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ماهنامه کارگری

دومین هفته اعتصاب کارگران خطوط

در بارۀ زندگی رفیق شهید

ریلی منطقه آذربایجان به دلیل

محمد رضا هدایتی

معوقات مزدی!

سرسخن:
قیامهای توده ای و طبقۀ کارگر
از خیزش بزرگ دی ماه  6931که کارگران و توده های
ستمدیده در نزدیک به  641شهر و روستا بپاخاستند و
فریاد "مرگ بر دیکتاتور" و " مرگ بر جمهوری اسالمی"
سر دادند و خواهان "نان،کار و آزادی" شدند تا به امروز
شاهد تداوم تظاهرات و شورشهای مردمی در گوشه و
کنار کشور بوده ایم .این موج های بزرگ مبارزاتی در حالی
که پوسیدگی و ورشکستگی جمهوری اسالمی را در مقابل
چشم همگان قرار داده ،چهره سیاسی جامعه را نیز
دگرگون نموده است .وجه مشخصه این خیزش ها فقدان
سازمان و رهبری و بالطبع خود به خودی بودن آنها در
حین حضور گسترده کارگران و ارتش بیشمار کار ،ارتش
گرسنگان در آنها می باشد .پتانسیل عظیم اعتراضی در
صفوف کارگران ،جوانان تهی دست و بیکار به مثابه ارتش
ذخیره کار و انرژی نهفته در بین همه اقشار و طبفات
ستمدیده جامعه انعکاس شرایط بس ظالمانه و طافت
فرسای حاکم بر زندگی آنهاست؛ و همه اینها بیانگر شرایط
بسیار دشوار و دهشتناکی می باشد که رژیم جمهوری
اسالمی به مثابه یک رژیم وابسته به امپریالیسم هم با
اجرای فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ،این
ارگان های امپریالیستی ،و هم با سرریز کردن بودجه
مملکت به میدان های جنگهائی که به نفع امپریالیستها در
منطقه جریان دارد ،برای کارگران و دیگر توده های تحت
ستم جامعه ما به وجود آورده است .از این روست که خشم
و نفرت توده های دربند ما از جمهوری اسالمی و نظم
ظالمانه حاکم ،هر روز به هر بهانه ای به آشکاری بروز پیدا
می کند و مبارزات خود به خودی آنان گاه به قیام هائی
در این شهر یا آن شهر هم فرا می روید .اما ،برغم این
واقعیت و علیرغم حضور گسترده کارگران و بی چیزان در
مبارزات توده ای شاهدیم که برخی تحلیل های سیاسی با
بهانه ها و توجیهات مختلف و از جمله فقدان رهبری
کارگری بر سر این مبارزات ،بهای الزم را به جنبش
انقالبی کنونی نمی دهند .این تحلیل ها که اغلب در لفافه
صفحه 2
های "چپ" مطرح می شوند ،سعی دارند

صبح روز چهارشنبه  9مرداد ماه ،کارگران شرکت گسترش
آهن راه منطقه آذربایجان که در دومین هفته اعتصاب خود
بهسر میبرند با بیان اینکه مدیرکل راهآهن این منطقه
گفته است ،به زودی مطالبات مزدی عقب افتاده
اردیبهشت و خرداد ماه کارگران خطوط ریلی پرداخت
میشود ،گفتند :تا دریافت حداقل یک ماه حقوق معوقه،
کار نخواهیم کرد .بر اساس این گزارش :این اعتصابات از
حوزه سلماس شروع شده و در طول هفته به حوزههای
تبریز ،صوفیان ،عجبشیر ،مرند و شرفخانه کشیده شده
است .این کارگران به عدم پرداخت حقوق معوقه ،کاهش
ضریب سختی کار و عدم تسویه مطالباتشان از طرف
کارفرمای سابق این شرکت (تراورس) معترض هستند.
دامنه این اعتراضات محدود به آذربایجان نشده و روز 96
تیرماه گروهی از کارگران تراورس در منطقه اسالمشهر
تهران در محدوده ایستگاه راهآهن تجمع کردند .یکی از
کارگران گسترش آهن راه حوزه تبریز گفت :از تاریخ
6/61/6931که شرکت گسترش آهن راه بر سر کار آمده،
مشکالت بسیاری برای ما کارگران به وجود آورده است.
شرکت سابق که تراورس بود ،به هرکدام از ما کارگران
حدود  ۸میلیون بدهکار است.

تداوم تجمع اعتراضی کارگران مجتمع
هفتتپه در اعتراض به معوقات مزدی!
روز یکشنبه  64مرداد ماه ،کارگران مجتمع هفتتپه اعالم
داشتند :از روز جمعه  6۱مرداد ماه ،برای دریافت معوقات
مزدی مان در محوطه کارخانه مقابل دفتر مدیریت تجمع
کردهایم؛ اما هربار به جز وعده ،سخن دیگری از زبان
کارفرما و مسئوالن مربوطه نشنیدیم .در نتیجه ادامه همین
وضعیت به ناچار  ۱روز جمعه و شنبه نیز در محدوده دفتر
مدیریت که در محوطه کارخانه قرار دارد ،جمع شدیم تا
بلکه این بار وعدههای تکراری رنگ اجرایی به خود بگیرد.

در  61دی ماه سال ،6911گشت های کمیته مشترک
رژیم جنایتکار سلطنت در مشهد ،به دو چریک فدائی خلق
در خیابان طبرسی این شهر مشکوک شده و آنها را جهت
دستگیری ،مورد یورش خود قرار دادند .یکی از این رفقا،
چریک فدائی خلق ،محمد رضا هدایتی بود که در مواجهه
با تعرض مزدوران ساواک پهلوی ،به خاطر حفظ اسرار
خلق با خوردن سیانور تالش کرد که زنده به دست دشمن
نیفتد .مزدوران شاه ،رفیق محمد رضا را فورا به بیمارستان
منتقل کرده و با استفاده از امکانات پزشکی ،موفق شدند
تاثیر سیانور را خنثی ساخته و سپس وی را برای بازجوئی و
شکنجه برای کسب اطالعاتش به ساواک مشهد منتقل
نمودند .از بدو ورود رفیق هدایتی به ساواک دژخیمان
ساواک این چریک دالور را تحت شدید ترین شکنجه ها
قرار دادند تا اطالعاتش را به دست آورند؛ اما او با مقاومت
قهرمانانه اش دشمن را شکست داد .بطوری که چند روز
بعد ،رفیق در زیر شکنجه به شهادت رسید .کشتن این
فرزند رشید مردم ایران توسط دژخیمان ساواک در زیر
شکنجه ،لکه ننگ دیگری بود که هیچ گاه از پیشانی آن
رژیم پاک نشد و نخواهد شد .بعد از قیام بهمن و سرنگونی
رژیم وابسته به امپریالیسم شاه ،عکسی از رفیق هدایتی
زمانی که در ساواک مشهد زیر شکنجه قرار داشت به
دست انقالبیون افتاد که آثار شکنجه کامال در چهره اش
پیدا بود؛ این عکس ،رفیق را در شرایطی نشان می داد که
زیر چشمانش کامال کبود بود و در صورتش چند جای
سوختگی با آتش سیگار به چشم می خورد .این شواهد
گوشه ای از حدت وحشی گری و تبهکاری مزدوران
ساواک شاه در آن دوره علیه چریکهای فدایی خلق و سایر
صفحه3
مبارزین راه مردم را نشان می داد.
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را تنها مبارزه برای تحقق خواستهای صنفی خود و یا خودبخودی کنونی در شرایطی توسط پاسیفیستهای وطنی
از صفحه 9
قیامهای توده ای و...
صرفاً ایجاد تشکل های کارگری در محل کار خود جا تبلیغ و ترویج می شوند که دستگاه های سرکوب نظام و
چه قیام های توده ای دیماه و چه مبارزات انقالبی بعد از
بزنند و سرنوشت کارگران ایران را از دیگر توده های دربند اتاقهای فکر آنها نیز با سرکوب وحشیانه این جنبش ها و
آن را به گونه ای ،امری نامربوط به طبقه کارگر ایران
ایران جدا جلوه می دهند ،اینان نه دوست کارگران بلکه در تالش برای به انحراف بردن و کنترل آنان می کوشند
نشان دهند .از قرار ،چنین نیرو هائی کارگر را صرفا در لباس دوست در مقابل آنها قرار دارند و خواسته یا ناخواسته کارگران یعنی نیروی انقالبی اصلی جامعه ما را از شرکت و
محیط کارخانه به عنوان کارگر می شناسند! و اشکال
و تالش برای تعمیق و گسترش این
مبارزات کارگران را هم به مبارزه
جنبش ها باز دارند .طبقه کارگر مبارز
کسانی که امروز ،در شرایطی که یک جنبش انقالبی در جامعه جریان دارد ،سعی
آنان در کارخانه و به امر توقف
ایران امروز باید بیش از هر وقت دیگر
دارند وظیفه کارگران را تنها مبارزه برای تحقق خواستهای صنفی خود و یا صرفاً
تولید از سوی کارگران خالصه می
دریابد که وظیفه اصلی اش حرکت در
ایجاد تشکل های کارگری در محل کار خود جا بزنند و سرنوشت کارگران ایران را
کنند .از این رو گاه حتی به صراحت
جهت کسب قدرت سیاسی به دست
از دیگر توده های دربند ایران جدا جلوه می دهند ،اینان نه دوست کارگران بلکه
مطرح می شود که شکل اعتراضات
خود می باشد و این اوست که رسالت
در لباس دوست در مقابل آنها قرار دارند و خواسته یا ناخواسته در جهت حفظ
کارگران به گونه ای نیست که در
رهبری جنبش انقالبی توده های
وضع ظالمانه موجود حرکت می کنند ،چرا که در واقعیت امر ،سرنوشت کارگران در
قیام های توده ای در این یا آن
ستمدیده ایران را به عهده دارد .باید
دوران بحرانی کنونی ،به سرنوشت همین جنبش انقالبی جاری در جامعه وابسته
شهر بروز می کند .برخی حتی تا
بداند که در شرایط کنونی تالش و
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آنجا پیش می روند که حضور پر
کوشش کارگران آگاه و رزمنده جهت
رنگ کارگران در مبارزات توده ای
شرکت آگاهانه در این جنبش باز می دارند نه به کارگران بلکه به دشمنان
متشکل شدن در گروه های سیاسی –
را انکار نموده و حتی به کارگران
کارگران یعنی کسانی که خواستار حفظ سیستم سرمایه داری حاکم می باشند
نظامی و حرکت در جهت سازماندهی
رهنمود می دهند که نباید به این
خدمت می کنند .ایده های انحرافی فوق برای بازداشتن کارگران از شرکت و
مسلح ستمدیدگان گامی مهم در این
اعتراضات بپیوندند .چنین رهنمود
ارتقاء جنبش های خودبخودی کنونی در شرایطی توسط پاسیفیستهای وطنی
جهت می باشد .از این رو طبقه کارگر
های پاسیفیستی ای به کارگران
ما باید در کنار انجام مبارزه اقتصادی
تبلیغ و ترویج می شوند که دستگاه های سرکوب نظام و اتاقهای فکر آن نیز با
مبارز ایران یادآور رهنمودهائی است
اش که برای تأمین معاش و دفاع از
سرکوب وحشیانه این جنبش ها و تالش برای به انحراف بردن و کنترل آنان می
که اکونومیستها به مثابه نیروهای
انسانیت و شرفش صورت می گیرد،
کوشند کارگران یعنی نیروی انقالبی اصلی جامعه ما را از شرکت و و تالش برای
کوته بین در طول تاریخ جنبش
عمده توجه خود را به شرکت هر چه
تعمیق و گسترش این جنبش ها باز دارند.
طبقه کارگر به آنان داده اند و لنین
آگاهانه تر و جدی تر در جنبش انقالبی
در کتاب " چه باید کرد" از زوایای
در جهت حفظ وضع ظالمانه موجود حرکت می کنند ،چرا جاری معطوف دارد .واقعیت این است که خواستهای
مختلف پته آنها را روی آب ریخته و از جمله نشان داده
که در واقعیت امر ،سرنوشت کارگران در دوران بحرانی عمومی ستمدیدگان جامعه از خواست نان ،کار و آزادی
است که " کسی که توجه و حس مشاهده و ذهن طبقه کنونی ،به سرنوشت همین جنبش انقالبی جاری در جامعه
گرفته تا خواست برای رفع ستم از زنان و پایان دادن به
کارگر را فقط و فقط و حتی در اکثر موارد به خود وی
وابسته است .لذا اینان که خود سعی در تقویت این جنبش ستم ملی و مذهبی و غیره همگی خواستهای متعلق به
معطوف می دارد ،سوسیال دموکرات نیست( ".منظور از
نمی کنند و کارگران را نیز از شرکت آگاهانه در این جنبش طبقه کارگر نیز می باشند و تنها این طبقه است که می
"سوسیال دموکرات" در آن دوره ،همان "کمونیست"،
باز می دارند نه به کارگران بلکه به دشمنان کارگران یعنی تواند و باید در جهت پایان دادن به این ستمها و رهائی
طرفدار واقعی طبقه کارگر می باشد).
کسانی که خواستار حفظ سیستم سرمایه داری حاکم می خود از قید هر گونه ستم و استثمار حرکت کند و این
در حقیقت کسانی که امروز ،در شرایطی که یک جنبش
باشند خدمت می کنند .ایده های انحرافی فوق برای حرکت را به سرانجام برساند.
انقالبی در جامعه جریان دارد ،سعی دارند وظیفه کارگران بازداشتن کارگران از شرکت و ارتقاء جنبش های

