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قتل یک کولبر توسط شلیک مستقیم

در بارۀ زندگي رفيق شهيد،

نیروهای مرزبانی چالدران

عباس کرمي

سرسخن:
"ساماندهی کولبران"،
توجیهی جهت کشتار کولبران
تیراندازی به کولبران به خصوص در کردستان و به خاک و
خون کشیدن آنها واقعیتی ست که هر از چندگاه به یکی از
تیتر های خبری در این منطقه بدل می گردد .ابعاد و
وسعت جنایات روزمره علیه کولبران تا آنجاست که بی
وفقه شاهد اخباری مبنی بر شلیک پاسداران و مرزبانان
جمهوری اسالمی به کولبران و کشته و مجروح کردن آنها
و داغدار شدن تعداد دیگری از خانواده ها و عزیزان
کولبران محروم منطقه می باشیم .از جدیدترین نمونه ها
می توان به تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسالمی
در عصر پنجشنبه  ۱۵آبان ماه به سوی دستهای از کولبران
در مرزهای چالدران استان آذربایجانغربی اشاره نمود که
در نتیجه این تیراندازی ،یک کولبر  ۳۸ساله به نام حسن
داالیی میالن اهل روستای قاشقابالغ چالدران ،متاهل و
پدر سه فرزند ،کشته شد .همچنین تیراندازی به یک کولبر
اهل روستای “الیه مران” از توابع سردشت در  ۸آبان
( )۱۳99در مناطق مرزی سردشت که منجر به زخمی
شدن این کولبر زحمتکش گشت ،نام برد .در  4آبان ماه نیز
نیروهای نظامی به یک کولبر در مناطق مرزی هنگه ژال
بانه تیراندازی نمودند که بر اثر شلیک مستقیم این
نیروهای سرکوبگر ،کولبر نامبرده مجروح گشت .کولبر
مزبور در گزارش خبرگزاری هرانا ،اهل روستای ننور در
منطقه بانه معرفی شده است.
شلیک به سه کولبر در طی یک ماه ،تنها نمونه هایی از
کشتار وسیع کولبران در کردستان هستند .وسعت این
کشتار تا آنجاست که نهاد های مدافع حقوق بشر چندی
پیش اعالم کردند که تنها در تیر ماه در استانهای
آذربایجان غربی ،کردستان و کرمانشاه حدود  ۸کولبر کشته
و  ۱9نفر زخمی شده اند .در رابطه با این واقعیت است که
همزمان با کشتار سیستماتیک کولبران محروم توسط
رژیم ،مقامات حکومت که از خشم و نفرت فزاینده مردم
نسبت به جنایات خود در حق کولبران اگاهند می کوشند تا
صفحه 2
با ادعای حل این معضل ،به جای دستور

بامداد یکشنبه  ۲۷مهر ماه ،در جریان تیراندازی نیروهای
مرزبانی چالدران در آذربایجان غربی ،یک کولبر  ۲۷ساله
بهنام امید شمس ،با اصابت  ۳گلوله کشته شد .بنا بر
گزارش شبکهی حقوق بشر کردستان ،نیروهای هنگ
مرزی پس از کشتن این کولبر ،بار سیگار وی را ضبط
کرده و چند نفر را مجبور کردند تا پیکر او را به دورتر از
محل پاسگاه منتقل کنند .امید شمس ،کولبر  ۲۷سالهی
ساکن ماکو ،دارای دو فرزند بود که بنا بر گزارش شبکهی
حقوق بشر کردستان ،پس از انتقال پیکر وی به پزشکی
قانونی ماکو ،خانواده او برای تحویل جسد ،مجبور به
پرداخت مبلغ دو میلیون تومان به عنوان پول گلوله شدهاند.
غارتی بیامان و کشتاری بیوقفه که یگانه راه باقیمانده
پیش پای جمعیت کولبران را نیز با مصادرهی اموال و
گرفتن جانشان همراه میکند.

جان باختن یک کولبر با تیراندازی
نیروهای ارتش ترکیه

بنا به اطالع "شبکه حقوق بشر کردستان" ،بامداد روز
شنبه  ۱۰آبان ماه ،گروهی از کولبران در مناطق مرزی
شهرستان اورمیه از سوی نیروهای ارتش تبهکار ترکیه
هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفته در نتیجه آن مسلم
قاسمی جان خود را از دست داده و مصلح قاسمی ،برادر
وی نیز مجروح شده است .این دو برادر کولبر اهل روستای
"کوران" از توابع اورمیه هستند .کولبران زحمتکش و
محروم کرد ،در هر دو سوی مرز قربانی جنایات رژیمهای
منطقه می باشند.

