروژه عمرانی که از شهرهای
مختلف استانِ گیالن در پروژهای ساخت سد شفارود
مشغول کارند ،به دلیل مطالبات معوقه با مشکالت بسیار
دست و پنجه نرم میکنند .بر اساس این گزارش ،پیمانکار
پروژه به کارگران گفته است که به دلیل عدم تامین اعتبار،
از پرداخت دستمزد آنان ناتوان است.
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اعتراض کارگران ماشین آالت صنعتی
تراکتورسازی تبریز برای مطالبات خود

روز چهارشنبه  ۹3دی ماه ،بیش از  ۶۹3نفر از کارگران و
کارکنان شرکت ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی تبریز،
 ۹۳مین روز اعتراض خود را ادامه دادند .کارگران معترض
می گویند :از روز پنجشنبه  ۹۳آذر ماه ،به دلیل پلمب
کارخانه و تبعا نگرانی از آینده شغلیمان تاکنون هر روز
تجمع کردهایم .همچنین روز دوشنبه  ۹۵دی ماه ،یکی از
کارگران معترض کارخانه ماشینآالت صنعتی تراکتورسازی
تبریز گفت ۹۹3 :کارگر هستیم و امروز دوشنبه ۳۹ ،روز
میشود که نسبت به آینده شغلیمان به دنبال پلمپ
کارخانه معترضیم .دغدغه همه ما تامین معیشت
خانوادههایمان است و برای همین از مقامات مسئول انتظار
داریم که برای تامین امنیت شغلی و پرداخت مطالبات
معوقه که به  ۶3ماه میرسد ،اقدام کنند.

تجمع کارگران کارخانه ایران قوطی
در استان قزوین

مسئولیت ارائه آمار ایجاد اشتغال را کدام
دستگاه در حوزه اشتغال به عهده دارد!

روز سه شنبه  ۶۵دی ماه ،جمعی از کارگران کارخانه ایران
قوطی در استان قزوین در اعتراض به عدم پرداخت  ۶3ماه
از معوقات مزدی و حق بیمههایشان در مقابل ساختمان
استانداری تجمع کردند .به دنبال تجمع کارگران معترض،
جلسهای با حضور برخی مسئوالن استانداری و نمایندگان
کارگران برگزار شد تا در خصوص پرداخت معوقات مزدی
کارگران تصمیم عاجل گرفته شود .بر اساس این گزارش،
مدیریت ایران قوطی می گوید :دلیل به تاخیر افتادن حقوق
کارگران افزایش مشکالتی است که عموم تولید کنندگان
از چند سال پیش با آن مواجه شدهاند .با این حال یکی از
کارگران معترض گفته است :تاخیر در پرداخت مطالبات
کارگران در این واحد تولیدی ،تبدیل به یک روال عادی
شدهاست .در کارخانه قوطی ایران ،سالهاست که حق بُن
کارگری به کارگران پرداخت نمیشود ،و از سال  ۵۳عیدی
دریافت نکردهایم.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

شامگاه چهارشنبه  1بهمن ماه ،نماینده جمهوری اسالمی
از تالش ،رضوانشهر و ماسال در مجلس در جلسه کارگروه
اشتغال و رفع موانع تولید که در استانداری گیالن برگزار
شد ،گفت :از فرمانداران و مسئوالن ذیربط میخواهیم تا
آمار ایجاد اشتغال را ارائه دهند ،گزارشهای ادارهکل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گیالن در حوزه اشتغالزایی
صحت ندارد.
متاسفانه ما هنوز نفهمیدیم باید با کدام دستگاه در حوزه
اشتغال بنشینیم و یک تصمیم اساسی بگیریم .سال ،۵۵
 ۹۶هزار میلیارد تومان برای فعال کردن واحدهای تولیدی
اختصاص داده شده و در این رابطه وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی باید بگوید چرا در تخصیص این اعتبار نقش
و سهمی نداشته است.
در کارخانه چوکای تالش بیش از  ۱هزار نفر مشغول به
فعالیت بودند اما در حال حاضر تعداد شاغالن آن کمتر از
هزار نفر شده و در کارخانه صنایع چوب اسالم نیز از  ۳هزار
نفر شاغل کمتر از  ۶33نفر باقی ماندهاند .نامبرده با تاکید
بر اینکه نباید با انجام اقدامات نامناسب در حوزه اشتغال
زمینه نارضایتی مردم و در نتیجه سوءاستفاده دشمنان را
فراهم کرد ،افزود :در سال گذشته  13هزار میلیارد تومان
اوراق جهت پرداخت بدهی پیمانکار در اختیار دولت قرار
گرقت اما امروز نتیجه آن را نمیبینیم.