تجمع کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی در مقابل مجمع تشخیص مصلحت و مجلس

جان باختن یک کارگر  25سالهِ

صبح روز شنبه  91تیر ماه ،جمعی از کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی از سراسر کشور به تهران آمدند و در اعتراض به
عدم تصویب طرح جذب ،مقابل مجمع تشخیص مصلحت نظام تجمع کردند .معترضین میگویند :ایراداتی که مجمع
تشخیص مصلحت نظام به طرح جذبِ مصوب مجلس گرفته ،بدون رایزنی و مشورت با ما بوده و درخواست داریم
فرصتی به ما بدهند تا از طرح دفاع کنیم .بر اساس این گزارش ،طرح جذب کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی پس از
تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که پس از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد به این طرح
وارد کرد .روز یکشنبه  96تیر ماه ،در ادامه تجمع روز گذشته ،کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی ،معترضان در مقابل
مجلس شورای اسالمی جمع شدند .در این تجمع چند صد نفر از کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی از سراسر کشور به
تهران آمدهاند و خواستار رفع سریع ایرادات وارد به طرح جذب هستند.

افغانستانی بر اثر تخریب دیواره چاه

تجمع بازنشستگان فوالد مقابل ساختمان صندوق فوالد در تهران
صبح روز یکشنبه  96تیر ماه ،جمعی از بازنشستگان صنعت فوالد کشور از مناطقی همچون کرمان ،اصفهان ،مشهد،
مبارکه ،زیرآب ،طبس ،سمنان ،شاهرود ،سنگرود به تهران آمده و مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فوالد واقع در
خیابان خالد استانبولی تجمع کردند .تجمعکنندگان خواستار اجرای همسانسازی براساس تبصره  1ماده  613آییننامه
فوالد ،دریافت مطالبات معوقه ،تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آییننامه فوالد و تسریع در پرداخت مستمری
ماهانه خود از صندوق فوالد شدند.

روز چهارشنبه  9مرداد ماه ،سخنگوی سازمان آتشنشانی
اعالم کرد که  :ظهر چهارشنبه تعدادی از کارگران در
بخش پارکینگ یک مجتمع مسکونی در جاده مخصوص
کرج ،خیابان بیمه دو ،مشغول حفر چاه بودند که در عمق
 61متری به یکباره بخش زیادی از دیوارههای چاه و
همچنین قسمت انباری چاه تخریب میشود .وی با بیان
اینکه آتشنشانان سامانه  6۱1پس از وصول خبر
بالفاصله به محل حادثه رفتند ،افزود :آتشنشانان
عملیات رهاسازی و خاکبرداری را آغاز کردند و پس از
مدتی تالش موفق شدند یک کارگر  ۱1ساله تبعه کشور
افغانستان را که در انتهای انباری چاه در زیر خاک گرفتار
شده بود را خارج کنند و به عوامل اورژانس تحویل دهند.
پس از معاینات مشخص شد که وی جان خود را از
دست داده است.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
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ماهنامه کارگری
در باره زندگی رفیقِ شهید ،محمد رضا ...

از صفحه 9

در زمان سلطنت شاه و به خصوص در دهه پنجاه و با
آغاز جنبش مسلحانه در ایران ،در شرایطی که رژیم شاه
در تداوم این جنبش ،چشم انداز مرگ خود را می دید ،اعمال
شکنجه های وحشیانه و کشتن زندانیان در زیر شکنجه
امر نادری نبود .رژیم شاه که می دید رشد و گسترش
جنبش مسلحانه برغم تمام سرکوبها ،با حمایت معنوی و
مادی مردم روبرو شده و زنگ پایان دوران زندگی اش را به
صدا درآورده همچون خرس زخمی به هر جنایتی متوسل
می شد تا این جنبش را سرکوب و سلطه استثمارگرانه
خود را طوالنی تر نماید .لیست اسامی انقالبیونی که به
عکس رفیق محمد رضا هدایتی پس از
دست دژخیمان ساواک در زیر شکنجه جان باختند خود
شکنجه توسط ساواک
گویای این تالش مذبوحانه و جلوه آشکاری از مقاومت خلقی
بود که برای آزادی بپاخاسته بود؛ خلقی که می رفت در این نبرد مرگ و زندگی با انداختن رژیم
سلطنت پهلوی به زباله دان تاریخ بر سلطه این رژیم جنایتکار نقطه پایانی بگذارد؛ خلقی که می دانست
برای رسیدن به این هدف دادن قربانیهائی بیشمار اجتنابناپذیر است؛ خلقی که سرانجام در جریان
انقالب سالهای  15-11با الهام از مبارزات چریکهای فدایی خلق و سایر سازمانهای مبارز ،نقطه پایانی
بر پرونده سراسر جنایت خاندان پهلوی گذارد.
رفیق محمدرضا هدایتی اهل بروجرد و دانشجوی سال چهارم راه و ساختمان در دانشگاه علم و صنعت
بود که یکبار در تیر ماه سال  691۱به وسیله ساواک دستگیر و شیوه های برخورد جنایتکارانۀ دژخیمان
ساواک را با پوست و گوشت خود تجربه کرده بود .وی پس از گذراندن دوسال زندانی که به آن محکوم
شده بود ،در شهریور سال  6914از زندان آزاد شد .آنچه وی در زندانهای شاه دیده و تجربه کرده بود
تنها عزمش را به مبارزه برای سرنگونی این رژیم ددمنش فزونی بخشید .به همین دلیل هم در زمان
آزادی ،در جستجوی راهی برای پیوستن به سازمان چریکهای فدائی خلق بود که سرانجام این راه را پیدا
و توانست در ارتباط با سازمان قرارگیرد .اما متاسفانه در جریان اعزامش به مشهد دستگیر و زیر شکنجه
به شهادت رسید .ساواک مشهد مرگ این چریک فدائی در زیر شکنجه را در تاریخ  ۱4دی ماه سال 11
چنین به ساواک مرکز گزارش داده است":هدایتی خرابکار دستگیر شده از  4۸ساعت قبل به علت
ناراحتی داخلی طبق تحویز پزشک به وسیله سرم غذایی نگهداری می شد؛ لیکن در شب گذشته به طور
ناگهانی به خالت اغما در آمد که به بیمارستان اعزام و درگذشت" .جالب است که علیرغم این همه
جنایت ،بازهم سلطنت طلبان بیشرم و حامیان سینه چاک سلطنت پهلوی می کوشند تا بر بستر جنایات
انجام شده توسط فرزند خلف ساواک یعنی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ،خود را دمکرات معرفی
کرده و با فریب مردم تالش می ورزند تا نظر اربابانشان را برای دو باره به قدرت رسیدن جلب کنند .تا با
ریختن خون جوانان مبارزی نظیر رفیق رضا هدایتی بار دیگر بساط دار و شکنجه را در این فالت خونین
بر قرار سازند.
یاد رفیق محمد رضا هدایتی گرامی و راهش پر رهرو باد!

