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ماهنامه کارگری

خاتمۀ اعتصابات اعتراضی کارگران

از کارگران چریک فدائی خلق بیاموزیم!

هفت تپه

رفیق احمد کریمی

سرسخن:
خیزش لشکر
"داغ لعنت خوردگان"
خیزش وسیع و خود جوش توده های بپاخاسته در روز های
اخیر که در ده ها شهر به وقوع پیوست و همچون زلزله ای
بزرگ سلطه خونین رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی
را به لرزه انداخت ،بار دیگر حدت و شدت خشم و نفرت
ستمدیدگان را در مقابل چشم همگان قرار داد.
ستمدیدگانی که زیر سلطه نظام سرمایه داری وابسته حاکم
در فقر و فالکت و گرسنگی دست و پا می زنند و فقر و
فالکتی که کارد به استخوان ستمکشان رسانده آنها را
واداشته تا به خیابانها بریزند و فریاد "مرگ بر گرانی" سر
داده و خواهان "نان،کار و آزادی" شوند .از آنجا که لشکر
بیکاران و ستمدیدگان در تجربه زندگی در یافته اند که نان
و کار و آزادی جز از طریق نابودی جمهوری اسالمی به
مثابه رژیم حافظ نظام ظالمانه سرمایه داری دست نیافتنی
است ،شاهد بودیم که چگونه تظاهرات این توده های
انقالبی فورا با شعار های "مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر
جمهوری اسالمی" تداوم یافت.
یکی از خود ویژگی های خیزش جاری توده ها این
واقعیت است که اکثریت تظاهرکنندگان را بیکاران و در
واقع جوانان بیکاری تشکیل می دهند که برغم همه
تالشهایشان در چارچوب نظام سرمایه داری حاکم قادر به
پیدا کردن شغلی برای تامین زندگی خود نشده اند.
بیکارانی که حتی اگر برای تهیه مایحتاج زندگی خود
بتوانند به دستفروشی و کولبری و مسافر کشی روی بیاورند
دولت حاکم به انحاء مختلف آنها را مورد ضرب و شتم و
فشار قرار می دهد .تنها نگاهی به همین سه مورد شغل
کاذب حد وخامت اوضاع طاقت فرسای کنونی برای مردم
تحت ستم ایران را نشان می دهد.
شیوه برخورد خشونت آمیز و سرکوبکرانه دولت با
دستفروشان را بارها و در شهر های مختلف دیده ایم.
کشتار کولبران به خصوص در کردستان هم امری نیست
که از چشم کسی پنهان مانده باشد .در رابطه با مسافر
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بر اساس گزارشی به تاریخ جمعه  ۴۲آذر ماه ،به دنبال
مذاکرات صنفی که در جلسه شورای تامین شهرستان
شوش از نیمهشب چهارشنبه  ۴۴آذر ماه تا بامداد روز
پنجشنبه  ۴۲آذر ماه ،ادامه داشته است ،اعتراض صنفی
کارگران نیشکر هفتتپه پس از گذشت نزدیک به  ۷روز
خاتمه یافته و در حال حاضر کارگران بخشهای مختلف
به فعالیت حرفهای خود مشغولند .گزارش می افزاید :تغییر
قائم مقام مدیرعامل مجتمع نیشکر هفتتپه درمقام مدیر
مجتمع به همراه شمار دیگری از مدیران داخلی این
مجتمع ،انعقاد قرارداد کار با  ۰۰۱۱کارگر روزمزد و پرداخت
شدن دو نوبت معوقات مزدی کارگران در چهارده روز
آینده ،تعیین تکلیف مطالبات معوقه مربوط به سال ،۴۲
برطرف شدن مشکالت مربوط به بیمه تامین اجتماعی و
بیمه درمانی تکمیلی از جمله مطالباتی است که کارگران
معترض در یک هفته گذشته خواستار شدهاند.