چریک فدایی خلق رفیق عباس کرمی در جریان کشتار
زندانیان سیاسی در دهه خونین  ،6۰در تاریخ  ۳۰آذر سال
 ۱۳6۱در زندان دیزل آباد کرمانشاه توسط رژیم وابسته به
امپریالیسم جمهوری اسالمی تیرباران شد .دژخیمان
جمهوری اسالمی در شرایطی به قلب سرخ این رفیق که با
مبارزه برای تحقق منافع و آرمانهای کارگران و
ستمدیدگان می تپید ،شلیک کردند که مقاومت قهرمانانه
وی زیر شکنجه های وحشیانه دژخیمانی همچون
عبدالرضا مصری در زندان دیزل آباد کرمانشاه زبانزد خاص
و عام بود.
رفیق عباس اگر چه در  ۱۲اسفند سال  6۰در ارتباط با
فعالین چریکهای فدایی خلق در کرمانشاه دستگیر شده بود
اما برغم همه شکنجه هایی که بازجویانش بر وی روا
داشتند حتی حاضر نشد ارتباط خود با این تشکیالت و
رفقایش را مورد تائید قرار دهد .شدت شکنجه ها و اذیت و
آزارهای این رفیق به حدی بود که به روایتی وزنش به
حدود  4۰کیلو رسیده بود .اما برغم این که این امر حاصل
شکنجه های وحشیانه ای بود که بر وی اعمال شده بود
وی در زیر شکنجه لب به سخن نگشود و بازجویانش را با
مقاومت قهرمانانه اش مایوس و سرافکنده نمود .مقاومتی
که وی را به یکی از برجسته ترین رفقای مقاوم زندان
دیزل آباد کرمانشاه در سالهای 6۰و  6۱بدل نمود.
رفیق عباس کرمی در خانواده ای کارگری چشم بر جهان
گشوده بود و از همان کودکی طعم فقر و فالکت را چشیده
و محرومیت را تجربه کرده بود .او که در محله فقیر نشین
"آرامگاه کرماشان" زندگی می کرد از نزدیک شاهد
صفحه3
شرایط دردناک زندگی زحمتکشانی بود
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توسط کولبران در مقایسه با قاچاق از سایر مبادی بسیار لقب " کولهبر حقیقی" را کسب کند و سپس به مثابه یک
ساماندهی کولبران  ...از صفحه 1
ناچیز است .اما سپاه پاسداران که خود از عاملین این تاجر" ،منشاء ارز" خود را ثبت نماید تا بتواند تنها کاالهای
عدم آتش باری بر روی کولبران بی گناه و کمین گذاردن
قاچاق می باشد برای نشان دادن پیگیری خود در امر مجاز را حمل کند! در حالیکه در زندگی واقعی کولبر کسی
بر سر راه این زحمتکشان بی دفاع با ادعای "ساماندهی
مبارزه با قاچاق ،سالح های مرگبار خود را به سوی است که کاالئی را از کارگزاران سرمایه دارها در مرز ایران
کولبران" به فریبکاری در افکار عمومی پرداخته و از تالش
کولبران نشانه گرفته و کارگرانی که جان خود را وثیقه و عراق تحویل گرفته و در خاک کردستان عراق آنرا
شان برای حل این معضل داد سخن دهند.
تحویل رابط همان سرمایه دار می دهد؛ و دو باره کاالی
تهیه لقمه نانی کرده اند را می کشد و یا مجروح می کند.
نیروهای سرکوب جمهوری اسالمی با ادعای مبارزه با
ابعاد جنایات نیروهای مسلح جمهوری اسالمی علیه دیگری را تحویل گرفته و در کردستان ایران تحویل می
قاچاق و جهت جلوگیری از تردد به قول آنها "تروریست
کولبران در سالهای اخیر آنچنان وسعت یافته و کشتار دهد و از طریق این تجارت ،سودهای کالن به جیب
ها" و تامین امنیت مرزها ،جنایات خود را توجیه می کنند .خاموش زحمتکشان کرد آنچنان نفرتی را در افکار عمومی گروهی از سرمایه داران دو کشور ریخته می شود .چنین
اما واقعیت این است که اگر صحبت از قاچاقچی و
رنجبری نه امکانات ثبت نام به عنوان
تروریست در میان باشد ،قاچاقچیان و
"کولبر حقیقی" را دارد و نه قادر است
در شرایطی که جمهوری اسالمی ،کشتار کولبران را با امر مبارزه با قاچاق توجیه
تروریست ها همانا سرمایه دارانی می
"منشاء ارز" را روشن کند و نه می
می کند ،و در شرایطی که کل سردمداران رژیم از مبارزه با قاچاق دم می زنند در
باشند که کاالهای آنها روی کول
تواند نوع کاالیی را که بر دوش حمل
همان حال سرداران سپاه که رئیس جمهور سابق جمهوری اسالمی آنها را
زحمتکشان کولبر و به بهای خون و
می کند را تعیین نماید .به واقع او
"برادران قاچاقچی" می نامید ،با در اختیار داشتن اسکله های خاص خود،
هستی آنها حمل می شود .همه می
کولبر است نه تاجر!
کشتی کشتی کاالی قاچاق وارد کشور کرده و جلوی چشم همه مسئولین این
دانند که کولبران به عنوان آسیب پذیر
حال ،هر کسی می تواند معنای
کاالهای قاچاق را بدون پرداخت یک ریال مالیات و یا گمرک در کشور توزیع و
ترین بخش طبقه کارگر نه قاچاقچی
"ساماندهی کولبران" را با در نظر
به فروش می رسانند .این قاچاق که با "دعای خیر" سپاه پاسداران همراه بوده
هستند و نه تروریست .کولبران
گرفتن وضع معیشت کولبری که
کارگرانی هستند که در شرایط تشدید
و هر روز انجام می شود ،در حدی است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را به
جانش را به دست گرفته تا لقمه نانی
بحران اقتصادی و گسترش وسیع
خود اختصاص داده است و به اعتراف خودشان واردات کاال های قاچاق
به دست آورد ،بهتر درک کند .به
بیکاری ،بویژه در استان کردستان،
"برادران قاچاقچی" عمال ضربات غیر قابل جبرانی به تولید داخلی وارد می کند.
همین ترتیب وقتی که فرمانده مرزبانی
جان خود را به کف گرفته و با حمل
ناجا اعالم می کندکه "باید با
گاه بیش از  ۵۰کیلو بار با پشت خود
مردم کردستان و سراسر ایران موجب شده که در هراس از
همکاری وزارتخانه ها و نهاد های مربوطه لیستی از
نیروی کارشان را به سرمایه دارانی می فروشند که صاحب این واقعیت ،حتی صدای بخشهایی از طبقه حاکمه هم در
کولبرانی که ساکن نقاط مرزی هستند" مشخص شود تا
و مالک کاال می باشند .بررسی گزارشات گوناگونی که در آمده است .افراد این بخش از طبقه حاکم می کوشند با
به "آنها اجازه کولبری از مسیرهای قانونی و اصلی داده"
رابطه با شرایط کار و زندگی کولبران منتشر شده است نشان دادن همدردی ظاهری با کولبران مردم را فریب داده
شود ،با توجه به غیر عملی بودن این کار ،به واقع صرفا
نشان می دهند که من حیث المجموع در بین کولبران و بازار توهم پراکنی های خود را گرم کنند .در همین رابطه
دارد جنایات خود و نیروهای مسلح تحت فرمانش را در
کسی صاحب و مالک کاالیی که بر کول خود حمل می نماینده جمهوری اسالمی از اشنویه در مجلس یازدهم
حق کولبران توجیه می کند .با توجه به چنین واقعیاتی
کند نیست .کولبر ،کارگر درد مندی است که برای دست گفت ":شلیک به کولبر«برادر کشی» است  ...حذف
است که باید گفت که چریکهای فدایی خلق محق بوده و
یافتن به چندر غازی به این کار خطرناک تن داده تا بتواند «کولبر» است ،نه «کولبری»" .درجریان چنین اعتراض
هستند که همواره تأکید می کنند که دیکتاتوری حاکم به
لقمه ای نان بر سر سفره خالی خانواده خود بیاورد .کولبری هایی نمایندگان مجلس در سالهای اخیر از طرح هایی
علت ماهیت ضد مردمی خود همواره با سرکوب اقتصادی،
شغلی است که جدا از تیراندازی مرزبانان جمهوری همچون "ساماندهی کولبران" سخن گفتند .اما کسی که
سیاسی و فرهنگی توده ها و بسط سلطه بورکراسی فاسد با
اسالمی ،خطر پرت شدن از کوه و یخ زدگی در زمستان جمهوری اسالمی را شناخته باشد می داند که هر وقت
مردم سخن می گوید.
و ...را نیز در بر دارد.
پای جناح های درونی رژیم به مساله ای باز شود به تنها
واقعیات فوق ،یک بار دیگر نشان می دهند که هیچ یک از
در شرایطی که نیرو های سرکوب جمهوری اسالمی ،امری که پرداخته نخواهد شد همانا مشکالت کارگران و
جناح های درونی حکومت هر چقدر هم با چرب زبانی و
کشتار کولبران را با امر مبارزه با قاچاق توجیه می کنند ،و ستمدیدگان و نیاز ها ی آنها می باشد .در این تجربه نیز
ظاهراً با دلسوزی خود را طرفدار کارگران و زحمتکشان ما
در شرایطی که کل سردمداران رژیم از مبارزه با قاچاق دم خیلی زود معنای اصالحات و قانونمندی و "ساماندهی
جلوه دهند ،از آنجا که یا خود سرمایه دار هستند و یا به
می زنند در همان حال سرداران سپاه که رئیس جمهور کولبران" و جلوگیری از "برادر کشی" مورد نظر آنها نیز
نمایندگی از سرمایه داران رشته ای از کار رژیم ضد کارگر
سابق جمهوری اسالمی آنها را "برادران قاچاقچی" می روشن شد .همان هایی که دم از پشتیبانی از کولبران می
و جنایتکار جمهوری اسالمی را به دست دارند ،در مقابل
نامید ،با در اختیار داشتن اسکله های خاص خود ،کشتی
زدند مدعی شدند که الزم است "کوله بران به منظور آنها قرار گرفته و علیه منافع ستمدیدگان ما عمل می کنند.
کشتی کاالی قاچاق وارد کشور کرده و جلوی چشم همه
برخورداری از تسهیالت آئیننامه ساماندهی مبادله کاال در از این رو کارگران و در اینجا کولبران هر گز نباید فریب
مسئولین دولتی این کاالهای قاچاق را بدون پرداخت یک
بازارچههای غیر رسمی ،اقدام به ثبت نام در سامانه تجارت جناح های درونی جمهوری اسالمی و تبلیغات دولتی را
ریال مالیات و یا گمرک در سراسر کشور توزیع و به
ایران نمایند" .به این ترتیب کولبران "پس از ثبتنهایی خورده و دچار این توهم شوند که از این دارو دسته ها آبی
فروش می رسانند .این قاچاق که با "دعای خیر" سپاه
پرونده" " ،بایستی برای تکمیل عملیات واردات خود اقدام برای آنها گرم خواهد شد .تجربه نشان داده که جمهوری
پاسداران همراه بوده و هر روز انجام می شود ،در حدی
به «ثبت منشا ارز» نمایند" .سپس معلوم شد که "کاربران اسالمی با تمامی جناح های درونی اش دشمنان کارگران و
است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص
در پروندههای متعلق به نقش «کولهبر حقیقی»" تنها ستمدیدگان می باشند و رنجبران تنها با سرنگونی رژیم
داده است و به اعتراف خودشان واردات کاال های قاچاق
مجازند که " کاالهای با تعرفههای مجاز برای جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته اش و بر پائی جامعه
"برادران قاچاقچی" عمال ضربات غیر قابل جبرانی به
ثبتسفارش کولهبران ،که قبال در همین کانال اطالع ای که سرمایه داران در آن راه ندارند ،می توانند به
تولید داخلی وارد می کند .این در حالی است که خود
رسانی شده است" ،ثبت کنند .یعنی کولبری که نان ندارد خواستها و مطالبات خود دست یابند.
مقامات دولتی اذعان میکنند که حجم کاالی وارد شده بخورد حاال اول باید با پرداخت هزینه های خارج از توانش

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
در باره زندگي رفيق عباس کرمي ...
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گاه برای فرار از درد و رنج زندگی به اعتیاد پناه می بردند .اما عباس که رفیقی آگاه بود و
دردها و رنجهای کارگران و چگونگی رهایی از آنها ،مسیر زندگی اش را شکل داده بود
می دانست که عامل اصلی همه این رنجها سلطه مناسبات گندیده سرمایه داری است که
در ایران تا مغز استخوان وابسته است به امپریالیستهای جهانخوار.
رفیق عباس کمونیستی پیگیر بود که همچون دیگر یارانش در کرمانشاه بر این باور بود
که رهایی کارگران و ستمدیدگان و رسیدن آنها به آزادی و رفاه تنها و تنها از مسیر
سرنگونی جمهوری اسالمی و سلطه اربابان امپریالیستش یعنی نابودی نظام سرمایه داری
وابسته می گذرد .مشاهده زندگی مملو از درد و رنج و محرومیت زحمتکشان و تلفیق آن
با آگاهی سیاسی این رفیق مبارز باعث شد که رفیق عباس در این مسیر به چریکهای
فدایی خلق ایران بپیوندد و تمام انرژی مبارزاتی خود را در خدمت این تشکیالت قرار
دهد .او بخوبی می دانست که آزادی کارگران و خلقهای تحت ستم از شر تمامی
مناسبات استثمارگرانه نظام سرمایه داری حاکم بر ایران و رژیم نگهبان آن یعنی
جمهوری اسالمی تنها در بستر مبارزه مسلحانه توده ای و طوالنی امکان پذیر می باشد و
در نتیجه در طول زندگی کوتاه و پر بارش تمام انرژی خود را در این مسیر به کار
انداخت .سرانجام رفیق عباس در تداوم راهی که برای تحققش جنگیده بود ،اسیر جالدان
حاکم شد و در اسارت نیز با مقاومتش در زیر شکنجه ایمانش به درستی آنرا در مقابل
چشم همگان به نمایش گذاشت.
یاد رفیق عباس کرمی گرامی و راهش پر رهرو باد!

خودکشی یک کودک کار در بوشهر
روز شنبه  ۲6مهر ماه ،یک نوجوان  ۱۵ساله ،اهل کنگان که به دلیل فقر و زندانی بودن
پدرش ترک تحصیل کرده و به کار در یک سنگفروشی مشغول بود ،خود را حلقه آویز
کرد.

جان باختن یک کارگر ساختمانی در حین کار در همدان
روز پنجشنبه یکم آبان ماه ،مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت یک کارگر ساختمانی
در حین کار جان باخت .این حادثه در یک کارگاه ساختمانی در همدان زمانی رخ داد که
این کارگر در حال نما کاری یک ساختمان در طبقه چهارم بود ،که به پایین سقوط
میکند .وی پس از حادثه بیدرنگ به بیمارستان بعثت همدان منتقل شد اما به دلیل
شدت جراحات وارده بهرغم تالش کادر درمان جان خود را از دست داد.

فقر ،بیکاری ،ترک تحصیل ،نداشتن امید به زندگی و خودکشی
روز سهشنبه  ۲۲مهر ماه ،سعید عبادی جوان اهل منطقه محروم مالشیه اهواز به علت
فقر ،بیکاری ،ترک تحصیل و نداشتن امید به زندگی ،دور از خانه با طنابی که به درختی
آویزان کرده بود خود را دار زد و خودکشی کرد.

