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ماهنامه کارگری

در باره زندگی
رفيق شهيد ،قاسم سيادتی

تجمع اعتراضی بازنشستگان پیش از موعد
تامین اجتماعی سراسر کشور در مقابل
مجلس شورای اسالمی!

سرسخن:
حق کشی ها و تعرضات
کارفرمایان به حقوق کارگران!
رشد اعتراضات کارگری یکی از واقعیات انکارناپذیر
موقعیت کنونی جامعه ماست .این واقعیت انعکاسی از
وضعیت دهشت باری است که بورژوازی وابسته حاکم بر
کشور در تمامی عرصه ها برای کارگران رنجدیده ایجاد
کرده است .روشن است که اعتراضات کارگری به اشکال
و در سطوح گوناگونی خود را نشان می دهند .یکی از
شکل های این اعتراضات نامه نگاری به نهادها و مقامات
دولتی و یا شکایت از کارفرمایان به هیأتهای تشخیص
دعاوی وزارت کار و تعاون اجتماعی می باشد ،که با اتکا به
مجاری "قانونی"ای صورت می پذیرد که جمهوری
اسالمی در قانون کار فعلی ظاهرا خود را به آن متعهد
نشان می دهد .بر اساس آمار دولتی ،این شکل از
اعتراضات کارگری در شرایط دیکتاتوری حاکم که حتی
کارگران را به دلیل اعتراض به حقوق معوقه خود (که
سرمایه داران باال می کشند) در مالء عام به شالق می
بندند هر روز بیشتر می شود ،که خود بیانگر وخامت
فزاینده اوضاع کار و زیست کارگران می باشد .آماری که
اخیرا وزارت کار در زمینه شکایت های کارگران از
کارفرمایان منتشر نموده ،رشد روزافزون شکایات کارگران
را به آشکاری به نمایش می گذارد.
در  ۵۲آذر ماه امسال ( )۵۹۳۲مرکز آمار و اطالعات راهبردی
وزارت کار گزارش داد که ":در طول سال گذشته یک
میلیون و  ۵۸هزار شکایت از سوی کارگران به
هیأتهای تشخیص دعاوی کار واصل شده
است" .یک میلیون و  ۵۸هزار شکایت در طول
یک سال یعنی چیزی حدود  ۰۴۷۲شکایت در
روز؛ امری که خود به روشنی از ابعاد ظلم و ستم و حق
کشی روزافزونی خبر می دهد که کارفرمایان علیه کارگران در
سراسر کشور اعمال می کنند .ابعاد باور نکردنی این حق
کشی ها زمانی بهتر روشن می گردد که در نظر بگیریم که
اوال آمارهای دولتی در جمهوری اسالمی هیچوقت بطور
واقعی و بدون دستکاری های دولتی ارائه نمی شوند.
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به گزارش اقتصاد آنالین ،صبح روز شنبه  ۴دی ماه ،جمعی
از بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور برای پیگیری
مطالبات و حقوقشان مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع
کردند .یکی از معترضان حاضر در تجمع مزبور با بیان
خواسته پرداخت حق و حقوق و کسورات معوق
بازنشستگی ،از نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواست
تا از دولت بخواهند که هر چه سریعتر نسبت به پرداخت
حق و حقوق معوقه آنان اقدام کنند .در ارتباط با این تجمع
خبرنگار ایلنا با بیان حضور بیش از  ۰۶۶نفر از
بازنشستگانی که در وزارتخانهها و سازمانهای مختلف
دولتی مشغول کار بودهاند و از روزهای قبل در فضای
مجازی برای حضور در مقابل مجلس خود را سازماندهی
کردهاند ،گزارش داد که این کارگران مهمترین مطالبه خود
را اجرای صحیح قانون بازنشستگی پیش از موعد (مصوب
شهریورماه سال  )۶۰و محاسبه سنوات ارفاقی در برقراری
مستمریها عنوان کردند .بر اساس این گزارش ،مشکل از
انجا آغاز میشود که مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی
در محاسبه مستمری دوران بازنشستگی آنها ،سنوات
ارفاقی را نادیده میگیرند و تنها بر اساس میانگین حق
بیمه ای که توسط این افراد در دو سال آخر خدمتشان
پرداخت شده است ،محاسبات خود را انجام میدهند.

بیستُمین روز اعتصاب کارگران کارخانه
کمپروسور سازی تبریز!
صبح روز چهارشنبه یکم دی ماه ،در بیستمین روز اعتصاب
و اعتراضات کارگران کارخانه کمپروسور سازی تبریز واقع
درشهرک صنعتی قراملک تبریز ،کارگران تجمع اعتراضی
خود را به محل محوطه ورودی ساختمان کارخانه انتقال
دادند .بر اساس این گزارش کارگران معترض از مرداد ماهِ
جاری دستمزد نگرفته اند .روز پنجشنبه  ۵دی ماه ،به نقل
از کارگران اعتصابی اعالم شد در پی تجمعات اعتراضی
 ۵۶روز گذشته ،تا صبح پنجشنبه دوم دی ماه معادل یک
ماه حقوق کامل مرداد به همراه  ۲۶درصد مزد باقی مانده
شهریور ماه سال جاری به حسای کارگران واریز شد .در
این گزارش به نقل از کارگران آمده است که در تمامی این
مدت کارفرما مدعی بود که منابع مالی کافی برای پرداخت
معوقات مزدی آنها را ندارد اما به دنبال تداوم تجمع
کارگران ،کارفرما نسبت به پرداخت بخشی ازمعوقات
مزدی آنها اقدام کرد.