تجمع اعتراضی ملوانان بندر گناوه،
کنگان و دیر در استان بوشهر!
روز شنبه  ۴دی ماه ،در بازار گناوه ،مغازههایی که
کاالهایشان از محل تهلنجی ملوانان تامین میشود تعطیل
بودند و کسبه آنها به نشانه اعتراض چند ساعتی تجمع
کردند .اعتراضهای ملوانان بندر گناوه ،کنگان و دیر در
استان بوشهر به مصوبه ته لنجی ،همچنان ادامه دارد.
آنها در ماههای گذشته چندین بار دست از کار کشیده و
تجمع برگزار کردهاند .بر اساس این گزارش؛ اعمال
محدودیت ورود کاالی همراه ملوان در پی نامه رئیس
گمرک ایران در روزهای پایانی سال گذشته به رئیس ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور در بنادر جنوبی کشور
بویژه استان بوشهر اجرایی شده است .این مصوبه به دلیل
آنچه کاهش میزان کاالی همراه ملوان (ته لنجی) عنوان
شده به دفعات مورد اعتراض قرار گرفته است .پیش از این
مصوبه میزان قانونی و اسمی کاالی همراه ملوان در هر
سفر برای یک ملوان  ۲۱میلیون ریال بود.

چریک فدائی خلق رفیق احمد کریمی در سال ۰۲۴۴در
کرمانشاه و در خانواده ای فقیر و زحمتکش بدنیا آمد.
پدرش کارگر و از تبار "اردوی بیشمار کار" بود .کارگری
که مانند هزاران هزار هم زنجیر خود با رنج و زحمت به
سختی معیشت خانواده خود را تامین می کرد .برغم سختی
شرایط مالی زندگی ،اما وی بر تحصیل فرزندانش تاکید
داشت و به همین دلیل هم با قبول تمام سختی ها و
محرومیت ها شرایط تحصیل فرزندانش را مهیا می نمود.
به این ترتیب رفیق احمد موفق شد با ادامۀ تحصیل دیپلم
خود را بگیرد .رفیق احمد کریمی پس از اخذ دیپلم به شغل
جوشکاری روی آورد و به عنوان یک کارگر جوشکار در
یک جوشکاری واقع در چهار راه جوانشیر شهر کرمانشاه
مشغول به کار شد .در این دوره او می کوشید با پولی که از
دسترنج خود به دست می آورد هم هزینه زندگی خود را
تامین کند و هم به پدرش و خانواده پر اوالدشان ،به لحاظ
مالی کمک بکند .رفیق احمد در حین کار از مطالعه باز
نمی ماند و با مطالعه کتابهائی که پیدا می کرد سطح
آگاهی طبقاتی خود را باال می برد.
زندگی کارگری و مشاهده درد و رنج ستمدیدگان به تدریج
گرایش به شناخت مسببان این وضع و دالئل فقر و فالکت
مردم و بطور طبیعی مبارزه با این دالئل را در وی بوجود
آورده و رشد داد .در نیمه دوم دهه چهل بر بستر آگاهگری
های روشنفکران مبارز ،چند حرکت مبارزاتی توده ای در
تهران اتفاق افتاد و همچنین به دلیل به جریان افتادن
مبارزه مسلحانه در کردستان ،با پیشاهنگی تعدادی از
انقالبیون خلق کرد ،به تدریج جو مبارزاتی در جامعه تغییر
صفحه3
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جامعه می شناسند و به همین خاطر برای سرنگونی آن به شرایط سرنگونی آن کمک نماید .خیزش توده ای دیماه در
خیزش لشکر "داغ لعنت  ...از صفحه 6
میدان مبارزه آمده اند ،تغییری نمی دهد .در جریان این واقع در ادامه هزاران اعتصاب و تجمع کارگری آغاز شد.
داشت در چهارچوب بودجه سال  ۴۷قیمت بنزین را
خیزش از کارگران بیکار گرفته تا زحمتکشان متحد طبقه وسعت اعتصابات و اعتراضات کارگری در یک سال گذشته
افزایش داده و به این طریق مسافرکشان را هم تحت فشار
کارگر ،با نمایش خشم و نفرت شدید خود از کلیت رژیم با شدت تمام ادامه یافته است .کارگران مبارز ما در یک
قرار دهد .همه این تشبثات ضد مردمی در شرایطی است
وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی با دست خالی به سال گذشته ضمن دست زدن به اعتصاب با روی آوری به
که کارفرما ها نیز از پرداخت به موقع دستمزد ها خود
شیوه هائی از مبارزه از جمله با توسل به
داری می کنند و مشغله ذهنی
راهپیمائی در خیابان ها و بند آوردن جاده
شکی نیست که این رژیم اساسا با مبارزه مسلحانه و قهر انقالبی همه توده ها
هزاران کارگر شاغل چگونگی
و غیره با سرمایه داران و رژیم حامی آنها
به زباله دان تاریخ سپرده خواهد شد .اما دست یازیدن به همه اشکال دیگر
دریافت دستمزد کاری است که مدتها
یعنی جمهوری اسالمی مبارزه کرده اند.
مبارزه می تواند این رژیم را که امروز تحت فشار قرار دارد بیش از پیش در
پیش انجام داده اند .تمامی این ظلم
امروز ،موقعیت ضعیف جمهوری اسالمی
