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ماهنامه کارگری

سرسخن:
کارگر زندانی ،زندانی سیاسی
آزاد باید گردد!
با نگاهی به گستردگی و چگونگی مبارزات کارگران و
ستمدیدگان ایران علیه جمهوری اسالمی و نظام ظالمانه
سرمایه داری وابسته حاکم در دو سال اخیر ،یک واقعیت
کامالً روشن و غیر قابل انکار در مقابل دید همگان و به
خصوص مدافعین طبقه کارگر ایران قرار می گیرد .این
واقعیت عبارت از رشد روز افزون تعداد کارگران زندانی
است که امروز به دالیل گوناگون  -از مبارزه اقتصادی
برای تحقق بدیهی ترین خواستهای خود گرفته تا مبارزه
مستقیم علیه رژیم دیکتاتور حاکم  -در سیاهچال های
رژیم به اسارت گرفته شده اند .این امر در جامعه ایران
یکی از مشخصه های اوضاع کنونی می باشد.
در طی دو سال اخیر ،جدا از گسترش مبارزات اقتصادی
طبقه کارگر و تالشهای کارفرمایان و وزارت اطالعات
رژیم جهت پرونده سازی برای کارگران و زندانی کردن
آنها ،در بستر دو خیزش بزرگ توده ای دی ماه  1396و
آبان  1398نیز که جمهوری اسالمی مبادرت به دستگیری
های بسیار گسترده ای در سراسر ایران کرد ،تعداد زیادی
از کارگران دستگیر و زندانی شدند ،به طوری که امروز در
شرایطی که زندانهای دیکتاتوری حاکم مملو از زندانی
سیاسی گشته ،بخش بزرگی از آنها را کارگران تشکیل می
دهند.
همه می دانند که کارگران و زحمتکشان ما در جریان قیام
سلحشورانه خود در آبان ماه  -98که هنوز چند هفته ای از
آن نگذشته است  -با جسارت و بی باکی بی نظیری چنان
آتشی به خیمه گاه رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی زدند
که به گزارش خبرگزاریها خامنه ای را به عنوان "ولی
فقیه" یعنی رأس دیکتاتوری حاکم دچار درماندگی و
استیصال کرده و "بی قرار " نمود تا آنجا که از شدت
ترس و وحشت اش از توده های قیام کننده ،به سرعت از
مامورانش خواست که "هر کاری الزم است" برای
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قرار منع تعقیب تعدادی از کارگران

در باره زندگی رفیق شهید

هفت تپه و صدور حکم برای دو کارگر

محمد کاسه چی

بر اساس گزارش روز دوشنبه  ۲دی ماه ،شعبه  1۰۲کیفری
دادگاه شهرستان شوش دانیال برای  6نفر از کارگران
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه" ،محمد خنیفر"،
"ابراهیم عباسی منجزی"" ،یوسف بهمئی"" ،محمود
خدایی"" ،ایمان خضری" و "مسلم چشمه خاور" قرار
منع تعقیب صادر کرد و احکام به آنها ابالغ شد .در
روزهای گذشته شعبه  36دادگاه تجدیدنظر استان تهران
برای محمد خنیفر و اسماعیل بخشی حکم  ۵سال حبس
قابل اجرا را صادر کرد .در حالیکه دادگاه تجدیدنظر پیش از
صدور حکم ،هیچ جلسهای برای ارائه دفاعیات کارگران
هفتتپه تشکیل نداد .به دنبال این حکم روز سه شنبه 3
دی ماه ،رئیس دادگستری شهرستان شوش اظهار کرد:
رای پرونده شش نفر از کارگران کشت و صنعت هفت تپه
شهرستان شوش که با شکایت این شرکت به اتهام تجمع
غیرقانونی و اخالل در نظم عمومی دستگیر شده بودند،
پس از رسیدگی در یکی از شعب دادگاه کیفری
دادگستری استان ،صادر شد .دادگاه پس از رسیدگی به این
پرونده ،در خصوص اتهام متهمان مبنی بر تجمع
غیرقانونی و اخالل در نظم عمومی ،متهمان را از اتهامات
وارده تبرئه کرد.

تجمع اعتراضی کارگران نیبُر هفتتپه
روز دوشنبه  9دی ماه ،کارگران نیبر مجتمع نیشکر هفت
تپه خبر دادند که :به دنبال تجمعی که کارگران در روز
یکشنبه  8دی ماه ،در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات
مزدی خود در مقابل ساختمان اداری این واحد برپا کردند،
کارفرما بخشی از معوقات مزدی شان را پرداخت کرد .از
مجموع  ۵ماه دستمزد پرداخت نشده ،معادل یک ماه مزد
که مربوط به مهر ماه سال جاری میشود ،امروز پرداخت
شد .کارگران میگویند :حقوق ما  3میلیون تومان است ،از
مزایای مزدی ما زدند و کار را به پیمانکار دادند .االن فقط
بیمه ما را واریز میکنند اما حقوق نمیدهند .میخواهند
همینطور حق بیمهی ما را بپردازند تا ما بازنشسته شویم .با
این وضعیت چگونه میتوانیم زندگی کنیم!

چریک فدایی خلق رفیق محمد کاسه چی در سال 13۲9
در قزوین چشم به جهان گشود .پس از طی تحصیالت
دبیرستانی و گرفتن دیپلم در تهران وارد دانشگاه شد و در
رشته علوم مدیریت ،ادامه تحصیل داد .رفیق محمد از
جمله انقالبیونی بود که از خصوصیات اخالقی باالیی
برخوردارند .برای نمونه صداقت و روراستی ومهربانی اش
زبانزد اطرافیانش بود .به همین دلیل کسی نبود که او را
دیده باشد ،با وی به صحبت پرداخته باشد و تحت تاثیر
شخصیت او ،مهربانی و صداقت او قرار نگرفته باشد.
در آن سالها با توجه به روابط گستردۀ رژیم وابسته به
امپریالیسم شاه با دولت سرکوبگر اسرائیل ،رژیم شاه به
اسرائیلی ها امکان داده بود که در قزوین مبادرت به ایجاد
یک پروژۀ کشت و صنعت بزرگ نمایند .آن هم در
شرایطی که با توجه به جنایات دولت اسرائیل علیه خلق
فلسطین و همبستگی مردم ما با این خلق ستمدیده ،این
امر باعث مخالفت مردم شده بود .در چنین شرایطی رفیق
محمد ،همراه با یکی از رفقایش به نام اصغر پشامی (که
بعد ها در صفوف سازمان چریکهای فدایی خلق به شهادت
رسید) توانست فعالیت های تبلیغاتی وسیعی را علیه حضور
اسرائیلی ها در قزوین سازمان دهد.
رفیق در دوره ای در دانشگاه تحصیل می کرد که به
دنبال رستاخیز سیاهکل فضای سیاسی دانشگاهها کامال
سیاسی گشته و جو رادیکال و مبارزاتی بر آن حاکم شده
بود ،به گونه ای که دانشجویان مبارز ،به دنبال اعدام
انقالبی تیمسار فرسیو ،رئیس اداره دادرسی ارتش شاه،
توسط چریکهای فدایی خلق ،در تجمعات خود فریاد می
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تحت شکنجه و اذیت و آزار دژخیمان رژیم قرار دارند .حمایت از بازداشت شدگان قیام آبان و همه زندانیان
از صفحه 1
کارگر زندانی آزاد ...
شدت و ابعاد شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی در زندان سیاسی و کارگران زندانی بر خاسته و آزادی آنان را با
خاموش کردن شعله های سرکش این قیام انجام دهند.
های جمهوری به حدی است که تاکنون اجساد تعدادی از شعارهای رسا در حرکت های اعتراضی خود فریاد زنند .بی
نتیجه عمل به دستورات "ولی فقیه" جنایتکار جمهوری
زندانیان در بیابانها ،رودخانه ها ،سدها و ساختمانهای تردید ،هر چه فریاد آزادی زندانیان سیاسی در تجمعات
اسالمی ،نه فقط قتل عامی بود که نیرو های سرکوبگر
مخروبه پیدا شده است .این واقعیت نشان می دهد که کارگری رساتر شنیده شود و هر چقدر این فریاد ،توده ای
جمهوری اسالمی با سنگدلی تمام در بیش از  16۰شهر
تر گردد و در پرتو مبارزات کارگری
براه انداختند ،بلکه دستگیری های
در سطح جامعه بیشتر منعکس گردد،
باید دانست که مبارزۀ کارگران ،بر خالف آنچه طرفداران دروغین طبقه کارگر سعی
بسیار گستردۀ جوانان مبارز و
این امر باعث می شود همبستگی
در القای آن دارند ،صرفاً به مبارزه اقتصادی و یا تنها به یک شکل از مبارزه یعنی
مخالفین در سطح کشور بود.
مردم حول این شعار بیشتر و فشار
اعتصاب محدود نیست .تجربۀ موفق کارگران جهان نشان می دهد که کارگران،
عملیات جنگی نیرو های سرکوب
روی رژیم افزایش یابد.
نه صرفاً با اعتصاب بلکه با مبارزۀ سیاسی و اساساً با توسل به مبارزه مسلحانه
علیه مردم قیام کننده آنچنان ابعاد
باید دانست که مبارزۀ کارگران ،بر
بزرگی به خود گرفت که یکی از
قادر به پیشروی جنبش به نفع خود و جامعه شده اند .در شرایط کنونی نیز چه
خالف آنچه طرفداران دروغین طبقه
فرماندهان سپاه پاسداران آنرا یک
برای شکستن جو اختناق و دیکتاتوری و کمک به جاری شدن وسیعتر جنبش های
کارگر سعی در القای آن دارند ،صرفاً
"جنگ جهانی" توصیف نمود که از
توده ای و چه برای رسیدن به هدف اصلی که رسیدن به سوسیالیسم و نفی
به مبارزه اقتصادی و یا تنها به یک
قرار ،جمهوری اسالمی ،به کمک
استثمار می باشد ،کارگران پیشرو باید با درک استراتژی و تاکتیک انقالب ایران،
شکل از مبارزه یعنی اعتصاب
"معجزه" از آن سالم جان به در برده
محدود نمی شود .تجربۀ نشان می
سعی در متشکل کردن خود در گروه های سیاسی -نظامی بنمایند .تاریخ نشان
است.
دهد که کارگران ،نه صرفاً با
داده که کارگران با ارتقاء مبارزات اقتصادی خود به مبارزات سیاسی و کانالیزه
در جریان این به اصطالح "جنگ
اعتصاب بلکه با مبارزۀ سیاسی و
کردن آن جهت سرنگونی جمهوری اسالمی و نابودی نظام سرمایه داری حاکم
جهانی" ،جمهوری اسالمی با توسل
اساساً با توسل به مبارزه مسلحانه
است که قادر به رهایی خود و ایجاد جامعه ای فارغ از ستم و استثمار خواهند بود.
به کشتار و بازداشت های فله ای،
قادر به پیشروی جنبش به نفع خود
تعداد زیادی از کارگران را دستگیر و
جدی
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سیاسی
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جان
و کل جامعه شده اند .در شرایط کنونی ایران نیز چه برای
به سیاهچال های حکومت انداخت .خود ایادی جمهوری در خطر است .شکی نیست که همین خطر ،وظایف بزرگی شکستن جو اختناق و دیکتاتوری و کمک به جاری شدن
اسالمی ،از دستگیری  7هزار نفر خبر داده اند و این در را در مقابل کارگران و همه نیروهای طرفدار این طبقه هر چه وسیعتر جنبش های توده ای و چه برای رسیدن به
حالی است که همه منابع غیر دولتی آمار واقعی را بسیار انقالبی قرار می دهد که یکی از آن وظایف ،حمایت از هدف اصلی که همانا رسیدن به سوسیالیسم و نفی استثمار
بیشتر از این ادعا ،اعالم کرده اند .واضح است که با توجه بازداشت شدگان قیام آبان و کارگران زندانی می باشد .ما می باشد ،کارگران پیشرو باید همراه با روشنفکران انقالبی
به سلطه سانسور و فقدان فضای آزاد برای مطبوعات ،از تا کنون شاهد بوده ایم که خواست آزادی زندانیان سیاسی با درک استراتژی و تاکتیک انقالب ایران ،سعی در
آمار واقعی نمی توان سخن گفت اما اکثر منابع تعداد و شعار "زندانی سیاسی ،کارگر زندانی آزاد باید گردد" ،در متشکل کردن خود در گروه های سیاسی -نظامی بنمایند.
دستگیر شدگان را بیش از ده هزار نفر اعالم نموده اند.
تظاهرات های مختلف از تظاهرات و تجمعات معلمین تاریخ نشان داده است که کارگران با ارتقاء مبارزات
کارگران مبارز ما در شرایطی در زندان های رژیم ضد گرفته تا دانشجویان فریاد زده شده و خود کارگران مبارز اقتصادی خود به مبارزات سیاسی و کانالیزه کردن این
خلقی حاکم اسیر گشته اند که اخبار موثق حکایت از آن نیز هر جا امکان یافته اند خواستار آزادی همکاران خود مبارزه جهت سرنگونی جمهوری اسالمی و نابودی نظام
دارند که نه فقط کارگران زندانی بلکه کالً همه مبارزین شده و فریاد کارگر زندانی ،آزاد باید گردد ،سر داده اند.
سرمایه داری حاکم است که قادر به رهایی خود و ایجاد
دستگیر شده به عنوان زندانیان سیاسی در جریان خیزش باشد که کارگران مبارز و انقالبی ایران علیرغم همه جامعه ای فارغ از ستم و استثمار خواهند بود.
بزرگ آبان ماه در سیاهچالهای جمهوری اسالمی شدیداً شرایط مختنق کنونی فرصت و امکان آن را بیابند که به