رفیق شهید قاسم سیادتی یکی از فرزندان آگاه و آزاده
خلق لر در سال  ۵۹۵۲در شهر بروجرد و در یک خانواده
فقیر متولد شد .او دارای یک پدر فلج و دومین فرزند از
خانواده پنج نفری این خانواده بود .رفیق قاسم دورۀ ابتدائی
را در دبستان "۵۲بهمن" بروجرد گذراند و سپس در
دبیرستان پهلوی (بعد از سرنگونی رژیم شاه نام این
دبیرستان به دکتر شریعتی تغییر کرد) ثبت نام نمود .بعد از
گذراندن دوره اول متوسطه در این دبیرستان در رشته
ریاضی دبیرستان "بحرالعلوم" بروجرد ثبت نام نمود و در
خرداد سال  ۵۹۴۲در رشته ریاضی دیپلم گرفت .در بهمن
ماه همان سال توانست در رشته مشاور راهنمائی
دانشسرای عالی تهران به تحصیل ادامه دهد .در همان
سال و در جریان اعتراضات دانشجویان شاهد حمله
وحشیانه رنجرها و عمال سرسپرده رژیم منفور شاه به
دانشجویان معترض شد .این واقعه مهمی بود که شناخت
وی را از ماهیت نیروی سرکوب رژیم شاه افزایش داد .در
این مقطع به رغم آنکه رفیق قاسم در دانشسرا درس می
خواند ،به دلیل عالقه اش به مهندسی برق در کنکور
ورودی دانشگاه تبریز شرکت کرد و در مهر  ۵۹۴۱در رشتۀ
مهندسی برق دانشکده فنی این دانشگاه آغاز به تحصیل
نمود.
رفیق قاسم که با فقر بزرگ شده و طعم تلخ آنرا با تمام
وجود در طول زندگی اش احساس کرده بود ،در دانشگاه
امکان یافت که هر چه بیشتر با آرمان های طبقه کارگر و
اندیشه های مارکسیستی آشنا شده و مسیر فکری و جهت
گیریاش را برای زدودن فقر و محو هر گونه بیعدالتی در
جامعه طبقاتی موجود مشخص سازد .رفیق قاسم از سال
دوم دانشگاه برای تامین قسمتی از هزینه تحصیل شروع
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به کار نمود.
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اندازی کارفرمایان به حقوق کارگران و حق کشی های آنها سرمایه داری وابسته حاکم بر کشور این است که دولت که
حق کشی ها و تعرضات کارفرمایان...
در طول زمان شد.
قاعدتا باید متضمن اجرای "قانون" باشد خود جلوه آشکاری
از صفحه 5
بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی وزارت کار" :در سال  ۳۵از عدم پایبندی به قانون و حافظ هر بی قانونی قابل تصوری
یعنی نهادهای دولتی برای جلوگیری از آنچه خود "سیاه
مجموعا  ۱۲۵هزار و  ۶۲۰مورد شکایت کارگران" در است ،در نتیجه روشن است که در چنین شرایطی کارفرماها
نمائی" اوضاع در جمهوری اسالمی می نامند ،همواره در
مراجع حل اختالف ثبت شده است .مقایسه این آمار با آمار هر روز بیشتر از گذشته به حقوق کارگران دست اندازی می
آمارها دست برده و با کتمان بخشی از واقعیت ،آمارهای
اخیراً ارائه شده توسط وزارت مزبور نشان می دهد که در کنند .واقعیت این است که در شرایطی که جمهوری
تعدیل شده را منتشر می کنند .ثانیا آمار ارائه شده از سوی
فاصله سال  ۳۵تا  ۳۴ابعاد شکایات کارگری  ۹۹۵هزار و اسالمی با دستگاه سرکوب عریض و طویلش در خدمت به
وزارت کار صرفا شکایات کارگرانی را
بورژوازی حاکم از هیچ تعدی به
در بر می گیرد که قانون کار شامل
رقم بزرگ یک میلیون و  ۵۸هزار شکایت کارگری در طول یک سال که به وضوح پرده
حقوق کارگران کوتاهی نورزیده
حال آنها می شود .بر کسی پوشیده
از وسعت و شدت حق کشی های کارفرمایان در محیط های کار در دولت "اعتدال" و
است ،کارفرماها هم خود را در
نیست که میلیونها نفر کارگر شاغل
"امید" بر می دارد ،وقتی با آمار ارائه شده از سوی همین وزارت خانه در سال  ۲۰مورد
محیط کار فعال مایشاء تصور کنند.
برای نمونه در کارگاه های کوچک،
آمار باال و چشمگیر شکایات
مقایسه قرار گیرد ،رشد روزافزون ابعاد زندگی فاجعه بار کارگران را نشان خواهد داد؛ و
اساسا خارج از قانون کار قرار داشته و
کارگران و چگونگی برخورد دولت
می توان بهتر و بیشتر متوجه رشد غیر قابل تصور دست اندازی کارفرمایان به حقوق
امکان و حق شکایت به هیأتهای
با این شکایات و برخورد کارفرماها
کارگران و حق کشی های آنها در طول زمان شد .بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی
تشخیص دعاوی را نداشته و ندارند.
با احکام صادره از سوی هیات های
وزارت کار" :در سال  ۲۰مجموعا  ۴۸۰هزار و  ۵۸۸مورد شکایت کارگران" در
ثالثا چه به دلیل بحران اقتصادی
تشخیص دعاوی ،اگر چه وضعیت
مراجع حل اختالف ثبت شده است .مقایسه این آمار با آمار اخیراً ارائه شده توسط
فراگیر نظام سرمایه داری حاکم و
دهشتناکی را که بورژوازی حاکم بر
وزارت مزبور نشان می دهد که در فاصله سال  ۲۰تا  ۲۷ابعاد شکایات کارگری
وجود ارتش انبوه و فشرده ای از
کشور برای کارگران ایجاد کرده و
کارگران بیکار که دست کارفرماها را
 ۳۳۰هزار و  ۴۷۷مورد افزایش یافته است .این امر خود گواهی است بر تشدید
عدم پایبندی سرمایه داران به قانون
در اخراج کارگران باز گذاشته ،و چه به
تعرض بورژوازی ایران به حقوق کارگران رنجدیده کشور .واقعیتی که نشان می
را هر چه بیشتر به نمایش می
دلیل دیکتاتوری حاکم و فقدان تشکل
دهد بورژوازی دندان گرد حاکم هر چه می گذرد ،در سایه شرایط دیکتاتوری و
گذارد ،در همان حال به نوبه خود
های مستقل کارگری که باعث فعال
سرکوب و اختناقی که رژیم جمهوری اسالمی در ایران به وجود آورده ،حریص تر و
تأکیدی بر این واقعیت است که نیل
مایشائی کارفرما در محیط های کار
و قیح تر گشته و در تعرض به حقوق کارگران هر مرزی را درنوردیده و به هیچ اصل
به خواست ها و مطالبات برحق
گشته ،در عمل تعدادی از کارگران
کارگران در چارچوب این نظام و
و قانونی پایبند نیست.
برغم حق کشی هائی که می بینند در
قوانین آن امکان پذیر نمی باشد.
هراس از عکس العمل های انتقام
 ۵۴۴مورد افزایش یافته است .این امر خود گواهی است بر واقعیت  ۹۶سال حاکمیت رژیم کارگر ستیز جمهوری
جویانه کارفرما از شکایت خودداری می کنند .بنابراین اگر این
تشدید تعرض بورژوازی ایران به حقوق کارگران رنجدیده اسالمی عمال به کارگران نشان داده که تا شرایطی ایجاد
موارد را هم در نظر بگیریم ،بهتر به وسعت شکایات کارگران
کشور .واقعیتی که نشان می دهد بورژوازی دندان گرد نشود که کارگران دست به دست هم داده و متحدانه برای
و شرایط غیر قابل باوری که دارند ،پی می بریم .تازه باید در
حاکم هر چه می گذرد ،در سایه شرایط دیکتاتوری و خواست های خود به پا خیزند ،به مطالبات برحقشان دست
نظر گرفت که این آمار صرفا مربوط به نامه نگاری های
سرکوب و اختناقی که رژیم جمهوری اسالمی در ایران به نخواهند یافت .تجربه نشان داده که چاره رنجبران ،وحدت
شکایت آمیز کارگران می باشد و شامل صدها اعتصاب و
وجود آورده ،حریص تر و وقیح تر گشته و در تعرض به و تشکیالت است و کارگران می بینند که هر گونه تالش
تجمع اعتراضی نمی شود که کارگران به صورت دسته جمعی
حقوق کارگران هر مرزی را درنوردیده و به هیچ اصل و و حرکت آنها حتی برای ایجاد تشکل های صنفی که برای
انجام می دهند و از این طریق عمال شکایت خود به وضع
قانونی پایبند نیست .به راستی سرمایه داران با دیدن مقابله با کارفرمای مشخصی صورت می گیرد ،با سرکوب
موجود در کارخانه را به گوش مسئولین و صاحبکاران می
حمایت های جمهوری اسالمی ،چرا باید دل نگران چنین قهرآمیز روبرو می شود .از این رو کارگران در می یابند که
رسانند.
شکایت هائی باشند .به ویژه آنکه مطابق همین آمار ،مجبورند برای مقابله با حق کشی های کارفرما و رسیدن
رقم بزرگ یک میلیون و  ۶۲هزار شکایت کارگری در طول
تصریح شده که از یک میلیون و  ۶۲هزار شکایت واصله به مطالبات برحقشان ،با ماشین سرکوب کارفرماها ،یعنی با
یک سال که به وضوح پرده از وسعت و شدت حق کشی
در سال گذشته ،هیات های تشخیص دعاوی تنها در مورد دولت هم سر شاخ شوند .به واقع در مقابل کارگران مبارز
های کارفرمایان در محیط های کار در دولت "اعتدال" و
 ۴۰۲هزار و  ۹۰۴مورد یعنی کمتر از نیمی از شکایات دریافت ایران ،مبارزه ای سخت و طوالنی با اعمال قهر انقالبی
"امید" بر می دارد ،وقتی با آمار ارائه شده از سوی همین
شده رای صادر کرده اند .یعنی بخش بزرگی از آنها هیچ علیه سرمایه داران و دولت حامی آنها قرار دارد .این تنها
وزارت خانه در سال  ۳۵مورد مقایسه قرار گیرد ،رشد
پاسخی نگرفته اند .تازه همین رای های صادره هم وقتی که راهی است که راه رسیدن کارگران به خواست هایشان و از
روزافزون ابعاد زندگی فاجعه بار کارگران را نشان خواهد داد؛ و
به نفع کارگران باشد ،هیچ تضمینی جهت تن دادن کار جمله دستیابی به تشکیالت انقالبی که قادر به رهنمون
می توان بهتر و بیشتر متوجه رشد غیر قابل تصور دست
فرماها به آنها وجود ندارد .چرا که یکی از ویژگی های نظام مبارزه آنها تا سوسیالیسم باشد را هموار خواهد ساخت.

یک کولبر زحمتکش 56سالهِ کُرد ،در اثر شلیک مستقیم پاسداران
جان خود را از دست داد!
بر اساس گزارشی به تاریخ روز پنجشنبه  ۵دی ماه ،یک کولبر زحمتکش ۵۰سالهِ کُرد از اهالی روستای کوران از توابع
منطقه سومای برادوست ارومیه ،که جهت تأمین حداقل های زندگی خود و خانوادهاش به شغل طاقتفرسای کولبری
در مناطق مرزی روی آورده بود ،بدون هیچ اخطار قبلی هدف گلوله پاسداران جنایتکار قرار گرفت و جان خود را از
دست داد .قتل کولبران زحمتکش کردستان توسط نیروهای سرکوبگر اکنون به یک پدیده روزمره تبدیل گشته است.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
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در باره زندگی رفیق قاسم سیادتی ...
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وی بعدا توانست امکان تدریس در شهرهای اسکو و مرند را به دست آورد و به همین دلیل ضمن تحصیل در
دانشگاه تبریز اجبارا هفتهای چندبار برای تدریس به اسکو و مرند می رفت .او تقریباً از اوائل سال سوم نه تنها همه
هزینه تحصیلی اش را خودش تامین می کرد بلکه ماهیانه مبلغی برای تامین معاش مادرش هم می فرستاد .در
دانشگاه تبریز بود که در شرایطی که کالنتری پنج تبریز توسط چریکهای فدائی خلق مورد حمله قرار گرفت و
رستاخیز سیاهکل به عنوان سرآغاز جنبش مسلحانه در ایران اعالم گردید ،فعالیتهای سیاسی وی نیز گسترده تر و
آشکارتر شد .در این مقطع وی سه بار توسط عمال ساواک در تبریز دستگیر و تحت بازجوئی قرار گرفت .اما چون
مدرکی از فعالیتهای مبارزاتی وی به دست نیاورده بودند دستگیری های وی به محکومیت منجر نشد .وقتی که
ساواک برای بار سوم او را دستگیر کرد ،رفیق قاسم  ۵۰روز تحت اذیت و آزار عمال مزدور ساواک قرار گرفت .با
توجه به انعکاس این خبر ،دانشجویان دانشکدۀ فنی تبریز اعتصاب کرده و خواهان آزادی رفیق قاسم و چند نفری که
با وی دستگیر شده بودند ،شدند .رفیق قاسم تجربه دردناک اذیت و آزار ساواک را با موفقیت گذراند ،و باالخره بر اثر
فشار دانشجویان ،ساواک اجبارا آنها را آزاد نمود .می توان گفت که دوران فعالیتهای دانشجوئی رفیق قاسم دوران
خودسازی و آموزش برای فعالیت های هر چه گسترده تر سیاسی و تشکیالتی بود .او در خرداد سال  ۲۵با گرفتن
فوق لیسانس برق ،از دانشکدۀ فنی دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شد .با پایان دوران تحصیل به روال آن سالها به
خدمت نظام فراخوانده شد و این دوران را در شیراز و بعد در خرم آباد به انجام رسانید .در بهمن ماه سال  ۲۵یعنی در
اواسط دوران خدمت نظام ،رفیق قاسم با رفیق مینا طالب زاده شوشتریان که او نیز مارکسیست و رهرو رهائی
کارگران بود ازدواج کرد .رفیق مینا در آن سال دانشجوی سال سوم رشتۀ حسابداری مدرسۀ عالی بازرگانی بود .رفیق
قاسم در آبان سال  ۲۹خدمت نظام را به پایان رساند و در کارخانۀ کارتن البرز در شهر صنعتی قزوین مشغول به کار
شد و سپس به کارخانۀ کاشی پارس رفت و مجموعاً هفت ماه در این دو کارخانه به کار پرداخت .کار و فعالیت در
محیط کارخانه آموزشگاهی بود که به وی کمک نمود تا شناخت خود را در رابطه با شرایط کار و زندگی طبقه کارگر
هر چه بیشتر غنا بخشد .طبقه ای که او امر رهائیش از ظلم و ستم طبقاتی را آرمان خود می دانست.
در این سال ها که چریکهای فدائی خلق ایران در پاسخ به ضرورت زمان ،به طور مسلحانه علیه امپریالیسم و رژیم
وابسته اش می جنگیدند ،در شرایطی که این مبارزه به دلیل اینکه از دل واقعیت های جامعه بیرون آمده بود ،تا حد
وسیعی نظر نیروهای انقالبی و مبارز را به سوی خود جلب نموده بود ،روشنفکران کمونیست گروه گروه به سوی
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران روی می آوردند .رفیق قاسم نیز یکی از آن کمونیست ها بود که در اواخر سال
 ۵۹۲۹موفق شد همراه با رفیق مینا در ارتباط مستقیم با سازمان قرار گیرد.
در اواخر سال  ۵۹۲۹با توجه به روی آوری نیروئی وسیع به طرف سازمان ،شرایط نوینی به وجود آمد و سازمان
تالش کرد تا نیرو هایش در پوشش های طبیعی در جامعه فعالیت کرده و تا حد امکان مخفی نشوند .به همین دلیل
هم رفیق قاسم و رفیق مینا در ارتباط با سازمان در خیابان زیبا در تهران خانه ای را اجاره کردند .در اواخر فروردین
 ۲۴این خانه که پایگاه فعالیت های سیاسی رفقا قاسم سیادتی و همسرش مینا طالب زاده بود توسط ساواک کشف و
مورد هجوم قرار گرفت .در جریان یورش مسلحانه مزدوران ساواک به این خانه رفیق مینا طالب زاده شوشتری به
شهادت رسید اما رفیق قاسم توانست با گرفتن مسلسل یکی از ماموران دشمن از چنگال ساواک بگریزد .به دنبال
این حادثه و جان باختن همسر رفیق قاسم ،زندگی مخفی وی آغاز شد .به دنبال ضربات گسترده ساواک به سازمان
در اوائل سال  ۲۲رفیق قاسم از جمله رفقائی بود که در جریان این ضربات سالم ماند و در نتیجه یکی از رفقائی بود
که وظیفه بازسازی سازمان در آن دوران سخت را با صبوری و تحمل خطرات بسیار پیش برد.
رفیق قاسم سیادتی فرزند رشید خلق های ایران در سال های سیاه سکوت و اختناق با عزمی راسخ و ارادهای آهنین
به پا خاست و مبارزات خویش را جهت تحقق بخشیدن به آرمان های کارگران و دهقانان و محو کامل سلطۀ
امپریالیسم دنبال کرد و تا آخرین لحظۀ حیاتش در ارادۀ پوالدینش علیه دشمن کوچکترین تزلزلی به وجود نیامد.
رفیق قاسم سیادتی پس از تقریباً چهار سال مبارزۀ مخفی و شرکت در چندین درگیری با نیروهای دشمن و نابودی
پایگاههای ساواک و رژیم منفور شاه ،بخصوص در آخرین نبرد قهرمانانهاش در جریان قیام بهمن ،برگ زرین دیگری
را به تاریخ مبارزات قهرمانانه مردم ما برای کسب آزادی و برابری افزود .او در  ۵۵بهمن  ۵۹۲۱هنگامی که فدایی وار
پیشاپیش مردم برای تصرف رادیو تهران می رزمید بر اثر اصابت گلوله نیروهای مزدور شاه به شهادت رسید.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