جان باختن  ۴کارگر و مصدومیت یک کارگر دیگر حین کار
روز یکشنبه  ۲۷مهر ماه ،بخشدار شهاب قشم گفت :طی گزارشی که صبح روز یکشنبه
 ۲۷مهر ماه ،بدست ما رسیده ،متاسفانه باخبر شدیم  ۵نفر در شرکت پودر ماهی شهر
سوزای بر اثر گاز گرفتگی دچار حادثه کار شدند .این افراد پس از تعطیالت  ۲روزه برای
آغاز کار و شستشوی دیگ وارد آن میشوند که دچار گاز گرفتگی میشوند که  4کارگر
جان خود را از دست می دهند و حال فرد پنجم مساعد نیست و به بیمارستان منتقل شده
است .بخشدار شهاب تصریح کرد :گازی که باعث مرگ آنان شده از ماهیهای باقیمانده
در ته دیگ ساطع شده است.
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بازداشت  ۴نفر از کارگران هفت تپه
به اتهام برگزاری تجمع اعتراضی

روز پنج شنبه  ۸آبان ماه ،کارگران هفت تپه از بخشهای مختلف صنعتی در حمایت
از همکارانی که اضافه کاری تیر و مرداد ماه آنان واریز نشده دست به تجمع زدند.
کارگران معترض در حال گفتگو و مذاکره با مسئولین شرکت بودند که تجمع
کارگران مورد حمله نیروی انتظامی و همچنین یگان امداد نیروهای مخصوص
انتظامی قرار گرفت و به تشنج کشیده شد .در ادامه این اعتراضات  4نفر از کارگران
به نام های مسعود حیوری ،ابراهیم عباسی منجزی ،یوسف بهمنی و حمید ممبینی
ساعت سه و نیم بعدظهر پنجشنبه توسط پاسگاه هفت تپه بازداشت شدند .الزم به یاد
آوری است که از هفته قبل یعنی اول آیان ماه  ۵نفر از فعالین کارگری مجمع
نیشکر هفت تپه با شکایت مالک شرکت به دستور دادستان به پاسگاه هفت تپه
احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بودند.
به دنبال بازداشت این عده روز شنبه  ۱۰آبان کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به
بازداشت همکارانشان در مقابل دفتر مدیذیت شرکت دست به تجمع زدند .در این
تجمع کارگران شعار می دادند ":کارگر زندانی آزاد باید گردد!" .این تجمع در روزهای
بعد نیز ادامه یافت و در سومین روز تجمع(دوشنبه  ۱۲آبان ماه) کارگران ضمن فریاد
"کارگر زندانی آزاد باید گردد" ،شعار "مرگ بر اسد بیگ ،مرگ بر اسد بیگ" نیز
سر دادند .روز دوشنبه  ۱۲آبان ماه ،در حالیکه کارگران خواهان آزادی کارگران
بازداشت شده بودند از زندان خبر رسید که کارگران بازداشت شده در اعتراض به
اسارت خود به اعتصاب غذا دست زده اند.
سرانجام در بستر همبستگی و مبارزات و تجمعات کارگران هفت تپه و پشتیبانانشان
چهارشنبه  ۱4آبان ماه کارگران بازداشتی بعد از شش روز بازداشت با قرار وثیقه ۵۰
میلیونی از زندان فجر دزفول آزاد شدند و با استقبال کم نظیر همکاران خود در مقابل
زندان روبرو شد.
سرانجام در حالیکه روز چهارشنبه  ۱4آبان ماه دادستان عمومی شهرستان شوش
اعالم کرد که چند روز پیش تعدادی افراد سودجو و فرصت طلب با راهاندازی
تجمعات کارگری و ایجاد هیاهو جلوی درب کارخانه و ممانعت از ورود مدیر عامل،
باعث ایجاد ناآرامی و اغتشاش شدند که با دستور قضایی قاضی کشیک؛ بازداشت
شدند؛ در بستر همبستگی و مبارزات و تجمعات و اعتراضات کارگران هفت تپه و
پشتیبانانشان در همان روز(چهارشنبه  ۱4آبان ماه) کارگران بازداشتی بعد از شش روز
بازداشت با قرار وثیقه  ۵۰میلیونی از زندان فجر دزفول آزاد شدند و با استقبال کم
نظیر همکاران خود در مقابل زندان روبرو شدند.
تعرض کارفرما(اسد بیگی) و پشتیبانانش در منطقه امر تازه ای نیست برای نمونه در
 ۱9مهرماه نیز احمد نادری نماینده مجلس در خصوص وضعیت هفتتپه طی توییتی
نوشت " :خلع ید از مالک هفت تپه بزودی انجام خواهد شد اما در فرصت باقیمانده،
ظاهراً شروع به فشار و انتقامگیری از فعاالن کارگری کردهاند .فیشهای حقوقی آنان
را به گروگان گرفته ،تهدید و اذیت میکنند .".در همین راستا روز سه شنبه  ۲9مهر
ماه ،جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل عدم پرداخت اضافه کاری تیر ماه و
دستمزد مرداد ماه آقایان حسن کهنکی ،یوسف بهمنی ،امید آزادی ،ابراهیم عباسی و
محمد امیدوار ،در مقابل دفتر مدیریت شرکت دست به تجمع زدند.

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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ماهنامه کارگری
جان باختن یک کولبر با شلیک مستقیم

تجمع کارگران دروازههای گمرک

نیروهای مسلح مرزی

منطقه آزاد اروند

پرداخت نشده دارند که علیرغم سختی بسیار کار در  ۸ماه
سپری شده از آغاز کرونا ،هنوز پرداخت نشده است .رییس
هیات مدیره نظام پرستاری استان بوشهر میگوید:
پرستاران خواسته زیادی ندارند ،فقط میگویند قانون درباره
آنها اجرا شود ،همان قوانینی که در مجلس برای افزایش
کارایی این گروه مصوب شده و سالهاست زمین مانده
است .قبل از شیوع کرونا ،پرستاران استان  4ماه حقوق
عقب افتاده داشتند که در این شرایط بحرانی هنوز پرداخت
نشده ،ضمن اینکه سختی کار برای پرسنل شرکتی و
قراردادی رعایت نشده است.

بر اساس برخی گزارشات روز دوشنبه  ۱۲آبان ماه ،کولبری
به نام سیاوش کوره سنی فرزند جمال اهل روستایی در
قطور با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ایران در حین
کولبری جان خود را از دست داد .همچنین یک کولبر
دیگر اهل بانه وه ره در پاوه نیز روز یکشنبه  ۱۱آبان ماه،
در مرزهای کرماشان بر روی مین رفته و پاهای خود را از
دست داد!

تجمع اعتراضی کارگران آبدار آبفای
استان کهگیلویه و بویراحمد

روز دوشنبه  ۱۲آبان ماه ،جمعی از کارگران آبدار آبفای
استان کهکیلویه و بویراحمد ضمن تجمع نسبت به معوقات
مزدی خود اعتراض نموده و گفتند :در این اوضاع اقتصادی
و علیرغم وجود تهدید کرونا ،حقوق کارگران آبفا  ۵ماه به
تاخیر افتاده و ما علیرغم همه سختیها مجبورشدیم بدون
دریافت حقوق کار کنیم .ما باید برای دریافت معوقات
مزدی خود دوندگی کنیم .آبفا ادعا میکند بودجه ندارد و
نهادهای باالدستی نیز هیچ نظارتی بر اوضاع ندارند و به
فکر پرداخت مطالبات مزدی کارگران نیستند .باید
مسئوالن وزارت نیرو با نظارت بر عملکرد آبفا به فکر
کارگران باشند و بودجه خاص برای پرداخت مطالبات
مزدی آنها اختصاص دهند.

تجمع کارگران و رانندگان شرکت کشت و
صنعت مغان
روز یکشنبه  ۱۱آبان ماه ،به گزارش دانشجو ،طی روزهای
اخیر ،شماری از کارگران و رانندگان شرکت کشت و
صنعت مغان در اعتراض به ادامه تعطیلی این شرکت و
بالتکلیفی خود ،در مقابل ساختمان اداره مرکزی این
شرکت دست به تجمع زدند .در نیمه مهر امسال هیات
داوری سازمان خصوصی سازی ،واگذاری شرکت کشت و
صنعت مغان به یونس ژائله را ابطال کرد .با این حال روند
بازگشت شرکت کشت و صنعت مغان به دولت نیز طوالنی
شده و کارگران را بالتکلیف کرده است .این دو موضوع
نگرانیهایی برای کارگران ایجاد کرده و نتیجه این
بالتکلیفی ،اعتراضات روزانه کارگران این شرکت مقابل
اداره مرکزی آن است.

روز شنبه  ۱۰آبان ماه جمعی از کارگران دروازههای گمرک
منطقه آزاد اروند با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل
سازمان منطقه آزاد اروند ،خواستار رسیدگی به مطالبات
خود شدند .این کارگران دلیل تجمع خود را اعتراض به
پایین بودن حقوق و مزایا ،پرداخت نشدن به موقع حقوق و
عدم رسیدگی مسئوالن به تعهدات مالی خود ،عنوان
کردند .آن ها در این خصوص گفتند :خارج سازی وضعیت
شغلی از زیر نظر پیمانکار و عقد قرارداد جدید زیر نظر
سازمان تجاری صنعتی منطقه آزاد اروند و رسیدگی
مسئوالن به وضعیت مالی از خواستههایی است که از
مسئوالن می خواهیم به آنها رسیدگی کنند.

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران واحد
تعمیرات پتروشیمی فناورانِ ماهشهر
روز شنبه  ۱۰آبان ماه ،به گزارش عصر جنوب ،شماری از
کارگران واحدهای تعمیراتی شرکت پتروشیمی فناوران در
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به
پایین بودن میزان حقوق و نابرابری در مزایا ،دست از کار
کشیده و در محوطه این شرکت تجمع اعتراضی بر پا
داشتند .یکی از کارگران اعالم کرد :پتروشیمی فناوران
بیش از  ۸۰۰نیروی شاغل دارد که با عناوین قراردادی
متفاوت بکار گرفته شدهاند و در ارائه خدمات به آنها
تفاوتهای بسیاری وجود دارد و همین موضوع باعث
شکاف عمیق در ارائه خدمات و حقوق و مزایا شده است.
وی افزود :گاها چند نفر در یک واحد و کنار هم کار
میکنند اما برخی با حقوق و مزایای کافی و نیروی دیگر
حتی از خدمات اولیه رفاهی محروم است.