تنگنا قرار داده و به شرایط سرنگونی آن کمک نماید .خیزش توده ای دیماه
و ستم ها در شرایط خفقان و
به دلیل مبارزه جوئی علنی توده های
در واقع در ادامه هزاران اعتصاب و تجمع کارگری آغاز شد .وسعت اعتصابات
فشارهای مختلف سیاسی و اجتماعی
سراسر ایران ،فرصت مناسبی برای
و اعتراضات کارگری در یک سال گذشته با شدت تمام ادامه یافته است.
روی کارگران و زحمتکشان شرایطی
کارگران شاغل به وجود آورده است تا با
را در جامعه به وجود آورده است که
کارگران مبارز ما در یک سال گذشته ضمن دست زدن به اعتصاب با روی
تداوم اعتصابات خود که عمدتاً به مظور
عمال از آستانه تحمل ستمدیدگان
آوری به شیوه هائی از مبارزه از جمله با توسل به راهپیمائی در خیابان ها و بند
دریافت دستمزدهای معوقه صورت می
گذر نموده و کار را به آنجا رسانده
آوردن جاده و غیره با سرمایه داران و رژیم حامی آنها یعنی جمهوری اسالمی
گیرد بیش از پیش رژیم را در فشار و تگنا
است که آنها به خیابانها ریخته و
مبارزه کرده اند .امروز ،موقعیت ضعیف جمهوری اسالمی به دلیل مبارزه جوئی
قرار دهند .وسعت گیری اعتصابات و
خواهان سرنگونی رژیم وابسته به
علنی توده های سراسر ایران ،فرصت مناسبی برای کارگران شاغل به وجود
تجمعات اعتراضی در چنین شرایطی در
امپریالیسم جمهوری اسالمی گردند.
حالی که به معنی پشتیبانی کارگران شاغل
آورده است تا با تداوم اعتصابات خود که عمدتاً به مظور دریافت دستمزدهای
نگاهی به آنچه توده های جان به لب
از جنبش یاران خود در خیابانها و تقویت
معوقه صورت می گیرد بیش از پیش رژیم را در فشار و تگنا قرار دهند.
رسیده در لرستان فریاد زدند گویای
آنهاست در عین حال فرصتی است که
مسایل زیادی است .آنها فریاد می زدند که "ما همه مقابله با حکومت سرنیزه بپاخاسته اند و با حمله به مراکز
آنها بتوانند با فشار به رژیم موفق شوند بخشی از حاصل
بیکاریم خدایتان را در می آوریم" .اینکه " داغ لعنت سرکوب و ستم نشان می دهند که برای سرنگونی رژیم و
دسترنج خود را از حلقوم سرمایه داران انگل و زالو صفت
خوردگان" به جائی رسیده اند که فریاد می زنند "خدایتان تحقق خواستهای انقالبی و برحق خود کامال آماده
بیرون بکشند .بنابر این ،کارگران شاغل امروز باید شرایط
را در می آوریم" در حالیکه نشاندهنده آن شرایط هولناکی جانفشانی هستند.
خاص پیش آمده را به درستی تحلیل کرده و برای کسب
است که بورژوازی زالوصفت برای آنها بوجود آورده و درست در شرایط ملتهب کنونی است که دولت اجبارا اعالم
دستمزد کاری که ماهها پیش انجام داده اند دست به
باعث شده که امروز به راستی کارد به استخوان آنها برسد ،کرده که فعال قیمت بنزین را افزایش نخواهد داد و یا
اعتصاب و تجمع بزنند .مبارزه توده های انقالبی و جان
در همان حال نشان می دهد که این "هیچ بودگان" قصدش برای قطع یارانه میلیونها رنجبر را به تعویق
برکف در سراسر ایران که به طور برجسته در هفتم دیماه
جامعه که خود فریاد می زنند در مبارزه با جمهوری خواهد انداخت .اینها عقب نشینی های جزئی است که
در مشهد آغاز شد خیزش توده های متعلق به اردوی کار و
اسالمی جز زنجیرهای دست و پایشان چیزی ندارند از رژیم به آنها دست زده است و البته آماده است تا در
شرایطی دیگر همین ها را هم پس بگیرد .شکی نیست که "هیچ بودگان" ی است که به قول سرود جهانی طبقه
دست بدهند ،همه مقدسات این رژیم مذهبی را هم مورد
این رژیم اساسا با مبارزه مسلحانه و قهر انقالبی همه توده کارگر باید به دست خود نعمت خود آرند به دست و "هر
تمسخر قرار قرار داده و به آن حمله می کنند .از این
ها به زباله دان تاریخ سپرده خواهد شد .اما دست یازیدن چیز گردند" .به هر طریق ممکن باید به این مبارزه
روست که این خیزش بزرگ هر سرنوشتی هم پیدا کند در
به همه اشکال دیگر مبارزه می تواند این رژیم را که امروز شکوهمند یاری رساند و کمک شایان به آن با گسترش
این امر که کارگران و زحمتکشان ایران رژیم جمهوری
تحت فشار قرار دارد بیش از پیش در تنگنا قرار داده و به اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران ممکن است.
اسالمی را به عنوان دشمن خود و عامل فقر و فالکت در