درصد و نرخ بیکاری  51استان کشور
بیش از میانگین است!

به گزارش مرکز آمار ایران که در روز جمعه  ۵۶دی ماه،
منتشر شد  :میانگین نرخ بیکاری زنان جوان کشور در
تابستان امسال  ۴۱۷۹درصد و نرخ بیکاری  ۵۲استان کشور
بیش از میانگین است .در گزارش مرکز آمار آمده است که:
از داده های نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان
 ،۵۹۳۲استان چهار محال و بختیاری با  ۱۹۷۱درصد
بیشترین و آذربایجانشرقی با  ۵۱۷۱درصد کمترین نرخ
بیکاری زنان  ۵۲تا  ۵۴ساله را دارند .نرخ بیکاری زنان
جوان در استان های اردبیل ،اصفهان ،البرز ،ایالم ،تهران،
چهار محال بختیاری ،خوزستان ،فارس ،کردستان،
کرمانشاه ،کرمان ،گلستان ،گیالن ،مازندران و یزد بیش از
 ۴۱۷۹درصد است .در رابطه با نرخ بیکاری زنان در گزارش
دیگری به نقل از معاون امور تعاون وزیر تعاون  ،کار و
رفاه اجتماعی که در هفته جاری اعالم گردید آمده است
که  ":دیگر زمان آن گذشته است که جوانان در انتظار
استخدام دولتی باشند و باید با آموزش های کارآفرینی به
عنوان یک کارآفرین در بازار حضور یابند و برای خود
شغلی فراهم کنند".

 1۵۵کارگر معدن طزره شاهرود ،مقابل
ساختمات اداری این واحد معدنی
تجمع کردند!
صبح روز شنبه  ۵۶آذر ماه بیش از  ۲۶۶نفر از کارگران
شیف صبح معدن طزره شاهرود ،در محوطه این واحد
معدنی مقابل ساختمان اداری تجمع صنفی برپا کردند.
کارگران در مورد دلیل برگزاری این تجمع اظهار داشتند:
حدود  ۵۴۶۶کارگر شاغل در معدن زغال سنگ طزره در
استان سمنان هستیم که دست کم  ۴ماه است مزد
پرداخت نشده طلبکاریم و تا این لحظه با وجود برپایی چند
نوبت اجتماع صنفی و مراجعه به مسئوالن مربوطه ،هیچ
تغییری در شرایط ما ایجاد نشده است .کارفرما در تجمعات
قبلی که آخرین آن روز یکشنبه  ۵۴آذر ماه بود که به مدت
یک ساعت برگزار شد ،وعده داد که تا روز پنجشنبه ۵۶
آذر ماه بخشی از طلب مزدی را پرداخت خواهد کرد اما
این وعده عملی نشد وکارگران اجبارا دوباره اعتراض
صنفی خود را از سرگرفتند.

چاره رنجبران ،وحدت و تشکيالت است!
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ماهنامه کارگری
تداوم تجمعات اعتراضی کارگران شاغل
در کارخانه پلی اکریل اصفهان!

از توزیع غذا ،خودشان غذا تهیه کنند .در این نامه آمده،
هزینه وعدههای غذایی به کارگران پرداخت میشود.
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افزایش تولید ،شرط کارفرما
برای پرداخت مطالبات معوقه!

تجمع اعتراضی کارگران پروژه راه آهن
قزوین  -رشت در شهرستان رودبار
مقابل ساختمان فرمانداری رودبار!

حدود  ۲۶۶نفر از کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان،
صبح روز چهارشنبه  ۶دی ماه ،برای چندمین بار در
هفتههای گذشته مقابل استانداری اصفهان دست به تجمع
اعتراضی زدند .این کارگران که دستمزد آنها در  ۰ماه
گذشته پرداخت نشده ،میگویند :آخرین دریافتی ما از
کارخانه مربوط به خرداد ماه است و ما در شرایط فعلی به
هیچ وجه توانایی اداره کردن هزینههای زندگی را
نداریم .هیات اجرایی مستقر در کارخانه نیز تا کنون
نتوانسته مشکالت این واحد تولیدی را حل کند ،هنوز
خطوط تولید راه نیفتاده و  ۵۶۶۶کارگر این کارخانه
همچنان سرگردانند .پس از تجمع صبح امروز در مقابل
استانداری اصفهان ،کارگران پلی اکریل اعتراض خود را با
راهپیمایی در خیابانهای اصفهان ادامه دادند .بر اساس این
گزارش ،کارگران معترض گفتند :ابتدا مقابل دفتر امام
جمعه رفتیم و پس از آن ،فرماندار اصفهان با حضور در
محل تجمع ،به صحبت کردن پرداخت ،صحبت های
فرماندار متقاعد کننده نبوده و فقط حرف های تکراری
گذشته را بار دیگر مطرح کرد .گزارش می افزاید ،پس از
صحبت های فرماندار باز هم کارگران به راهپیمایی در
خیابان سپه اصفهان ادامه داده اند که این اعتراض با
دخالت نیروی انتظامی پایان یافت.

اعتصاب کارگران رستوران شرکت
پلی اکریل ،در اعتراض به
عدم پرداخت مطالبات مزدی!
 ۴۶کارگرِ رستوران شرکت پلی اکریل اصفهان از روز
دوشنبه  ۵۳آذر ماه ،در اعتراض به  ۱ماه مطالبات مزدی
پرداخت نشدهِ خود دست از کار کشیدند و از پختن غذا و
دادن سرویس به پرسنل ،خودداری کردند .بر اساس این
گزارش ،کارگران رستوران پلی اکریل ،طرف قرارداد با یک
شرکت پیمانکاری هستند که این شرکت از شرکتهای
اقماری پلی اکریل است و زیرمجموعه آن محسوب
میشود .بر اساس گزارش دیگری به تاریخ سه شنبه ۹۶
آذر ماه  ،مدیر منابع انسانی پلی اکریل جهت سرکوب
اعتصاب و اعتراض کارگران رستوران طی نامهای خطاب
به مدیران بخشها  ،از دیگر کارگران شاغل در این
شرکت که خود طی هفته های گذشته در تجمع اعتراضی
به سر می برند ،خواسته به علت خودداری پرسنل رستوران

صبح روز چهارشنبه یکم دی ماه ،شماری از کارگران
شاغل در پروژه راه آهن قزوین به رشت که تحت
مسئولیت پیمانکار در منطقه شهرستان رودبار مشغول بکار
هستند ،در اعتراض به  ۲ماه مزد معوقه خود مقابل
ساختمان فرمانداری رودبار دست به تجمع اعتراضی زدند.
یکی از کارگران معترض گفت :این شرکت پیمانکار که
مسئولیت  ۵۴کیلومتر از پروژه راه آهن قزوین  -رشت در
منطقه شهرستان رودبار را بر عهده دارد ،به بهانه ناتوانی
های مالی در پرداخت مطالبات مزدی کارگران زیر
مجموعه خود ،کوتاهی می کند .طبق اظهارات این کارگر
معترض ،بیتوجهای کارفرمای واسط به مطالبات کارگران
باعث شده تا آنان برای انتقال مشکالتشان ،صبح امروز
چهارشنبه مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کنند .این
کارگر با اشاره به وعده و وعیدهای تحقق نیافته مسئوالن
در خاتمه اعالم داشت ،در صورت عملی نشدن پرداخت
مطالباتمان به تجمعات خود به صورت گسترده تری ادامه
خواهیم داد.