اعتراض پرستاران بوشهر نسبت به
عدم پرداخت مزد و مزایای دیگر
روز چهارشنبه  ۱4آبان ماه ،پرستاران بوشهری که
مدتهاست نسبت به عدم پرداخت به موقع مطالبات مزدی
خود معترض هستند گفتند :در دوره کرونا به جای اینکه
کارانه ما افزایش یابد ،از مبلغ آن کاسته شده است .در عین
حال ،بسیاری از ما حق کرونا را که در رسانهها بسیار در
مورد آن تبلیغ کردند ،دریافت نکردیم .پرستاران بخش
خصوصی این استان نیز چندین ماه مطالبات مزدی

خاتمه تجمع اعتراضی کارگران پیمانی
آبفای اهوازمقابل ساختمان وزارت نیرو

روز یکشنبه  ۱۱آبان ماه ،تعدادی ازکارگران آبفای اهواز که
در اعتراض به بالتکلیفی حدود  ۱4۰۰نفر از همکارانشان،
روز شنبه  ۱۰آبان ماه با سفر به تهران مقابل ساختمان
وزارت نیرو تجمع کرده بودند پس از به توافق رسیدن بر
سر خواستههای خود ،به تجمع خود پایان دادند .بر اساس
این گزارش ،کارگران معترض در واکنش به کم توجهی
مسئوالن استانی در اجرای بخشنامه تبدیل وضعیت
استخدامی خود و همچنین نارضایتی از کار با پیمانکاران و
مشکالتی که در این خصوص به آن دچار شدهاند اعتراض
کرده بودند .این تجمع اعتراضی حوالی ساعت  ۸صبح روز
شنبه  ۱۰آبان ماه آغاز شد و در نهایت حوالی ساعت ۳
بعدازظهر با وعده برخی مسئوالن وزارت نیرو خاتمه یافت.
الزم به ذکر است که حدود  ۳۰۰نفر از کارگران پیمانکاری
آبفای اهواز روز سهشنبه  ۲9مهر ماه ،در اعتراض به
اجرایی نشدن ابالغیه تغییر وضعیت خود ،مقابل ساختمان
آبفای اهواز دست به تجمع زده بودند .این کارگران به
عنوان موتورچی و پمپچی آب در سطح شهر اهواز فعالیت
میکنند اعالم کردند که در اعتراض روز سه شنبه
همکاران واحد حراست ،شبکه و انشعابات و اپراتورهای
سبتیک در اداره آب و فاضالب اهواز نیز حضور داشتند.
یکی از کارگران معترض آبفای اهواز میگوید :درست
نیست مدیریت آبفای اهواز دستورالعمل تبدیل وضعیت
نیروی کار پیمانکاری را نادیده بگیرد و به این شکل،
نیروی کار را زیر فشار بگذارد .ما برای گرفتن حقمان
خیلی دوندگی کردهایم و جای تاسف دارد که قصد دارند با
بیتفاوتی از کنار الزامات قانونی رد شوند .مدیریت آبفای
اهواز باید در چارچوب بخشنامه آبفای کشور قراردادهای
استخدامی آنها را از پیمانکاری به قرارداد دائم تغییر دهد.

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!
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تجمع کارکنان اخراج شده پاالیشگاه بید

اعتراض کارگران سیستان و بلوچستان علیه

جان باختن کارگر اخراجی معدن شن و

بلند  ۲در مقابل درب فرمانداری بهبهان

تاخیرِ پرداخت مقرری بیکاری

ماسه شباب که خود را به آتش کشیده بود!

روز دوشنبه  ۱۲آبان ماه ،جمعی از بیکارشدگان در سیستان
و بلوچستان که در ماههای بهار امسال ،شغل خود را از
دست دادهاند ،میگویند :تاخیر در مقرری بیکاری،
مشکالت بسیار برای ما به وجود آورده است .این
درحالیست که راه جایگزینی برای امرار معاش نداریم.
شیوع بیماری کرونا نرخ بیکاری و مشکالت اقتصادی در
سیستان و بلوچستان را تشدید کرده و بهتر است دولت
هرچه زودتر معوقاتِ مقرری بیکاری ثبتنام شدگان در
سامانه را پرداخت کند .یکی از این کارگران که قبالً در
یک شرکت بیمه کار میکرده ،میگوید :من بیش از ۷
سال سابقه بیمهپردازی داشتهام و هر ماه  ۳درصد از
حقوقم( حق بیمه من) به حساب صندوق بیکاری رفته
است .اگر حساب کنید هر سال کلی پول به حساب این
صندوق ریختهام تا در زمان بیکاری بتوانم از این سرمایه
برداشت کنم و راهی برای امرار معاش داشته باشم.
شده زاهدانی میگویند :در پرداخت اجاره
کارگران بیکار ِ
خانه و هزینههای ابتدایی زندگی خود درماندهایم و دیگر
کسی نیست که به او مقروض نباشیم!

حمیدرضا بهبودی معروف به صابر بهبودی از اهالی
روستای گنجه رودبار از توابع استان گیالن صبح روز
پنجشنبه  ۸آبان ماه ،در اعتراض به نبود اشتغال و عدم
استخدام پس از آن که چند باری برای اشتغال به شرکت
معدن شباب مراجعه کرد و پذیرفته نشد ،اقدام به
خودسوزی در مقابل این شرکت کرد .این جوان  ۳۲ساله
صبح روز دوشنبه  ۱۲آبان ماه ،پس از  4روز جدال با مرگ
در بیمارستان سوانح و سوختگی والیت رشت به دنبال
شدت جراحات وارده و سوختگی شدید جان خود را از
دست داد .صابر مدتی به عنوان کارگر روزمزد در معدن
شباب مشغول به کار بوده ،اما بعد از اتمام قرارداد بنا به
صالحدید مدیران این شرکت از استخدام دوباره او
خودداری میشود.

روز یکشنبه  ۱۱آبان ماه ،به گزارش خبرگزاری هرانا،
شماری از کارکنان اخراج شده شرکت مپنا که یکی از
پیمانکاران پاالیشگاه بید بلند  ۲است در مقابل درب
فرمانداری بهبهان و سپس در مقابل این پاالیشگاه دست
به تجمع اعتراضی زدند .معترضان می گویند :از اعتراض
آنها به این موضوع  ۳ماه میگذرد و در طی این مدت
مسئوالن هیچ اقدامی در خصوص احقاق مطالبات آنها
انجام نداده اند .همچنین بر روی بنر معترضان به صورت
کنایه آمیز نوشته شده است " :اخراج شده به دلیل بومی
بودن ،سوابق کاری مرتبط و تجربه تعمیرات و اورهال
پاالیشگاه ".

عدم پرداخت  ۸ماه مطالبات
مزدیِ  ۵۰کارگر سازمان

اعتصاب و تجمع کارکنان شرکتی مخابرات
فارس در اعتراض به تبعیض شغلی

حمل و نقل بار و مسافر یاسوج
روز دوشنبه  ۱۲آبان ماه ،کارگری در شهرداری یاسوج
گفت :کارگران سازمان حمل و نقل بار و مسافر یاسوج که
از زیرمجموعههای شهرداری محسوب میشوند ،دستکم
 ۸ماه دستمزد و سایر مزایا از کارفرمای خود طلبکارند.
تعویق  ۸ماههی حقوق ،آنها را در وضعیت بد معیشتی
قرار داده است.
کارگران می گویند عدم پرداخت دستمزد درحالیست که در
اعتراض به بیتوجهی مسئوالن شهرستانی در پیگیری
مطالباتمان بارها به شهرداری و شورای شهر یاسوج مراجعه
کردهایم.
شهرداری در پاسخ به پیگیری کارگران میگوید برای
پرداخت حقوق منتظر مصوبه شورای شهر هستند؛ اما
شورای شهر در تامین منابع مالی تعلل میکند .یکی از
کارگران سازمان حمل ونقل بار مسافر گفت :بیش از ۵۰
کارگر سازمان حمل و نقل بار و مسافر یاسوج هستیم که
بعداز  ۱۰تا  ۱۵سال سابقه کار هنوز وضعیت شغلی ،حقوقی
و بیمهای مشخصی نداریم .در حالی مطالباتمان با تاخیر
پرداخت میشود که در شرایط بد اقتصاد فعلی که همه چیز
بیش از اندازه گران شده ،ما در حال تجربه کردن شرایط
بد معیشتی هستیم اما مسئوالن سازمان حمل ونقل مسافر
شهرداری یاسوج هیچ واکنشی نسبت به تعیین و تکلیف
وضعیت مطالباتمان و پرداخت حقوقه ،بیمه و مشخص
شدن وضعیت قراردادهایمان انجام نمیدهند.

روز چهارشنبه  ۳۰مهر ماه ،کارکنان شرکتی مخابرات
فارس ،در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقهبندی و ورود
شرکتهای پیمانکار محلی و بدون طرح ،دست از کار
کشیدند و روبروی ساختمان ستاد مخابرات تجمع
کردند.کارگران معترض میگویند :تبعیض سیستماتیک و
قراردادهای حجمی بایستی پایان یابد و همه شرکتیهای
مخابرات باید به استخدام رسمی مخابرات درآیند .در
حالیکه رسمیها  ۳برابر ما شرکتیها حقوق میگیرند ،ما نه
امنیت شغلی داریم و نه امید به آینده .کارکنان شرکتی
همگی تخصص ،مهارت و تحصیالت دارند و باید در بدنه
مخابرات جذب شوند.کارکنان معترض در خاتمه افزودند:
قراردادهای حجمی با شرکتها که هیچ نظارتی بر عملکرد
آنها در قبال نیروی کار نیست ،بیش از گذشته حقوق شغلی
پرسنل مخابرات را به مخاطره میاندازد .کارگران می
گویند"حجمی نمودن قراردادهای نیروی انسانی" ظلم
مضاعف در حق کارکنان مخابرات است.