جان باختن  ۲برادر جوان کولبرِ  1۷و  1۴ساله در اثر سرما و کوالکِ گردنه ژاالنه
روز چهارشنبه  ۲7آذر ماه ،سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت :روز سهشنبه  ۲6آذر ماه ،در سروآباد کردستان منطقه گردنه ژاالنه 3 ،کولبر دچار سرمازدگی شدید شدند که
تحقیقات در مورد آنها امروز چهارشنبه  ۲7آذر سال  98انجام شد .متاسفانه طی این حادثه آزاد خسروی  17ساله بر اثر سرما و کوالک جان خود را از دست داده است و یک کولبر
دیگر به نام حسین کرمی  3۵ساله نیز مصدوم در برف یافت شده و به بیمارستان مریوان منتقل شده است .بر اساس این گزارش ،زمستان که از راه میرسد ،گم شدن کولبران در
کوهستانهای برفگیر کردستان ،یک درد تکراریست .در حال حاضر هم تعدادی کولبر بیش از  ۲۴ساعت است که در ارتفاعات تته مریوان گم شدهاند .اینان جوانانی روستایی هستند
که از فرط بیکاری و تنگنای معیشتی مجبور شدهاند ،در زمستان برفگیر نیز به دل کوه بزنند .عملیات امداد و نجات به صورت خودجوش آغاز شده است .از ساعت  ۵صبح امروز
چهارشنبه سیل عظیمی از مردم شهرستانهای مریوان ،سروآباد و کل روستاهای اطراف در حال رفتن به ارتفاعات تته به دنبال کولبران هستند .مردم شهر هورامان و روستاهای
اطراف نیز از ساعات  ۵صبح جستجو را شروع کردهاند .پایان جستجو در عصر روز جمعه  ۲9آذر ماه ،با پیدا شدن جسد فرهاد خسروی کولبر نوجوان  1۴ساله پس از چند روز ،خاتمه
یافت .بدون هیچ تردیدی ،مرگ فرهاد و آزاد ،دردی است روی دردهای مردمی که نان ندارند .سه روز پیشتر ،تشییع جنازهی آزادِ سرمازده برپا میشود و روستای نی روز شنبه 3۰
آذر ماه ،بازهم شاهد سوگواری است ،این بار سوگواری جوان دیگری از همان خانواده ،فرهاد خسروی .مردم در مراسم تشییع جنازه ،تکههای نان سر دست گرفتهاند ،به نشانهی
اعتراض ،اعتراض به اینکه چرا اینجا در کردستان باید برای «نان»« ،جان» داد؟! جمعیت هنگام تشییع جنازه به زبانهای فارسی و کردی شعارهایی با مضامین سیاسی دادند .یکی
از شعارهای آنها “مرگ بر دیکتاتور” بود .گزارش در بخش دیگری می نویسد ،کولبری خشنترین و ناعادالنهترین راه نان درآوردن ،دیگر انگار برای مسئوالن محلی و کشوری،
تبدیل به پدیدهای عادی شده است .کولبران از جوان  1۲ساله یا  1۴ساله گرفته تا پیرمردان  8۰ساله ،باری سنگین بر دوش مینهند و برای  ۲۰۰یا  3۰۰هزار تومان ،کوهستانهای
پرخطر مرز را پشت سر میگذارند .خطر بسیار است ،از سرمازدگی ،سقوط از کوه ،مینهای جامانده از زمان جنگ و تیر ماموران مرزی که گاه قلب کولبران را هدف میگیرد .
فرهاد و آزاد ،تنها قربانیان این راه پرخطر نیستند .همین امسال از ابتدای سال ،فقط مرگ  11کولبر در رسانههای رسمی منتشر شده است و احتماالً همین تعداد مرگ بیصدا نیز
وجود داشته است .خطرها زیاد است و قمارِ جان بر سر نان ،همچنان ادامه دارد اما هیچ راهکار اصولی برای حل این مشکل بزرگ ،در دستور کار نیست.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
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از صفحه 1
زندگی نامۀ رفیق محمد کاسه چی ...
در چنین فضایی با توجه به آگاهی سیاسی رفیق ،او خیلی زود به هواداری از
چریکهای فدایی خلق ایران برخاست .آنچه در این امر او را یاری نمود دوستی و
سمپاتی اش با دو تن از انقالبیونی بود که بعداً به عنوان اعضای برجسته
چریکهای فدائی خلق در آمدند .رفیق کاسه چی ،در آغاز ،در ارتباط دوستی و
سمپاتی با رفیق مهدی فضیلت کالم قرار داشت ،اما این رفیق انقالبی که یادش
ماناست ،در ارتباط با چریکهای فدایی خلق در یک درگیری مسلحانه در  9مرداد
سال  ۵1در تهران به شهادت رسید و لذا ارتباط هواداری رفیق کاسه چی نیز با
سازمان قطع شد.
مدتی بعد ،رفیق کاسه چی ،با رفیق حبیب برادران خسرو شاهی که یکی از
چریکهای فدائی خلق بود در تماس قرار گرفت .پس از مدتی رفیق حبیب
برادران خسرو شاهی ،در ارتباط با چریکهای فدائی خلق ،توسط ساواک دستگیر
شد .در چنین شرایطی ،رفیق کاسه چی که به تازگی با دختر عموی رفیق حبیب
برادران خسرو شاهی ازدواج کرده بود ،اجباراً به زندگی مخفی روی آورد و در
پایگاه های سازمان چریکهای فدائی خلق فعالیت انقالبی خود را ادامه داد .در
همین حین ،سازمان مطلع شد که رفیق شجاع و مؤمن به راه مبارزه مسلحانه
هم استراتژی هم تاکتیک ،یعنی رفیق حبیب برادران خسروشاهی ،در چنگال
دژخیمان رژیم شاه دست به یک عمل فدائی زد و در حالی که دست به فریب
ساواک زده و همراه آنان ظاهراً برای اجرای قراری به خیابان آمده بود ،با
انداختن خود از پلی در تهران به زیر کامیونی ،دست به خودکشی زد ( 11خرداد
سال  .)۵3یادش گرامی.
فعالیت رفیق کاسه چی در درون سازمان چریکهای فدائی خلق در شرایطی بود
که سازمان به فرستادن رفقا به کارخانه ها می پرداخت .از این رو این رفیق
نیز به کار کارگری پرداخت و به عنوان کارگر مکانیک مشغول کار شد.
همانطور که می دانیم در سال  ،13۵۵ضربات سنگینی از طرف ساواک به
سازمان وارد شد و رفقای گرانقدری شهید شدند و ارتباطات زیادی گسسته شد.
متأسفانه ما از شیوه شهادت و زمان دقیق شهادت رفیق محمد کاسه چی و
همچنین یار همیشگی اش رفیق اصغر پشامی اطالع دقیقی در دست نداریم .اما
این امر مشخص است که ارتباطاتی که این رفیق با برخی از آشنایانش داشت -
که هنوز هم زنده اند -از سال  ۵۵کامال قطع شد .از این رو سال شهادت این
رفیق را سال  13۵۵قید می کنیم.
سال  ،۵۵سال خونینی بود که دهها چریک فدایی در آن به خون غلطیدند .اما
باید تأکید کرد که که شهادت این چریکهای فدائی خلق به طور عمده در جریان
درگیری های قهرمانانۀ مسلحانه با نیروهای مسلح رژیم شاه بود که باعث شد
این فرزندان راستین کارگران و توده ها تحت ستم ،با زندگی کوتاه و مرگ های
افسانه ای خویش تأثیرات انقالبی به سزائی در جامعه برجای بگذارند .شاه
جنایتکار فکر می کرد در نبرد با چریکها پیروز شده است .اما درست دو سال بعد
مجبور شد در تلویزیون تحت کنترل خود در مقابل مردم ،ظاهر شده و با عجز و
البه از شنیدن صدای انقالب مردم سخن بگوید .سرانجام ،پیشروی جنبش
انقالبی توده ها که مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق تأثیر غیر قابل انکاری
در آن داشت کار را به جائی رساند که یکی از تیمسار هایش با شفافیت مطرح
کرد که هویزر ،شاه را چون "موش مرده ای" از ایران به بیرون پرتاب نمود ،در
حالیکه چریکهای فدایی خلق باقی ماندند و در اولین میتینگ علنی آنها هزاران
نفر فریاد درود بر فدایی سر دادند ،فریادی که نشان می داد خون رفیق کاسه
چی ها و دهها چریک دیگر بر زمین نمانده و همچون بذر ماندگار شده است.
یاد رفیق محمد کاسه چی گرامی و راهش پر رهرو باد!
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احضار  1۶تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و
حومۀ پلیس امنیت تهران
روز چهارشنبه  ۲۰آذر ماه ،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از احضار  16نفر
از اعضای خود طی روزهای گذشته خبر داد و اعالم داشت :احضار اعضای این سندیکا از طرف
پلیس امنیت تهران بوده و از طریق تماس تلفنی صورت گرفته است .بر اساس این گزارش،
یکی از اعضای سندیکا پس از احضار و مراجعه به پلیس امنیت تهران ،تحت بازجویی ،تهدید و
ارعاب قرار گرفته است.