تجمع اعتراضی  3۵۵نفر از

بر اساس گزارشی به تاریخ چهارشنبه  ۶دی ماه ،ازشرکت
گروه ملی صنعتی فوالد اهواز کارگران این واحد تولیدی
برای سومین بار در یک هفته اخیر در اعتراض به پرداخت
نشدن حقوق و مطالبات خود دست به تجمع زدند ،مدیریت
مجموعه در مقام کارفرما از تهران به نزد آنها در اهواز
رفته و اعالم کرد که برای اینکه معوقات شما را پرداخت
کنیم باید تولید افزایش یابد .در این گزارش به نقل از یکی
از کارگران آمده که :ظاهرا اعتراضات صنفی ما چندان
خوشایند کارفرما نبوده است و برای همین مدیریت
مجموعه در جلسه خود با کارگران مراتب نارضایتی خود را
اعالم کرده است .مدیریت مجموعه در جلسه اخیر خود با
کارگران خواستار آن شده است تا به منظور سودآور کردن
فعالیت خطوط تولید ،سقف تولید کارخانه از حدود  ۹۶الی
 ۲۶هزار تن ،تا  ۵۶۶هزار تن افزایش یابد و در مقابل این
اظهارات ،کارگران نگرانند که مبادا در صورت بروز چنین
اتفاقی بازهم مشکل پرداخت مطالبات آنها حل نشده باقی
بماند.

کارگران فوالد اهواز!
روز چهارشنبه یکم دی ماه ،حدود  ۹۶۶نفر به نمایندگی از
مجموعه کارگران گروه ملی صنعتی فوالد در اهواز ،با
تجمع در محل این شرکت خواهان پرداخت حقوق و
مزایای معوقه  ۹ماه گذشته خود شدند .بر اساس این
گزارش یکی از کارگران معترض گفته است ،طی دو سال
گذشته مسئولین شرکت به بهانه مشکالتی که با آن مواجه
اند مطالبات ما را به موقع پرداخت نمی کنند.

در تجمعی دوباره  4۵۵نفر از کارگران
فوالد اهواز ،صدای اعتراض خود را
رساتر کردند!
صبح روز یکشنبه  ۲دی ماه ،در پی عدم پرداخت مطالبات
مزدی و بی توجهی مسئوالن شرکت گروه ملی صنعتی
فوالد اهواز به اعتراضات کارگران ۱۶۶ ،نفر از کارگران
این واحد تولیدی در محوطه شرکت تجمع کرده و خواستار
پرداخت حقوق خود شدند .به گفته کارگران این واحد
صنعتی ۹ ،ماه از پرداخت نشدن حقوق آنان گذشته و از
سوی دیگر مطالبات مربوط به تسویه حساب  ۳ماه گذشتهِ
برخی از آنان نیز هنوز صورت نگرفته است.

افزایش مصدومین و جان باختگانِ
حوادث ناشی از کار در لرستان!
مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان در خبری که روز
چهارشنبه  ۶دی ماه انعکاس یافت ،از افزایش آمار متوفیان
و مصدومین حوادث ناشی از کار در استان لرستان خبر داد
و گفت :در  ۶ماهه اول سال جاری تعداد فوت شدگان حین
کار در این استان به  ۵۶نفر رسید که همگی مرد بودند.
آمار تعداد فوت شدگان ناشی از حوادث کار در مقایسه با
مدت مشابه در سال  ،۳۴رقم افزایش  ۹۶درصدی را نشان
می دهد .در هشت ماهه نخست سال  ،۳۴در لرستان تعداد
 ۵۹نفر شامل  ۵۵مرد و یک زن به دلیل حوادث ناشی از
کار جان خود را از دست دادند .مدیرکل پزشکی قانونی
استان لرستان در مورد مصدومین حوادث ناشی از کار نیز
افزود :از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۴۶۹ ،نفر به
دلیل حوادث ناشی از کار مصدوم شده اند که به لحاظ
تفکیک جنسیتی شامل  ۵۰زن و  ۴۰۱مرد می باشند .آمار
مصدومین حوادث ناشی از کار در زمان مشابهِ سال  ۳۴نیز
تعداد  ۴۴۵نفر شامل  ۵۰زن و  ۴۵۰مرد بوده است که این
آمار نیز امسال با افزایش  ۳درصدی خود را نشان داده
است.

تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!

ماهنامه کارگری
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تجمع اعتراضی کارگران روزمزدی

نرخ بیکاریِ زنان معلول

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته

مجتمع نیشکر هفت تپه!

 2برابر مردان معلول است!

مجتمع نیشکر هفت تپه!

روز جمعه  ۵۰آذر ماه ،معاون توابخشی سازمان بهزیستی
کشور در یک اطالع رسانی گفت :بر اساس برآوردهای
سازمان بهزیستی رقم بیکاری در زنان معلول  ۵برابر
مردان است .بر اساس برآوردهای سازمان بهزیستی حدود
 ۹تا  ۲درصد بیکاری هر منطقه به افراد معلول اختصاص
دارد که این رقم در زنان معلول  ۵برابر مردان است .این
اظهارات در حالی عنوان میشود که معلوالنی که شغل و
محل درآمد ندارند ،در تامین هزینههای درمانی خود با
مشکالت بسیار مواجه هستند.

طی روز های سه شنبه  ۱و چهارشنبه  ۶دی ماه ،تعدادی
از حدود  ۵۶۶کارگر بازنشسته کارخانه نیشکر هفت تپه که
از اسفند ماه سال  ۳۴به بعد بازنشسته شدهاند و هنوز
نتوانستهاند مطالبات بازنشستگی خود را دریافت کنند ،با
تجمع مقابل درب ورودی این واحد تولیدی خواستار
دریافت مطالبات خود شدند .بر اساس این گزارش یکی از
کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه اظهار داشت :از
مجموع کارگران بازنشسته حدود  ۵۲۶نفر بدنبال سنوات
بازنشستگی خود هستند و مابقی بازنشستگان معترض،
خواستار پرداخت سهم  ۴درصدی بازنشستگی خود در
مشاغل سخت زیان آور به تامین اجتماعی هستند.
کارفرمای بخش خصوصی کارخانه که اواخر سال ۳۴
مسئولیت مجتمع نیشکر هفت تپه را پذیرفته است مدعی
است که توانایی مالی کافی برای پرداخت مطالبات
کارگران بازنشسته را ندارد .در همین حال کارگران
بازنشستهِ معترض روز یکشنبه  ۵۵دی ماه ،از یک یک
توافق نسبی با مدیرعامل کارخانه خبر دادند و افزودند:
کارفرما وعده پرداخت مطالبات بازنشستگان را داده است،
بنابر این شامکاه روز شنبه  ۵۵دی ماه تجمعات اعتراضی
شان به طور موقت خاتمه یافته است.

صبح روز پنجشنبه  ۵دی ماه ،حدود  ۵۲۶نفر از کارگران
نیبر روزمزدی نیشکر هفت تپه ،در اعتراض به کاهش
چند  ۵۶۶هزار تومانی مزدشان از ابتدای آبان ماه
سالجاری ،با ترک محل کارشان در مزارع نیشکر در مقابل
ساختمان صنعتی مجتمع در شوش تجمع کردند .بر
اساس این گزارش ،این کارگران به دلیل نداشتن قرارداد
کار و حق بیمه از حداقلهای قانونی کار محروم هستند،
بنابر این کارفرما از آبان ماه مبنای محاسبه دستمزد
کارگران روزمزدی نیبر را تُناژی قرار داده است که با این
وضعیت دستمزد هر یک از کارگرانی که نتوانند طبق
محاسبات جدید کارفرما نی از مزارع بِبُرند ،به حداقل چند
صد هزار تومان کاهش مییابد.

دیوان عدالت اداری
مصوبات تساوی دستمزد بین کارگران
با شرایط کار مشابه راباطل کرد!
به گزارش ایلنا ،دو دستورالعمل و بخشنامه در باره الزام
پیمانکاران به رعایت تساوی دستمزد بین کارگران با
شرایط مشابه ،از سوی دیوان عدالت اداری رد شد .طبق
ادعای شاکیان این پرونده" ،دستورالعملهای مذکور باعث
ورود خسارت جبرانناپذیر به شرکت مخابرات شده و در
صورت عدم توقف اجرای آنها ،مبالغ هنگفتی از حساب
شرکت مخابرات استان در وجه کارگران مشمول
دستورالعملها پرداخت خواهد شد ".در این گزارش از قول
کارگران آمده است :وزارت کار دولت گذشته ،تحت تاثیر
اعتراضات هزاران نفره بخش های مختلف کارگران در
پتروشیمی های ماهشهر ،تبریز ،خودروسازی ها ،نفت و
غیره بخشنامه ای مبنی بر حذف شرکت های پیمانکاری را
صادر کرد اما در سال  ۳۵طی بخشنامه جدیدی با بی
اعتنایی به خواست میلیونها کارگر قراردادی ،باردیگر تداوم
فعالیت شرکت های پیمانکاری را مجاز دانست و فقط
پیمانکاران را به رعایت تساوی دستمزد بین کارگران با
شرایط کار مشابه ملزم کرد .اکنون دیوان عدالت اداری با
بی اعتنائی آشکارتر به خواست میلیونها کارگر قراردادی به
حمایت همه جانبه و بی کم و کاست از شرکت های
پیمانکاری برای نادیده گرفتن حقوق کارگران برخاسته و
حتی دستورالعمل های تعدیل دهنده مطالبه کارگران که
توسط وزارت کار صادر شده بودند را ابطال نموده است.

روزانه  7کارگر ساختمانی در اثر حوادث
کار  ،جان خود را از دست می دهند!