تجمع ادامه دار کشاورزان و باغداران غرب و شرق اصفهان
روز سه شنبه  ۱1تیر ماه ،کشاورزان و باغداران غرب و شرق استان اصفهان در مقابل شرکت سهامی آب
منطقهای استان تجمع کردند .در توضیح وضعیت کشاورزان اصفهان و دلیل تجمعات پی در پی آنها
معترضین می گویند:حقآبه های مردم را وزارت نیرو به یغما برده است ،نه حاضر است حقآبه کشاورزان را
به آنها تحویل دهد و نه خسارتی به آنها پرداخت میکند ،هر وقت هم کشاورزان اعتراضی میکنند ،با
قوه قهریه با آنها برخورد میشود .این افراد تاکنون به مراکز و نهادهای متعددی برای پیگیری
مطالباتشان رجوع کردهاند .نه از دستگاه قضایی جواب گرفتهاند و نه از نهاد ریاست جمهوری! مجلس
هم تاکنون اقدامی نکرده است .وزارت نیرو هم به عنوان دستگاه اجرایی مسئول میگوید :توانایی
برآوردن مطالبات کشاورزان را ندارد .یکی از کشاورزان معترضین همچنین گفت :نمایندگان مجلس
حداکثر کاری که بتوانند انجام دهند طرح پرسش از وزیر نیرو است .وزیر هم به مجلس آمده ،جوابی
میدهد و بقیه نمایندگان را نیز به همین طریق مجاب میکند .من تعجب میکنم از نمایندگان مجلسی
که با پاسخهای وزیر نیرو مجاب میشوند .آنها مگر نمیبینند که زایندهرود خشک شده است.

شماره  ،55پانزدهُم مرداد 9317
کارگران حدود نیمی از معادن استان بدون حضور
مسئول فنی در این فضاها کار می کنند!
روز سهشنبه  63تیر ماه ،رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران
در جمع خبرنگاران گفت :از  665معدن فعال در مازندران  11معدن
دارای مسئول فنی هستند ،حقوق هر مسئول فنی معدن میانگین یک
و نیم تا  ۱میلیون تومان هست ،درگیر بودن بهرهبرداران معادن با
مسائل مالی و عدم کسب درآمد الزم باعث شده تا آنها از بکارگیری
مسئول فنی سرباز بزنند .هرچند حضور مسئول فنی نمی تواند مانع
بروز حوادث در معادن و خسارتهای جانی و مالی آن شود اما این
افراد با اعالم نقاط و مسائل خطرآفرین میتوانند در کنترل آن
تاثیرگذار باشند .نامبرده وضعیت ایمنی و تجهیزات معادن زغال سنگِ
یکی از شرکتهای بهرهبردار استان را زیر شرایط مطلوب توصیف کرد
و گفت :این شرکت بهرهبردارِ  1معدن زغال سنگ مازندران عالوه بر
قدیمی بودن تجهیزات استخراج ،امکانات ایمنی کارگران را در معادنش
ندارد تا جایی که کپسول آتش نشانی معادن این شرکت شارژ نشده و
مدتهاست که از موعد شارژ آنها گذشته است .وی با تاکید بر اینکه در
برخی از این معادن بالغ بر  ۱11کارگر کار میکنند ،هشدار داد :در
صورت عدم توجه جدی و به موقع نسبت به این مسئله ،تکرار حادثه
ناگوار معدن 'یورت' دور از انتظار نیست .مازندران  ۱41معدن دارد که
 665معدن با استخراج  61نوع ماده معدنی فعال هستند.

داشتن سرپناهِ مناسب مشکل عمده بازنشستگان
تامین اجتماعیِ تهران
روز یکشنبه  ۱4تیر ماه ،کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین
اجتماعی شهرستان تهران با صدور بیانیهای اعالم داشتند :سقوط
ارزش پول ملی ،باعث کاهش قدرت خرید و توانایی اقتصادی صاحبان
درآمد باالخص بازنشستگان و مستمریبگیران شده است .
در بخشهایی از متن بیانیه آمده است :همسانسازی حقوق
بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی کامال وجاهت قانونی
داشته و بر مبنای احکام و مصوبات قانونی میباشد ،که اجرای آن
تکلیف سازمان میباشد .باتوجه به اینکه این قانون در سایر صندوق ها
ازجمله کشوری و لشکری و سایر نهادها و سازمانها مدتهاست اجرا
میشود از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درخواست مینماییم
جهت اجرای این قانون دستورات الزم را صادر فرمایند .با توجه به
اینکه در سایر صندوقها بخشی از هزینههایِ بیمه مکملِ درمان از
محل آوردهِ صندوق و بخشی دیگر توسط بیمه شدگان تامین میشود
ولی در سازمان تامین اجتماعی صددرصد این هزینهها توسط
(مستمریبگیران) تامین و پرداخت میگردد ،بنابراین شایسته نیست که
سهم حق بیمه مکمل کسر شده از حقوق ماهیانه مستمریبگیران پس
از کسر به حساب شرکت طرف قرارداد (آتیهسازان حافظ) واریز نشود و
موجب ایجاد مشکالت و معضالتی برای بیمهشدگان شود .لذا از
مدیرعامل سازمان میخواهیم ضمن پرداخت معوقات ،حق بیمه کسر
شده را به صورت ماهیانه به شرکت طرف قرارداد پرداخت نمایند.
همچنین ما از وزرای محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و مسکن و
شهرسازی و مدیرِ عامل سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم برای رفع
مشکل بیمهشدگان در این زمینه که به صورت معضل جدی و
تعیینکننده برای آنان در آمده اقدامات ضروری را به عمل آورند.

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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ماهنامه کارگری
سیزدهمین روز اعتصاب و تجمع کارگران

اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها توسط

تجمع کارگران تراورس در اعتراض به

خط و ابنیه فنی راهآهن کشور

کارگران کارخانه فوالد بویرصنعت یاسوج

پرداخت نشدن معوقات مزدی

روز چهارشنبه  61مرداد ماه ،صدها نفر از کارگران شاغل
در شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن کشور
که تحت مدیریت شرکت پیمانکاری "تراورس" فعالیت
دارند 69 ،روز است که در اعتراض به دریافت نکردن
حقوق طی  9تا  4ماه گذشته دست از کار کشیدهاند و
پایان اعتراض خود را به دریافت معوقات مزدیشان منوط
کردهاند .کارگران معترض می گویند :همه مسئوالن بویژه
مسئوالن استان و شهرستانی از موضوع اعتصاب کارگران
نواحی مختلف خطوط ابنیه فنی با خبرند اما هیچ توجهی
به مطالبات کارگران ندارند .روز یکشنبه  64مرداد ماه،
یکی از کارگران معترض در نگهداری خط و ابنیه فنی راه
آهن از گسترده شدن اعتراضات صنفی کارگران این واحد
خدماتی خبر داد و گفت :امروز یکشنبه اعتراض صنفی
کارگران خطوط ابنیه فنی کشور با همراهی کارگران حوزه
احمدآباد هرمزگان و نگهداری ایستگاه ابومسلم و چند
ایستگاه دیگر گستردهتر شده است .کارگران معترض که در
اجتماع امروز خود همچنین خواستار دریافت مطالبات
صنفی خود هستند ،افزودند :اگر دستکم  9ماه معوقات
مزدی آنها به صورت کامل پرداخت شود ،دلیلی برای
استمرار این اعتراض صنفی وجود ندارد.

روز شنبه  61تیر ماه ،گروهی از کارگران کارخانه فوالد
بویرصنعت یاسوج که بیش از یک سال است حقوقی
دریافت نکردهاند ،برای چندمین بار مقابل ساختمان
استانداری کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند .یکی از
کارگران معترض میگوید :چندین سال است از کارفرمای
کارخانه بویرصنعت طلب مزدی داریم اما وقتی برای
دریافت مطالبات معوقه خود به دفتر کارفرما مراجعه
میکنیم ،کارفرما در پاسخ میگوید :منابع مالی کافی برای
پرداخت مطالباتمان را ندارد .بیشتر کارگران این کارخانه
نانآور خانه هستند و طبعا به دلیل عدم دریافت حقوق،
مشکالت زیادی برای آنها و خانوادههایشان ایجاد شده
است .همچنین از مهر ماه سال  31حق بیمه کارگران به
تامین اجتماعی پرداخت نشده و عالوه بر آن در سوابق
بیمهای هر یک از کارگران مشکالتی دیده میشود .به
عنوان مثال کارگری که  ۸سال سابقه بیمهای در این
کارخانه باید داشته باشد کارفرما فقط سه سال حق بیمه
آن را به تامین اجتماعی پرداخت کرده است .این در
صورتیست که هر ماه مبالغ قابل توجهی از دستمزد
کارگران برای پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی کسر
شده است.

صبح روز چهارشنبه 9مرداد ،به دنبال برپایی تجمعات
صنفی کارگران تراورس در نقاط مختلف کشور ،گروهی از
کارگران تراورس بار دیگر به صورت جداگانه اما همزمان
دراسالمشهرتهران ،کرج،لرستان ،آذربایجان ،زاگرس،
شاهرود ،دامغان و سمنان در اعتراض به پرداخت نشدن
دستکم  9ماه معوقات مزدی ،در منطقه محل اشتغال خود
تجمع کردند .بر اساس این گزارش ،این اعتراض صنفی به
دنبال فراخوان روز پنجشنبه  ۱۸تیر ماهِ کارگران خطوط
ریلی راهآهن صورت گرفته است.