شانزدهمین روز اعتراض کارگران ماشین آالت تراکتور سازی تبریز

جان باختن کارگر پیمانکار در حین

روز شنبه  ۴دی ماه ،کارگران کارخانه ماشین آالت تراکتورسازی ایران در ۰۱دهمین روز از اعتراض خود در نامهای
خطاب به اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان تبریز خواستار رسیدگی به مشکالت صنفی خود شدند .این نامه که
امضای تمامی  ۴۴۱کارگر شرکت ماشین آالت تراکتورسازی ایران را در پای خود دارد ،امروز شنبه  ۴دی ماه ،منتشر
شده است .در این نامه از مسائل مالی و مشکالتی که به نحوه واگذاری مالکیت این واحد صنعتی بازمیگردد به
عنوان علت اعتراضات صنفی خود یاد کرده و خواستار پیگیری مطالبات قانونی و نظارت قانونی بر نحوه انعقاد
واگذاری این واحد صنعتی شدهاند .ملزم کردن خریدار این واحد صنعتی به اجرای ماده  ۰۴قانون کار و پذیرفتن
مسئولیت تعهدات مربوط به کارگران و پرداخت معوقات مزدی از سوی کارفرمای جدید از جمله درخواستی است که
در این نامه دستجمعی مطرح شده است .روز چهارشنبه  ۰۲دی ماه ،کارگران معترض ماشینآالت صنعتی
تراکتورسازی ایران بیستمین روز اعتراض خود را مقابل ساختمان اداره تصفیه و امور ورشکستگی شهرستان تبریز آغاز
کردند .کارگران معترض ماشینآالت صنعتی تراکتورسازی که تعداد آنها به  ۴۴۱نفر میرسد مدعیاند از زمان اعالم
ورشکستگی این واحد صنعتی در حدود  ۰۱ماه قبل ،بابت معوقات حقوقی طلبکارند .گزارش می افزاید؛ مسئولیت اداره
این واحد صنعتی در قالب یک اجاره نامه به سرمایه گذار خصوصی واگذار شده اما با پایان یافتن موعد این قرارداد در
روز جمعه  ۴۲آذر ماه ،دربهای این واحد صنعتی پلمب شده و کارگران از رفتن به محل کار خود باز میمانند.