به گزارش روز یکشنبه  ۲دی ماه ،محمد اصابتی مدیرکل
بازرسی کار وزارت تعاون ،در نخستین همایش ایمنی،
بهداشت و محیط زیست در صنعت ساختمان در محمود
آباد مازندران  ،اعالم داشت :روزانه  ۵۶تا  ۵۴کارگر
ساختمانی بر اثر بیماری های ناشی از کار جان خود را از
دست می دهند .تنها در سال  ۳۴افزون بر  ۵۴۶۶نفر از
کارگران ساختمانی در حوادث ناشی از کار جان باختند و
آمار سال  ۳۹هم حدود  ۵۶۶۶نفر از کارگر بود .وی در
بخش دیگری از سخنانش گفت :از سال  ۶۳تا سال  ۳۴در
یک پروسه زمانی  ۲ساله حدود  ۵۶هزار کارگر ساختمانی
در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.

تجمع کارگران معدن زغال سنگ
همکارِ کرمان ،در اعتراض به
بازگرداندن پیمانکاران!

تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت
مهاباد ،زیر بارش برف ،باران و سرما!
روز سه شنبه  ۱دی ماه ،کارگران مجتمع سبز مهاباد برای
بیست وششمین روز متوالی مقابل این مجتمع تجمع
کردند .تجمع کنندگان از خرداد  ۳۴مطالبات مزدی خود را
دریافت نکردهاند و تنها به آنها مبالغی به صورت علی
الحساب پرداخت شده است که تکافوی معیشت آنان را
نمیدهد .آنها خواستار دریافت مطالبات مزدی خود هستند
اما تاکنون مدیران این مجتمع در این خصوص به آنها
پاسخی ندادهاند .کارگران همچنین در اطراف کارخانه چادر
برپا کردهاند و به علت سردی هوا به داخل مجتمع رفتهاند
اما تاکید دارند که همزمان با پرداخت مطالبات ،مذاکرات بر
سر حقوق صنفی از سر گرفته شود.

پيروز باد انقالب! زنده باد کمونيسم!

روز دوشنبه  ۵۵آذر ماه ،بیش از  ۹۶۶نفر از کارگران معدن
زغال سنگ همکار واقع در شهرستان راور کرمان در
مخالفت به تصمیم کارفرما مبنی بر واگذاری بخش
استخراج معدن به پیمانکار در محوطه معدن تجمع کردند.
کارگران می گویند :پیش از این ما کارگران تجربه کار
کردن برای پیمانکاران مختلف و بدحسابیهای آنها را
داشتهایم و برای همین از تکرار به خطر افتادن امنیت
شغلی خود به شدت نگرانیم .از کلیه مسئوالن شهری و
شهرستانی می خواهیم با درک همه مشکالتی که در
نتیجه حضور پیمانکاران برای مجموعه کارگران این واحد
معدنی بوجود می آید در خصوص تصمیمی که اخیرا برای
بازگردان پیمانکاران به معدن گرفته شده تجدید نظر کنند.
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مصدومیت  3زن و  ۸مرد ،در اثر آتش

تجمع کارگران اخراجی شرکت

تجمع اعتراضی کارگران خدماتی مجتمع

سوزی در انبار یک شرکت ریسندگی!

تراورس راه آهن اندیمشک

آلومینیوم المهدی در استان هرمزگان ،در

به گزارش مدیر روابط عمومی اورژانس استان مازندران،
صبح روز سه شنبه  ۵۹آذر ماه ۵۵ ،نفر از شاغالن و
نگهبانان یک شرکت ریسندگی در آمل ،در جریان
آتشسوزیِ در انبار این شرکت محبوس گشته و دچار
خفگی و سوختگی با دود الیاف شدند .مصدومان این حادثه
که  ۹زن و  ۶مرد بودند ،به بیمارستان امام رضای آمل
منتقل شدند.

در واکنش به اخراج خود!

اعتراض به اخراج های ناگهانی!

اعتراض کارگران پروژه آزاد راه پونل به
تالش ،به معوقات مزدی و بیمه ای خود!

صبح روز دوشنبه  ۰دی ماه ،شماری از کارگران تعدیل
شده شرکت تراورس راه آهن اندیمشک در واکنش به
اخراج شان مقابل ساختمان دفتر نماینده مجلس از
اندیمشک دست به تجمع زدند .یکی از کارگران اخراجی
در گفتگو با رسانه ها در خصوص دالیل تجمع امروز خود
و سایر همکارانش مقابل دفتر نماینده مجلس برای
اندیمشک گفت :حدود  ۵۶۶کارگر شرکت تراورس راه آهن
اندیمشک با سوابق باالی کاری هستیم که کارفرما اخیرا
از ورودمان به محل کارمان جلوگیری کرده است .کارفرما
به بهانه کاهش هزینه های جاری شرکت او و سایر
همکارانش را از کار بیکارکرده و آنان برای پیگیری
مطالباتشان مقابل دفتر نماینده مجلس از شهرستان
اندیمشک تجمع کرده اند.

کارگران پروژه سد سیمره ایالم ،در
اعتراض به معوقات مزدی خود
دست به تجمع اعتراضی زدند!

روز یکشنبه  ۲دی ماه ،کارگران پروژه آزاد راه پونل به
تالش در ادامه بی توجه ای کارفرما در پرداخت معوقات
مزدی وبیمه ای آنان ،مقابل ساختمان شرکت پیمانکاری
چوالب درشهرستان تالش تجمع اعتراضی بر پا داشتند .بر
اساس این گزارش ،کارگران معترض که در بخشهای
عملیات خاکی و اجرا کار میکنند خواستار دریافت دست
کم  ۵۶ماه حقوق معوقه و  ۹ماه حق بیمه هستند که
کارفرمای شرکت پیمانکاری چوالب به عنوان مجری این
پروژه با همراهی مسئوالن اداره راه استان گیالن وعده
پرداخت آن را به کارگران داده بودندکه هنوز تا این لحظه
عملی نشده است .پیمانکار به جای چاره اندیشی منطقی
برای پرداخت معوقات مزدی وبیمه ای ،سکوت اختیار کرده
وکارگران را بالتکلیف رها کرده است.

روز دوشنبه  ۰دی ماه ،حدود  ۵۶۶کارگر شاغل در پروژه
سد سیمره واقع در بخش هندمینی از توابع شهرستان
بدره استان ایالم ،با در دست داشتن پالکاردهایی در
اعتراض به معوقات مزدی خود ،دست به اعتراض زدند.
آنها در توضیح معوقات مزدی خود اعالم داشتند ،تا این
لحظه کارگران سد سیمره بین  ۵۵تا  ۵۹ماه مطالبات
مزدی پرداخت نشده طلبکارند که این مسئله باعث شده تا
کارگران دچار مشکالت معیشتی ناشی از عدم دریافت
حقوق بشوند .خواسته ما از مسئوالن استانی و شهرستانی
این است که با توجه به افزایش هزینههای جاری زندگی،
تمام تالش خود را انجام دهند تا زمینه پرداخت تمامی
معوقات کارگران فراهم شود.

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری

اخراج  1۵نفر از کارگران شاغل در پروژه

موتوریست مولد برق رجاء!

سد پلرود در شهرستان رودسر!

صبح روز دوشنبه  ۰دی ماه ،حدود  ۲۶نفر از کارگران
پیمانکاری موتوریست مولد برق رجاء در اعتراض به  ۹ماه
مطالبات مزدی پرداخت نشده خود در محوطه راه آهن
تجمع کردند .حق بیمه این کارگران که تعداد آنها ۵۵۶
نفر می باشد نیز از مهر ماه پرداخت نشده و این کارگران
برای تعویض دفترچههای بیمه خود با مشکل مواجهند.
موتوریستهای معترض میگویند :مسئوالن شرکت حمل
و نقل ریلی رجاء باید هرچه سریعتر فکری به حال
کارگران پیمانکاری بکنند ،چرا که شرکتهای پیمانکاری
به هیچ وجه پاسخگوی مطالبات کارگران نیستند.

روز یکشنبه  ۵۵آذر ماه ،خبری از اخراج تعدادی از کارگران
این پروژه منتشر شد و کارفرمای کارگران سد مخزنی
پلرود رحیم آباد رودسر علت این اخراج را کمبود بودجه
مالی عنوان کرده است .بر اساس این گزارش ،نماینده
مجلس شورای اسالمی از رشت در اسفند ماه سال  ۳۵در
تذکری به وزیر نیرو ،از اخراج  ۱۶نفر از کارگران شاغل
در سد مخزنی پلرود توسط پیمانکار مادر این پروژه عمرانی
خبر داده بود .گزارش در ادامه می افزاید؛ هم اکنون با
اخراج  ۲۶کارگر اخیر ،تعداد کارگران اخراجی به دست کم
 ۵۵۶نفر رسیده است.

روز چهارشنبه  ۶دی ماه ،یکی از کارگران اخراجی معترض
با اعالم این خبر اظهار داشت :ما حدود  ۵۹۶کارگر پیمانی
شاغل در بخش خدماتی کارخانه آلومینیوم المهدی در
استان هرمزگان هستیم که برای انجام کارهای خدماتی
مانند امور فضای سبز ،آبدارخانه و نظافت در این مجتمع
مشغول کار بودیم .صبح (چهارشنبه) کارفرما مانع ورود او و
سایر همکارانش به محل کارشان شده است .مسئوالن
مجتمع آلومینیوم المهدی به من و دیگر همکارانم گفتهاند
که دلیل این تعدیلها ،ناکافی بودن منابع مالی بوده است.
گزارش در ادامه به نقل از این کارگر اخراجی می افزاید:
پیش از این نیز کارگران خدماتی مجتمع آلومینیوم المهدی
هرمزآل ،تجمعات متعددی را در خصوص نامشخص بودن
وضعیت شغلی خود بر پا کرده و به مسئوالن کارخانه و
شهرستان وضع خود را گوشزد کرده بودند اما با بی توجه
ای مسئوالن به این موضوع امروز شاهد عملی کردن
اخراج  ۵۹۶نفر از کارگران هستیم .هر یک از ما در طول
فعالیت کاریمان زحمات زیادی در مجتمع آلومینیوم
المهدی کشیده ایم ،و این درست نیست که کارفرما پس از
بهرهکشی از ما حکم اخراج ما را صادر کند.