اعتراض برای مطالبات صنفی منجر به

بیکاری  ۸میلیون کولبر زحمتکش

اخراج  52کارگر شهرداری المرد شد

به گزارش روز شنبه  91تیر ماه ،نماینده حوزه انتخابیه
مهاباد و عضو هیئت ریئسه کمیسیون کشاورزی ،آب و
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ،درباره وضعیت
کولبران در مناطق غرب کشور ،گفت :درآمد و معیشت
مرزنشینان در مناطق غرب کشور به صفر رسیده و اقتصاد
معیشتی کولبران بسیار در تنگنا قرار گرفته است .در
گذشته زمانی که معابر کولبری باز بود ،این اقشار
زحمتکش درآمد ناچیزی در مجموع  911الی 411هزار
تومان ماهیانه را داشتند اما هماکنون در آمد کولبران به
صفر رسیده است .این امر موجب شده که بسیاری از آنها
کارشان را از دست بدهند یا تن به کارهای کاذب بدهند.
قفل بر تبادالت تجاری کولبران ،موجب شده بیش از 5
الی  ۸میلیون نفر بدون در نظر گرفتن جایگزینهای شغلی
بیکار شوند .بنابراین مشخص است که مردم مرزنشین با
این اوصاف در فشارهای اقتصادی قرار گرفتهاند و این امر
سزاوار نیست.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه  9مرداد ماه 1۱ ،کارگر
پیمانی شهرداری المرد با میانگین سابقه کاری  ۸تا 61
سال که به عنوان نیروهای خدماتی در سطح شهر فعالیت
داشتند ،در تاریخ  96تیر ماه سال جاری از کار بیکار
شدند .آنها هنوز بابت بخشی از مطالبات مزدی خود طلبکار
هستند.
گزارش به نقل از کارگران اخراجی می افزاید :کارگران
بیکار شده روز دوشنبه یکم مرداد ماه ،در اعتراض به اخراج
و عدم پرداخت مطالبات مزدی خود ،مقابل ساختمان
شهرداری المرد تجمع کردند .کارگران معترض شهرداری
المرد میگویند :آنها بعد از اتمام قراردادهای کاری در
راستای بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رئیسجمهوری و نامه رئیس سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور اخراج شدهاند.

 4ماه مزد و عیدی کارگرانِ شهرداری
سدهِ اقلید پرداخت نشده است
روز یکشنبه  5مرداد ماه ،کارگران شاغل در شهرداری سده
گفتند :برخی کارگران در شهرداری سده از توابع شهرستان
اقلید در استان فارس 4 ،ماه تاخیر در دستمزد دارند .حدود
 91کارگر در شهرداری سده و سازمانهای وابسته به آن
بهصورت پیمانی ،قراردادی و استخدامی مشغول به کار
هستند و دستکم  4ماه حقوق معوقه و عیدی سالهای
 31و  31را طلب دارند .آخرین حقوقی که دریافت کردهایم
مربوط به دستمزد بهمن ماه سال  31است که کارفرما آن
را حدود یک هفته قبل پرداخت کرده است .البته جدا از
معوقات مزدی ،پرداخت حق سنوات آنها از  5سال پیش به
تاخیر افتاده است.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت خدمات
مهندسی خط و ابنیه فنیِ منطقه اسالمشهر
روز دوشنبه یکم مرداد ماه ،گروهی از کارگران شرکت
خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی ،منطقه اسالمشهر در
محدوده ایستگاه راهآهن تجمع کردند .کارگران معترض
می گویند :پرداخت مطالبات مزدی آنها دستکم  9ماه به
تاخیر افتاده و یکی دیگر از مشکالت صنفی آنها نداشتن
امنیت شغلی به سبب داشتن قراردادهای کوتاه مدت است
که باعث نگرانی بیشتر کارگران شده است .تا این لحظه از
جانب مسئوالن راهآهن کشور پاسخ مشخصی به
خواستههای ما کارگران خطوط ابنیه اسالمشهر و سایر
همکارانمان که در نقاط مختلف ریلی کشور مرتبا دست به
اعتراض صنفی میزنند ،داده نشده است.

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!

ماهنامه کارگری
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تجمع کارگران نیشکر هفتتپه در اعتراض

تجمع اعتراضی کارگران شرکت خدمات

تجمعات اعتراضی جوانان جویای کار

به پرداخت نشدن دستمزد خود

مهندسی خط و ابنیه فنی خراسان

عسلویه مقابل اداره کار و اشتغال

روز یکشنبه  65تیر ماه ،بر اساس اخبار و تصاویر منتشر
شده در فضای مجازی ،تعدادی از کارگران شرکت نیشکر
هفتتپه مقابل شرکت تجمع کرده و در اصلی شرکت را
مسدود کردند .این کارگران که نِیبُرهای شرکت نیشکر
هفتتپه هستند ،به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد خود
اعتراض داشتند .در سالهای اخیر کارگران شرکت نیشکر
هفتتپه بارها در اعتراض به تعویق مطالبات خود دست به
تجمع و اعتصاب زدهاند که در برخی موارد به بازداشت
کارگران معترض منجر شده است .بر اساس این گزارش،
شرکت نیشکر هفت تپه بعد از خصوصی سازی در سال 34
با مشکالتی روبرو شده و عمدتا حقوق کارگران خود را با
تاخیر پرداخت کرده است .رکود اقتصادی ،ورشکستگی
واحدهای تولیدی و سوءمدیریت موجب شده است که
بسیاری از کارگران از دریافت حقوق و مزایای کار محروم
شوند .به طوری که طی یکسال گذشته تقریبا هر روز یک
یا چند تجمع اعتراضی توسط کارگران صورت گرفته است
که همواره با عدم توجه کارفرما و سرکوب توسط نیروهای
انتظامی پاسخ گرفته است.

صبح روز شنبه  1مرداد ماه ،به دنبال برپایی تجمعات
صنفی کارگران تراورس در نقاط مختلف کشور ،گروهی از
کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی ،منطقه
خراسان در محدوده محل کار خود تجمع کردند .کارگران
معترض می گویند :پرداخت مطالبات مزدی و بیمهای آنها
 9ماه به تاخیر افتاده و یکی دیگر از مشکالت صنفی آنها
نداشتن امنیت شغلی به سبب داشتن قراردادهای
کوتاهمدت است که باعث نگرانی بیشتر کارگران شده
است .معترضان همچنین اظهار داشتند :در ماه های گذشته
 91نفر از همکارانشان در شرکت تراورس بتنی اندیمشک
و حدود  11نفر دیگر در ناحیه آذربایجان (عجبشیر) با اتمام
قرارداد کار اخراج شده و شغل خود را از دست دادهاند.

 ۸۲۲کارگر کارخانه نساجی بروجرد  2ماه
دستمزد خود را دریافت نکرده اند
روز دوشنبه  ۸مرداد ماه ،کارگران این واحد تولیدی گفتند:
حدود  ۸11کارگر شاغل در کارخانه نساجی بروجرد که در
زمینه تولید انواع پارچه در جنوب شرقی شهر بروجرد
فعالیت دارد ،بابت  ۱ماه خرداد و تیر ،مزد معوقه طلب
کارند .همچنین پرداخت سنوات پایان سال این کارگران در
 4سال گذشته به تاخیر افتاده است .بر اساس این گزارش،
نگرانی کارگران از این است که مبادا با استمرار وضعیت
فعلی این کارخانه ،معوقات مزدی آنها در ماههای آینده
افزایش پیدا کند و به شرایط قبل باز گردند.

بر اساس گزارش روز یکشنبه  5مرداد ماه ،چندین روز
است که جوانان جویاى کار شهرستان عسلویه مقابل اداره
کار و اشتغال پارس جنوبى تجمع می کنند .حاضران در
تجمع ،خواستار اشتغال بومیها در پروژههای نفت ،گاز و
پتروشیمیِ پارس جنوبی هستند .یکی از جوانان جویای کار
میگوید :بارها به ما وعده دادند که سهمیهی خاص برای
جذبمان درنظر میگیرند ولی متاسفانه اوضاع هیچ تغییری
نکرده و بیکاری بومیها همچنان ادامه دارد .یک ماه پیش
از این نیز تجمعات اعتراضی برگزار شد اما مسئوالنِ
مربوطه وعده دادند که به زودی مشکل را حل میکنند
ولی با گذشت بیش از یک ماه هنوز هیچ اتفاقی
نیفتادهاست .این عادالنه نیست که از شهرهای دیگر برای
کار به عسلویه بیایند ولی جوانان ماهر و تحصیلکردهی
این شهر که به نوعی پایتخت اقتصادی ایران است ،بیکار
باشند .آلودگی و بیکاری نصیب ماست ،پول و نعمت برای
دیگران!

تجمع اعتراضی بازنشستگان دانشگاه هایِ
تجمع اعتراضی  23کارگر اخراج شدهِ

 27۲کارگر پیمانی در مجموعههای

فرهنگیانِ کشور در تهران

شرکت زمزم آذربایجان

شهرداری امیدیه 3ماه معوقات

صبح روز شنبه  1مرداد ماه ،تعدادی از کارگران شرکت
زمزم آذربایجان ،در اعتراض به اخراج ها و عدم امنیت
شغلی در مقابل این شرکت تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
درگزارش این رویداد آمده است که :دلیل تجمع اعتراضی
کارگران این بوده که مدیریت شرکت اخیرا اعالم کرد که
مازاد نیرو داشته و متعاقبا ،تعدیل نیرو انجام داد .روز
پنجشنبه  4مرداد ماه ،از طرف مدیرعامل اعالم شد ،با ۱9
نفر از نیروهای شرکت تسویه حساب و به آنها اعالم شد
که تا زمان نامعلومی سر کار نیایند .بنابراین کارگران
اخراجی در اعتراض به اخراج خود امروز شنبه ساعت 5
صبح در مقابل شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند .آنها
میگفتند که با چنین وضعی ،ما چگونه زندگیمان را اداره
کنیم.
شرکت زمزم آذربایجان در کیلومتر  ۱1جاده تبریز  -میانه
واقع است و در سال  6945تاسیس شده است .این شرکت
در حدود  411الی  111نفر نیرو داشت اما در سالهای
اخیر تعداد نیروهای آن کاهش یافت و اکنون به  91۸نفر
رسیده است.