تعویض زرههای اجمیل در معدن
سنگ آهن بافق
شب شنبه  ۴دی ماه ،یک کارگر  ۴۷ساله خدماتی در
شرکت سنگ آهن معدن بافق در حال کمک به
تعمیرات دستگاهها بود که در حین تعویض زرههای
اجمیل (آسیاب خودشکن) در واحد کنستانتره ،زره به
سمت سر و بدن او پرتاب میشود .وی که به شدت
مصدوم شده بود ،به بیمارستان منتقل می شود ،اما قبل
از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست می دهد.
بر اساس این گزارش ،این حادثه در کارخانه فرآوری
شرکت سنگ آهن مرکزی و در زمان تعمیرات سالیانه
در ساعت  ۴۲شب شنبه رخ داده است.

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

از صفحه 6

در چنین شرایطی افکار و اندیشه های انقالبی و سوسیالیستی در خانه رفیق احمد نیز راه باز کرد
و بر آگاهی او و برادرانش افزود و آنها را در مبارزه برای از بین بردن فقر و ظلم و ستم و استثمار
در جامعه یاری رساند .در این مسیر پیوند های برادرانه آنها به روابطی رفیقانه تبدیل شد و
استحکام یافت .سرانجام هنگامی که آنها شرایط نبرد با دشمنان طبقاتی خود را یافتند برای
رهائی طبقه خود از قید سرمایه ،برای رهائی"داغ لعنت خورده ها" از جان مایه گذاشتند .امروز
برادران کریمی یعنی احمد ،علی و نصرت کریمی به عنوان انقالبیون محبوب در دل مردم ایران
و به خصوص مردم مبارز کرمانشاه جای دارند.
در اواخر دهه چهل با حمله چریکهای فدائی خلق به پاسگاه سیاهکل در الهیجان جنبش
مسلحانه در صحنه جامعه رسما اعالم موجودیت کرد .این جنبش به تدریج با اقبال وسیع توده ها
مواجه شد و سمپاتی خیل بزرگی از کارگران و جوانان را به خود جلب نمود .رفیق احمد یکی از
همان کارگران بود که تحت تاثیر مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق به هواداری از این
جنبش برخاست و در خیزش بزرگ مردم در سالهای  ۰۱و  ،۰۷با همه وجود همراه با برادران
مبارزش به انقالب پیوست.
به دنبال سقوط رژیم وابسته به امپریالیسم شاه و قدرت گیری دارو دسته خمینی ،رفیق احمد از
جمله انقالبیونی بود که خیلی زود پی به ماهیت ضد مردمی رژیم جدید برد .او مبارزه قاطع با
استبدادی که هر روز که می گذشت پایه های خود را مستحکم تر و چهره خود را عریانتر می
نمود را ضرورتی انکار ناپذیر می دانست .با این آگاهی و موضع انقالبی بود که وی به مخالفت با
مواضع سازشکارانه و مماشات طلبانه کسانی که بعد از قیام بهمن سکاندار سازمان چریکهای
فدائی خلق ایران شده بودند و عمال از رژیم جدید حمایت می کردند برخاست؛ و سپس به دنبال
اعالم موجودیت چریکهای فدائی خلق خود را موظف دید که با تمام توان از این تشکل نو پا،
پشتیبانی نموده و به صف آن بپیوندد .پس از اعالم موجودیت چریکهای فدائی خلق ،رفیق احمد
همراه با برادرانش علی و نصرت و دیگر یارانشان در کرمانشاه ،جزء اولین نیرو هائی بودند که
هسته اصلی هواداران چریکهای فدائی خلق در این استان را شکل دادند و با فعالیتها و ابتکارات
خود آنرا گسترش دادند .این رفقا همچنین در ارتباطی تنگاتنگ با رفقای بندر عباس قرار گرفتند.
آنها که از هیچ تالشی در جهت مسلح کردن خود و سازماندهی نیرو های همفکر شان کوتاهی
نمی کردند ،مبشر آگاهی و حرکت انقالبی در کرمانشاه بودند.
به دنبال یورش وحشیانه و سراسری رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی به توده ها و سازمانهای
سیاسی در  ۲۱خرداد سال  ۱۱و بساط دار و شکنجه ای که جمهوری اسالمی در سراسر کشور
راه انداخت ،این رفقا نیز مورد یورش ازاذل و اوباش حکومتی به نام پاسداران قرار گرفتند .در
نتیجه این یورش در  ۰۰اسفند ماه سال  ۱۱رفیق احمد همراه با تعدادی از برادران و یارانش به
جرم ارتباط با چریکهای فدائی خلق دستگیر و زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت.