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

جان باختن  3کارگر در حین کار در
کارگاه ایستگاه در حال احداث مترو
در تهران
روز دوشنبه  ۵آبان ماه ،سخنگوی سازمان آتشنشانی
شهرداری تهران گفت :در ساعت  ۱۰:۲۲صبح امروز
دوشنبه حادثه سقوط یک دستگاه باالبر در کارگاه ایستگاه
ساخت مترو در تقاطع خیابان آزادی و خیابان نواب به
سامانه  ۱۲۵سازمان آتشنشانی شهرداری تهران اطالع
داده میشود .حادثه در یک ایستگاه در حال ساخت شرکت
مترو بوده است و پیمانکار به همراه کارگران مشغول کار
بودهاند و یک دستگاه باالبر که  ۳نفر از کارگران در آن
حضور داشتند به پایین سقوط کرده و هر  ۳کارگر جان
خود را در این حادثه کاری از دست می دهند.

 ۲۲نفر از کارگران اخراجیِ کمربند سبز
اهواز در اعتراض به اخراج خود
به مجلس رفتند
صبح روز دوشنبه  ۵آبان ماه ۲۲ ،نفر از کارگران اخراج
شدهِ کمربند سبز اهواز در ادامهی بیتوجهی مسئوالن
استانی و مدیریت شهری اهواز به وضعیت شغلیشان راهی
تهران شدند .یکی از کارگران گفت :بعد از دیدار با چند تن
از مدیران و مسئوالن داخلی مجلس ،در نهایت با شبیب
جویجری (نماینده رژیم از اهواز) مالقات و گفتگو کردیم.
وی بعد از شنیدن مشکالتمان با آقای موسی شاعری
(شهردار مرکزی اهواز) تلفنی صحبت کرد .او افزود :با
اعتماد به وعدههای داده شده آقای شاعری و پیگیری
نماینده رژیم در مجلس از اهواز ،همگی راهی محل
سکونت و کار خود در اهواز شدیم .میانگین سوابق کار
کارگران بیکار شده حدود  ۸سال است و در زمان اخراج ۲
ماه مزد و  4ماه حق بیمه پرداخت نشده ،طلبکار بودند.
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روز یکشنبه  ۱۱آبان ماه ،به گزارش دانشجو ،تعدادی از
اهالی ده ونکِ تهران در اعتراض به تصرف زمینهای این
منطقه توسط دانشگاه الزهرا ،در مقابل ساختمان مرکزی
قوه قضائیه تجمع کردند .معترضان با در دست داشتن
پالکاردهایی خواستار برکناری ریاست دانشگاه الزهرا شدند.
این افراد همچنین از مسئوالن قوه قضائیه و مقننه
خواستند که به وضعیت آنها رسیدگی کنند.

دو روزه خود خاتمه دادیم .اما پیمانکار پروژه ساخت
بزرگراه دو بانده اهر به مشکین شهر برغم این وعده ها تا
این لحظه معوقات مزدی مان را پرداخت نکرده است .بر
اساس این گزارش رئیس اداره کار و مسئوالن فرمانداری
شهرستان اهر پیگیر مطالبات کارگران شده است .برخی از
کارگران چهار تا شش ماه و برخی دیگر مدعی هستند که
حدود یک سال از کارفرمای پیمانکاری مطالبه مزدی
طلبکارند .پیمانکار پروژه میگوید که به دلیل عدم تامین
اعتبار ،از پرداخت دستمزد و سایر مطالبات کارگران ناتوان
است این در حالی است که کارگران اعتقاد دارند کارفرما
مطالبات خود را از کارفرمای اصلی وصول کرده است.

دست داده است؛ ولی گویا این رویه به تاخیر انداختن
حقوقها برای مخابرات امری عادی شده و کسی هم
پاسخگوی این امر نیست .آنها از مقامات ارشد مخابرات
درخواست دارند در این بحران معیشت و بیماری ،حقوقها
را به موقع پرداخت کنند تا کارگزاران بتوانند هزینههای
زندگی ازجمله اجاره خانهها را سر وقت بپردازند و به
مشکل برنخورند.

تجمعات کارگران کارخانه پسماند اهواز

کارگران شهرداری ها استان اردبیل 1۲

در اعتراض به بیکاری و بالتکلیفیِ

میلیارد تومان معوقات مزدی دارند!

تجمع اعتراضی ساکنان ده ونک تهران
نسبت به تصرف زمین هایشان توسط
دانشگاه الزهرا

روز جمعه  ۲آبان ماه ،معاون امور عمرانی استاندار اردبیل
گفت :شهرداریهای استان به دلیل مشکالت مالی توانایی
پرداخت به موقع حقوق کارگران و کارکنان خود را ندارند و
میزان بدهی آنها به کارگران به حدود  ۱۲میلیارد تومان
میرسد .در شرایط فعلی نیاز است تا از شهرداریها حمایت
شود تا مشکل پرداخت حقوق پرسنل و کارگران بیش از
این به تأخیر نیافتد.
صبح روز جمعه  ۲آبان ماه ،یکی از کارگران کارخانه
پسماند اهواز گفت :فعالیت این واحد جمعآوری و تفکیک
زباله که در نزدیکی روستای "صفیره" در بخش غیزانیه
واقع شده ،از روز سه شنبه  ۱۰تیر ماه سال جاری ،به دنبال
برخی مشکالت از سوی پیمانکار متوقف شده و در نتیجه
حدود  ۱۲۰کارگر شاغل در آن که  6۰نفر از آنها را زنان
سرپرست خانوار تشکیل میدهند ،بیکار شده و وضعیت
پرداخت مطالباتشان مشخص نیست .یکی دیگر از کارگران
با بیان اینکه اکثر زنانی که در این سایت مشغولند،
سرپرست خانوار هستند و در بدترین شرایط ممکن در بین
زبالهها مشغول کارند ،افزود :بیکاری در این شرایط
اقتصادی ،زندگی خانوادگی ما را زمین میزند .در
شرایطیکه با وجود اشتغال ،هزینههای زندگی تامین
نمیشود ،چگونه میتوانیم خانواده خود را در زمان بیکاری
مدیریت کنیم؟!

تجمعات کارگران پروژه راهسازی اهر به
مشکین شهردر اعتراض به معوقات مزدی
روز شنبه  ۳آبان ماه ،جمعی از کارگران پروژه راهسازی
اهر به مشکین شهر گفتند :روزهای پنجشنبه  ۲4و جمعه
 ۲۵مهر ماه سال جاری برای معوقات مزدی و مشخص
نبودن وضعیت پرداخت دستمزدمان در محوطه کارگاه
دست به تجمع زدیم که در نهایت مسئوالن اداره کار و
فرمانداری شهرستان اهر با حضور در جمع کارگران
معترض ،وعده پرداخت معوقات مزدی کارگران را در هفته
آینده دادند و در نتیجه با اعتماد به این وعدهها به اعتراض

 3ماه معوقات مزدی کارگران پیمانکاری
شهرداری جهرم پرداخت نشده است
صبح روز شنبه  ۳آبان ماه ،کارگران پیمانی مجموعه
شهرداری جهرم واقع در جنوب استان فارس گفتند:
دستکم  ۳ماه دستمزد مربوط به ماههای مرداد ،شهریور و
مهر را دریافت نکردهاند و حق بیمه آنها نیز چندین ماه
پرداخت نشده است .کارگران همچنین گفتند :مشکالت
معیشتی و عدم پرداخت مطالبات ،مشکالت بسیاری برای
خانوادههای آنها به وجود آورده است.

نگرانی  ۹۰۰کارگر کارخانه کیان تایر در
شهرستان اسالمشهر بابت امنیت شغلی خود
روز چهارشنبه  ۷آبان ماه ،کارگران کارخانه کیان تایر
گفتند :فعالیت کارخانه کیانتایر با حدود  9۰۰کارگر که در
زمینه ساخت انواع تایر خودرو در منطقه چهاردانگه
(کیلومتر  ۱۰آزادراه تهران-ساوه) قرار دارد ،از چند ماه قبل
دچار مشکالت مالی و مدیریتی است .یکی از کارگران
گفت :این واحد تولیدی در میانه دهه  ۸۰از سوی دولت به
بخش خصوصی واگذار شد اما به دلیل نحوه عملکرد
کارفرمای خصوصی از همان ابتدای واگذاری با مشکالت
جدی مواجه شد که در نهایت در سال  ۸۷از سوی وزارت
صنایع وقت مسئولیت اداره کارخانه از کارفرمای جدید
سلب و به هیات حمایت از صنایع واگذار شد.
اخیرا سهامدار اصلی کارخانه شکایت خود را برای اعالم
ورشکستگی کارخانه به اداره ورشکستگی قوه قضائیه
ارجاع داده است .این کارگران احتمال میدهند تعطیلی
کارخانه اتفاق بیفتد که در این صورت ،حدود  9۰۰کارگر با
سوابق باالی  ۲۰سال شغل خود را از دست خواهند داد.

تنزل قراردادهای کار از یک سال به  ۶ماه
و  3ماه و حتی یکماه یعنی فاجعه

کارگزاران مخابرات روستایی کشور
به تاخیر در پرداخت معوقات
مزدی شان معترضند
روز سه شنبه  6آبان ماه ،کارگزاران مخابرات روستایی
کشور گفتند :در حالی حقوقِ مهرماهِ کارگزاران مخابرات
روستایی پرداخت نشده است که تورم افسارگسیخته بیداد
میکند و از این منظر کارگزاران با مشکالت معیشتی
زیادی روبرو شدهاند.
طبق عرف و وعدههای پیشین مقامات مخابرات ،حقوق
کارگزاران در یکی دو سال اخیر  ۲۵هر ماه پرداخت میشد
ولی متاسفانه از دو ماهه پایان سال  9۸حقوقها دیگر در
زمان مناسب خود پرداخت نمیشوند که این خلف وعده و
ناهماهنگیها در خصوص حقوقها ،زندگی این قشر
آسیبپذیر را با چالشهای جدی مواجه کرده است .به
دلیل این تاخیرها ،زندگی این پرسنل روال عادی خود را از

بر اساس گزارش روز پنجشنبه  ۸آبان ماه ،رییس اتحادیه
پیشکسوتان جامعه کارگری استان گیالن که نهادی دست
ساز جمهوری اسالمی می باشد ،اعتراف نمود که :وقتی
صحبت از جامعه کارگری میکنیم هم کارگران و نیروهای
شاغل مد نظر است و هم بازنشستگان تامین اجتماعی .در
بخش کارگری نبود امنیت شغلی مورد توجه قرار میگیرد.
بطور کلی قانون کار تنها میان مشاغل مستمری و
غیرمستمر تفکیک قائل شده است؛ اما این هیچ ارتباطی با
انعقاد قراردهای موقت در مشاغل مستمر ندارد .اساسا تنزل
قراردادهای کار از یک سال به شش ماه و سه ماه و حتی
یکماه یعنی فاجعه.