صبح روز یکشنبه 64مرداد ماه ،جمعی از بازنشستگان
دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور به تهران آمدند و در
اعتراض به عدم پرداخت پاداش پایان خدمت ،در محل
دفتر مرکزی دانشگاه فرهنگیان تجمع کردند .حاضران در
تجمع که همگی در سال  31بازنشست شدهاند ،خواستار
پرداخت پاداش پایان خدمت خود هستند و میگویند همین
چند ماه تاخیر ،ارزش سرمایههای نقدی ما را به زیر نصف
کاهش دادهاست .هرجا که مراجعه کردیم پاسخی نگرفتیم،
مشخص نیست چه زمانی میخواهند معوقات ما را
بپردازند .روز به روز از ارزش پول کاسته میشود و همین
نگرانیهای مار ا بیشتر کردهاست.

مزدی دارند!
بر اساس گزارش روز چهارشنبه  3مرداد ماه ،شهردار
امیدیه گفت :از شهریور ماه سال  31که به سمت شهردار
شهر امیدیه منصوب شدم ،کارگران پیمانی بین  ۱و  3ماه
و کارگران روز مزدی تا یک سال معوقات مزدی داشتند .با
تامین منابع مالی این مطالبات به مرور به  ۱تا  9ماه تقلیل
یافته است .کاهش درآمد شهرداری امیدیه باعث بروز
مشکالتی شده است به همین دلیل ،هم اکنون کارگران
ماههاست که معوقات مزدی طلب دارند .وی با بیان اینکه،
بخش زیادی از درآمد ساالنه شهرداری امیدیه از دریافت
عوارض از شرکت نفت تامین میشود گفت :شرکت نفت از
سال  39بدهی خود را به شهرداری پرداخت نکرده است و
این مطالبات به حدود  ۱1میلیارد تومان رسیده است .این
عوارض آالیندگی یک درصد از فروش نفت است و سهم
آالیندگی شرکت نفت درواقع هزینه دارو و درمان مادران و
کودکان و کارگران این شهر است.

پیروز باد انقالب!

جان باختن  2کارگرِ آبفا در حین کار بر
اثر سقوط در چاه در خرم آباد!
صبح روز چهارشنبه  61مرداد ،رئیس سازمان اورژانس
استان لرستان گفت ۱ :کارگر  41و  4۱ساله شرکت آب و
فاضالب گلدشت خرمآباد در حین کار بر اثر سقوط در چاه
فاضالب و خفگی ،جان خود را از دست دادند.

زنده باد کمونیسم!
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 3ماه معوقات مزدیِ کارگران شهرداری
الوند پرداخت نشده است
بر اساس گزارش روز چهارشنبه  3مرداد ماه ،عدم پرداخت
دستمزد معوقه نزدیک به  611کارگر خدماتی شهرداری
الوند در استان قزوین هنوز ادامه دارد .گزارش به نقل از
بازرس شهرداری الوند می افزاید :مهمترین موضوع در
شهرداری الوند تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران
است .در حال حاضر کارگران خدماتی شهرداری الوند
چندین ماه مطالبات معوقه دارند که این موضوع آنها را در
شرایط سخت مالی قرار داده است .عالوه بر آن اختالفات
مالی زیادی با پیمانکاران مجموعه شهرداری داریم
بطوریکه این اختالفات مالی از سوی پیمانکاران پذیرفته
نمیشود.

اعتراض نماینده انجمن تاکسیرانان استان
تهران به فشارهای معیشتی و عدم
امنیت شغلی
روز یکشنبه  96تیر ماه ،نماینده انجمن تاکسیرانان استان
تهران به نمایندگی ازطرف  1هزار تاکسیران با مقامهای
سیاسی-امنیتی استان تهران مالقات کرد .در این جلسه
نمایندگان فرمانداری و استانداری تهران و سایر دستگاهها
و نمایندگان شورای اسالمی شهر تهران حضور داشتند اما
شهرداری تهران و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ،غایب
بودند .وی در این جلسه گفت :بحث ما تاکسیرانان این
است که چرا قانونِ هوای پاک به درستی اجرا نمیشود؟
چرا تنها  4ماده آن اجرا میشود و  9۱ماده دیگر اجرا
نمیشود؟ چرا آنجا که تنها قرار است منافع تاکسیرانان به
خطر بیفتد ،صحبت از اجرای قانون میکنند و چون پای
خود وسط است ،قانون را دلبخواهی اجرایی میکنند؟
کجای این عدالت است که از یک راننده تاکسی براساس
قانون هوای پاک بخواهند بابت هر روز تردد خودروی
فرسودهاش  11هزار تومان جریمه بدهد؟ مگر چه قدر در
روز درآمد داریم که بخواهیم  11هزار تومان جریمه
بدهیم؟ وی در خاتمه افزود :مقامهای حاضر در جلسه به
صراحت گفتند که مشکالت را حل میکنند و ماهم
پذیرفتیم .امیدوار هستیم که وعدههایشان محقق شود .چرا
که تاکسیرانان به شدت در مضیقه هستند و بیشتر از این
توان تحمل فشارهای معیشتی و تهدید امنیت شغلی خود
را ندارند.

تجمع کارگران شهرداری اهواز در
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی
روز چهارشنبه  ۱1تیر ماه ،معاون مالی اقتصادی
شهرداری اهواز گفت :روز یکشنبه  65تیر ماه ،کارگران
مناطق  4و  1شهرداری اهواز برای دریافت و افزایش
مزایایی مانند حق اوالد ،شب کاری ،نوبت کاری و مزایای
کار در تعطیالت ،مقابل ساختمانهای شهرداری مناطق

مزبور تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوق و مزایای خود
شده بودند .وی در ادامه افزود :در گذشته حقوق کارگران
شهرداری با ماه ها تعویق پرداخت میشد اما با رویکرد
جدید شهرداری این خال پُر شد و درحال حاضر تمام تالش
ما آن است که حقوق این کارگران به موقع پرداخت شود.
بر اساس گزارش دیگری در این زمینه ،به رغم
صحبتهای مسئوالن شهرداری مبنی بر پرداخت به موقع
حقوق ،کارگران مدعی هستند که حقوق آنها چند
ماهیست به تعویق افتاده است .روز سه شنبه  ۸خرداد ماه
جاری نیز ،کارگران فضای سبز منطقه  9اهواز در اعتراض
به آنچه که پرداخت نشدن  9ماه حقوق معوقه خود عنوان
شد در برابر ساختمان شهرداری اهواز تجمع کردند.

بالتکلیفی کارگران کارخانه کاوش در
قزوین درپی تعطیلی موقت این کارخانه
روز پنجشنبه  4مرداد ماه ،کارگران بالتکلیفِ کارخانه
کاوش در قزوین گفتند :شرکت سازنده مخازن تحت فشار
کاوش(سانکا) که در زمینه تولید مخازن سی ان جی خودرو
در شهر صنعتی البرز قزوین فعالیت دارد ،از روز یکشنبه 96
تیر ماه ،به دلیل مشکالت مالی موقتا فعالیت تولیدی خود
را متوقف کرده و تمامی  ۱11کارگر آن هم اکنون
بالتکلیف هستند .بر اساس این گزارش ،روز یکشنبه زمانی
که کارگران به محل کار خود مراجعه میکنند ،کارفرما به
آنها اعالم کرد تا مشخص شدن وضعیت کارخانه بجز
تعداد کمی که مسئولیت نگهداری ماشینآالت کارخانه را
بر عهده دارند ،محل کار خود را ترک کنند .گزارش می
افزاید :کارفرما ،کارگران را برای ماندن و رفتن از شرکت
مختار گذاشته است .کارگرانی که قصد ماندن دارند
میتوانند  9روز در هفته کار کنند و درنتیجه حقوق و
دستمزد آنها براساس میزان کارکرد خواهد بود .در مقابل
این تصمیم ،کارگرانی که قصد رفتن از محل کار خود را
دارند ،همزمان با اتمام قرارداد کاری میتوانند با دریافت
 41روز سنوات محل کار خود را برای همیشه ترک کنند.

اعتراض کارگران شرکت خدمات مهندسی
خط و ابنیه فنی زاگرس
صبح روز دوشنبه  ۱1تیر ماه ،گروهی از کارگران شرکت
خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن زاگرس که تحت
مسئولیت شرکت پیمانکاری تراورس مشغول کارند ،در
محدوده محل کار خود تجمع کردند .کارگران می گویند:
پرداخت مطالبات مزدی و بیمهای آنها چندین ماه به تاخیر
افتاده و یکی دیگر از مشکالت صنفی شان نداشتن امنیت
شغلی به سبب داشتن قراردادهای کوتاه مدت است که
باعث نگرانی بیشتر کارگران شده است .کارگران معترض
در ادامه گفتند :پیش از این نیز به دلیل بیتوجهی ،کارفرما
نسبت به مشکالتمان ،اعتراض مشابهی را انجام داده
بودیم.

شماره  ،55پانزدهُم مرداد 9317
تجمع کارگران شهرداری مریوان در
اعتراض به معوقات مزدی
صبح روز شنبه  61تیر ماه ،حدود  91نفر از کارگرانِ واحد
تنظیف شهرداری مریوان در اعتراض به عدم دریافت
مطالبات مزدی خود مقابل دفتر شهرداری تجمع کردند.
کارگران معترض میگویند :بخشی از معوقات مزدیِ
سالهای  31و  31پرداخت نشده و در سال جاری نیز ۱
ماه دستمزد معوقه داریم .روابط عمومی شهرداری مریوان
پیش از این گفته بود :شهرداری مریوان حدودأ  41میلیارد
بدهی دارد که از این مبلغ تقریبا 6۸میلیارد تومان مربوط
به دستمزدِ معوق کارگران و پرسنل شهرداری است .او
ریشه مشکالت فعلی را در کاستیهای دوره قبل میداند و
میگوید :حقوق معوقه کارکنان و کارگران شهرداری
مریوان مربوط به دوره مدیریت شهردار سابق و شورای
دوره چهارم مریوان است.