هزار نفر کارگر بیکار شدهِ کارخانه فوالدین ذوب آمل بالتکلیف
در انتظار بازگشت به کار

روز یکشنبه  ۲۴آذر ماه ،کارگرانی که از ابتدای آبان ماه سال جاری تا امروز توسط کارفرمای
کارخانه فوالدین ذوب آمل بیکار شدهاند ،خواستار بازگشت به کار خود شدند .این کارگران که
تعداد آنها حدود هزار نفر است ،می گویند :پس از نزدیک به یک دهه فعالیت از سوی کارفرما
به عنوان نیروی مازاد تلقی شده و در نتیجه از ابتدای آبان ماه بیکار شدهاند .یکی از کارگران
این واحد تولید قطعات خودرو در توضیح این ماجرا گفت :کارفرمای این کارخانه فوالدی و
قطعهسازی صنعت خودروی مازندران از اوایل آبان ماه حدود  16۰۰کارگر را به خانه فرستاد و
گفت در صورت بهبود شرایط همه آنها را دوباره استخدام میکند با اینحال تاکنون فقط با
حدود  6۰۰نفر از کارگران تماس گرفته شده و مابقی نگران امنیت شغلی خود هستند.
همکارانی که اخراج شدند بین  6تا  16سال سابقه کاری داشتند .در حال حاضر نزدیک به  ۴۰تا
 ۵۰روز از این ماجرا میگذرد اما هنوز کارگران بیکار شده نتوانستهاند به کار سابق خود بازگردند
به همین دلیل تقریبا هر روز از طریق نهادهای مختلف این موضوع را پیگیری میکنند.

جان باختن کودک کارِ  1۴ساله در حین کار
در اثر سقوط باالبر در گنبد
عصر روز دوشنبه  ۲دی ماه ،باالبر مخصوص حمل مصالح ساختمانی از طبقه چهارم ساختمانی
در حال ساخت در شهر گنبد کاوس ،به پایین سقوط کرد و با یک کارگر نو جوان  1۴ساله
برخورد کرد .بر اساس این گزارش در اثر این برخورد مرگبار ،این کودک کار به دلیل شدت
جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

اعتراض بازنشستگان کشوری به بودجه  ۹۹با تجمع مقابل مجلس
صبح روز دوشنبه  ۲دی ماه ،جمعی از بازنشستگان کشوری از جمله معلمان بازنشسته ،با تجمع
مقابل مجلس شورای اسالمی به مختصات الیحه بودجه  99اعتراض کردند .بازنشستگان
معترض میگویند :مطالبات و خواستههای ما در الیحه بودجه  99برآورده نشده است .نمایندگان
مجلس باید با اعمال تغییرات در این الیحه ،حقوق بازنشستگان را برآورده سازند .بازنشستگان
در ادامه افزودند :با  6هزار میلیارد تومان ،همسانسازی قابلیت اجرایی ندارد .درحالیکه تورم
باالی  ۴۰درصد است ،افزایش  1۵درصدی نمیتواند معیشت بازنشستگان را از بحران نجات
دهد.

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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تجمع اعتراضی جمعی از کارگران
شهرداری بروجرد

روز دوشنبه  9دی ماه ،کارگران معترض شهرداری بروجرد
گفتند :نزدیک به  ۲۰۰کارگر مجموعه شهرداری بروجرد
در استان لرستان با مشکل جابجایی مواجه هستند .در پی
این مساله ،تعدادی از آنها در روز یکشنبه  8دی ماه ،مقابل
ساختمان شورای شهر و شهرداری تجمع کردند .بر اساس
این گزارش ،این کارگران که با عناوین مختلف شغلی در
بخشهای مختلف اداری مشغول کار بودند از روز یکشنبه
یکم دی ماه ،به واحد خدمات و جمعآوری زباله منتقل
شدهاند .در پی این مساله ،تعدادی از آنها در روزهای
گذشته مقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری تجمع
کردند .شهرداری بروجرد حدود  ۲هزار نیروی رسمی،
پیمانی و قراردادی و شرکتی دارد و میانگین سابقه کاری
کارگران جابجا شده یک تا  ۵سال است که برخی از آنها
هنوز بخشی از مطالبات مزدی خود را طلبکار هستند.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانجات تولید
تراورس ناحیه راهآهن کرج
صبح روز دوشنبه  ۲دی ماه ،گروهی از کارگران
کارخانجات تولید تراورس ناحیه راهآهن کرج ،در اعتراض
به عدم پرداخت  ۵ماه مطالبات مزدی و بیمهای در
محدوده محل کار خود تجمع کردند .یکی از کارگران
گفت :پس از تجمع اعتراضی کارگران ،کارفرما حق بیمه
مهر ماه کارگران را برای تمدید و تعویض دفترچههای
درمانی کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز کرد.
کارگران راهآهن کرج که به عنوان راننده کامیون ،راننده
درزین (وسیله نقلیه ریلی تردد ماموران راهآهن) ،جوشکار و
غیره مشغول کارند ،خواستار پرداخت معوقات مزدی و بیمه
خود و تعیین تکلیف شرکت هستند .این کارگر تراورس
بتنی ناحیه کرج در ادامه افزود :در نتیجه حضور پیمانکاران
در راهآهن هر ماه حقوق کارگران با تاخیر پرداخت می شود
و کارگران فاقد امنیت شغلی بوده و در صورت اخراج
هیچیک از آنها امکان پیگیری مطالباتشان را ندارند.
کارگران خواستار آن هستند که با حذف شرکتهای
پیمانکاری در راهآهن ،دوباره آنها تحت قرارداد مستقیم و
نظارت دولت کار کنند .تاخیر شرکت پیمانکاری در ارائه
لباس و کفش ایمنی به کارگران از دیگر مشکالت
کارگران راهآهن بویژه در ناحیه کرج است .روز دوشنبه ۲
دی ماه ،در گزارش دیگری به نقل از کانال رسمی

کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن،
استاندار مرکزی و نماینده سپاه پاسداران در جمع کارگران
حاضر شدند تا آنان را تشویق به پایان اعتصاب کنند .بر
اساس این گزارش ،دستمزد مهرماه کارگران هم روز
دوشنبه پرداخت شد .با این همه ،به گفته کانال رسمی
کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن،
کارگران به اعتصاب خود ادامه دادند .این کانال تلگرامی
اشاره کرد که دستمزد کارگران راهآهن در مناطق لرستان،
زاگرس ،کرج ،اندیمشک ،رباط کریم ،اسالمشهر تهران،
شاهرود ،دامغان و خراسان پرداخت نشدهاست.
روز سه شنبه  1۰دی ماه ،در پی تجمعات اعتراضی چند
روز گذشته کارگران کارخانجات تولید تراورس ناحیه
راهآهن کرج ،کارفرمای شرکت پیمانکاری "تراورس" ۲
ماه از مطالبات معوقه حدود  ۴۰۰کارگر را پرداخت کرد.
کارگران میگویند :کارفرما هنوز  ۲ماه حقوق به کارگران
کارخانجات تولید تراورس ناحیه راهآهن کرج بدهکار بوده و
از پرداخت حق لباس نیز که هر  6ماه یکبار داده میشد
هم خبری نیست.