۸

ماهنامه کارگری
تعطیلی واحدها ،بیکاری کارگران و تاخیر
در پرداخت دستمزدها

به گزارش روز شنبه  ۹۳دی ماه ،رئیس اداره کار شهرضا
از تعطیلی واحدها ،بیکاری کارگران و تاخیر در پرداخت
دستمزدها خبر داد .وی عصر پنجشنبه  ۹۶دی ماه در
جلسه ستاد تسهیل ارائه خدمات به شهروندان گفته بود :در
شهرستان شهرضا معضالت اقتصادی زیادی در بخشهای
مختلف وجود دارد و باید هرچه سریعتر برای رفع آنها
چاره اندیشی شود .تنها پنج واحد صنعتی با ظرفیت اشتغال
بیش از یکصد نفر در شهرکهای صنعتی شهرستان وجود
دارد .تعداد کارخانجات صنعتی شهرستان از  1۵3واحد در
ابتدای دهه  ۵3شمسی به  ۹33واحد در حال حاضر کاهش
یافته است .متاسفانه رکود حاکم بر اقتصاد کشور ،واحدهای
صنعتی شهرضا را نیز با مشکل مواجه کرده است ،در سال
 ۶۳۵۵تعداد  ۱۵3نفر در شهرستان بیمه بیکاری دریافت
میکردند که این تعداد در حال حاضر با  13درصد رشد به
حدود هزار نفر افزایش یافته است .حقوق بیش از هزار
کارگر در مدتهای مختلف به تأخیر افتاده است .نرخ
بیکاری در شهرضا  ۶1درصد است و  ۰هزار فرد جویای
کار نیز در مراکز کاریابی ثبت نام کردهاند این در حالی
است که شرکتهای صنعتی از ترس اعالم ورشکستگی در
حال تعدیل نیروی انسانی خود هستند .در این حال یک
کارگر شهرضایی که پیش از این در یک واحد تولیدی
ریسندگی در شهرک صنعتی رازی مشغول به کار بوده و
در حال حاضر بیکار شدهاست ،میگوید :در گذشته شهرضا
یکی از قطبهای صنعتی استان اصفهان و کشور بود ،اما
در سالهای اخیر اوضاع به گونهای پیش رفت که تعطیلی
واحدها و بیکاری ،بومیهای شهرضا و مهاجرانی که برای
کار آمده بودند را دچار مشکل کرده است .بعد از سالها
سابقه کار ،اکنون ماههاست که بیکارم و مجبورم به خاطر
یافتن شغل از قطب کار و صنعت مهاجرت کنم .این
معضل کوچکی نیست و مسئوالن باید فکری به حال آن
بکنند.

 6۰۰کارگر اتوبوسرانی آبادان در استان
خوزستان  ۰ماه حقوق خود را
دریافت نکرده اند
بر اساس گزارش روز دوشنبه  ۹بهمن ماه ۶۹3 ،کارگر
پیمانی اتوبوسرانی شهر آبادان که در حرفههایی همچون
رانندگی ،تعمیرات موتوری و ستادی مشغول کارهستند،
گفتند :بابت مطالبات ماههای شهریور ،مهر ،آبان ،آذر و دی

ماه سال جاری طلبکارند و هنوز عیدی سال  ۵۵خود را
دریافت نکردهاند .این در حالیست که  ۳۵کارگر رسمی
دیگر هم که در بخش اداری این مجموعه مشغول به کار
هستند ۹ ،ماه معوقات مزدی دارند .گزارش به نقل از
کارگران پیمانی می افزاید :این کارگران خواستار مستقیم
شدن قراردادهای شغلی خود و برداشته شدن پیمانکار
هستند و میگویند :در ساختار کنونی بخشی از درآمدهای
آنها درحالی به پیمانکار اختصاص پیدا میکند که مالکیت
تمام خودروها و وظیفه تامین تمامی هزینههای مربوط به
آنها برعهده سازمان اتوبوسرانی آبادان است.