تجمع کارگرانِ اخراجیِ مجتمع پتروشیمی
گچساران مقابل فرمانداری این شهر

روز دوشنبه  6۸تیر ماه ،یکی از کارگران شرکت پتروشیمی
شهرستان گچساران گفت 51 :نفر از کارگران این شرکت
با اتمام مهلت قرارداد ،بدون پرداخت مطالبات خود اخراج
شدهاند و کارفرما آنها را تحت فشار قرار داده تا محل
اقامت خود در گچساران را هم ترک کنند .این کارگران از
اهالی شهرستانهای مرکزی و نیمه شمالی کشور هستند
که در سال  31توسط پیمانکارِ سازه بتونی مجتمع
پتروشیمی گچساران مشغول به کار شدند .در حقیقت این
کارگران به دلیل شغل خود به این منطقه مهاجرت
کردهاند .حاال هم هر روز ما را مجبور به ترک محل زندگی
خود میکنند.
این کارگر با بیان اینکه در روزهای گذشته جمعی از
کارگران اخراجی مجتمع شرکت پتروشیمی شهرستان
گچساران در اعتراض به اخراج و عدم پرداخت مطالبات
معوقه خود در مقابل فرمانداری گچساران دست به تجمع
زدهاند افزود :در این مدت مسئوالن شهرستان گچساران
حاضر به گفتگو با کارگران نشده و به پرسشهای آنها
پاسخ نداده اند .در این شرایط اقتصادی تنها در خواست ما
بازگشت به کار خود است ،چرا که ما به دلیل اشتغال در
این شرکت از محل زندگی قبلی خود مهاجرت کردهایم.
اخراج از محل کار شرایط را برای ما سختتر از گذشته
کرده است.

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

ماهنامه کارگری
 2۲کارگر مصدومِ انفجار مخزن آمونیاک
در یک کارخانه لبنیاتِ شهرک فاروج
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تجمع معلمان در مقابل اداره آموزش و
پرورش در اعتراض به فیش های حقوقی

روز سه شنبه  ۱مرداد ماه ،سخنگوی اورژانس  661فاروج
گفت :در اثر انفجار مخزن آمونیاک در یک کارخانه لبنیات
در شهرک صنعتی فاروج خراسان شمالی ۱1 ،کارگر
مصدوم شدند .وی همچنین افزود :اقدامات درمانی اولیه
برای حادثه دیدگان توسط تکنیسینهای اورژانس انجام
شد و مصدومان به بیمارستان انتقال داده شدند.

کارگران شهرداری دزفول برای
دریافت حقوق های عقب مانده به
اعتراض دست زدند
روز سهشنبه  63تیر ماه ،کارگران شهرداری دزفول در
اعتراض به عدم رسیدگی به مشکالت معیشتی شان،
مقابل فرمانداری و شهرداری دزفول تجمع کردند .کارگران
فضای سبز شهرداری دزفول از مناطق مختلف شهر دزفول
در این تجمع اعتراضی گردهم آمده بودند .یکی از کارگران
معترض شهرداری دزفول گفت :ما نیروهای خدماتی
شهرداری در این هوای گرم در خیابانها مشغول به کار
هستیم .با گرمای  11درجهای روزهای تعطیل هم به
سرکار میرویم .اما قانون کار به صورت کامل اجرا
نمیشود .طبق قانون کار پرداختی روزهای تعطیل دو برابر
است اما ما تنها 6میلیون و سیصد هزارتومان را دریافت
میکنیم .این از جیب کارگر زدن است .روزهای تعطیل ما
باید حقوق دو برابر دریافت کنیم .وی با اشاره به تجمعات
اواخر فروردین ماه امسال کارگران ،گفت :کارگران
شهرداری دزفول با بیش از  61سال سابقه کار که تعداد
آنان نزدیک به  611نفر است ،چندین ماه حقوق ،عیدی و
پاداش سال  31و  ،31سنوات سال  34را طلبکار هستند و
کارفرما بیش از  5ماه بیمه تامین اجتماعی ما را واریز
نکرده است.

تجمع کارگران اخراجیِ کارخانه رسا نور
قزوین در اعتراض به معوقات مزدی شان
صبح روز چهارشنبه  ۱1تیر ماه ،شماری از کارگران اخراج
شدهِ کارخانه رسا نور تولیدکننده انواع المپهای کم
مصرف در شهرک صنعتی البرز قزوین ،برای پیگیری
وضعیت شغلی خود در محوطه این واحد تولیدی تجمع
کردند .علت اعتراض حدود  11نفر از کارگران این کارخانه
تولیدی که در اوایل فروردین ماه سال جاری اخراج شدند،
بازگشت به کار و پرداخت معوقات حقوقی خود می باشد.
گزارش به نقل از معترضان می افزاید :بعد از گذشت  9ماه
هنوز وضعیت شغلی کارگران اخراج شده مشخص نیست.
از قرار معلوم هر یک از کارگران حدود  66تا  6۱ماه
مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند .حق بیمه تامین
اجتماعی این کارگران نیز به تاخیر افتاده است.

روز یکشنبه  ۱4تیر ماه ،جمعی از معلمان استان فارس در
اعتراض به فیشهای حقوقی مبنی بر محقق نشدن درصد
افزایش حقوق وعده داده شده و اقدام به کاستن مزایای
مزدی ،مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان تجمع
کردند .تجمعکنندگان با بیان اینکه فاصله حقوق ما و
هزینهها خیلی زیاد است ،میگویند :اینکه به بهانه کمبود
بودجه ،افزایش عادالنه حقوق معلمان را پشت گوش
میاندازند ،بیانصافیست .حاضران در تجمع خواستار
پاسخگویی مسئوالن آموزش و پرورش شدند .سه شنبه
شب  ۱1تیر ماه ،معلمان با راهاندازی یک توفان توئیتری
نسبت به فیشهای حقوقی خود با هشتگ "چالش فیش
حکم معلمان" اعتراض کردند .به گفته معلمان نه تنها
افزایش حقوق وعده داده شده اعمال نشده بلکه از بسیاری
از مزایای مزدی کاسته شده است.

تجمع کارگران رنگین نخ سمنان در مقابل
استانداری
صبح روز یکشنبه  ۱4تیر ماه ،کارگران اخراج شده کارخانه
رنگین نخ سمنان گفتند :این چندمین بار است که مقابل
استانداری تجمع می کنیم ،حدود  11کارگر رسمی شرکت
رنگین نخ هستیم که از سال  3۱همزمان با تعطیلی
کارخانه برای دریافت معوقات مزدی دوران اشتغال و نیز
سنوات پایان خدمت معطل ماندهایم .بعد از گذشت حدود 1
سال از زمان بیکاری پیگیری هایمان برای وصول مطالبات
از سوی نهادهای مختلف دولتی ،بینتیجه بوده و همچنان
سرگردان هستیم .جدا از آنکه کارفرما توجهی به پرداخت
مطالبات کارگران رسمی خود ندارد و آنها را با ده ها
میلیون مطالبات معوقه رها کرده ،مسئوالن نیز هیچ
واکنشی از خود نشان نداده و آنها را بین نهادهای مختلف
پاسکاری میکنند .یکی دیگر از کارگران میگوید :بعد از
بدقولی کارفرما همه کارگران به صورت مجزا به اداره کار
سمنان شکایت کردند و اداره کار حکم به پرداخت مطالبات
داد ،اما بازهم کارفرما تمکین نکرد و پرونده برای اجرای
احکام به سایر مراجع قضایی انتقال پیدا کرد .بعد از کش و
قوسهای فراوان تعداد کمی از کارگران توانستند بخشی از
مطالبات خود را دریافت کنند .اما تعداد دیگری از کارگران
باقی ماندهاند که هر کدام مبالغ زیادی از کارفرما طلب
دارند و طی سالهای گذشته نیز بالتکلیف بودهاند.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

شماره  ،55پانزدهُم مرداد 9317
تجمع باغداران غرب اصفهان در اعتراض
به عدم توزیع آب بین کشاورزان
روز شنبه  ۱9تیر ماه ،تجمعی از سوی باغداران غرب
اصفهان در اعتراض به عدم توزیع آب برای آبیاری درختان
در مقابل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان برپا شد.
یکی از معترضان در روند این تجمع گفت :یکی از
مسئوالن این شرکت به تجمعکنندگان وعده پیگیری
مطالباتشان را داد .با این وجود ،چنین وعدههایی نتیجه
خاصی در بر نخواهد داشت ،چرا که وزارت نیرو میبایستی
وظایف خود را به درستی انجام دهد و رودخانههای کشور،
از جمله زایندهرود را ساماندهی کند .باغداران غرب
اصفهان شامل کسانی میشوند که در شهرستانهای
لنجان ،مبارکه ،خمینیشهر ،نجفآباد و فالورجان صاحب
باغ هستند .آنها معترض این مساله هستند که به دلیل عدم
توزیع آب ،اشجارشان در حال خشک شدن است .بر اساس
این گزارش :بسیاری از کشاورزان بعد از رهاکردن کار
کشاورزی ،در مسیر رفت و آمد و یا مهاجرت به دیگر
شهرها در پی کسب درآمد ،در جاده تصادف کرده و جان
باختند .بسیاری نیز از فرط غم و ناامیدی ،دق کردند.
خیلیها بهخاطر بدهی مالی ،سکته کردند .متاسفانه ،در
حق کشاورزان ظلم بسیاری شده است .ما از اقدامات
وزارت نیرو راضی نیستیم چراکه آنها در حق کشاورزان
غرب اصفهان ،ظلم روا داشتهاند.