کارگران معترض کارخانه اشباع تراورس
خواستار احیای این واحد صنعتی شدند
روز یکشنبه یکم دی ماه ،تعدادی از کارگران کارخانه
اشباع تراورس به نمایندگی از جانب حدود دو هزار کارگر
این واحد تولیدی ،خطاب به مسئوالن ،خواستار حل
مشکالت و رفعِ موانع راهاندازی این واحد تولیدی شدند.
یکی از کارگران این کارخانه گفت :بزرگترین کارخانه تولید
و اشباع ریل بند (با مواد نفتی) ایران در شیرگاه سوادکوه
استان مازندران قرار دارد که سالهاست فعالیت این کارخانه
به دلیل آنکه امروزه در ایران بیشینه راهآهنهای بیرون از
ایستگاهها بهوسیله ریل بندهای بتونی ایجاد میشوند،
متوقف شده است.
تعداد زیادی از کارگران کارخانه اشباع تراورس قبل و بعد
از متوقف شدن فعالیت تولیدی طی چند مرحله تعدیل،
بازنشسته و بازخرید شدهاند .در نهایت ،آن زمان از مجموع
حدود  7۰۰کارگر این کارخانه حدود  1۰8کارگر در کارخانه
باقی ماندند که با  ۵ماه مزد معوقه هماکنون سرگردانند.
کارگران در این مدت برای تغییر کاربری کارخانه و
بازگشت به کار ،بارها به نهادهای مختلف دولتی در استان
مازندران مراجعه کردهاند اما هنوز به نتیجهای نرسیدهاند.

جان باختن یک کارگر تبعه افغانستان در
آتشسوزیِ یک دامداری در گرمسار
بر اساس گزارش مهر ،صبح روز شنبه  16آذر ماه ،یک
کارگر  ۴۰سالهِ تبعه افغانستان که در اتاق کارگری یک
واحد دامداری در گرمسار ،به همراه خانواده خود در آتش
گرفتار شده بود ،در اثر آتشسوزی جان خود را از دست
داد .به گفته رئیس آتش نشانی گرمسار پیکر این کارگر
کامال سوخته و بههیچ عنوان قابل شناسایی نبوده است.
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تجمع و اعتصاب کارگران پیمانی پروژه
راهسازی توره به بروجرد
روز دوشنبه  ۲دی ماه ،کارگران معترض پروژه راهسازی
توره به بروجرد گفتند ۵۰ :کارگر پروژه راهسازی باند دوم
توره به بروجرد از روز یکشنبه یکم دی ماه ،در اعتراض به
مطالبات مزدی خود ،دست از کار کشیده و در محل کار
خود تجمع کردهاند اما موفق نشدهاند معوقات خود را
دریافت کنند .کارگران این پروژه عمرانی که از شهرها و
روستاهای همجوار در پروژه ساخت باند دوم توره به
بروجرد حضور دارند از طریق یک شرکت پیمانکاری در
پروژه مشغول کار هستند .یکی از کارگران معترض می
افزاید :به دنبال اعتراض روز یکشنبه کارگران که به برخی
برخوردها انجامید ،امروز دوشنبه کارفرمای شرکت
پیمانکاری از ورود کارگران به محل کارشان جلوگیری
کرد .این کارگر که به اتفاق همکارانش هنوز حق سنوات و
عیدی و پاداش پایان سال  97خود را از کارفرما طلبکارند،
اظهار داشت :ظاهرا پیمانکار پروژه به کارگران گفته است
که به دلیل عدم تامین اعتبار ،از پرداخت دستمزد و سایر
مطالبات آنها ناتوان است این در حالی است که کارفرما
مطالبات خود را از کارفرمای اصلی وصول کرده است.
صبح روز شنبه  7دی ماه ،کارفرما با پرداخت همه مطالبات
کارگران در عین حال پروژه را متوقف و همه کارگران را
اخراج کرده است .بر اساس این گزارش ۲۵ ،کارگر شاغل
در اجرای پروژه راهسازی باند دوم توره به بروجرد با
متوقف شدن کار بیکار شدند .هریک از این کارگران
نزدیک به  3تا  ۴سال سابقه کاری دارند ادعا می شود که
این تعدیلها در راستای کاهش هزینهها صورت گرفته
است.

عدم پرداخت مطالبات مزدیِ کارگران
پیمانکاری تعمیرات ماشینآالت
پتروشیمی مارون
روز سه شنبه  19آذر ماه ،کارگران پیمانکاریِ تعمیرات
تجهیزات و ماشینآالت پتروشیمی مارون که در بخش
تعمیرات اساسی کار میکنند،گفتند :هنوز دستمزد آبان ماه
را نگرفتهایم و عموماً پرداخت دستمزدهای ما با تاخیر
انجام میشود .این کارگران که بعضاً از قبل هم معوقات
مزدی پرداخت نشده دارند ،مشکل را از پیمانکاری بودنِ
فعالیت خود میدانند و میگویند :در صنایع نفت و گاز و
پتروشیمیها ،اکثر فعالیتها را به پیمانکاران واگذار کردهاند
و دست کارگر را برای دفاع از حقوق خود بستهاند .ما
نمیدانیم برای دریافت حقوق خود به کجا مراجعه کنیم.
سلسله مراتبِ کارفرمایان ،کار را برای ما سخت کرده
است .این کارگران که تعداد آنها چند ده نفر است ،به
شرایط سخت معیشتی خود اعتراض دارند و میگویند:
وقتی دستمزدها را با تاخیر میپردازند ،چه کسی قرار است
بپردازد؟!
را
ما
اقساط
دیرکرد

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!

ماهنامه کارگری
اعتصاب کارگران شهرداری مریوان به
دلیل  ۸ماه معوقات مزدی خود

روز سه شنبه  3دی ماه ،کارگران شهرداری مریوان در
اعتراض به عدم دریافت دستمزد خود در  8ماه گذشته،
دست از کار کشیدند و سطلهای زباله خالی نشد .کارگران
میگویند :هرچه اعتراض کردیم به جایی نرسیدهایم ،االن
 8ماه است که ما دستمزد نگرفتهایم ،وضع ما از کولبران
بدتر است .آنها یکباره میمیرند ،ما محکومیم به مرگ
تدریجی! دیگر حتی نان خالی هم در سفره نداریم .روز
یکشنبه  8دی ماه ،یکی از  3۰۰کارگر معترض شهرداری
مریوان گفت" :من پاکبان هستم و کوچهها را جارو
میزنم؛ پسرم مدرسه میرود؛ مدتهاست که کفشاش پاره
شده و پول ندارم کفش نو برایش بخرم .چند روز پیش
یکی از همسایهها یک جفت کفش به او داد ،امروز که از
سر کار آمدم ،پاهای پسرم از زیر پتو بیرون بود ،دیدم
پاهایش تاول زده ،کفش همسایه تنگ بوده و فرزندم چون
نمیخواسته من را ناراحت کند ،چیزی نگفته "...این کارگر
که از شرایط به شدت ناراضیست می افزاید :حتی نان
خالی هم نداریم بخریم .بعد از  8ماه بی حقوقی از کجا
بیاوریم؟! در بخش دیگری کارگران شهرداری مریوان
میگویند :ما و کارمندان شهرداری که ماههاست حقوق
نگرفتهایم ،توقع نداریم همه هشت ماه را یکجا بپردازند ،اما
حداقل دو ماه یا سه ماه از حقوقمان را بدهند که بتوانیم
اجاره خانه عقبافتاده را بدهیم و قرضهایمان را سبک
کنیم .عصر روز دوشنبه  9دی ماه ،یک ماه از معوقات
مزدی کارگران شهرداری مریوان پرداخت شد .کارگران
میگویند :مشخص نیست چه زمانی قرار است باقی
معوقات مزدی ما ،واریز شود .هفته گذشته در پی اعتصاب
و عدم جمع آوری اشغالها ،استانداری وعده داد که تا روز
سهشنبه  1۰دی ماه ،معوقات مزدی ما پرداخت شود ولی
درنهایت ،فقط یک ماه پایه حقوق (بدون مزایای مزدی و
اضافهکار) را عصر روز دوشنبه  9دی ماه ،به حسابمان
ریختند و بعد از آن ،حسابداری شهرداری مریوان مجدد
بسته شد .روز شنبه  1۴دی ماه به گزارش خبرگزاری
هرانا ،کارگران شهرداری مریوان گفتند :برای تامین هزینه
های زندگی خود به کولبری روی آورده اند .این کارگران با
انتشار عکسهای خود در حین کولبری ،خواستار توجه
مسئوالن به وضعیت معیشتی خود شدند .این کارگران
میگویند :هیچ راهی برای احقاق حق و تامین معاش
نداریم؛ جز کولبری چه کنیم؟!
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کارگران شهرداری مریوان که تعداد آنها حدود  6۰۰نفر
است و همگی از اردیبهشت حقوق نگرفتهاند ،از شرایط به
ستوه آمدهاند و می گویند :چگونه قرار است بیدستمزد
زندگی کنیم؟! یکی از کارگران معترض شهرداری میگوید:
فروردین و اردیبهشت هم فقط دستمزد خالص را دادند،
سنوات و حق اوالد و مزایای مزدی را ندادند .از  96و 97
هم مطالبه پرداخت نشده مربوط به اضافهکاری داریم که
هنوز ندادهاند .هرچه به شورای شهر اعتراض میکنیم،
فایده ندارد .کسی به دادمان نمیرسد! یکی از این کارگران
که در واحد تنظیف کار میکند ،میگوید :در این واحد 1۴۰
نفر هستیم .بقیه واحدها مثل خدمات شهری ،آسفالت و
عمران نیز مثل ما مشکل دارند.