ممنوعیت ورود  3کارگر کارخانه فوالد،
به علت افشاء تخلفات مدیران سابق!
کارگران شاغل در کارخانه فوالد و چدن و ماشین سازی
درود روز سه شنبه  ۵۹آذر ماه ،از ممنوعیت حضور  ۹نفر از
کارگران این واحد صنعتی در کارخانه خبر داده و گفتند:
این کارگران که یکی از آنان رسمی و با  ۵۴سال سابقهِ
کاری و  ۵کارگر دیگر به صورت پیمانی با  ۰سال سابقهِ
کاریِ در این کارخانه کار می کردند ،از روز شنبه  ۵۹آذر
ماه تاکنون اجازه حضور در این واحد تولیدی را نداشتهاند.
کارفرمای کارخانه به بهانه عدم نیاز آنها ،از این روز در
صدد ایجاد محدودیت اخیر برای این  ۹کارگر برآمده است.
در عین حال گفته میشود که این  ۹نفر در اطالع رسانی
راجع به تخلفات بیمهای یکی از مدیران سابق این واحد
صنعتی نقشی فعال داشتهاند .کارگران این واحد صنعتی با
بیان اینکه همکاران اخراجی آنها نقشی در کشف و اطالع
رسانی راجع به تخلف صورت گرفته ندارند ،خواستار
بازگشت این  ۹کارگر به کار شدند.

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی ست!
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اعالن ممنوعیت اجاره منزل به کارگران

تجمع کارگران صنعت نساجی یزد

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه لیفتراک

بلوچ در بیدخونِ عسلویه!

مقابل سازمان صنعت ،معدن و تجارت!

سازی تبریز در اعتراض به عدم پرداخت

به گزارش ایلنا در روزهای هفته سوم آذر ماه ،تصویر بنری
در شبکه های مجازی منتشر شده بود که در آن به نقل از
کالنتریهای بیدخون از مشاورین امالک و مردم خواسته
شده بود تا خانه های خود را به کارگران بلوچ کرایه ندهند.
خبری که از سوی فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه با
انتشار بیانیه ای در روز جمعه  ۵۳آذر ماه ،تکذیب شد.
مقامات محلی هم میگویند این بنر بدون هماهنگی
مسئوالن منتشر و پخش شده و پس از اطالع از سطح
شهرک جمع آوری شده است .بر اساس این گزارش ،بهانه
و دستاویز آنهایی که در تهیه و نصب این پالکارد دست
داشتهاند ،جلوگیری از قاچاق مواد مخدر بوده است .قابل
ذکر است که کارگران بلوچ بخش قابل مالحظه ای از
جمعیت مهاجر کارگری عسلویه را تشکیل می دهند،
کارگرانی که بیشترشان در کارهای سخت مشغول کارند.
گزارش در ادامه می افزاید :بیش از  ۵۶۶کارگر بلوچ شاغل
در پارس جنوبی با امضای طوماری در تاریخ ۵۹۳۹۹۶۹۹۶۴
خطاب به رئیس جمهور گفتهاند :در استان سیستان و
بلوچستان سرمایه گذاری صنعتی بزرگی که بتواند بخشی
از توده عظیم بیکاران را به کار بگمارد صورت نگرفته
است ،به علت خشک سالیهای متوالی که باعث شده آب
چاهها و قناتها به شدت کم شود ،افراد معدودی که با
کشاورزی و باغداری زندگی میکردند ،مجبور هستند در
جستجوی کار باشند .امضا کنندگان این طومار با اشاره به
شرایط ناعادالنه کاری شان در منطقه آزاد تجاری-صنعتی
عسلویه نوشته اند :پیمانکاران پارس جنوبی ،کارگران بلوچ
را با مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم ،به صورت روز
مزد و برای سختترین کارهای پروژهای استخدام
میکنند .کارگران بلوچ بدون بیمه ،بدون قرارداد کار ،بدون
خوابگاه و بدون سه وعده غذایی که باید داده شودو به
صورت روز مزد استخدام میشوند ولی هرگز روزانه مزدی
به آنها پرداخت نمیشود بلکه پس از چندین ماه ،یک ماه
حقوق دریافت میکنند .پیمانکاران هر روز به بهانههای
مختلف کارگران را جریمه کرده و با کسر ساعت کار،
بخش مهمی از حقوق آنان را پرداخت نمیکنند.

تجمع کارگران معدن طزره در اعتراض به
عدم پرداخت مطالبات مزدی خود!
صبح روز شنبه  ۵۵دی ماه ،بیش از  ۲۶۶نفر از کارگران
شیفت صبح معدن زغال سنگ طزره در شهرستان شاهرود
در واکنش به وضعیت نامعلوم مطالبات مزدی خود در این
واحد معدنی برای مدت نزدیک به  ۵ساعت تجمع
اعتراضی برپا کردند .گزارش به نقل از کارگران می افزاید،
نزدیک به  ۴ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داریم و تا
این لحظه با وجود برپایی چند نوبت اجتماع صنفی و
مراجعه به مسئوالن مختلف ،هیچ تغییری در شرایط ما
ایجاد نشده است.

مطالبات مزدی خود ،در زیر بارش برف!

صبح روز شنبه  ۵۵دی ماه ،بیش از  ۲۶نفر از کارگران
صنعت نساجی یزد مقابل سازمان صنعت ،معدن و تجارت
این استان ،در اعتراض به واردات بیرویه پارچه چینی
تجمع بر پا کردند .بر اساس این گزارش کارگران معترض
نساجی یزد می گویند ،واردات پارچه بی کیفیت چینی به
معنای تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران است.

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی
کشتارگاه پرندکِ خزر ،مقابل ساختمان
استانداری گیالن!
صبح روز سه شنبه  ۵۴دی ماه ،شماری از کارگران اخراج
شده کشتارگاه پرندک خزر در اعتراض به بیتوجهای
کارفرما به وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات معوقه شان،
مقابل ساختمان استانداری گیالن دست به تجمع زدند.
یکی از کارگران اخراجی در گفتگو با رسانههای جمعی در
خصوص دالیل تجمع کارگران در مقابل ساختمان
استانداری گیالن اعالم داشت :حدود  ۵۶۶کارگر کشتارگاه
پرندک خزر با سوابق باالی کاری هستیم که از اردیبهشت
ماه سال جاری بدنبال متوقف شدن  ۴ماهه فعالیت
کشتارگاه به دلیل تخلفات بهداشتی ،با  ۰تا  ۵۴ماه حقوق
معوقه از کار اخراج شدهایم .کارفرما در زمان اخراج
کارگران جدا از قول پرداخت مطالبات معوقه وعده بازگشت
بکار را بعد از بازسازی کشتارگاه و رفع موانع بهداشتی به
آنها داده بود ،اما بعدا (شهریور ماه) که کشتارگان مجددا
راه اندازی شد به بهانههای مختلف از جمله مشکالت مالی
نه تنها از پرداخت مطالبات کارگران طفره رفت بلکه با
جذب نیروی کار جدید غیر بومی ،کارگران با سابقه
شغلشان را از دست دادند .کارگران درباره روند پیگیری
حقوقی دریافت مطالباتشان میگویند :بعد از بدقولی
کارفرما همه کارگران به اداره کار شهرستان صومعه سرا
شکایت کردند و اداره کار حکم به پرداخت مطالبات ما داد
اما کارفرما تمکین نکرد و پرونده به دادسرای انتقال پیدا
کرد .پس از پیگیریهای حقوقی سرانجام توانستیم حکم
مصادره اموال کارخانه را برای دریافت مطالبات مزدی خود
بگیریم .اما پیش از کارگران ،بانک کشاورزی بابت طلب
میلیاردی خود تمامی اموال کارخانه را مصادره کرد و
اکنون دست کارگران به جایی بند نیست.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

بر اساس گزارش آذوح ،روز چهارشنبه  ۵۱آذر ماه ،کارگران
معترض کارخانه لیفتراک سازی سهند تبریز در چهارمین
روز اعتراض خود به پرداخت نشدن معوقات مزدی ،در زیر
بارش سنگین برف دست از کار کشیده و در محوطه
کارخانه تجمع نمودند .کارگران معترض با اعالم خبر ادامه
تجمع گفتند :بعد از ظهر روز سه شنبه  ۵۰آذر ماه ،معادل
یک ماه از مجموع  ۹ماه مزد پرداخت نشده را دریافت
کردیم اما هنوز تکلیف باقیمانده این طلب مزدی روشن
نشده است .گزارش به نقل از کارگران معترض می افزاید،
در کارخانه لیفتراک سازی سهند تبریز حدود  ۵۱۶نفر
کارگر رسمی و قراردادی فعالیت دارند که کارفرما عالوه
بر تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی شهریور ماه  ،از واریز
حق بیمه آنها نیز خودداری کرده است .زمانی وضعیت
پرداخت دستمزد در کارخانه لیفتراک سازی سهند تبریز
بسیارخوب بود اما بعد از آنکه مدیریت کارخانه از تقریبا ۴
سال پیش به بخش خصوص واگذار شده است ،مشکالت
کارخانه آغاز شد .کارگران می گویند در حال حاضر با وجود
آنکه مشکل خاصی در زمینه تولید و فروش محصوالت
کارخانه مشاهده نمی شود ،سه ماه دستمزد کارگران
پرداخت نشده است.

خودسوزی یک کارگر  1۵ساله
به دلیل اخراج و عدم دریافت
بیمه بیکاری درهمدان!
روز چهارشنبه  ۵۱آذر ماه ،یک کارگر پیمانکار  ۲۶سالهِ
اداره آب شهرستان بهار ،در مقابل اداره تامین اجتماعی این
شهرستان در استان همدان دست به خودسوزی زد .بر
اساس این گزارش پس از بروز حادثه ،نیروهای اورژانس
بالفاصله در محل حاضر شدند و کارگر مصدوم را که دچار
سوختگی شده بود ،به بیمارستان منتقل کردند .در همین
رابطه اداره تامین اجتماعی شهرستان بهار ضمن تایید این
خبر گفت :خودسوزی این کارگر هیچ ارتباطی با سازمان
تامین اجتماعی ندارد ،بلکه این کارگر سر دریافت بیمه
بیکاری با کارفرما اختالف داشت و همین مشکل باعث شد
که دست به خودسوزی بزند.