چریک فدائی خلق ،رفیق احمد کریمی که به دلیل برخورداری از تجارب مبارزاتی ،زندان را
عرصه دیگری از مبارزه طبقاتی می دانست ،در زندان نیز از مبارزه با دژخیمانی که پاسدار منافع
سرمایه داران بوده و در خدمت به دشمن طبقاتی او به هر جنایتی دست می یازیدند ،باز نماند .او
قهرمانانه شکنجه های دژخیمان جمهوری اسالمی را تحمل کرده و از دادن اطالعات خود به
دشمن ،خود داری نمود .مقاومت رفیق احمد کریمی و همچنین مقاومت جانانه برادرانش ،نصرت
و علی و بقیه رفقای استان کرمانشاه در زندان دیزل آباد آنچنان قهرمانانه بود که زبانزد زندانیان
سیاسی زندان دیزل آباد شد و در خدمت تقویت روحیه مبارزاتی آنها قرار گرفت .سرانجام در اول
شهریور سال  ۰۲۱۰دژخیمان خمینی رفیق احمد را همراه با ده انقالبی دیگر در حالیکه همگی
سرود انترناسیونال را می خواندند به میدان تیر برده و تیرباران نمودند .در این آوردگاه ،رفیق
احمد ،کمونیستی که همه زندگی اش مبارزه برای رهائی طبقه کارگر از ظلم و ستم و استثمار
بود ،کسی که برای اتحاد کارگران می رزمید ،سرود جهانی طبقه کارگر بر لب ،جانش را وثیقه
رهائی کارگران و هموار کردن راه رسیدن به جامعه آزاد انسانی ،عاری از استثمار و ستم نمود .با
شهادت این رفیق فدائی ،طبقه کارگر یکی از پیشروان قهرمان خود و چریکهای فدائی خلق
یکی از صدیق ترین یارانشان را برای همیشه از دست دادند .چریک فدائی خلق ،رفیق احمد
کریمی کمونیستی بود که یادش هنوز هم الهام بخش یارانش می باشد.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!
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اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
صبح روز دوشنبه  ۴۱آذر ماه ،کارگران شرکت نیشکر هفتتپه در اعتراض به
تعویق مطالبات شان برای سومین روز پیاپی اعتصاب خود را ادامه دادند.
صبح روز شنبه  ۰۱آذر ماه ،کارگران شاغل و بازنشسته نیشکر هفتتپه با
اجتماع مقابل ساختمان اداری این مجتمع خواستار دریافت مطالبات عقب
افتاده خود شدند .به دنبال آن روز یکشنبه  ۰۴آذر ماه ،دومین روزی بود که
کارگران به اعتصاب خود ادامه دادند .مطابق این گزارش در سایت های رژیم
آمده که در روزهای گذشته که اعتراض صنفی گروههایی از کارگران
بازنشسته و شاغل مجتمع صنعتی نیشکر هفتتپه به دلیل معوقات مزدی و
صنفی جریان داشته است" ،افرادی ناشناس با چهرههای پوشیده" شده،
اقداماتی را به منظور "تخریب" اموال متعلق به این مجموعه صنعتی و
کشاورزی انجام دادند؛ امری که نشان می دهد که کارگران مبارز کارخانه
برای احقاق حقوق پایمال شده خود و وادار ساختن کارفرمایان و سرمایه
داران صاحب شرکت به پرداخت حقوقشان ،عالوه بر شیوه های سابق
اعتراضی به اشکال جدیدی از مبارزه نیز روی آورده اند .در ادامه این گزارش
آمده که مدیریت مجتمع نیشکر هفتتپه اعالم کرده که تبعات خسارتهای
به بار آمده در جریان اعتراضهای صنفی کارگران به صورت همزمان متوجه
کارگران و کارفرما خواهد بود .کارگران نیشکر هفتتپه نیز گفته اند :با توجه
به ماهیت صنفی مطالبات کارگران معترض ،هیچکدام از کارگران درصدد
آسیب رساندن به اموال و داراییهای محل کار خود نیستند .این رویدادها در
شرایطی اتفاق می افتند که کارگران شاغل بخش صنعت مجتمع هفتتپه
بابت  ۲ماه مزد معوقه و پاداش سالهای  ۴۲و  ۴۰خود از کارفرما طلبکارند و
در عین حال از حدود یکسال قبل عمده مزایایی که طبق عرف کارگاه به
آنها تعلق میگرفت یا کاهش یافته و یا قطع شده است .همچنین کارگران
روز مزدیِ مجتمع نیشکر هفتتپه نیز ظاهرا هنوز بابت مزد شهریور ماه به
بعد و  ۱ماه حق بن مربوطه به سال  ۴۰طلب های خود را دریافت نکرده اند.