دغدغه اصلی کارگران هپکو تعیین تکلیف
سهامدار مجموعه است
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 ۴ماه دستمزد کارگران شاغل در معدن
مس تکنار پرداخت نشده است

روز دوشنبه  ۲۵آذر ماه ،کارگران معدن مس تکنار بردسکن
در استان خراسان رضوی گفتند :این معدن بزرگترین و
قدیمیترین معدن در شرق کشور است که در شهرستان
بردسکن واقع است .بیش از  ۵۰کارگر در این معدن کار
میکنند که  ۴ماه مزد خود را دریافت نکرده اند .عالوه بر
این پرداخت حق بیمه این کارگران نیز با مشکل روبرو
است.

 ۲۶ماه دستمزد کارگران کنتورسازی هنوز
تسویه حساب نشده است

روز پنجشنبه  ۵دی ماه ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان مرکزی در ارتباط با تجمع کارگران
مجموعه هپکو گفت:کارگران هپکو حقوق آبان و آذر را
هنوز نگرفتهاند .البته در شرکتهای بزرگ مرسوم است که
معموالً حقوقها را با یک ماه تاخیر میپردازند ولی
کارگران هپکو در مجموع دو ماه حقوق نگرفتهاند و به
همین دلیل ،روز چهارشنبه  ۴دی ماه ،تجمعی در حدود
صد نفر برگزار کردند .بحث حقوق معوقه مطرح است .اما
کارگران بیشتر از هر چیز دیگر ،دغدغه تعیین تکلیف
سهامدار را دارند .با توجه به اینکه سازمان خصوصیسازی
مقرر بوده تعیین تکلیف سهامدار را زودتر مشخص کند و
هنوز این اتفاق نیفتاده ،کارگران نگران شدهاند و دست به
اعتراض صنفی زدهاند.

تجمع پرستاران مشهد در اعتراض به
معوقات  1۴ماهه کارانه
صبح روز چهارشنبه  11دی ماه ،جمعی از پرستاران مشهد،
در اعتراض به عدم پرداخت معوقات کارانه و عدم اجرای
قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری مقابل استانداری
تجمعی اعتراضی بر پا داشتند .پرستاران میگویند:
پرداختهای اضافهکاری و کارانه پرستاران بدون هیچگونه
شفافیتی در طرح قاصدک صورت میگیرد که موجب
اعتراض پرستاران شده است .طی این مدت منتظر عمل به
وعدهها از سوی مسئوالن بودیم و نمیتوانیم بیش از این
سکوت کنیم.

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

روز یکشنبه  8دی ماه ،کارگران شاغل در کارخانه
کنتورسازی ایران گفتند :حدود  1۵۰کارگر در این واحد
تولیدی با سوابق باالی  1۵سال مشغول کارند که میانگین
حجم معوقات مزدی آنها تا  ۲6ماه میرسد .از ابتدای آبان
ماه سال جاری که فعالیت تولیدی این کارخانه از سر گرفته
شده است با آزادسازی قطعات و محصوالت خریداری شده
این کارخانه از گمرک ،حدود  1۲هزار کنتور تولید کردهایم
که هنوز به فروش نرسیده است .در عین حال تعداد زیادی
دستگاههای شرکت (صندوقهای فروشگاهی) به ارزش 6
میلیارد تومان که قرار بود با حکم قضایی بابت پرداخت
بخشی از مطالبات معوقه کارگران کارخانه در مناقصه روز
چهارشنبه  8آبان ماه به فروش برسد ،هنوز به فروش
نرسیده است.
مطالبات کارگران مربوط به  6ماه حقوق سال  9۵به همراه
عیدی و پاداش ۴ ،ماه سال  96و  6ماه سال  97و  8ماهِ
سال جاری میشود .گزارش می افزاید :وزارت نیرو که
پیش از این خریدار محصوالت این کارخانه بود در حال
حاضر خریدار محصوالت تولید شده این کارخانه نیست و
کنتورهای مورد نیاز خود را از دالالن واسطهای خریداری
میکند .دلیل وزارت نیرو برای عدم خریداری کنتورها به
روز نبودن محصوالت تولید شده است .با وجود آنکه همه
کنتورهای نصب شده کنونی در واحدهای مسکونی و
تجاری از همین نوع تولیدات است اما وزارت نیرو حاضر به
خرید آنها نیست.
گزارش در خاتمه افزود :کارگران این کارخانه در مجموع
 ۴تا  ۵میلیارد تومان بابت  ۲6ماه معوقات مزدی پرداخت
طلبکارند.
کارفرما
از
نشده
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ماهنامه کارگری
تجمع کارگران پیمانکاری حاتمی در

دو برابر همین تعداد هم قایق غیرمجاز داریم .با گرانی
بنزین صیادان زیادی نمیتوانند به دریا بروند ،چون صید با
بنزین سه هزار تومانی نمیصرفد .بر اساس استانداردهای
فائو یک قایق صیادی به صورت میانگین  1۲۰۰لیتر بنزین
در ماه میخواهد .باید هرچه زودتر تکلیف صیادان در این
زمینه مشخص شود ،چراکه االن بیش از یک ماه است
صیادان بیکار هستند و برخی آنها به نان شب محتاجاند.
آنها بعضا در حرفهایشان میگویند که باید به دنبال کار
دیگری بروند .حتی کسانی هستند که میگویند در فکر
جور کردن یک سه چرخه هستند تا ضایعات جمع کنند.

در روز های یکشنبه  ،1دوشنبه ۲و سه شنبه  3دی ماه،
کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملوی یزد ،در
اعتراض به عدم پاسخ مناسب از سوی روابط کار اداره کل
استان در ارتباط با اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و
اجرایی نشدن قانون ،طبق ماده  1۴۲قانون کار دست به
تجمع اعتراضی زدند .کارگران میگویند :در ۲روز تجمع
صنفی ،هیچیک از مدیران و مقامات معدن در جمع ما
حاضر نشدند و فقط درتجمع روز سه شنبه کارفرما در جمع
کارگران حاضر و خواستار بازگشت به کار کارگران شد .
روز شنبه  7دی ماه ،یکی از کارگران چادرملو گفت :با
حضور کارفرما در جمع کارگران معترض و وعدهی شفاهی
مبنی بر پیگیری مطالبات ،کارگران به سر کار بازگشتند.
وی افزود :قرار شد با حضور نمایندگان کارگران ،کمیتهای
تشکیل شده و اشکاالت طرح طبقهبندی مطرح و رفع
شود .حدود  3۰۰کارگر در این شرکت پیمانکاری مشغول
به کار هستند .الزم به یاد آوری است که کارگران
پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو در سه شنبه  ۲6آذر
ماه ،نیز یک تجمع اعتراضی در محل مسجد چادرملو
برگزار کرده بودند .این تجمع در اعتراض به عملکرد اداره
کار به ویژه اداره کل استان و تاخیر بیش از حد در اجرای
طرح طبقهبندی مشاغل و عدم پاسخگویی مناسب به
مطالبات کارگران برگزار شده و نیز اعتراضیبود که در
رابطه با برقراری سرویس ایاب و ذهاب کارگران که دو
هفته قبل کتبا به اداره کار اردکان ارسال شده بود اما
پاسخی به درخواست کارگران داده نشده بود.

تجمع اعتراضی نانوایان قزوین در مقابل

معدن چادرملوی یزد

اعتراض صیادانِ خوزستان نسبت به عدم
تعیین تکلیف سهمیه بنزین
بر اساس گزارش روز چهارشنبه  ۴دی ماه ،یکی از صیادان
خوزستان با اعتراض شدید از عدم تعیین تکلیف سهمیه
بنزین قایقهای صیادی ،گفت ۴۰ :روز از افزایش قیمت
بنزین گذشته و هنوز هیچ سهمیهای برای قایقهای
صیادی تعیین نکردهاند .اگر جامعه صیادی در مرکز بودند
هم همینطور رفتار میشد؟ آیا چون ما در حاشیه و مرز
هستیم باید اینطور مورد بیتوجهی قرار بگیریم؟ وی می
افزاید :باید قبل از اجرای طرح تمهیداتی برای قایقهای
صیادی در نظر گرفته میشد ،اما این اتفاق نیفتاد .در کشور
هشت هزار قایق صیادی بنزینسوز مجاز فعالیت دارند و

ساختمان استانداری
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جبران کسری منابع مالی ،مزد  ۲8۰کارگر قراردادی
مجموعه شهرداری امیدیه را با تاخیر پرداخت میکند.
مشکل دیگر این است که وصول مطالبات کارگران و
هزینههای جاری شهرداری امیدیه نیاز به پیگیری اعضای
شورای شهر دارد که آنهم با اختالفات پیش آمده بین
اعضای شورای شهر فعال قابل پیگیری نیست.
به گفته کارگران  ۲8۰کارگر شهرداری امیدیه که تحت
مسئولیت چند شرکت پیمانکاری به صورت قراردادی در
مجموعه شهرداری امیدیه مشغول کارمی باشند 3 ،ماه
دستمزد طلبکارند .یکی از این کارگران که اکثرا دارای
سوابق  8تا  1۰ساله هستند ،می گوید :مطالبات آنها در
ماههای اردیبهشت ،مهر و آبان ماه سال جاری به تاخیر
افتاده و طلب اردیبهشت ماه آنها مربوط به پیمانکار پیشین
است .آخرین حقوقی که کارگران شهرداری امیدیه دریافت
کردهاند حقوق شهریور ماه بوده که دوم آبان ماه به حساب
کارگران واریز شد.

اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه
سیمان شهرکرد

روز سه شنبه  1۰دی ماه ،ایرنا گزارش داد که :شماری از
نانوایان شهر قزوین در مقابل ساختمان استانداری این شهر
دست به تجمع زدند و خواستار رسیدگی مسئوالن به
مطالبات خود و افزایش نرخ نان شدند .یکی از نانوایان در
این رابطه گفت :در حالی که قیمت همه محصوالت و
کاالها در  3سال گذشته افزایش یافته است ،اما همچنان
قیمت نرخ نان در قزوین ثابت مانده و معیشت نانوایان را با
مشکل مواجه کرده است .با افزایش قیمت بنزین ،قرار بود
که نرخ حمل و نقل افزایش پیدا نکند ،اما اکنون شاهدیم
که با افزایش این نرخ ،کارگران نانوایی هنوز با حقوق 3
سال قبل زندگی میکنند ،در حالی که قیمت کاالهای
ضروری در جامعه چند برابر شده است.

کارگران شهرداری امیدیه با چهار ماه ۴
ماه معوقات حقوقی
روز چهارشنبه  ۴دی ماه ،یکی از کارگران شهرداری امیدیه
گفت :بهرغم وعدههای داده شده درخصوص پرداخت
معوقات حقوقی کارگران ،هنوز هیچ اقدامی ازسوی
شهرداری جهت پرداخت این مطالبات صورت نگرفته و
عالوه بر آن از روز یکشنبه  17آذر ماه ،وضعیت شغلی ۲
نفر از کارگران واحد فضای سبز که به بهانه خوردن
صبحانه در خودرو در یک روز بارانی با دستور شفاهی
شهردار تعلیق از کار شدهاند نیز مشخص نشده است.
مسئولین مدعی اند که بخش عمدهای از مشکالت
شهرداری امیدیه پرداخت نشدن بهموقع مطالبات شهرداری
از سوی شرکت نفت است .به همین دلیل شهرداری برای

روز شنبه  3۰آذر ماه ،شماری از کارگران سیمان شهرکرد
در استان چهار محال بختیاری در اعتراض به کاهش
مزایای مزدی و مشخص شدن وضعیت مطالبات معوقه
خود ،دست به تجمع اعتراضی زدند .یکی از کارگران با
تاکید بر اینکه خواسته کارگران دریافت مطالبات قانونی
است،گفت :در این واحد تولیدکننده سیمان حدود ۴۰۰
کارگر شاغل هستند که به شرایط سخت کار در این
کارخانه اعتراض دارند .به همین دلیل در این روز به مدت
یک ساعت مقابل کارخانه جمع شدند تا صدای اعتراض
خود را به گوش مسئوالن کارخانه برسانند .در عین حال
اعتراض کارگران به کاهش مزایای اضافهکاری نیز هست
که از قرار معلوم کارفرما همه مزایای اضافهکاری آنها را
علیرغم افزایش تولید ،پرداخت نمیکند.
در دومین روز اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه سیمان
شهر کرد در روز یکشنبه یکم دی ماه ،کارگران از ورود
رئیس اداره کار به کارخانه جلوگیری کرده و گفتند اگر
مدیر عامل هم بیاید ،نمی گذاریم داخل شود .یکی از
کارگران معترض گفت :ما دلخوشی از رئیس اداره کار
نداریم .یکی دیگر از کارگران گفت :قبل از اینکه به ما
برچسب اغتشاشگر و ضد نظام بزنید ،یک نفر بیاید و
حداقل صحبت های ما را گوش کند.

مطالبات مزدی کارگران شهرداری جهرم
روز پنجشنبه 1۲دی ماه ،شاکری عضو شورای اسالمی
شهر جهرم در استان فارس گفت :کارگران شهرداری
چندین ماه حقوق نگرفتهاند .برخی از کارگران شهرداری
هنوز از پیمانکاران قبلی طلبکار هستند ،در حالی که
مدتهاست قرارداد آنها به پایان رسیده است.

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست!
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تجمع کارگران شهرداری کوت عبدهلل در

تجمع اعتراضیِ کارگران پروژه ساخت

اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی

قطار شهری اهواز

صبح روز دوشنبه  ۲۵آذر ماه ،کارگران فضای سبز
شهرداری کوت عبداهلل برای وصول مطالبات معوقه خود
مقابل ساختمان استانداری خوزستان دست به تجمع
اعتراضی زدند .کارگران معترض گفتند :شهرداری دستمزد
ماههای مهر و آبان کارگران را پرداخت نکرده و در شرایط
فعلی که  ۲ماه حقوق طلبکاریم ،با پرداخت نشدن حقوق
آذر ماه نگران افزایش معوقات مزدی و تامین هزینههای
زندگی خود هستیم .دستکم  ۵۰نفر در بخش فضای سبز
شهر مشغول کارند و شهرداری هیچ برنامهای برای
پرداخت مطالبات ما کارگران ندارد .جدا از  ۲ماه مزد
معوقه ،این کارگران از زمان پیمانکار پیشین نیز  ۵ماه
حقوق و مزایا طلبکارند که تاکنون پرداخت نشده است.

 ۶ماه معوقات مزدی شماری از کارگران
سد کارون  ۴با وجود اتمام پروژه

روز دوشنبه  ۲۵آذر ماه ،یکی از کارگران سد کارون ۴
گفت :با وجود اتمام پروژه سد کارون در سالهای گذشته
تعدادی از کارگران هنوز معوقات مزدی دارند .این کارگران
در نتیجه دریافت نکردن  6ماه مزد خود ،دچار مشکالت
معیشتی شدهاند .در مراحل ساخت این پروژه عمرانی،
حدود  1۰تا  1۲هزار نیرو کار به صورت مستقیم و
شبانهروزی و تعدادی نیز به صورت غیرمستقیم در مراحل
ساخت این پروژه مشغول کار بودهاند .بر اساس این
گزارش ،یکی از اعضای شورای استان چهارمحال و
بختیاری با اشاره به اینکه یکی از نتایج بحرانهای
اقتصادی از دست رفتن امنیت شغلی کارگران است ،گفت:
کارگران سد کارون  ،۴نسبت به عدم پرداخت حقوق 6
ماهه گذشته خود معترض هستند.

صبح روز دوشنبه  18آذر ماه ،جمعی از کارگران پروژه
ساخت قطار شهری اهواز که تحت مسئولیت شرکت
کیسون از پیمانکاران مجری ساخت قطار شهری اهواز
مشغول کارند ،در مجاورت ساختمان سازمان قطار شهری
تجمع کردند .یکی از کارگران معترض گفت :طی چند ماه
گذشته پیمانکار با پیگیری برخی مسئوالن وعده پرداخت
بخشی از مطالبات  18تا  ۲۰ماهه کارگران پروژه ساخت
قطار شهری اهواز را داده است .اما هر روز که مطالباتمان
را پیگیری میکنیم کارفرما به ما میگوید منابع مالی کافی
برای پرداخت بدهی خود به کارگران را در دست ندارد .چند
ماه است که مشکل کارگران شاغل در پروژه قطار شهری
اهواز با متوقف شدن فعالیت این پروژه عمرانی ،غیرقابل
حل باقی مانده و کسی پاسخمان را نمیدهد .کارگران
خواستار پاسخگویی مدیرعامل قطار شهری اهواز و
مدیریت شرکت پیمانکاری کیسون (مجری پروژه) در
ارتباط با نابسامانی اوضاع می باشند.

تجمع کارکنان بیمارستان الزهرا اصفهان
در اعتراض به مطالبات عقب افتاده خود
صبح روز دوشنبه  18آذر ماه ،شماری از کارکنان
بیمارستان الزهرا اصفهان در اعتراض به وضعیت مطالبات
عقب افتاده خود در محوطه این بیمارستان اقدام به
برگزاری تجمع کردند .بر اساس این گزارش ،حدود  3هزار
و  ۵۰۰نفر در بخش خدماتی و درمانی در این بیمارستان
مشغول کارند که کارانه و اضافهکاری آنها طی  9ماه
گذشته پرداخت نشده ،در عین حال در  ۲ماه گذشته وعده
نهار آنها نیز حذف شده است .به گزارش ایرنا ،مدیر روابط
عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این زمینه گفته
است :تجمع صنفی امروز دوشنبهِ کارکنان بیمارستان در
ارتباط با عدم پرداخت حق بیمه از سوی سازمانهای
بیمهگر ازجمله بیمه سالمت و تامین اجتماعی است .به
محض پرداخت حق بیمه از سوی این سازمانها ،کارانه و
اضافهکاری کارکنان بیمارستانهای زیرپوشش دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان ،پرداخت میشود ،در  ۲ماه گذشته
تاکنون هیچ پولی از سوی این سازمانهای بیمهگر به این
دانشگاه پرداخت نشده است.

جان باختن یک کارگر معدنچی بر اثر
ریزش تونل در معدن زغالسنگِ کوهبنان
عصر روز سه شنبه  19آذر ماه ،در پی حادثه ریزش تونل
در معدن زغال سنگ پابدانای شهرستان کوهبنان واقع در
شمال استان کرمان ،یک کارگر  3۵ساله معدنچی جان
خود را از دست داد .بر اساس این گزارش ،چند کارگر در
این واحد معدنی مشغول به کار بودند که با ریزش ناگهانی
تونل یکی از معدنچیان قبل از رسیدن گروههای امداد و

کارگر زندانی آزاد باید گردد!
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نجات جان خود را از دست داد و تعدادی هم مصدوم و
زخمی شدند.