کارگران فازهای  23 ،22و  24پیمانکاری
پارس جنوبی پیگیر مطالبات مزدی خویش
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درنظر گرفتن نرخ حداقلی اقالم ضروری ،برای خانوار ۳.۵
نفره حدود  ۹میلیون و  133هزارتومان در هر ماه نیاز است
که این رقم صرفاً تضمینکننده بقای افراد است .وی ادامه
داد :در این سالها دولت سعی میکند آدرس غلط بدهد و
ارقام اشتباه برای خط فقر اعالم کند تا قدرت چانهزنی
دولت و کارفرمایان در برابر نمایندگان کارگری تضعیف
نشود ،اما خط فقر نسبی با محاسبات ما باالی سه میلیون
تومان است و رقم "خط فقر گرسنگی"  ۳33هزار تومانی
که تحت عنوان "خط فقر ملی" اعالم شده -حتی بهرقم خط فقرگرسنگی برای یک فرد مجرد سالم که اجاره
خانه هم پرداخت نمیکند هم نمیرسد .در چنین شرایطی
ما از معاون وزیر کار میخواهیم شکل محاسبه و فرمولی
که به این رقم رسیده را بیان کند.

شکایت 62کارگر اخراجی طرح انتقال آب
با لوله به مزارع دشت سیستان از کارفرما!

صبح روز یکشنبه  ۹1دی ماه ،حدود  ۶33نفر از کارگران
فازهای  ۹۳ ،۹۹و  ۹1پیمانکاری پارس جنوبی در اعتراض
به تاخیر طوالنی در پرداخت دستمزدها دست از کار
کشیدند و در ورودی مجتمع تجمع کردند .کارگران
اعتصابی میگویند؛ دستمزد ما از ابتدای پاییز پرداخت
نشده و هرچه به کارفرما که همان شرکت پیمانکاری
است ،مراجعه کردهایم ،نتیجه نداشته است .روز دوشنبه ۹۵
دی ماه ،کارگران پیمانکاری فازهای  ۹۳ ،۹۹و  ۹1پارس
جنوبی واقع در کنگان ،برای دومین روز متوالی دست از
کار کشیدند و در محوطه کارگاه دست به تجمع زدند .در
پی تجمع و اعتصاب امروز دوشنبه ،مسئوالن شرکت
پیمانکاری با حضور در جمع معترضان به آنها وعده دادند
که معوقات مزدی را به زودی پرداخت میکنند .در نهایت
پس از ساعتی مذاکره ،کارگران تصمیم گرفتند به تجمع
خود خاتمه داده و به سر کار باز گردند.

روز چهارشنبه  ۹3دی ماه ،کارگران طرح انتقال آب با لوله
به مزارع دشت سیستان گفتند :مطالبات مزدی مربوط به
سالهای  ۵۵و  ۵۱خود را با گذشت  ۵ماه از سال جاری
دریافت نکردهاند .اکثر این کارگران که مطالبات پرداخت
نشده دارند ،در شهریور ماه سال جاری به دنبال تعطیلی
موقت این طرح ،توسط کارفرما تعدیل شدند .حتی
پیمانکاری که این طرح را در آن زمان پیش میبرد،
صورت وضعیت خود را از کارفرما دریافت نکرده که
مطالبات کارگران را پرداخت کند .گزارش به نقل از
کارگران افزود :حدود  ۶۹نفر از این کارگران هم که
شهریور ماه سال جاری و همزمان با تعطیلی موقت این
طرح اخراج شدند ،شکایتی از کارفرما و پیمانکار به اداره
کار زابل ارائه کردهاند ،با این هدف که مطالبات خود را که
برای هر کدام در مجموع حدود  ۶۹میلیون تومان است،
دریافت کنند .گزارش همچنین می افزاید؛ هم اکنون حدود
 ۶۹کارگر در این طرح مشغول به کار هستند .این کارگران
در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و مطالبات خود ،جدا
از کارگاه شماره  ۹زابل ،چندین بار در مقابل دفتر اصلی
پروژه تجمع کرده بودند که تاکنون نتیجهای نداشته است.