وقتی مبارزه کارگران با سرمایه داران" ،خرابکاری و
تروریسم" خوانده می شود!
بر اساس گزارش روز یکشنبه  ۴۱آذر ماه ،در سومین هفته آذر ماه در فضای
مجازی ،اظهارات فردی که مدیر مهندسی پروژههای هپکو ،معرفی شده بود
بازنشر شد .مقام مزبور تالش کرده تا اعتراضهای کارگران به عملکرد
مدیران را بر اساس "ماتریس فرصتها و تهدیدها" رایج در میان مدیران
منابع انسانی دسته بندی کند .به گفته وی " :معموال به اعمال خشونت باری
که صدمات جانی ،روحی و مالی به دنبال دارند اعمال تروریستی گفته
میشود .فکر می کنید آیا در سازمانها هم تروریست وجود دارد ،اگر بله
چگونه باید آنها را شناسایی کرد؟ تا با اتخاذ تصمبم مناسب در بهبود فضای
کاری کمک بزرگی به سازمان کرد ".نویسنده در ادامه برای توجیه مقصود
خود ،منابع انسانی سازمان را به  ۲دسته وفاداران ،مزدوران ،گروگانان ،و
خرابکاران تقسیم بندی میکند و در این میان خرابکاران گروهی معرفی
شدهاند که دست به اقدامات خرابکارانه از قبیل دزدی و تخریب اموال
میزنند " .آنها برای هر سازمانی حکم تروریست را دارند و باید به سرعت
حذف شوند ".

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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تجمع بازنشستگان کشوری و کارگران و

 2۲۲کارگر شهرداری مریوان در اعتراض

توقیف و اخراج کارگران کارخانه کمباین

کارکنان بازنشسته فوالد مقابل مجلس

به عدم دریافت دستمزد تجمع کردند

سازی تبریز با تهدید و توسل به زور!

شورای اسالمی

صبح روز چهارشنبه  ۱دی ماه ،بیش از  ۴۱۱نفر از ۲۱۱
کارگر خدماتی شهرداری مریوان ،دراعتراض به عدم
دریافت  ۷ماه مطالبات مزدی خود ،مقابل دفتر این
شهرداری تجمع کردند .یکی از حاضران در تجمع
میگوید :بارها به دفتر شهرداری مراجعه کردهایم ،اما هر
بار به بهانه کمبود نقدینگی ،از پاسخ صریح به ما طفره
رفتهاند .در تجمع امروز چهارشنبه ،کارگران معترض
شهرداری مریوان ،از طرف مسئوالن شهرداری تهدید به
تسویه حساب شدند .کارگران معترض میگویند :از ترس
این که قراردادمان تمدید نشود یا با ما تسویه حساب کنند،
در ماههای گذشته سکوت پیشه کردیم ولی مسئوالن به
هیچ کدام از وعدههای خود عمل نکرده اند .روز یکشنبه
 ۰۱دی ماه ،علیرغم وعدههای قبلی ،معوقات مزدی ۲۱۱
کارگر خدماتی شهرداری مریوان ،پرداخت نشد .در
تجمعات هفته گذشته به کارگران وعده داده بودند که تا
امروز یکشنبه ۲ ،ماه از مطالبات مزدی کارگران پرداخت
خواهد شد ،اما علیرغم انتظار کارگران ،چیزی به حساب
آنها واریز نشد .روز پنجشنبه  ۰۲دی ماه ،کارگران
شهرداری مریوان اعالم کردند :بعد از اعتراضات بسیار و
وعدههایی که به ما دادند ،در نهایت فقط یک ماه از
معوقات مزدی ما را پرداخت کردند .پرداخت یک ماه
دستمزد ،نمیتواند مشکالت مالی ما را که  ۷ماه است
عایدی نداشتهایم ،برطرف کند.