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست!
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اخراج  1۲نفر از کارگران قراردادی

مالک این واحد تولیدی ،آب معدنی داماش را برای دومین
بار برای فروش به مزایده گذاشته است .کارگران افزودند:
در مدت زمانی که در این کارخانه مشغول به کار بودیم،
علیرغم چندین ماه مزد معوقه ،زیانهای مالی و روحی
زیادی را هم متحمل شدیم .اگرچه اقدام بانک ملی ایران
برای فروش این کارخانه خبری مثبت در مورد وصول
معوقات کارگران و آینده فعالیتهای این واحد صنعتی
تلقی میشود ،اما ما کارگران انتظار داریم مسئوالن در
جریان این واگذاری به منافع کارگران نیز توجه کنند.

صبح روز دوشنبه  ۵آبان ماه ،کارگران شاغل در کارخانه
آب معدنی داماش گفتند :صبح امروز دوشنبه نزدیک به ۱۲
کارگر شاغل در این واحد تولیدی به دلیل عدم نیاز با اتمام
قراردادهای کار خود اخراج شدند .کارگران اخراجی از
کارگران قدیمی و با تجربه کارخانه آب معدنی داماش
هستند که بعد از یک دوره از تعطیلی کارخانه در سالهای
 9۱و  9۵بیکار شده و سال گذشته مجددا از سوی
کارفرمای قبلی به محل کار خود بازگردانده شدند .اما صبح
امروز دوشنبه  ۵آبان با افزایش مشکالت کارخانه ،بار دیگر
بدون دریافت مطالبات خود بیکار شدند .هنوز نزدیک به
 ۲۰کارگر در این واحد مشغول کارند ،این تعدیلها در
راستای کاهش هزینهها صورت گرفته و این نگرانی را به
وجود آورده که همکاران باقیمانده نیز به سرنوشت مشابه
مبتال شوند .یکی از کارگران می گوید :آنها در حال حاضر
حدود سه ماه و نیم حقوق معوقه طلبکارند و پرداخت حق
بیمه تامین اجتماعی آنها نیز چندین ماه به تاخیر افتاده
است.
بر اساس گزارشی به تاریخ چهارشنبه  ۱6مهر ماه ،علیرغم
پیگیریهای صورت گرفته در دو ماه گذشته برای تامین
نقدینگی مورد نیاز شرکت آب معدنی داماش و عدم توجه
بانک ملی(به عنوان مالک این کارخانه) به تخصیص
تسهیالت درخواستی ،نه تنها تولید در آب معدنی داماش
متوقف شد بلکه کارگران این واحد اکنون با  ۳ماه حقوق
معوقه بیکار و بالتکلیف مانده اند ،چرا که نه تولیدی انجام
میشود و نه حقوقشان پرداخت میشود .کارگران این
شرکت ،روز پنجشنبه  ۱۷مهر ماه ،در نامهای که خطاب به
استاندارِ گیالن تنظیم شده است ،یادآور شدند که  ۳ماه
است دستمزد دریافت نکردهاند و حق بیمههایشان به
حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است .کارگران
معترض با اشاره به تعطیلی کارخانه آب معدنی به دلیل
تامین نشدن مواد اولیه ،تاکید کردند که  ۳۳کارگر به
همراه خانوادههایشان در شرایط اضطراب ناشی از تعطیلی
همیشگی کارخانه به سر میبرند .کارگران آب معدنی
داماش با اشاره به بازار مناسبی که برای عرضه محصوالت
داماش وجود دارد ،خطاب به استاندار گیالن نوشتند که
بانک ملی از تامین سرمایه در گردش این شرکت خودداری
میورزد.
در ادامه این اعتراضات روز یکشنبه  ۲۷مهر ماه ،کارگران
آب معدنی داماش گفتند :اخیرا بانک ملی ایران به عنوان

نمایندگان مجلس اگر صادق هستند در حل

کارخانه آب معدنی داماش

شماره  ،82پانزدهُم آبان 1399
که همچنان گریبانگیر این مجموعه است .آتشنشانان
کار سخت و پرخطری دارند .با این حال در طول یکسال
گذشته ،در تامین لباس و کفش و سایر تجهیزاتی که به
نوعی ما را در برابر خطرات احتمالی در ماموریتهای
اضطراری محافظت میکند ،کوتاهی شده است.

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری
حمیدیه براى پنجمین روز متوالى و
بازداشت یک کارگر

بحران معیشت کارگران کمک کنند
به گزارش روز یکشنبه  ۱۱آبان ماه ،رئیس کمیته دستمزد
کانون عالی شوراها ی جمهوری اسالمی گفت :نمایندگان
مجلس قدمی در جهت کنترل قیمتها و مهار تورم
برنداشتند .اکنون تورم ،رکورد شکسته است و معیشت
جامعه کارگری کشور یعنی بیش از  6۳درصد جمعیت ،در
معرض تهدید قرار دارد .باال بودن نرخ خودکشی ،گرایش
به اعتیاد و مصرف مواد مخدر حتی درمیان کارگران شاغل
و رواج مشاغل کاذب و دردسرساز ،همگی از عارضههای
جدی بحران معیشت هستند .کارگران از کجا بیاورند گوجه
فرنگی کیلویی  ۱6هزار تومان یا تخم مرغ دانهای  ۲هزار
تومان یا نان را با قیمت آزاد چند هزار تومانی خریداری
کنند؟! آیا کسی هرگز به پاسخ این سوال فکر کرده است؟!
آیا کارگران میتوانند روزی یک وعده املت بخورند؟! دیگر
گوشت قرمز و مرغ و برنج بماند! این نمایندگان مجلس در
چندماه گذشته ،نه تورم را مهار کردند ،نه توانستند ماده
هفت قانون کار و قراردادهای دائم کار را احیا کنند و نه
دولت را به ترمیم مزد در نیمه دوم سال مجاب کردند.
هرچه بوده فقط حرف و شعار بوده و این حرفها و وعده ها
تا امروز در زندگی روزانه کارگران تاثیر ملموس نداشته
است.

آتشنشانان شهرداری آبادان در اعتراض

روز یکشنبه  ۲۷مهر ماه ،کارگران شهردارى شهر حمیدیه
که به دلیل عدم پرداخت حقوقشان  ۵روز است از کار
دست کشیدند به دلیل عدم پاسخگوئى مسؤلین در مقابل
دادگاه شهر تجمع اعتراضى برگزار کردند .اما رئیس شوراى
شهر به جای رسیدگی به خواست کارگران آنها را تهدید
به اخراج نمود .در ادامه این تهدیدات نیروهاى امنیتى یکى
از کارگران را بازداشت کردند .کارگران معترض میگویند:
 ۱۵ماه حقوق نگرفتند و معوقه هاى سالهاى  ۱۳96و
 ۱۳9۷را هنوز دریافت نکردند.
تجمع کارگران روز دوشنبه  ۲۸مهر نیز ادامه یافت و آنها
اعالم کردند که :شهرداری حمیدیه ادعا میکند بودجه
ندارد و نهادهای باالدستی نیز همانند شورای شهر هیچ
نظارتی بر اوضاع ندارند و به فکر پرداخت مطالبات مزدی
کارگران نیستند .باید شوراهای شهر ،استانداریها و حتی
مقامات استانی با نظارت بر عملکرد شهرداریها به فکر
کارگران باشند و بودجه خاص برای پرداخت مطالبات
مزدی آنها اختصاص دهند.

بهعدم پرداخت معوقات مزدی
دست به اعتراض زدند

جان باختن یک کارگر ساختمانی حین کار

صبح روز سهشنبه  ۲۲مهر ماه ،آتشنشانان شهرداری
آبادان در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود
مقابل شهرداری مرکزی تجمع و سفره خالی پهن کردند.
یکی از پرسنل آتشنشانی آبادان گفت :حدود  ۱۵۰نفر
آتشنشان به همراه سایر کارکنان اداری در شهر آبادان
مشغول خدماترسانی به شهروندان این شهر هستند که
مطالبات مزدی آنها عالوه بر تاخیر هر ماهه به صورت
پایه حقوق پرداخت میشود ،در حال حاضر حدود دو ماه
است که آتشنشانان همان پایه حقوق را هم دریافت
نکردهاند .این آتشنشان گفت :جدا از بحث بیمه تامین
اجتماعی ،چند سالی است که بیمه تکمیلی نداریم .علیرغم
آن تامین نشدن تجهیزات ایمنی ازجمله مشکالتی است

در اثر ریزش آوار در تهران

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

صبح روز یکشنبه  ۱۱آبان ماه ،یک کارگر ساختمانی در
حال تخریب بخشی از دیوار ساختمان مسکونی قدیمی دو
طبقه در خیابان خرم پگاه حکیمیه تهران ،به دلیل ریزش
آوار محبوس و جان خود را از دست داد.

تجمع کارگران کارخانهی زمزم تبریز
روز شنبه  ۲6مهر ماه ،کارگران کارخانهی زمزم تبریز در
اعتراض به عدم دریافت یک ماه دستمزد ،اخراج تعدادی از
کارگران و بیکفایتی مدیران این مجموعه و مدیران جزء
زدند.
اعتراضی
تجمع
به
دست
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اعتصاب کارگران پتروشیمی کنگان

تجمع و اعتصاب کارگران فضای سبز
شهرداری امیدیه در اعتراض به چند ماه
معوقات مزدی

روز شنبه  ۲6مهر ماه ،کارگران پتروشیمی کنگان در
اعتراض به عدم دریافت دستمزد خود دست از کار
کشیدند.