اعتصاب کارگران پیمانکاری شاغل در
دولت برای اینکه قدرت چانهزنی خود را

فازهای  22و  24عسلویه به دلیل

کاهش ندهد آدرس اشتباه میدهد!

معوقات مزدی

بر اساس گزارش روز چهارشنبه  1بهمن ماه ،یکی از
اعضای نهاد رژیم ساخته کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران کشور با انتقاد از رقم اعالم شده از سوی معاون
رفاه اجتماعی وزارت کار به عنوان خط فقر ملی ،گفت :رقم
 ۳33هزار تومان که به عنوان خط فقر ملی اعالم شده،
صرفنظر از هزینه مسکن ،بهداشت و مصارف آموزشی ،با
احتساب نان هزارتومانی و پنیر هفت هزار تومانی،
نمیتواند تکافوی هزینههای خوراکی نان و پنیر خانوار را
نیز بدهد .برآورد کمیته مزد در سال  ۵۵این بود که با

صبح روز دوشنبه  ۶۰دی ماه ،کارگران پیمانکاری شاغل
در فازهای  ۹۹و  ۹1عسلویه به دلیل  ۱ماه مطالبات
مزدیِ پرداخت نشدهِ خود ،دست از کار کشیدند .بر اساس
این گزارش؛ تقریبا تمامی کارگران شامل بخش پایپینگ،
جوشکار ،داربست بند ،مونتاژکار ،لوله کش و ...در این
اعتراض شرکت کردهاند .گزارش به نقل از کارگران
معترض افزود :معوقات مزدی آنان از تیرماه سال جاری
است.
نشده
پرداخت
تاکنون

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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خانواده و دوستان قرض بگیریم تا بتوانیم اجاره
خانههایمان را پرداخت کنیم .بر اساس این گزارش ،مدیر
واحد در ارتباط با این تاخیر گفته است :وضعیت چینی
اصفهان مشابه بسیاری از واحدهای دیگر است ،در حال
حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی به بهانه کمبود
نقدینگی ،دستمزد کارگران خود را با تاخیر میپردازند .در
حال حاضر ،دستمزد مهرماه کارگران در حال واریز شدن
به حسابهایشان است.

تجمع کارگران فاز  64شرکت احداث

اخراج  2۷۷نفر از کارگران کارخانه نخ

کنگان در اعتراض به معوقات مزدی!

البرز در قزوین!

روز شنبه  ۳3دی ماه ،در یک گزارش ویدئویی تشریح شد
که کارگران کنگان فاز  ۶1شرکت احداث ،از برج  ۵تا االن
یعنی  ۳3دی ماه  ۱ماه حقوق نگرفته اند و به همین دلیل
هم دست به تجمع اعتراضی زدند .کارگری که دارد
ماهیانه  ۶۹33تا  ۶۵33می گیرد ،از برج  ۵حقوق نگرفته
است .االن امروز  ۳3دیِ  ۵۱میرود برای حقوقش ،به او
می گویند :اگه می خواهی توی زمستون ،شبِ عیدی
اخراج نشوی ،برو سرِ کارت .کارگر می گوید :من از
گُشنگی مُردَم.

به گزارش روز سه شنبه  ۶۵دی ماه ،جمعی از کارگران
کارخانه نخ البرز در شهر صنعتی البرز قزوین گفتند:
دستمزد حدود  ۹3۵کارگر قراردادی از شهریور پرداخت
نشده و این کارگران بیش از  1ماه معوقات مزدی دارند .در
مورد زمان پرداخت این مطالبات ،هیچ وعدهای به ما داده
نشده و همچنان بدون پول و بیانگیزه ،به کار ادامه
میدهیم .این در شرایطی است که حدود  ۹33نفر از
کارگران قراردادی در  ۹ماه گذشته تمدید قرارداد انجام
نشده است.