 ۴۹۲۸کارگر در استان مرکزی دارای
حقوق معوقه هستند

بر اساس گزارش روز دوشنبه  9دی ماه ،معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در نشست کمیسیون
کارگری با حضور مدیرکل سیاسی استانداری ،فرماندار
اراک ،که در استانداری مرکزی برگزار شد ،گفت :طبق
مصوبات جلسه قبل این کمیسیون در خصوص تعیین
تکلیف کارگران آذرآب که به سن بازنشستگی رسیدهاند و
لزوم همکاری بیمه تامین اجتماعی استان تاکنون  6۴نفر
از کارگران شرکت آذرآب بازنشسته شدهاند و اگر کارگر
دیگری در شرایط بازنشستگی باشد ،تامین اجتماعی آماده
انجام امور اداری و بازنشستگی او است .گزارش به نقل از
وی می افزاید :جمع کارگرانی که در آذر ماه  97دارای
حقوق معوقه بودند بالغ بر هشت هزار و  1۲۵نفر بود با
 ۲88ماه حقوق معوقه در استان .این آمار در آذر ماه  98به
1۵9ماه کاهش یافته و به  ۴هزار و  9۲8نفر رسیده است.
وی در بخش دیگری افزود :تعداد واحدهای تولیدی که
حقوق معوقه داشتند از  7۴واحد در آذر ماه  97به  ۴1در
آذرماه  98رسیده است .در حال حاضر  ۴9۲8کارگر در
استان دارای حقوق معوقه هستند.

تجمع اعتراضیِ پرستاران دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان مقابل استانداری این شهر
صبح روز سه شنبه  19آذر ماه ،شماری از پرستاران
بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که کارانه و
اضافهکاری آنها طی  9ماه گذشته در سیستم قاصدک
پرداخت نشده است ،در اعتراض به این اجحاف ،مقابل
استانداری این شهر تجمع کردند .پرستاران بارها اعالم
کردند که طرح قاصدک که چند سالی است اجرایی
میشود غیرقانونی است .قاصدک در خیلی از دانشگاهها
شامل اضافهکاری و کارانه است .قبل از طرح قاصدک
پرستاران اضافهکاری را نهایتاً با یک ماه تاخیر دریافت
میکردند .این در حالی است که از وقتی طرح قاصدک
اجرایی شده است ،پرستاران مجبور هستند 9 ،ماه ،یک
سال یا  1۴ماه منتظر بمانند تا مطالبات معوقه شان را
دریافت کنند .پرستاران قبل از طرح قاصدک نیز کارانه را
نهایتاً با دو تا سه ماه تاخیر میگرفتند.
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شهرداریهای استان سمنان  1۹ماه حقوق
معوقه به نیروهای کار خود بدهکار است

 ۵نفر دارای ملیت غیر ایرانی هستند .این مقام ادامه داد:
براساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان  6۴9مصدوم
( 611مرد و مابقی زن) ناشی از حوادث کار به پزشکی
قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل ۴درصد افزایش داشته است.

ترساندن کارگران با چک و سفته در بستر
استثمار بیشتر کارگران

صبح روز چهارشنبه  ۲7آذر ماه ،مدیرکل دفتر امور شهری
و شوراها استانداری سمنان در همایش شهرداریهای
استان سمنان گفت :شهرداریها  19ماه مزد معوقه به
کارکنان خود بدهکارند .مبلغ بدهی شهرداریها در حوزه
حقوق بازنشستگان دو میلیارد و  6۰۰میلیون تومان و
بدهی به پیمانکاران  89میلیارد تومان است 3 .هزار نفر در
شهرداریهای استان مشغول به کار هستند ،از این تعداد
 ۴۴درصد قراردادی 13 ،درصد شرکتی 1۰ ،درصد رسمی و
پیمانی 3 ،کارگر هم رسمی هستند .نامبرده با بیان اینکه
درمجموع دو هزار و  ۲8نفر مستقیماً از شهرداری حقوق
دریافت میکنند ،اضافه کرد :شهرداریهای استان سمنان
ماهانه متعهد به پرداخت  17میلیارد تومان حقوق هستند.

تجمع رانندگان معترض مخابرات نسبت به
وضعیت معیشتی خود
روز یکشنبه یکم دی ماه ،رانندگان مخابرات در استانهای
خوزستان و مرکزی که خودروهایشان با افزایش قیمت
بنزین زمینگیر شده ،نسبت به وضعیت معیشتی و پایین
بودن حقوق ،دست به تجمع اعتراضی زدند .بر اساس این
گزارش ،با افزایش نرخ بنزین ،کاسبی گروههای بسیاری
کساد شده است .از آن جمله رانندگان شرکت مخابرات
ایران که میگویند با افزایش قیمت سوخت ،دیگر کار
کردن بهصرفه نیست.

جان باختن  ۷۰کارگر در  ۸ماهه سال
جاری در استان مازندران
روز یکشنبه  ۲۴آذر ماه ،مدیر کل پزشکی قانونی استان
مازندران ،گفت :براساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان
در  8ماهه سال جاری  7۰کارگر مرد ،بر اثر حوادث کار در
استان جان خود را از دست داده اند ،که این رقم در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل  8درصد افزایش داشت .عمده
دالیل جان باختن افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از
بلندی با  ۲۵نفر ،برق گرفتگی با  ،17اصابت جسم سخت
با  1۴و سوختگی و سایر موارد هر کدام با  7مورد در رتبه
بعدی قرار دادند .سنین  31تا  ۴۰سال با  ۲۰مورد بیشترین
فوتی و کمتر از  ۲۰سال با یک فوتی کمترین آمار را
داشتند .از کل جان باختگان حوادث کار در  8ماه سالجاری

حدود سه ماه بعد از انتشار گزارش روز شنبه  ۲7مهر ایلنا،
با عنوان "ترساندن کارگران با چک و سفته" برخی از
کارگران در تماس با ایلنا عنوان میکنند که رویه
غیرقانونی گرفتن چک و سفته از کارگران ادامه دارد و این
اتفاق شدت هم گرفته است .یکی از این کارگران میگوید:
به دنبال اتفاقی که چندی پیش در محل کار ما رخ داد،
کارفرما سختگیریهای تازهای را اعمال کرده است .ما در
یک کارگاه کوچک تولید ظروف پالستیکی کار میکنیم.
تعداد کارگران کارگاه  1۲نفر بود ،اما به دلیل افزایش
هزینههای تولید و کاهش میزان فروش اخیرا  ۲نفر از
کارگران را اخراج کردند .آنها هم شکایت کرده و مقداری
جریمه از کارفرما دریافت کردند .به همین علت کارفرما از
ما ضمانت خواسته و میگوید باید سفته  1۵میلیون تومانی
امضا کنیم .وقتی از او میپرسیم دلیل این خواسته چیست،
عنوان میکند که ضمانت کار شما در اینجا سفته 1۵
میلیون تومانی است .البته ما میدانیم که قرار است این
سفته را بگیرند تا اگر زمانی ما را اخراج کردند ،شکایت
نکنیم یا اگر شکایت کردیم ،کارفرما هم برای جبران
خسارتش سفته را به اجرا بگذارد.

بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی کرج
تعطیل و بخشهایی از اموال توقیف شد
روز یکشنبه  ۲۴آذر ماه ،رئیس شورای اسالمی کار
بیمارستان امام خمینی کرج گفت :پس از واگذاری این
بیمارستان ،مالک جدید نتوانست همه بدهکاریهای
پیشین این بیمارستان را پرداخت کند و اخیراً یکی از
پیمانکاران بابت طلب خود ،تعدادی از اموال آزمایشگاهی را
توقیف و از بیمارستان خارج کرد .هنوز بخش زیادی از
بدهیهای بیمارستان پرداخت نشده است و مشکالت این
بیمارستان همچنان ادامه دارد .بخش دیالیز بیمارستان امام
خمینی کرج نیز به علت طلبها توسط پیمانکار این بخش
با توقیف تجهیزات آن ،عمالً تعطیل شده است.
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تجمع کارگران کارخانه دوده فام دزفول
برای طبقهبندی مشاغل
روز چهارشنبه  ۲7آذرماه 7۰ ،تن از کارگران کارخانه
صنعتی دوده فام در شهرک صنعتی شماره  ۲شهرستان
دزفول در استان خوزستان ،مقابل این کارخانه تجمع
اعتراضی بر پا داشتند .این کارگران خواستار اجرای طرح
طبقه بندی مشاغل و همچنین بازگشت به کار نماینده
اخراجیِ کارگران این کارخانه شدند .یکی از کارگران حاضر
در تجمع در این خصوص گفت :یکسانسازی حقوق تا به
حال در کارخانه دوده فام دزفول که حدود  1۵۰کارگر
شاغل دارد ،اعمال نشده و این مسئله موجب شده افزایش
دستمزد کارگرانی که سالهاست در این واحد صنعتی به
کارهای سخت مشغولند ،متناسب با سوابق کاری آنها
نباشد .طبق طرح طبقهبندی مشاغل ،هرکس با توجه به
سنوات خود ،جایگاهی در شرکت دارد و حقوق او براساس
آن ،طبقهبندی و پرداخت میشود.

عدم پرداخت معوقات و مطالبات مزدیِ
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
روز جمعه  ۲9آذر ماه ،عضو هیئت مدیره نظام پرستاری
ارومیه گفت :مطالبات و معوقات کارکنان بیمارستانهای
علوم پزشکی ارومیه ،شامل  13ماه کارانه ۴ ،ماه
اضافهکاری و حق لباس و حق مسکن است .کادر خدماتی
و شرکتی شاغل در مراکز درمانی دانشگاه نیز نزدیک  3ماه
دستمزدشان را دریافت نکردهاند .نزدیک به  ۲سال است
که مشکالت پرستاران از طریق نشستهایی با نمایندگان
مجلس شورای اسالمی و مکاتباتی با وزارت بهداشت و
درمان پیگیری شده است .نزدیک به یک ماه پیش در سفر
اخیر وزیر بهداشت به ارومیه طوماری از خواستههای
پرستاران با نزدیک به  ۲هزار امضا را تقدیم کردیم ،با این
وجود هنوز پاسخگویی در خصوص مشکالت پرستاران
ارومیه وجود ندارد .وی می افزاید :در نشست روز پنجشنبه
 ۲8آذر ماهِ فرماندار با فعاالن صنفی ،ایشان متعهد شدند در
روز دوشنبه آینده در جلسه شورای هماهنگی استان این
مسئله را مطرح کنند .مسئوالن تاکنون کمبود بودجه را
دلیلی بر عدم پرداخت مطالبات پرستاران دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه اعالم کردند.