اعتراض آبداران خوزستان علیه عدم
پرداخت مطالبات مزدی
روز شنبه  ۱9تیر ماه ،جمعی از کارگران شرکت آب و
فاضالب روستایی استان خوزستان در اعتراض به پرداخت
نشدن  1ماه معوقه مزدی خود در مقابل این شرکت در
اهواز تجمع کردند و پیگیر مطالبات خود شدند .ریئس اداره
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب
روستایی استان خوزستان در این رابطه گفت :آبداران (نامی
که بهطور رسمی برای کارگران شرکت آب و فاضالب
روستایی به کار برده میشود) پیشانی و خط مقدم
خدماترسانی به روستاییان هستند .شرکت آب و فاضالب
روستایی یک شرکت دولتی است و اعتبار آن از سوی
دولت تعیین و پرداخت میشود .بهخاطر مشکالت مالی که
دولت در سال جاری با آن مواجه بوده و هست ،پرداخت
حقوق آبداران نه فقط در این استان ،بلکه در کل کشور
دچار مشکل شده است .مناطقی در کشور است که آبداران
در آنجا بین  3الی  66ماه مطالبه مزدی دارند .آبداران یاد
شده نه در استخدام شرکت ما ،بلکه طرف قرارداد با
پیمانکاران هستند .مطالبه مزدی آنها نه از ما ،بلکه از
پیمانکاران و بین  4الی  1ماه است .مطالبات آنها براساس
شرکتها و شهرها و مناطق روستایی که در آن مشغول به
کار هستند ،متفاوت میباشد .وقتی ما دچار فقدان اعتبارات
هستیم ،در پرداخت به پیمانکاران مشکل ایجاد میشود و
آنها نیز مطالبات مزدی آبداران را نمیتوانند تامین کنند.

ماهنامه کارگری
اعتصاب و تجمع کارگران پیمانکاری
حاتمی در معدن چادرملو!

صبح روز دوشنبه  ۱1تیر ماه ۸1 ،نفر از کارگران
پیمانکاری حاتمی شاغل در معدن چادرملو در اعتراض به
برآورده نشدن وعدهها و توافقات دست از کار کشیدند و در
محوطه کارگاه تجمع کردند .بر اساس این گزارش،
توافقنامهای در اداره کار با حضور مسئوالن اداره کار
امضاء شد که براساس آن قرار بود تا آخر خرداد ماه،
کارفرما مطالبات مزدی کارگران را پرداخت کند .متاسفانه
این توافقنامه اجرا نشد و کارفرما به تعهدات خود عمل
نکرد .کارگران حاتمی از سال  39مطالبات مزدی پرداخت
نشده ازجمله حق سنوات و حق اوالد دارند .گزارش در
ادامه می افزاید ،یکی دیگر از مواردی که به عنوان
خواستههای کارگران عنوان می شود ،تغییر قراردادهای
شغلیست .کارگران می گویند :قرار بوده بندهای قرارداد
تغییر کند و قراردادهای  9ماههِ جدید که از تیرماه در
اختیار کارگران قرار میگیرد ،دارای همه ضوابط قانونی
باشد که این اتفاق نیفتاده است و قراردادها بدون
کوچکترین تغییری در اختیارکارگران قرارگرفته است.

اعتراض کارگران شرکت گلوکزان آذر به
شرایط کاری و عدم دریافت حق و حقوق
روز دوشنبه  ۱1تیر ماه ،کارگران شرکت گلوکزان آذر که با
نام تجاری اکین تحت مسئولیت کارخانه شیرین عسل
فعالیت میکند ،گفتند :از حق اضافه کاری محروم هستیم
و کارفرما در روزهای تعطیل هم کارگران را مجبور به کار
میکند .گزارش می افزاید :کارگران درحالی از کار در
روزهای تعطیل شکایت دارند که طبق ماده  13قانون کار
در شرایط عادی ،ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل
مجاز است :
ب) پرداخت 41درصد اضافه بر
الف) موافقت کارگر
مزد هرساعت کار عادی.
ما هر جمعه باید در محل کار حاضر شویم اما برای
جمعهها به ما مزد روز عادی را هم پرداخت نمیکنند .ما
طبق قانون کار یک میلیون و دویست هزارتومان دریافتی
حقوق داریم .این یعنی کارفرما برای روزهای جمعه
برخالف قانون کار ،حقوق 41درصدی اضافه بر مزد هر
ساعت کار عادی را پرداخت نمیکند .یکی از کارگران
گفت :اعتراضات ما به هیچ جا نمیرسد .یکبار یکی از
همکارانمان با 65سال سابقه کار اعتراض کرد که در
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نهایت از طرف کارفرما اخراج شد .هر کارخانه که کار
سنگین و بارکشی دارد باید ماشین لیفتراک داشته باشد ،اما
اینجا در قسمت خشککن هر کارگر نزدیک به  911کیسهِ
 ۱1کیلویی را روزانه روی کمر جا به جا میکند .با وجود
این همه سر و صدا و امکانات کار ،هیچ سختی کاری به ما
تعلق نمیگیرد .ما در جمعه اگر شیفت بعدازظهر باشیم،
ساعت کاریمان  ۱تا  61شب است .نه شیفت ما در
بعدازظهر و نه کارگران شیفت صبح در جمعهها سرویس
ایاب و ذهاب ندارند .وقتی 61شب کار تعطیل میشود،
ساعت  6۱شب به خانه میرسیم .روز بعد هم ما شیفت
صبح میشویم و مجبوریم ساعت  4صبح سوار اتوبوس
شویم و تا  ۱بعد از ظهر کار کنیم .یعنی ما کال 4ساعت
میخوابیم .این اگر بیگاری نیست نامش چیست؟

تجمع بازنشستگان بانکها مقابل صندوق

عدم تحقق وعده های مسئوالت و تداوم
تجمع بازنشستگان کیانتایر درمقابل
وزارت صنعت!
صبح روز سه شنبه  ۱1تیر ماه ،حدود  ۱11نفر از
بازنشستگان کارخانه کیانتایر همزمان با موعد پرداخت
اقساط سنوات ایام اشتغال خود در مقابل وزارت صنعت،
معدن و تجارت تجمع کردند .معترضین گفتند :طبق
صورت جلسه اسفند ماه سال پیش باید مطالبات
بازنشستگان به صورت قسطی پرداخت شود .هم اکنون
 911بازنشسته کیانتایر حدود  ۱میلیارد تومان از شرکت
طلبکارند .حتی کارگرانی که از سال  31بازنشسته شدهاند
پس از گذشت  5سال به مطالبات خود به صورت کامل
نرسیدهاند .تا به حال جلسات متعددی با حضور نمایندگانِ
بازنشستگان ،هیأت حمایت از صنایع و وزارت صنعت،
معدن و تجارت تشکیل شده است اما هربار مشکلی پیش
میآید و پرداخت اقساط به تاخیر میافتد یا رقمی که باید
پرداخت شود ،نمیشود و همه اینها در مجموع موجب
نارضایتی بازنشستهها شده است .وعدههایی که به ما دادند
به درستی محقق نشد.

اخراج  99نفر از کارگران برق رجا پس از
عدم تمدید قراردادهایشان
روز دوشنبه  ۱1تیر ماه ،کارگران پیمانکاری فنی و برق رجا
به عدم تمدید قراردادهای شغلی همکاران خود اعتراض
کردند .کارگران میگویند :قرارداد  66نفر از همکاران ما در
تیرماه تمدید نشده و ما نگران آینده شغلی و خانوادگی آنها
هستیم .گزارش در ادامه می افزاید؛ مدیران شرکت سفیر
صداقت (شرکت پیمانکار) ضمن تایید این اتفاق در ارتباط
با دالیل آن میگویند :در لیستی که شرکت رجا ارائه کرده،
این افراد فاقد امتیاز مورد نیاز معرفی شدهاند و لذا ما
نمیتوانیم با آنها قرارداد ببندیم .ما به عنوان شرکت
پیمانکاری به هیچ وجه نمیتوانیم خالف مقررات و ضوابط
کارفرمای مادر (شرکت رجا) عمل کنیم.

بازنشستگی بانکها

صبح روز سه شنبه  ۱1تیر ماه ،جمعی از بازنشستگان
بانکهای مختلف از سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل
صندوق بازنشستگی بانکها تجمع کردند .خواسته
بازنشستگان ،اجرای کامل قانون همسانسازی ،همتراز با
شاغالن و برخورداری از خدمات رفاهی است .بازنشستگان
معترض که در گرمای تابستان از شهرهای دور و نزدیک
به تهران آمدهاند ،میگویند :از شرایط معیشتی خود به
ستوه آمدهایم و خواستار این هستیم که از تمامی مزایای
رفاهی زمان بازنشستگی برخوردار شویم .یکی از حاضران
در تجمع که بازنشسته بانکی ملی است ،میگوید :صندوق
بایستی به سئواالت و مطالبات بازنشستگان پاسخ روشن
بدهد .همکاران ما با وجود کهولت سن از صبح در خیابان
سر پا ایستادهاند و خواستار برآورده شدن مطالبات قانونی و
برحق خود هستند.

تنها  55درصد از مطالبات کارگران
معترض ماشینآالت ماشینسازی تبریز
پرداخت میشود
به گزارش روز سهشنبه  63تیر ماه ،کارگران ماشینآالت
صنعتی تبریز گفتند :کارفرمای جدید متعهد شده است که
مطابق ماده 6۱قانون کار ،تنها نیمی از مطالبات گذشتهی
آنها را پرداخت کند .آن قسمت پرداختی هم بخشی به
صورت پیش پرداخت و بخش دیگر به صورت
غرمایی(غرما یعنی طلبکاران) پرداخت میشود .وی می
افزاید :این شرکت در سال  31با ۱1میلیارد زیر قیمت،
یعنی به مبلغ  41میلیارد به شرکت تراکتورسازی فروخته
شده است .امروز تنها حدود  11درصد از مطالبات کارگران
پرداخت میشود .این در حالی است که شرکت ماشین
آالت امروز 6۱1میلیارد ارزشگذاری شده است .کارگر
دیگری ادامه میدهد :با این نرخ تورم و باال رفتن دالر در
ایران ما حتی اصل پول خود را هم دریافت نمیکنیم .اینجا
کارگر است که باید در ضرر کارخانه و ورشکستگی آن
شریک شود .کاش حداقل کارفرمای جدید در این سود ۸1
میلیاردی خود ما کارگران را هم مثل ضرر کارخانه سهیم
میکرد! همیشه به ما میگفتند این خبرها که از کارگران
شهرهای دیگر میرسد دروغ است و کار دشمنان
خارجنشین است .اما من امروز همه چیز را با پوست و
گوشت حس میکنم.