اعتراض کارگران تعمیرات خطوط راهآهن

عدم پرداخت حقوق  64۷نفر از کارگران

اظهار داشت :این واحد تولیدی وابسته به بخش خصوصی

شمال شرق نسبت به حقوق معوقه خود

معدن طالی زرشوران تکاب
روز یکشنبه  ۶۳دی ماه ،تعدادی از کارگران این معدن
گفتند ۶13 :کارگر معدن طالی زرشوران تکاب ،تا پایان
مهر ماه سال جاری در استخدام شرکت پیمانکاری
"گسترش راه معدن شهسوار" بودند و از مهر ماه سال
جاری ،پیگیر این مطالبات هستند ،مطالباتی که بین  1تا ۵
میلیون تومان ارزش دارد و شامل حق سنوات ،حق
مرخصی ،اضافه کاری و عیدی و پاداش سال جاری است
و پیمانکار پیشین هنوز با آنها تسویه حساب نکردهاست .بر
اساس این گزارش ،کارگران شکایتی علیه پیمانکار در اداره
کار شهرستان تکاب مطرح و احکامی به نفع کارگران
صادر شده است ،اما به دلیل اعتراضی که پیمانکار انجام
دادهاست ،اجرای این احکام با مشکل مواجه شده است.

واقع درقرچک ورامین بیش از  133کارگر دارد که
(کارفرما) با حدود  ۹33کارگر هرکدام بین  ۹تا  ۰سال
سابقه کار ،قرارداد خود را تمدید نکرده است .در حال حاضر
کارگرانی که در این واحد تولیدی مشغول کارند با  ۹ماه
مزد معوقه ،نگران از دست دادن شغل خود شدهاند .در
شرایط کنونی آنچه برای کارگران این کارخانه حائز اهمیت
است ،حفظ امنیت شغلی است چراکه در منطقه محل
کارشان فرصت شغلی دیگری وجود ندارد اما آنها باید
پاسخگوی نیازهای خانوادههایشان باشند .در این زمینه
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ورامین،
با تایید خبر تعدیل حدود  ۹33نفر از کارگران کارخانه وارنا،
گفت :این کارگران تقریبا از  ۹ماه قبل به مرور بعد از اتمام
قرارداد کار از سوی کارفرما اخراج شدهاند .کارگران تعدیل
شده در این فاصله برای پیگیری مطالبات خود به اداره کار
شکایت کردهاند.

خراسان جنوبی پرداخت نشده است

 1ماه مزد کارگران پیمانکاری شاغل در

بیکاری  2۷۷کارگر کارخانه شیر وارنا در
پی تمدید نشدن قرارداد کاری
روز یکشنبه  ۹1دی ماه ،یکی از کارگران کارخانه شیر وارنا

از صبح روز شنبه  ۹۳دی ماه ،نزدیک به  ۱33کارگر
پیمانی شرکت پیمانکاری "تراورس" راهآهن شمال شرق
تا روز یکشنبه  ۹1دی ماه ،در اعتراض به تاخیر افتادن ۳
ماه مزد و  ۵ماه حق بیمه از سوی پیمانکار با اعتراض در
محل کارشان خواستار پیگیری مطالبات خود از کارفرما
شدهاند .کارگران این واحد صنعتی از  1تا  ۰سال سابقه
کار ،معوقات حقوقی خود در ماههای مهر ،آبان و آذر را
دریافت نکرده اند .کارگران معترض که در زمینه تعمیرات
خطوط راهآهن مشغول کار هستند ،میگویند :حداقل
دستمزدی که به عنوان کارگر تعمیرکار از پیمانکاران
دریافت میکنیم ،کفاف زندگی ما را نمیدهد.

مرگ یک کارگر در اثرسقوط و ریزش
ساختمان  ۰طبقه در شهرستان یاسوج!
روز پنجشنبه  ۵بهمن ماه ،مدیرکل جمعیت هاللاحمر
استان کهکیلویه و بویراحمد گفت :هنگامی که  ۹کارگر
کرمانشاهی در حال بتنریزی بودند یک ساختمان  ۵طبقه
در خیابان سروش شهرستان یاسوج بودند این ساختمان
سقوط و ریزش می کند ،به علت حجم آواری که روی سر
و سینه یک کارگر ریخته شده و وی از ناحیه سر به شدت
آسیب دیده بود ،جان خود را از دست می دهد .کارگر دیگر
هم که در این حادثه مصدوم گشته بود توسط تیمهای
امداد و نجات به بیمارستان شهید بهشتی منتقل می شود.
گزارش به نقل از حاضران در محل وقوع این حادثه می
افزاید :این ساختمان زمان حادثه مهندس ناظر نداشته
است.