جان باختن یک کارگر ساختمانی  ۲۴ساله
روز شنبه  16آذر ماه ،جانشین فرماندهی انتظامی
شهرستان ساوه گفت :عصر روز جمعه  1۵آذر ماه ،یکی از
کارگران ساختمانی در یکی از محلههای شهر ساوه در
استان مرکزی در حین کار از ارتفاع یک ساختمان در حال
ساخت سقوط کرد و از ناحیه سر و کمر دچار جراحت شدید
شده بود در عین حال تالش تیم پزشکی برای نجات این
کارگر موثر نبوده و حین انتقال به بیمارستان جان خود را از
داد.
دست

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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اعتصاب کارگران بزرگراه سقز-بوکان

خواست کارگران پتروشیمی بندرامام برای

به خاطر  ۸ماه معوقات مزدی

اجرای درست طرح طبقهبندی مشاغل

روز دوشنبه  18آذر ماه ،کارگران پروژه بزرگراه سقز-
بوکان در استان کردستان گفتند 8 :ماه حقوق نگرفتهایم و
از قبل از آن هم اضافهکاری و مطالبات مزدی پرداخت
نشده داریم .به همین دلیل  ۲هفته است که دست از کار
کشیدهایم .در این اوضاع اقتصادی 8 ،ماه حقوق نگرفتن به
معنای از هم پاشیدگی است .بنا به گفته کارگران :پیمانکار
این پروژه از سال  96فعالیتش را در این بزرگراه شروع
نموده و این پروژه تنها  17درصد پیشرفت داشته است .این
پروژه امسال نیز رشد چندانی نداشته و شاید در سال 99
وعدههای مسئوالن مبنی بر خاتمه و افتتاح پروژه تحقق
یابد.

کارگران پیمانی شرکت بهرهبرداری
کارون بزرگ خواستار تغییر وضعیت
استخدامی خود شدند
روز سه شنبه  19آذر ماه ،کارگران پیمانی شرکت
بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی کارون بزرگ
در استان خوزستان گفتند :از اینکه در چند سال گذشته به
صورت پیمانی در استخدام چند شرکت پیمانکاری مشغول
کار هستیم ،معترضیم و خواهان آنیم که وضعیت
استخدامیمان به قرارداد مستقیم تبدیل شود .حقوق
دریافتی ما کفاف زندگیمان را نمیدهد و در این بین
شرکتهای واسطهای که هیچ نقشی در خدمات طرح
آبرسانی ندارند به سودهای کالنی دست پیدا کردهاند.
سال  9۴سازمان آب و برق خوزستان به عنوان کارفرمای
اصلی بخشنامهای را در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی
کارگران پیمانی صادر کرد و در این بین تعداد زیادی از
همکاران پیمانی (حدودا  8۰نفر) به قرارداد مستقیم تبدیل
وضعیت شدند.
در مجموع حدود  3۰۰نفر در شرکت بهرهبرداری کارون
بزرگ مشغول کار هستند که از این تعداد حدود  1۵۰نفر
رسمی و مابقی پیمانکاری بودند که با ابالغ این بخشنامه
تقریبا  8۰نفر تبدیل وضعیت شدند و حدود  7۰نفر دیگر
باقی ماندند .این درحالیست که شرکت آب و برق
خوزستان بهجای تبدیل وضعیت این  6۰تا  7۰کارگر
پیمانکاری که سوابق  1۴تا  1۵ساله کاری دارند ،حدود 3۰
نیروی کار جدید استخدام کرده است.

روز چهارشنبه  ۲۰آذر ماه ،جمعی از کارگران پتروشیمی
بندر امام ماهشهر نسبت به شیوه اجرای طرح طبقهبندی
مشاغل در این واحد تولیدی اعتراض کردند .به گفته یکی
از کارگران این واحد پتروشیمی به منظور اجرای طرح
طبقهبندی مشاغل در یک واحد تولیدی ،الزم است که
کمیتهای برای کارشناسی نحوه اجرای آن در واحد تولیدی
تشکیل شود .اما آنچه عمالً در پتروشیمی بندر امام اتفاق
افتاده ،یک ترمیم حقوق جزئی است که عمده افزایش
دستمزدها به کارگرانی تعلق گرفت که دستمزد خیلی
پایینی داشتند .عدم اجرای درست طرح طبقهبندی مشاغل
موجب شده تا کارگران این واحد حقوق کمتری به نسبت
دیگر واحدهای پتروشیمی در ماهشهر دریافت کنند .وجود
پیمانکاران تامین نیروی انسانی در پتروشیمیها ،موجب
شده که چندین نوع قرارداد کاری در بندر امام ایجاد شود
که هر یک از این قراردادها مشکالتی برای کارگران به
وجود میآورد.

نگرانی کارگران کوره پزخانه ها از حقوق
بازنشستگی خود
روز سه شنبه  ۲6آذر ماه ،رئیس انجمن صنفی کارگران
کورهپزخانههای اصفهان با بیان اینکه تعداد کارگران شاغل
در کورهپزخانههای اصفهان به یک سوم کاهش یافته
است ،گفت :در مواردی حقوق کارگران در این مشاغل
بیش از حداقل حقوق است و تا سه میلیون تومان هم
میرسد ،اما حق بیمه آنها برابر با حداقل حقوق محاسبه
میشود که این در آینده و زمانی که این افراد بازنشسته
میشوند مشکلساز خواهد شد ،چراکه مستمری
بازنشستگی آنها حداقلی میشود .وی درباره کار کودکان
در کورهپزخانههای اصفهان گفت :تعدادی از اتباع کشور
افغانستان در کورهپزخانههای اصفهان کار میکنند و در
مواردی کودکان افغانستانی هم به کار گرفته میشوند.

عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان ۴۸
شرکت درسامانه ثبتِ حقوق و دستمزدها
روز سه شنبه  ۲6آذر ماه ،معاون پژوهشهای اقتصادی
مرکز پژوهشهای مجلس ،گفت ۲۵ :شرکت در حوزه
نفت 1۵ ،شرکت در حوزه گاز و  8شرکت در حوزه پاالیش
و پخش ،حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت
حقوق و دستمزدها ثبت نکردند .همچنین اطالعات ارائه
شده به مدیران این شرکتها به دیوان محاسبات و سازمان
بازرسی داده نشده است .بررسیها نشان میدهد این
شرکتها تمامی مراحل معامالت خود را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت انجام ندادهاند ،همچنین اموال
غیرمنقول شرکتها در سامانه جامع اموال غیرمنقول کشور
ثبت نشده است .وی در ادامه می افزاید :مفاد و آییننامه
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اجرایی قانون برگزاری مناقصات در این شرکتها رعایت
نمی شود و حجم باالی زیان انباشته نسبت به سرمایه در
مورد برخی شرکتها وجود دارد و سود پیشبینی شده آنها
محقق نمیشود و به حساب بدهکار دولت منتقل میشود.
پوشش بیمهای برای موجودی مواد و کاالها متاسفانه
وجود ندارد و سیستم حسابداری قیمت تمام شده  ،مستقر
تکمیل نشده است ،همچنین چرخه مدیریت بهره وری در
این شرکتها وجود ندارد.

کارگران روزمزد تولید روغن اویال
خواستار عقد قرارداد مستقیم با کارفرما

روز چهارشنبه  ۲۰آذر ماه ،کارگری در واحد تولیدی روغن
اویال در ضیاءآبادِ شهرستان تاکستان در استان قزوین
گفت :حدود  ۴۰کارگر روزمزدی هستیم که سالهاست
زیرنظر پیمانکار به صورت روزمزد در این واحد تولیدی
مشغول کاریم .به واسطه روزمزدی بودن ،دریافتیمان
نسبت به سایر کارگران همین واحد تولیدی بسیار ناچیز
است .جدا از مشکل ناکافی بودن دستمزد دریافتی ،ثبات
شغلی نداریم و با مشکل تهدید امنیت شغلی نیز مواجه
هستیم .کارگران روزمزدی واحد تولیدی اویال خواستار آن
هستند تا مدیریت این واحد بزرگ صنعتی در مقام
کارفرمای اصلی در راستای اجرای طرحهای مستقیم شدن
قراردادهای کاری کارگران روزمزد با آنها قرارداد مستقیم
کار منعقد کند.

جان باختن  ۵۹کارگر طی  ۷ماه نخست
سال جاری در استان آذربایجان شرقی
به گزارش روز یکشنبه  17آذر ماه ،مدیرکل پزشکی قانونی
آذربایجانشرقی طی آماری اعالم داشت ۵9 :نفر در طی 7
ماهه اول سال جاری بر اثر حوادث ناشی از کار در استان
آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند که این آمار
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۲6درصد افزایش داشته
است 1۵ .نفر از این جان باختگان به علت سقوط از بلندی،
 1۰نفر بر اثر برخورد جسم سخت 3 ،نفر برق گرفتگی و
یک نفر نیز بر اثر سوختگی جان خود را از دست داده اند.
وی در ادامه می افزاید :در این مدت تعداد  81۵نفر نیز بر
اثر مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی
قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد  ۲1نفر زن و
بودند.
مرد
بقیه

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

آدرس پست الکترونیکی:

وارده به مرگ طرف مقابل منجر خواهد شد ،آنگاه عمل او را

E-Mail:
ipfg@hotmail.com

می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب
قتل عمد می نامیم .هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان
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 طبقۀ کارگر!