۸
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تجمع  6روزه کارگران

تجمع دوباره کارگران پلی اکریل و

خاتمه اعتراضات کارگرانِ پروژه مرمت

کشت و صنعت مهاباد ،ادامه دارد!

پیوستن جمعی از کارگران شرکت DMT

مجموعه ارگ قدیم بم ،در پنجمین روز!

به این تجمع اعتراضی!

به گزارش آذوح ،روز پنجشنبه  ۵۶آذر ماه ۰ ،روز است که
کارگران مجتمع صنعتی کشت و صنعت مهاباد در اعتراض
به عدم دریافت کامل مزد و مزایای مزدی ،سنوات و
مشکالت بیمهای در مقابل این مجتمع صنعتی تجمع
کردهاند .این تجمع اعتراضی از روز جمعه  ۵۵آذر آغاز شده
و همچنان ادامه دارد .گزارش در مورد شرایط تجمع امروز
می افزاید :در حال حاضر به دلیل سردی هوا کارگران به
داخل مجتمع صنعتی رفتهاند ،اما اعالم کردهاند که تا
رسیدن به مطالباتشان به تجمع خود ادامه خواهند داد.
مجتمع صنعتی کشت و صنعت مهاباد از چهار شرکت
کشت و صنعت ،مجتمع دامداری و صنعتی ،سردخانه زمزم
و همامرغ مهاباد تشکیل شده است .این شرکت نزدیک به
 ۵۶۶کارگر داشت که گروهی از آنها اخراج شدند و هم
اکنون بیش از  ۵۶۶کارگر در این چهار مجموعه کار
میکنند .در این گزارش در بخش دیگری آمده که
کارگران در مرداد و شهریور ماه سال جاری نیز در اعتراض
به عدم پرداخت  ۵۴ماه دستمزد خود ،چندین روز مقابل
درب مجتمع چادر زده بودند .جمعی از کارگران مجتمع
کشت و صنعت مهاباد روز سه شنبه  ۹۶آذر ماه ،در
تماسهای جداگانه با ایلنا ،از ادامه اعتراض صنفی خود
خبر دادند و گفتند:در حال حاضر بیش از بیست روز است
که مقابل درب اصلی این مجتمع و کنار جاده اصلی چادر
زده و به اعتراض خود ادامه می دهیم .گزارش در این روز
به نقل از کارگران می افزاید :به دلیل سرمای شدید آتش
روشن کردهاند و به صورت شیفتی  ۴۶یا  ۲۶نفره در این
چادرها حضور دارند .عالوه بر کارگران کشت و صنعت
مهاباد ،کارگران مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد نیز در
این اعتراض شرکت کرده اند.

خاتمه موقت تجمع اعتراضی کارگران در
پی وعده حل مشکالت ازطرف کارفرما!
به دنبال تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی
مارون ،روز پنجشنبه  ۵۲آذر ماه ،مدیریت مجتمع در مقام
کارفرما با حضور در بین کارگران معترض برای حل و
فصل مشکالت صنفی مطرح شده ،فرجه زمانی  ۵هفتهای
خواستار شد .بنابر این تجمع اعتراضی که با مشارکت
کارگران قریب به  ۰شرکت پیمانکاری مجتمع پتروشیمی
مارون آغاز شده بود ،با وعده امروز مدیریت خاتمه یافت.

صبح روز سه شنبه  ۵۹آذر ماه ،بیش از  ۴۶۶نفر از
کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان بار دیگر مقابل
استانداری این استان تجمع کردند .کارگران پلی اکریل می
گویند ۰ :ماه است گرسنه ایم ،چشمانداز آینده هم روشن
نیست ،شهریور ماه که دولت هیات اجرایی را در کارخانه
مستقر کرد کمی دلگرم و امیدوار شدیم اما در نهایت ،این
هیات نیز نتوانست کاری از پیش ببرد .در این شرایط،
استانداری اصفهان بایستی پاسخگوی مشکالت و
نگرانیهای ما باشد .بر اساس این گزارش ،در تجمع امروز
عالوه بر کارگران شرکت پلی اکریل ،جمعی از کارگران
شرکت  DMTنیز که یکی از زیرمجموعه های پلیاکریل
و تولید کننده مواد اولیه نساجی است ،نیز شرکت
داشتند .معوقات کارگران  DMTدر  ۱ماه گذشته پرداخت
نشده است .به گزارش ظهر روز سه شنبه  ۵۹آذر ماه،
تجمع اعتراضی کارگران بدون نتیجه خاتمه یافت.
مسئوالن استانداری و نمایندگان مدیرعامل در جمع
تجمعکنندگان حاضر شدند و به کارگران وعده دادند که
یک ماه از مطالبات آنها را به زودی پرداخت میکنند .در
این حال کارگران می گویند :در تجمع قبلی نیز وعدههای
مشابه داده شد ولی تا کنون حتی یک ریال نیز به حساب
کارگران واریز نشدهاست .تداوم وضعیت فعلی بسیار سخت
و غیرقابل تحمل است و در صورت عدم حصول نتیجه،
مطالبات خود را از همه مجاری قانونی پیگیری خواهیم
کرد.

دست کم  7ماه حقوق به کارگران
کارخانه کمپروسورسازی تبریز،
پرداخت نشده است!
کارگران کارخانه کمپروسورسازی تبریز روز پنجشنبه ۵۶
آذر ماه ،اظهار داشتند :بهرغم بهبود اوضاع کارخانه با تغییر
مدیریت کارخانه ،هنوز هیچ اقدامی برای پرداخت معوقات
مزدی آنها صورت نگرفته است .بر اساس این گزارش،
حدود  ۵۹۰کارگر رسمی و قراردادی این کارخانه به دلیل
آنچه که کمبود منابع مالی عنوان میشود بدون احتساب
 ۲۶درصد عیدی سال  ۳۴بیش از  ۴ماه حقوق و مزایا
دریافت نکردهاند .یکی از کارگران در تشریح جزئیات این
خبر گفت :کمپروسورسازی تبریز که هم اکنون به تنهایی
در زمینه تولید انواع کمپرسور در کشور فعالیت دارد از تولید
و فروش خوبی به نسبت قبل برخوردار بوده و اینکه چرا
مطالبات کارگران با تاخیر پرداخت میشود ،سئوالی است
که پاسخ داده نمی شود .در عین حال کارگران این کارخانه
پیگیری زیادی برای وصول مطالبات خود از مسئوالن
نهادهای مستقر در استان انجام دادهاند اما نتیجهای حاصل
نشده است.

روز چهارشنبه  ۵۱آذر ماه ،نیز تعدادی از کارگرانِ پروژه
مرمت مجموعه ارگ قدیم بم ،دراعتراض به پرداخت
نشدن مطالبات مزدی خود دست از کار کشیده و در مقابل
پایگاه میراث فرهنگی ارگ تجمع کردند .کارگران که
تجمع اعتراضی خود را از روز یکشنبه  ۵۴آذر ماه ،آغاز
کرده اند می گویند :برای اجرای پروژه مرمت مجموعه
ارگ قدیم بم استخدام شدهایم و در  ۴ماه گذشته حقوقی
دریافت نکردهایم .در این حال با وجود برپایی چند نوبت
اجتماع صنفی ،تا این لحظه از میان مسئوالن سازمان
میراث فرهنگی هیچ کس حاضر نشده تا به این وضعیت
رسیدگی کند .با توافقی که روز پنجشنبه  ۵۶آذرماه ،در
پنجمین روز تجمعات اعتراضی کارگران ،میان مدیر پایگاه
میراث فرهنگی ارگ بم ،فرماندار بم ،نماینده مجلس از
بم و کارگران شاغل در این پایگاه صورت گرفت ،اعتراض
صنفی کارگران خاتمه یافت و تمامی این کارگران از روز
شنبه  ۵۶آذر ماه ،به کار سابق خود بازگشتند.کارگران در
ادامه گفته اند :توافق شده است که تا پایان ماه جاری همه
 ۴ماه معوقات مزدی کارگران پرداخت شود و در همین
رابطه قرار شد روز یکشنبه  ۵۵آذر ماه ،معادل یک ماه از
معوقات مزدی کارگران به عنوان اولین قسط ،پرداخت
شود.

دومین روز متوالیِ تجمع اعتراضی
کارگران مجتمع پتروشیمی مارون!
روز چهارشنبه  ۵۴آذر ماه ،کارگران مجتمع پتروشیمی
مارون در دومین روز تجمع خود اظهار داشتند :از صبح روز
سه شنبه  ۵۹آذر ماه حدود  ۴۶۶نفر از کارگران این مجتمع
هستیم که با تجمع مقابل دفتر مدیریت این کارخانه
خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین
افزایش دستمزد ماهانه خود می باشیم .پیش از این ،تجمع
دیگری در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی
مشاغل در محوطه مجتمع انجام دادهایم که در نتیجه آن
مدیریت وعده رسیدگی به مشکالت را داد اما این وعده
تابه امروز عملی نشده است .در نتیجه اجرای طرح طبقه
بندی مشاغل کنونی ،درآمد نزدیک به  ۵۶۶۶کارگر قرار
دادی و  ۲۶۶کارگر رسمیِ شاغل در این واحد صنعتی در
حد و اندازه حداقلهای قانونی باقی مانده است.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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 1۵کارگر ساختمانی در اعتراض به عدم

تجمع کارگران پیمانکاری سایت 3

یاد  5۸کارگر جانباختهِ کارخانهِ نوردِ فوالد

دریافت معوقات مزدی ،توسط دادگاه

پتروشیمی بوشهر!

غدیر یزد ،گرامی باد!

عربستان محکوم به حبس و شالق شدند!
روز چهارشنبه  ۵۲دی ماه ،دادگاهی درعربستان سعودی
حدود  ۲۶کارگر خارجی شرکت ساختمانی بنالدن را به
تحمل بین یک ماه و نیم تا چهار ماه حبس محکوم کرد.
عالوه بر احکام حبس ،هر کدام از کارگران به تحمل ۹۶۶
ضربه شالق محکوم شدهاند .بر اساس این خبر :تمامی
این کارگران خارجی  ۰ماه است که معوقات مزدی خود را
دریافت نکردهاند .شرکت ساختمانی بن الدن که متعلق به
خاندان بن الدن است سال گذشته بیش از هزار کارگر خود
را اخراج کرده بود در آن زمان کارگران پس از اینکه
شنیدند این شرکت آنان را اخراج کرده است ،به اعتراض
برخاستند.