تجمع و اعتصاب کارگران ایران خودرو
تبریز در اعتراض به معوقه مزدی خود

صبح روز چهارشنبه  ۱6مهر ماه ،شماری از کارگران فضای
سبز شهرداری امیدیه در اعتراض به دستکم  ۳ماه
معوقات مزدی و عیدی و سنوات پرداخت نشده ،در مقابل
دفتر مدیریت واحد فضای سبز شهرداری امیدیه تجمع
کردند .بر اساس این گزارش ۳ ،ماه حقوق و عیدی سال
 9۸کارگران پرداخت نشده ،مابهالتفاوت حقوق فروردین ماه
سال جاری به همراه  ۲ماه حقوق در سال  9۷و
مابهالتفاوت طرح طبقهبندی سال  9۸نیز به آنها پرداخت
نشده است .بعد از پیگیریهای مکرر کارگران و در جریان
تجمع امروز چهارشنبه ،مسئوالن وعده پرداخت حدود ۲
میلیون تومان را بهصورت علیالحساب به آنها دادند .

اعتراض و اعتصاب چند ساعتهِ کارگران
مدیران خودرو در ارگ جدید بم

صبح روز شنبه  ۱9مهر ماه ،کارگران ایران خودرو تبریز در
آذربایجان شرقی اظهار داشتند :کارگران این کارخانه در
اعتراض به عدم پرداخت دستمزد شهریور ماه ،برای چند
ساعتی دست از کار کشیدند .پایان هفته گذشته کارگران
آخرین فرصت را به مدیریت این مجموعه برای پرداخت
دستمزد داده و گفته بودند در صورت پرداخت نشدن حقوق
تا پایان هفته گذشته ،روز شنبه  ۱9مهر ماه ،کار در برخی
از بخشهای مختلف تولیدی متوقف خواهد شد .یکی از
کارگران معترض ایران خودرو تبریز با بیان اینکه در این
واحد تولیدی حدود یک هزار و  4۳۰کارگر مشغول کار می
باشند ،افزود :بهانه مدیریت ایران خودرو واریز نشدن
طلبهای کارخانه از شرکت اصلی است .

روز یکشنبه  ۲۰مهر ماه ،کارگران کارخانه خودروسازی
مدیران خودرو اظهار داشتند که در اعتراض به اختالف
نظری که با کارفرما بر سر محاسبه حقوق کارگران در
شهریور ماه دارند ،دست از کار کشیدهاند .کارگران گفتند:
هر ماه حقوق دریافتی شان ،با مزایای اضافه کاری به
حدود سه میلیون تومان می رسید ،اما در شهریور ماه این
مبلغ به نیم کاهش یافته است .علیرغم آنکه مشکل تامین
قطعات تولیدی خودرو در ماه جاری برطرف شده و
کارگران در دو شیفت  ۱۲ساعتی مشغول کارند هنوز هیچ
پولی به حساب کارگران واریز نشده و کارگران دو ماه
حقوق طلبکارند .کارگران این کارخانه در ادامه گفتند:
کارفرما مدعی است کارگرانی که در روزهایِ تعطیل
کارخانه در محل کار خود حاضر نبوده و کار نکردهاند،
مستحق دریافت حقوق کامل نیستند و حقوق و
اضافهکاریهای آنها را کسر کرده است.

معوقات مزدی و تجمع گروهی از کارگران
مشکل پرداخت مزد و تجمعات دوبارهِ

فضای سبز شهرداری شهر اروند کنار

کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن

روز یکشنبه  ۲۰مهر ماه ،کارگران معترض در شهرداری
اروند کنار گفتند :حدود  ۵۰نفر از کارگرانی که در واحد
فضای سبز شهرداری این شهر به صورت قراردادی
مشغول کارند ،در اعتراض به معوقات مزدی خود در
محدوده داخلی ساختمان شهرداری تجمع کردند .این
کارگران میگویند :چندین سال است مطالبات مزدی و
بیمهای معوقه داریم .در حال حاضر نیز جدا از دستمزد
اردیبهشت که به صورت کامل پرداخت شده ،هر ماه
مبالغی را به صورت علیالحساب دریافت کردهایم .حق
بیمهها نیز چند ماه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
حداقل حقوق دریافتی کفاف زندگی ما را نمیدهد با این
وجود بسیاری از مزایای مزدی کارگران فضای سبز همانند

صبح روز دوشنبه  ۱4مهر ماه،کارگران و کارکنان نگهداری
خطوط و ابنیه فنی راهآهن نواحی آذربایجان ،سرخس،
ورامین ،لرستان و زاگرس با برپایی یک تجمع اعتراضی در
محوطه محل کار خود ،اعتراض خود را نسبت به عملکرد
مدیران در پرداخت مطالبات مزدی اعالم کردند .دلیل
برپایی این اعتراضها ،بیتفاوتی کارفرما و مسئوالن
راهآهن در قبال درخواست کارگران برای حذف بخش
خصوصی و پرداخت کامل مطالبات مزدی کارگران است.
کارگران می گویند که عموم مشکالت آنها از زمان
واگذاری خطوط ابنیه فنی از  4تا  ۵سال پیش به بخش
خصوصی ،شروع شد.
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اضافهکاریها و تعطیلکاریها پرداخت نمیشود .مدیریت
شهری اروند کنار هنوز تمهیدات قابل قبولی برای پرداخت
مطالبات کارگران انجام نداده و بهانه وی کمبود منابع مالی
در شهرداری است.

افزایش جانباخته های حوادث ناشی از کار
در استان آذربایجان شرقی
روز چهارشنبه  ۱4آبان ماه ،روابط عمومی پزشکی قانونی
استان آذربایجان شرقی ،با بیان اینکه  ۷۱نفر طی  6ماهه
اول سالجاری در حوادث ناشی از کار در استان جان خود
را از دست دادهاند ،گفت :این آمار نسبت به مدت مشابه
سال  ،9۸که  4۱نفر بودند  ۳۰نفر افزایش یافته است .در 6
ماه اول سال جاری ،تعداد  6۸۵نفر نیز بر اثر مصدومیت
ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه
کردند که از این تعداد  ۱۳نفر زن و بقیه مرد بودند ۲9 .نفر
به علت سقوط از بلندی ۱۷ ،نفر براثر برخورد جسم سخت،
 ۱۰نفر براثر برق گرفتگی ۱۰ ،مورد خفگی یا کمبود
اکسیژن 4 ،نفر غرق شدگی و یک نفر نیز براثر سوختگی
جان خود را از دست دادهاند .در شهریور ماه امسال نیز
۱۸نفر به علت حادثه کاری جان خود را از دست داده اند
که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال  ،9۸تعداد  ۵نفر
افزایش داشته است.

کارگران شهرداری دهدشت برای تحقق
مطالبات شان دست به اعتراض زدند
روز شنبه  ۱9مهر ماه ،کارگران شهرداری دهدشت گفتند:
عالوه بر حقوق و مزایای متعارف ،مبلغی به عنوان حق
فنی به صورت ثابت و ماهانه دریافت میکردیم اما این
مزایا بعد از  ۲۱سال سابقه کار از زمان شهردار سابق از
حقوقمان کسر شده و پرداخت نمیشود .پرداخت ۱۵
درصد حق فنی در کمیته کارگری شهرستان نیز تصویب
شده اما شهرداری زیر بار این مصوبه قانونی نمیرود .دلیل
اصلی این اتفاق (حذف حق فنی) اختالف شهردار وقت با
کارگران بود .کارگران درباره پیگیری مطالبات خود گفتند:
برای وصول این مطالبه آن زمان به اداره کار شکایت
کردیم و اداره کار رای به پرداخت همه کسورات داد .ولی
به دلیل مخالفت مدیرکل امور شهری استانداری تاکنون
اجرایی نشده است .ما کارگران تابع قانون کار هستیم رأی
اداره کار مبنی بر پرداخت مطالباتمان صادر شده است لذا
از شهرداری میخواهیم رأی صادره را اجرایی کند.

جان باختن یک کارگر در اثر ریزش کوره
آجرپزی در زنگی آباد کرمان
روز یکشنبه  ۱۱آبان ماه ،در اثر ریزش کوره آجر پزی در
بخشی از کوره دشت زحمتکشان زنگی آباد کرمان یک
کارگر جان خود را از دست داده و کارگر دیگری به شدت
شد.
مصدوم

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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بیش از  1۵۰هزار کارگر در حالت تعلیق
در پی تعطیلی  ۴۰۰واحد قطعهساز
به گزارش روز دوشنبه  ۲۱مهر ماه ،دبیر انجمن
قطعهسازان خودرو گفت :از  ۱۲۰۰واحد قطعهساز
شناسنامهدار کشور ،حدود  4۰۰واحد قطعهساز در حالت
نیمه تعطیل یا تعطیل به سر میبرند .تعداد کل قطعهسازان
در کشور حدود  ۲هزار واحد است که  ۸۰۰واحد آنها شامل
زیرپلهایها و واحدهای بدون شناسنامه کوچک میشود .از
تعداد کل  ۱۲۰۰واحد قطعهساز دارای شناسنامه تقریباً ۷۰۰
واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند و متأسفانه حدود
 4۰۰واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر
میبرند ،رویهم رفته در حال حاضر از نصف توان
قطعهسازی در کشور استفاده میشود .وی همچنین با
اشاره به حضور  ۵۵۰هزار نفر کارگر در صنف
قطعهسازی افزود :بیش از  ۱۵۰هزار نفر از این
تعداد در حالت تعلیق به سر میبرند .در بخش
دیگری وی به واردات قطعات خودرویی قاچاق تحت
عنوان ته لنجی اشاره کرد و افزود :در حال حاضر تحت
عنوان ته لنجی ،لنج لنج قطعه وارد کشور میشود.
قاچاقچیان وارداتی بدون انتقال ارز ،بدون ذکر منبع ارز،
بدون ثبت سفارش و مالیات ،کاال وارد میکنند و به جرأت
میتوان گفت؛  ۸۰درصد کاالهای قاچاق در توان تولیدی
کشور است و مضاف بر آن پس از تولید در داخل کشور،
صرفه اقتصادی بسیاری به همراه خواهد داشت .وی در
خاتمه با تکذیب ادعای سخنگوی اتحادیه فروشندگان
لوازم یدکی خودرو مبنی بر حجم ناچیز کاالی قاچاق لوازم
یدکی در بازار گفت :بیش از  ۸۰درصد قطعات موجود در
بازار از طریق قاچاق کاال وارد کشور میشود ،زیرا حجم
واردات رسمی کاال در سال  9۸بسیار کمتر از یک میلیارد
دالر بوده ،این در حالی است که سالهای قبل ارزش
دالری کاالهای وارد شده از درگاه رسمی بیش از یک
میلیارد و  6۰۰میلیون دالر ( ۱.6میلیارد دالر) بوده است.