 3ماه مزد کارگران شهرداری طبس در
بر اساس گزارش روز دوشنبه  ۶۰دی ماه ۶۳3 ،کارگر
شاغل در مجموعههای شهرداری طبس واقع در استان
خراسان جنوبی که به صورت قراردادی و شرکتی در بخش
خدمات و فضای سبز شهرداری طبس مشغول کارند،
میگویند :مهمترین عامل پرداخت نشدن مزد آنها ،بهانه
کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی در شهرداری است .جدا
از موضوع به تاخیر افتادن مطالبات مزدی ،شهرداری حق
بیمه آنها را به تامین اجتماعی واریز نکرده است .تاخیر در
پرداخت حق بیمه آنان باعث شده که اداره تامین اجتماعی
طبس در برخی از ماههای سال از تمدید وتعویض
دفترچههای درمانی آنان خوداری کند.

کارگران کارخانه چینی اصفهان  3ماه
مزد طلب دارند
روز دوشنبه  ۶۰دی ماه ،کارگران چینی اصفهان از دیرکرد
 ۳ماهه در پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد کردند و
گفتند :این تاخیر در پرداخت باعث شده نه تنها در تامین
هزینههای روزمره ناتوان باشیم ،بلکه مجبور شدهایم از

فاز  22و  24پارس جنوبی
پرداخت نشده است

روز شنبه  ۶۱دی ماه ،یکی از کارگرانِ پیمانکاری شاغل
در فاز  ۹۹و  ۹1در منطقه پارس جنوبی گفت :بین روزهای
 ۶1تا  ۶۰آذر ماه سال جاری بود که  ۱۵درصدِ مزد تیرماه
جاری پرداخت شد و مابقی آن طی دو هفته بعد به حساب
کارگران واریز شد .از این تاریخ به بعد نهتنها یک ریال
بابت دستمزد مرداد ماه تا دی ماه به کارگران پرداخت
نشد ،بلکه کارفرما از پرداخت مساعده نیز به کارگران
است.
ورزیده
ممانعت

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

برای تماس با چریکهای فدائی خلق
ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید:
BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX
"زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد،
آن هم آسیبی که به مرگ وی بیانجامد ،این را ما قتل غیر عمد
می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب
وارده به مرگ طرف مقابل منجر خواهد شد ،آنگاه عمل او را
قتل عمد می نامیم .هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان

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

وضعی قرار می دهد که آنها به طور حتم به دام مرگی زودرس
و غیر طبیعی می افتند ،مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال
خشونت که مرگ در اثر شلیک گلوله و یا به ضرب شمشیر ،وقتی
جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حیات محروم ساخته و
آنها را در شرایطی قرار می دهد که در آن قادر به زندگی
کردن نیستند ،وقتی آنها را به زور چوب قانون مجبور می سازد
که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتیجۀ اجتناب ناپذیر این
شرایط است فرا رسد؛ وقتی جامعه می داند و به خوبی هم می
داند که این هزاران نفر اجبارا قربانی این شرایط خواهند شد،
و با وجود این ،شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دارد ،این
عمل جامعه یک نوع قتل عمد است ،درست مثل قتل عمد توسط
یک فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه ،قتلی که هیچ کس نمی تواند
در قبال آن از خویشتن دفاع کند .قتلی که ظاهرا قتل نیست،

چریکهای فدائی خلق ایران

زیرا کسی قاتل را نمی بیند ،زیرا که مرگ این قربانی چونان
مرگی طبیعی به نظر می آید چرا که در آن ،تعرض به عمل
آمده بیشتر ناشی از بی عملی ست تا انجام وظیفه .ولی در هر
حال در اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است "

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق ،به رهبری طبقۀ کارگر!