تجمع  1۵۵کارگر پلی اکریل اصفهان
درمقابل درب کارخانه!
صبح روز سه شنبه  ۵۰آذر ماه ۲۶۶ ،نفراز کارگران شرکت
پلیاکریل اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت  ۰ماه
دستمزد خود و دیگر همکارانشان ،پس از تجمع درمقابل
درب کارخانه به قصد برگزاری تجمع درمقابل استانداری
پیاده به سمت شهر حرکت کردند تا تجمع خود را به مقابل
استانداری اصفهان بکشانند .بر اساس این گزارش،
کارگران را در میانه راه ،مقابل شهرک صنعتی مبارکه
متوقف کردند و اجازه حرکت بیشتر به آنها ندادند .پس از
آن ،مدیرعامل شرکت پلیاکریل در جمع کارگران معترض
حاضر شد و به آنها وعده داد که در روزهای آتی از محل
تخصیص اعتبار توسط دولت ،یک ماه از معوقات آنها را
پرداخت میکند .گزارش در خاتمه میافزاید :کارگران که
نتوانسته اند به اصفهان برسند می گویند به این وعدهها
امیدی نیست چرا که ماههاست گوشمان از این وعدهها پر
شده است.

کارگران

کارخانه

جهان

صبح روز چهارشنبه  ۵۱آذر ماه ،برای سومین روز متوالی
کارگران پیمانکاری شاغل در سایت  ۹پتروشیمی بوشهر در
اعتراض به تأخیر معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.
کارگران با تجمع در مقابل درب ورودی مجتمع
پتروشیمی ،خواستار پرداخت  ۴ماه مطالبات مزدی و بیمه
ای خود هستند .بر اساس این گزارش ،کارگران پیشتر
درتماس با رسانه های محلی از اخراج شماری از همکاران
خود خبر داده بودند .بر اساس گزارش روز سه شنبه ۵۹
آذر ماه ،روابط عمومی پتروشیمی بوشهر به دنبال انتشار
خبر تجمع اعتراضی کارگران شرکت های پیمانکاری
سایت  ۹این واحد پتروشیمی ،توضیحاتی را رسانه ای کرده
است .در بخشی از این توضیحات آمده است ،تعداد
کارگران معترضی که بابت معوقات مزدی خود تجمع کرده
و بعدتر خبر بیکاری آنها منتشر شده بود  ۵۲نفر می باشند
که از طریق پیمانکار در نصب و راهاندازی این واحد
پتروشیمی حضور داشتند .کارگران مورد نظر در استخدام
پیمانکار بوده اند که با اتمام پروژه های نصب تجهیزات و
خروج پیمانکاران از محل کارگاه ،فعالیت آنها نیز خاتمه
یافته است و بدین ترتیب از نظر حقوقی کارفرمای اصلی
هیچ نقشی در استمرار یا قطع رابطه استخدامی آنها ندارد.
مسئولیتنهایی معوقات مزدی این کارگران که ظاهرا دلیل
برپایی اعتراض صنفی اخیر بوده است ،تماما متوجه
پیمانکار مربوطه بوده و کارفرمای مادر تعهدی در این
خصوص ندارد.

الکتریکِ

نیشابور 7،ماه دستمزد دریافت نکرده اند!
بر اساس گزارش روز چهارشنبه  ۵۴آذر ماه ،حدود ۵۶۶
کارگر شاغل در کارخانه تولیدی جهان الکتریک واقع در
نیشابورِ استان خراسان رضوی ۴ ،ماه مزد از کارفرمای خود
دریافت نکرده اند .کارفرمای جهان الکتریک به بهانه
کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع حقوق کارگران و
سایر هزینههای جانبی را ندارد .این تاخیر و تعلل چند
ماهه ،کارگران را از نظر معیشتی و روحی در وضعیت
نامطلوبی قرار داده است .گزارش به نقل از کارگران می
افزاید :در کارخانه جهان الکتریک حدود  ۵۶۶کارگر
مشغول کارند که وضعیت موجود موجب نارضایتی آنان
شده است .پیشتر تعداد کارگران این واحد تولیدی به
بیش از  ۵۲۶نفر میرسید.

 6۵کارگر کارخانه ماشین سازی اراک ،از
مهرماه دستمزد خود را دریافت نکرده اند!
روز چهارشنبه  ۵۴آذر ماه ،کارگران پیمانکاری شاغل در
کارخانه ماشین سازی اراک از عدم پرداخت حقوق معوقه
خود اطالع دادند و اظهار داشتند :ما بیش از  ۰۶نفر هستیم
که دستمزد خود را از مهرماه سال جاری تاکنون دریافت
نکرده ایم .قابل ذکر است که با وجود قرار گرفتن شغل
این دسته از کارگران متخصص جوشکار صنعتی فلزسنگین
و دیگ های بخار و ...در ردیف مشاغل سخت و زیان آور،
کارفرما در فهرست بیمه از مشاغل آنها به عنوان کارگر
ساده یاد کرده و به سازمان تأمین اجتماعی تحویل داده
است.

روز شنبه  ۵۶آذر ماه  ، ۳۲پنجمین سالگرد حادثه کارخانه
فوالد غدیر یزد بود .در این حادثه انفجار ۱ ،کارگر در دم
جان خود را از دست دادند و  ۵۵کارگر مجروح که روانه
بیمارستان شده بودند ،در آنجا جان خود را از دست دادند.
در این حادثه فقط یک کارگر از  ۵۳کارگر این مجتمع جان
سالم به در برد .خانوادههای قربانیان این حادثه میگویند
که دلیل اصلی این حادثه ،هرگز مشخص نشد .بررسیهای
اولیه علت وقوع حادثه را وجود آب در آهن قراضههای
پرس شده در کوره ذوب آهن اعالم میکرد ،اما نماینده
مجلس از یزد همان روزها به ایلنا گفته بود که مهمات
اسقاط ،موجب بروز انفجار در کارخانه نورد فوالد غدیر یزد
شده است .پس از این حادثه ،وعدههای بسیار به
خانوادههای قربانیان دادند که هرگز عملی نشد .دادگاه
کارفرما را مقصر تشخیص داد ،اما رای صادره انتظارات
خانوادهها را برآورده نمیکرد .کارفرما به پرداخت دیه و
شش ماه حبس تعزیری محکوم شد ۹۶ .درصد از دیه
کامل کم کردند و  ۱۶درصد دیه را به خانوادههای قربانیان
پرداختند و کارخانه ماه بعد راه افتاد .خانوادهها و
بازماندگان ،انتظار نداشتند که بعد از یک ماه دوباره این
کارخانه با همان شرایطی که تقریبا ثابت مانده بود ،شروع
به کار کند .حادثه فوالد غدیر ،بیستم آذر ماه  ،۳۶حوالی
ساعت  ۶شب ،یعنی در زمانی نزدیک به اتمام آخرین
شیفت کاری کارگران رخ داد .با وجود احتمال خطر در این
کارخانه و حوادث آسیبزای مشابه در سالهای قبل از آن،
مشخص است که از آموزش های ایمنی چندان خبری
نبوده است .از این حادثه دردناک  ۲سال تمام گذشته است،
اما هنوز هم کارفرماها و مسئوالن امر به جان گرانبهای
انسانها بها نمی دهند و کارگران را بیمحابا فدای تولید
بیشتر و سودخواهی افزونتر می کنند.

تجمع کارگران کارخانه سامان کاشی  ،در
تجمع مقابل ساختمان فرمانداری بروجرد!
صبح روز سه شنبه  ۹۶آذر ماه ،کارگران کارخانه سامان
کاشی بروجرد که طی  ۵۶ماه گذشته حقوق دریافت
نکردهاند ،در اعتراض به بیتوجهای مدیران کارخانه به
پرداخت مطالباتشان بار دیگر مقابل ساختمان فرمانداری

بروجرد تجمع کردند .بر اساس این گزارش ،از یک سال و
نیم پیش کارگران شاغل و بازنشسته این واحد صنعتی
نسبت به پرداخت نشدن مطالبات مزدی و وضعیت
نامعلوم شغلی خود معترضند .به گفته یکی از کارگران ،از
یکسال ونیم پیش مرتبا او و همکارانش در نتیجه
فشارهای ناشی از بحران مالی که با آن دست به گریبانند
بصورت دسته جمعی مقابل دفاتر مسئوالن شهرستانی و
استانی و حتی مقابل ساختمان مجلس در تهران دست به
تجمع زدهاند اما هنوز هیچ توجهی به خواستههایشان که
حداقل پرداخت یک ماه ازمعوقات مزدی است ،نشده است.

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

"زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد،
آن هم آسیبی که به مرگ وی بیانجامد ،این را ما قتل غیر عمد
می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب
وارده به مرگ طرف مقابل منجر خواهد شد ،آنگاه عمل او را
قتل عمد می نامیم .هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان

برای تماس با چریکهای فدائی خلق
ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائيد:
BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX

وضعی قرار می دهد که آنها به طور حتم به دام مرگی زودرس
و غیر طبیعی می افتند ،مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال
خشونت که مرگ در اثر شلیک گلوله و یا به ضرب شمشیر ،وقتی
جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حیات محروم ساخته و
آنها را در شرایطی قرار می دهد که در آن قادر به زندگی

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

کردن نیستند ،وقتی آنها را به زور چوب قانون مجبور می سازد
که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتیجۀ اجتناب ناپذیر این
شرایط است فرا رسد؛ وقتی جامعه می داند و به خوبی هم می
داند که این هزاران نفر اجبارا قربانی این شرایط خواهند شد ،و
با وجود این ،شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دارد ،این عمل
جامعه یک نوع قتل عمد است ،درست مثل قتل عمد توسط یک
فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه ،قتلی که هیچ کس نمی تواند در
قبال آن از خویشتن دفاع کند .قتلی که ظاهرا قتل نیست ،زیرا

چریکهای فدائی خلق ایران

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 دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر!