کارگران فضای سبز شهرداری یاسوج دست
به تجمع و اعراض زدند
روز سه شنبه  ۲۲مهر ماه ،کارگران فضای سبز شهرداری
یاسوج در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع اعتراضی بر
پا کردند ،کارگران گفتند :پرداخت حق بیمه ما چند ماه
است با مشکل روبروست به گونهای که در برخی ماههای
سال دفترچههای درمانی کارگران فضای سبز تمدید
نمیشود .بیش از  ۳۰۰کارگر پیمانکاری فضای سبز
شهرداری یاسوج هستیم که به دلیل پرداخت نشدن صورت
وضعیتهای مالی پیمانکاران از سوی شهرداری یاسوج،
دستکم  ۷ماه است حقوقی دریافت نکردهایم .هر پیمانکار
بین  ۷۰تا  ۱4۰نیرو در فضای سبز دارد و تاکنون که در
مهر ماه سال جاری هستیم ،دقیقا نمیدانیم چه میزان از
پیمانکاران طلبکاریم .هر وقت برای حقوق و مطالباتمان
اعتراض میکنیم ،ما را تهدید به اخراج میکنند .در تجمع

امروز سه شنبه مقابل ساختمان شورای شهررییس شورای
شهر یاسوج در جمع معترضان حاضر شد و وعده پیگیری
مشکالتمان را به صورت قانونی داد.

تداوم اخراج از کارِ  ۵نفر از
رانندگان شرکت واحد
روز چهارشنبه  ۱6مهر ماه ،در ادامه پیگیریهای اعضای
اخراجی سندیکای کارگران شرکت واحد برای
بازگشتبکار ۵ ،نفر از رانندگان اخراجی به وزارتکار
مراجعه کردند .این رانندگان طی روندی غیرحقوقی با فشار
نهادهای امنیتی ،همچنین کارشکنی وزارتکار ،از  ۸تا
۱۵سال است که از کار اخراج شده اند .اخراجی ها
سالهاست به دلیل اعتراضات بحق کارگری و دفاع از
حقوق کارگران ،با پروندهسازی و با رویکردی امنیتی و
تصمیمات فراقانونی شورای تامین استان ،از کار اخراج
شدهاند و از نظر اقتصادی خود و خانوادهشان تحت
فشارهای شدید از جمله ،عدم تامین هزینه تحصیل
فرزندان ،درمان ،اجاره مسکن مناسب و  ...بودهاند و با
بارفروشی ،کارخانگی و مسافرکشی همچنین کمک و
همراهی کارگران زندگی خود را به سختی گذران کردهاند.

اعتصاب کارگران پتروشیمی تحت مالکیت
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اعتراض کارگران قراردادی نفت نسبت به
تبعیض در دستمزدها و مزایای شغلی
روز چهارشنبه  ۱6مهر ماه ،کارگران قراردادی نفت که
نسبت به تبعیض در دستمزدها و مزایای شغلی معترض
اند ،سالهاست که در انتظار تعیین تکلیف هستند .تعداد
نیروهای قراردادی و پیمانکاری در صنعت نفت به مراتب از
رسمی ها بیشتر است اما دستمزد ،شرایط شغلی و امنیت
شغلی این نیروها در سطح نازلی قرار دارد .کارگران
معترض با استناد به ماده سی و هشت قانون کار میگویند:
وقتی محیط کار و شرایط کار یکسان است ،باید دستمزد و
مزایا نیز یکسان باشد .

مصدومیت  1۵کارگر در برخورد مینیبوس
حامل کارگران در محور جاده بهبهان
صبح روز شنبه  ۳آبان ماه ،به دنبال برخورد یک دستگاه
مینیبوس حامل کارگران ساختمانی به دیواره حاشیه جاده
در محور بهبهان به مقصد امیدیه ،حوالی گردنه آغاجاری
در استان خوزستان ۱۵ ،نفر از کارگران مصدوم و زخمی
شدند .بر اساس این گزارش ،علت وقوع این حادثه که
منجر به مصدومیت  ۱۵کارگر ساختمانی شد ،از سوی
کارشناسان راهنمایی و رانندگی نقص فنی مینیبوس و
عدم کنترل راننده بر ماشین عنوان شده است.

کارفرمایی ازکشور ترکیه در ماهشهر
عدم پرداخت  ۵ماه دستمزد معوقه بیش از
 ۸۰کارگر شهرداری لوشان

به گزارش عصر جنوب ،ظهر روز چهارشنبه  ۲۳مهر ماه،
کارگران پتروشیمی رازی از شرکتهای پتروشیمی تحت
مالکیت شرکتی با اهلیت کشور ترکیه دست از کار کشیدند.
این اقدام کارگران در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه
بندی مشاغل و پرداخت مزایای شغلی عنوان شده است.
کارکنان این شرکت اعالم کردهاند در ادامه اعتراضات خود
از مدیرعامل پتروشیمی رازی به صورت حقوقی شکایت
کرده اند .به گزارش خبرنگار حوزه صنعت خبرگزاری
عصرجنوب ،شرکت پتروشیمی رازی در جریان اجرای اصل
خصوصی سازی در بهمن سال  ۱۳۸6به کنسرسیومی
متشکل از شرکت سهامی گوبرفابریقاالری ترک آمونیم
(گوبرهتاش) ،شرکت انرژی گاز آسیا و شرکت شقایق سازه
رنگین واگذار شد.
مالکیت این پتروشیمی که تولیدات آن اغلب کودهای ازته،
فسفاته و مواد شیمیایی میباشد در سال  ۱۳49تاسیس
شده و از نیمه دهه  ۸۰شمسی در مالکیت شرکت اهل
کشور ترکیه میباشد.

روز چهارشنبه  ۱6مهر ماه ،تعدادی از کارگران شهرداری
لوشان واقع در استان گیالن اعالم داشتند :حدود  ۸۰کارگر
در مجموعه شهرداری لوشان به صورت مستقیم با سوابق
باالی  ۱۵تا  ۲۵سال مشغول کارند که تقریبا از فروردین
ماه سال جاری پرداخت مطالبات مزدیشان به تاخیر افتاده
است.
جدا از دستمزد در خصوص بیمه تامین اجتماعی نیز
شهرداری حدود  ۱۵تا  ۱6ماه حق بیمه کارگران را به
تامین اجتماعی پرداخت نکرده است .مطالبات مزدی ما به
بخشی از دستمزد ماههای اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد و
شهریور ماه سال جاری مربوط میشود و حال به پایان مهر
ماه نزدیک میشویم .ما همچنین در زمینه پرداخت حقوق
معوقه و سنوات  ۱۲کارگر بازنشسته شهرداری که طی
سال گذشته بازنشسته شدهاند ،شاهد اتفاق خاصی
نبودهایم .کارگران نسبت به تاخیر مکرر مطالبات خود
معترض بوده و اظهار داشتند :از مهر ماه سال گذشته بعد از
بازداشت شهردار سابق و تعدادی از اعضای شورای شهر
لوشان قرار بود دهم هر ماه یک ماه از معوقات مزدی
کارگران پرداخت شود .وصول مطالبات کارگران شهرداری
لوشان نیاز به پیگیری اعضای شورای شهر دارد که آنهم با
تخلفات مالی که در گذشته اتفاق افتاده و وعدهای بیعمل
اعضای شورای شهر به کندی پیش میرود.

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!

10

ماهنامه کارگری

شماره  ،82پانزدهُم آبان 1399

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
"زماني که فردی به فردی دیگر آسيب جسمي وارد مي آورد،
آن هم آسيبي که به مرگ وی بيانجامد ،این را ما قتل غير عمد

آدرس پست الکترونیکی:

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

E-Mail:
ipfg@hotmail.com

مي ناميم؛ و هنگامي که شخص ضارب از پيش بداند که آسيب
قتل عمد مي ناميم .هنگامي که جامعه صد ها پرولتر را در چنان
وضعي قرار مي دهد که آنها به طور حتم به دام مرگي زودرس
و غير طبيعي مي افتند ،مرگي به همان اندازه ناشي از اعمال
خشونت که مرگ در اثر شليک گلوله و یا به ضرب شمشير ،وقتي
جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حيات محروم ساخته و
آنها را در شرایطي قرار مي دهد که در آن قادر به زندگي
کردن نيستند ،وقتي آنها را به زور چوب قانون مجبور مي سازد
که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتيجۀ اجتناب ناپذیر این
شرایط است فرا رسد؛ وقتي جامعه مي داند و به خوبي هم مي
داند که این هزاران نفر اجبارا قرباني این شرایط خواهند شد،
و با وجود این ،شرایط مربوطه را برقرار نگاه مي دارد ،این
عمل جامعه یک نوع قتل عمد است ،درست مثل قتل عمد توسط
یک فرد؛ قتلي پنهاني و خائفانه ،قتلي که هيچ کس نمي تواند

چریکهای فدائی خلق ایران

در قبال آن از خویشتن دفاع کند .قتلي که ظاهرا قتل نيست،
زیرا کسي قاتل را نمي بيند ،زیرا که مرگ این قرباني چونان
مرگي طبيعي به نظر مي آید چرا که در آن ،تعرض به عمل
آمده بيشتر ناشي از بي عملي ست تا انجام وظيفه .ولي در هر
حال در اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است "

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقۀ کارگر!