جمهوری اسالمی ،با هر جناح و دسته ،نابود باید گردد!

ماهنامه کارگری
کاهش تعداد شوراهای اسالمی در
کارخانههای قزوین
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معوقات مزدیشان بیتوجه است و برای همین اکنون
نگرانند که با ادامه این وضعیت بر معوقات مزدیشان
افزوده شود .کارگران معترض می افزایند :در اعتراض به
شرایط موجود بارها مشکالت خود را به مسئوالن
شهرستانی و استانی انتقال دادهاند اما همچنان در عملکرد
کارفرما تغییری مشاهده نشده است.

است که پس از مراجعه به صندوق ذخیره کارکنان
شهرداری به ما میگویند :پرداخت پولهایتان ممکن
نیست! چرا که صندوق مشکالتی در تامین نقدینگی دارد.
از مقامهای مسئول و شورای اسالمی شهر تهران و
بازرسی کل کشور و سایر دستگاهها میخواهیم که برای
رسیدگی بیایند .باید بپرسیم که اصل پول کجاست؟ ما
بارها به این مسئله اعتراض کردیم ،چرا که به صورت
شفاف نمیگویند که پول بازنشستگان را کجا
سرمایهگذاری کردهاند و کسی هم پاسخگو نیست.

صبح روز چهارشنبه  ۱5تیر ماه ،جمعی از کارگران شرکت
گسترش آهن راه در اعتراض به معوقات مالی و کاهش
ضریب سختی از  61به  5در راه آهن تبریز تجمع کردند.
این کاهش ضریب سختی کار باعث کاهش سطح مزایای
آنان شده است .کارگران معترض که چهارشنبه شب ۱5
تیر ماه ،را در ساختمان ایستگاه راه آهن برای پیگیری
مطالباتشان به سر بردند ،صبح روز پنجشنبه  ۱۸تیر ماه،
نیز برای اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان از حضور
در محل کار ممانعت کرده و دست به اعتصاب زدند.
یکی از کارگران معترض گفت :ما کارگران قراردادی
هستیم .به علت سختی باالی کار ،بیمهی ما از روز اول
پرداخت شده است اما مقدار بیمهی پرداخت شده با
درجهی سختی کار ما هماهنگ نیست .ضریب سختی کار
ما را از  61به  5رساندهاند .این کار روی بیمهی پرداختی
شرکت برای کارگران تاثیر مستقیم دارد .کارگران راه آهن
آذربایجان نزدیک به  61یا 6۱سال است که قراردادی کار
میکنند .شرکتی که کارش تمام شده ،با ما تسویه نکرده
است  .ما حتی شکایت آن شرکت را به تهران بردیم ولی
نتیجه نداد .ما از فروردین امسال حقوق دریافت نکردهایم
مدیرکل راهآهن آذربایجان گفت :تجمع این کارگران به
علت  ۱ماه معوقه حقوق از اردیبهشت و خرداد بوده است و
شب گذشته ( ۱5تیر ماه) را در ایستگاه بودند .مسئوالن
مربوطه در حال پیگیری مطالبات کارگران هستند .این
کارگران روز پنجشنبه  ۱۸تیر ماه ،نیز از حضور در محل
کار خود ممانعت کردند.

 7ماه معوقات مزدی رانندگان استیجاری

تجمع و اعتصاب کارگران شرکت گسترش
آهن راه در اعتراض به معوقات مزدی
رئیس کانون شوراهای اسالمی کار در استان قزوین که
نهادی رژیم ساخته است روز چهارشنبه  ۱1تیر ماه ،به
عدم استقبال کارگران از شورا های اسالمی اعتراف نموده
و با اشاره به کاهش تعداد شوراها در کارخانههای استان،
گفت :آمار رو به رشد کارگران قراردادی در سالهای اخیر
باعث کاهش کمی و به تبع آن کیفی تشکلهای کارگری
به خصوص در تعداد شوراهای اسالمی کار در کارخانهها
شده است .کارگران قراردادی به دلیل عدم امنیت شغلی و
ترس از اخراج ،از حضور در تشکلهای کارگری همچون
شوراهای اسالمی کار واهمه دارند که تبعات این ترس در
درازمدت برای جامعه کارگری بسیار نگرانکننده است .در
سال جاری چندین کارگر قراردادی که در عین حال عضو
شورای اسالمی کار محل کار خود بودهاند ،ازسوی کارفرما
به بهانه اتمام قرارداد کار اخراج شدهاند و تالش کانون
شوراها و سایر نهادهای کارگری برای بازگرداندن این
کارگران بینتیجه بوده است .وی با بیان اینکه در سالهای
اخیر ،بسیاری از کارفرمایان به انتخاب نماینده کارگری
تمایل نشان دادهاند و تعداد نماینده کارگران به شدت
افزایش یافته است ،افزود :بیتوجهی به ضرورت وجود
تشکالت کارگری در واحدهای تولیدی ،تالش کارگران
برای دستیابی به حقوق صنفی و قانونیشان را به بنبست
رسانده است .تقویت امنیت شغلی کارگران ،جلوگیری از
اخراج سلیقهای کارگران ،حذف اخذ سفته و انعقاد قرارداد
سفید امضاء توسط برخی کارفرمایان ،خود الزمه ایجاد
تشکلهای مستقل کارگری است تا بتوانند در مقابل این
ظلمهای آشکار مقاومت کنند.

نگرانی کارگران کارخانهِ سیستمهای
صنعتی قزوین از عدم دریافت مزد
روز شنبه  61تیر ماه ،کارگران کارخانه سیستم های
صنعتی تاکستان در استان قزوین با انتقاد از پرداخت نشدن
حقوق و مطالبات خود و همکارانش گفتند :کارگران این
واحد تولید انواع مخازن نفتی و گازی ،از خرداد ماه سال
 31تاکنون ،مطالباتِ  61ماهه خود را به صورت نصف یا
علیالحساب دریافت کردهاند .هر ماه کارفرما مبالغی بین
 111تا یک میلیون تومان به حساب کارگران واریز میکند
و آخرین پرداختی حدودا ۱1روز پیش انجام شده است.
کارفرمای کارخانه سیستمهای صنعتی نسبت به پرداخت

اعتراض رانندگان بازنشسته شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه
روز چهارشنبه  ۱5تیر ماه ،جمعی از رانندگان بازنشسته
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،در اعتراض به
پرداخت نشدنِ پساندازهایشان در صندوق ذخیره کارکنان
شهرداری تهران مقابل ساختمان اداره این صندوق تجمع
کردند .معترضین در این تجمع گفتند :تمام کارکنان
شهرداری تهران در سالهایی که کار میکنند 9 ،درصد از
حقوق و دستمزدهایشان را به این صندوق میپردازند و 9
درصد هم کارفرما بر روی این رقم میگذارد تا در هنگام
بازنشستگی سود آن را بگیریم .حتی قرار بود که پس از
بازنشستگی هر زمان که خواستیم اصل پول و سود
سرمایهگذاری خود را با هم مطالبه کنیم .با این حال مدتی

مجتمع هفتتپه پرداخت نشده است
روز دوشنبه  ۱1تیر ماه ،یکی از رانندگان استیجاری
مجتمع نیشکر هفت تپه گفت :بیش از  11راننده وانتبار،
مینیبوس ،اتوبوس ،تریلی و لودر که مسئولیت جابجایی
کارگران و حمل بار در بین مزارع کشاورزی رابرعهده
دارند 5 ،ماه مزد خود را دریافت نکرده اند .وی افزود :هفته
گذشته یک روز فقط رانندههای وانتهای استجاری با
خاموش کردن خودروها دست به اعتصاب زدند ،که در
نتیجه آن کارفرما حدود  ۱میلیون تومان به حساب هر یک
از آنها واریز کرد .رانندگان معترض حتی پول بنزین مورد
نیاز برای روشن کردن ماشینهای خود را ندارند و تا امروز
با قرض گرفتن به کار خود ادامه دادهاند .طبق قرارداد،
مدیریت شرکت باید هر ماه اجاره بهای خودروها را
پرداخت کند .رانندههای این خودروها فاقد دستمزد هستند
و آنچه کارفرما پرداخت میکند فقط اجاره بهای
خودروهاست که آنهم با تاخیر و به صورت حداقلی پرداخت
میشود.

ماموران فنی پشتیبانی و مهمانداران
شرکت رجا و اعتراض به عدم دریافت
معوقات مزدی
روز جمعه  ۱3تیر ماه ،جمعی از کارگران ،مهمانداران و
ماموران فنی پشتیبانی شرکت رجا ،در پیگیری مطالبات
مزدی خود مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند.
این کارگران گفتند :در حدود  31نفر از کارگران مهمانداران
و ماموران فنی پشتیبانی شرکت رجا از حوالی ساعت 3
صبح مقابل دفتر مدیریت تجمع کرده و خواهان دریافت
معوقات مزدی خود شدند .این کارگران که از  ۸تا  61سال
دارای سابقه کار هستند ،جدا از معوقات مزدی از امنیت
شغلی برخوردار نیستند .دستکم  ۱هزار نفر از مهمانداران
و ماموران فنی پشتیبانی شاغل در شرکت راهآهن رجا که
تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری به کارهای
خدماتدهی به مسافران مشغول هستند ،دستکم از
اردیبهشت ماه سال جاری مطالبات مزدیشان به تاخیر
افتاده است .آنها به دلیل عدم دریافت بهموقع حقوق و
دستمزد طی ماههای گذشته با مشکالت مالی و خانوادگی
روبرو شدهاند.

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")

بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر!