بنابه گزارش آرازنیوز؛ روز دوشنبه  ۲دی ماه ،مسئولین
سازمان اوقاف تبریز به دلیل بدهی  ۴۱۱میلیونی کارخانه
کمباینسازی تبریز به این سازمان ،حکم تخلیه کارخانه را
از دادگاه گرفته و به همراه امام جمعه تبریز و با توسل به
تهدید نیروهای امنیتی و پلیس ،علیرغم مقاومت کارگران
این کارخانه ،وارد کارخانه شده و بعد از خارج کردن
کارگران اقدام به پلمب این کارخانه کردند .کارگران این
کارخانه میگویند :این اقدام سازمان اوقاف مبنی بر توقف
فعالیت کارخانه سبب بیکار شدن کارگران شده است،
کارگران که به تازگی شروع به کار کرده و به صورت
خودگردان اقدام به راهاندازی مجدد کارخانه کرده بودند
چندین ساعت برای جلوگیری از پلمب شدن این کارخانه
مقاومت کردند ،اما ماموران امنیتی و نیروی انتظامی با
توسل به زور و تهدید ،در نهایت کارخانه را تعطیل و
کارگران را از کارخانه بیرون انداختهاند .گزارش در خاتمه
می افزاید؛ یکی از سالنهای کارخانه متعلق به سازمان
اوقاف تبریز است که کارخانه کمباینسازی تبریز از بابت
این سالن  ۴۱۱میلیون تومان به سازمان بدهی داشته
است .صبح روز شنبه  ۴دی ماه ،شماری از کارگران این
کارخانه در اعتراض به این وضعیت پیش آمده ،مقابل
دربهای پلمب شده محل کارشان تجمع کردند .کارگران
معترض می گویند :در آخرین پیگیریهایی که با مسئوالن
استانی انجام دادهاند ،تا کنون هیچ پاسخ قانعکنندهای
نگرفتهاند .روز یکشنبه  ۰۱دی ماه ،کارگران کارخانه
کمباینسازی تبریز اعالم کردند :مشکل پلمب کارخانه با
برداشتن آن حل شده است و آنها به کار خود بازگشته اند
اما به دلیل معوقات مزدی از انجام کارخودداری میکنند.

ساعت  ۰۱صبح روز یکشنبه  ۰۴آذر ماه ،جمعی از
بازنشستگان کشوری از جمله فرهنگیان بازنشسته از نقاط
مختلف کشور برای چندمین بار در ماههای جاری ،مقابل
مجلس شورای اسالمی تجمع کردند .معترضان میگویند:
وعدههای مسئوالن عملی نشده است .ساعت  ۱صبح روز
یکشنبه  ۰۴آذر ماه ،گروهی از کارگران و کارکنان
بازنشسته فوالد که برای چندمین بار از سراسر کشور به
تهران آمده بودند ،مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی
تجمع کردند و خواستار لغو خودگردانی صندوق فوالد،
مکلف کردن دولت به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات
قانونی بازنشستگان مطابق آییننامه معتبر فوالد ،پرداخت
به موقع حقوق و هزینههای درمانی بازنشستگان فوالد از
محل اعتبارات بودجه  ۴۷شدند.

تجمع کارگران نی بر هفت تپه دراعتراض
به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه

کارکنان شرکتی طرح تحول سالمت
اصفهان در اعتراض به معوقات حقوقی
دست به اعتراض زدند

روز شنبه  ۴دی ماه ،گروهی از کارگران فصلی نیبر
مجتمع کشت و صنعت هفت تپه برای چندمین بار بابت
مطالبات معوقه مزدی و بیمهای خود ،مقابل درب ورودی
مجتمع تجمع کردند .بر اساس این گزارش کارگران
معترض گفته اند :علت برپایی این تجمع ،به تعویق افتادن
 ۲ماه مطالبات مزدی و پرداخت نشدن  ۰۱میلیارد تومان
حق بیمه دوران بیکاری حدود  ۲۱۲کارگر نی بر مجتمع
نی شکر هفت تپه است .روز یکشنبه  ۰۱دی ماه ،کارگران
اعالم کردند :در جریان تجمع دیروز شنبه  ۴دی ماه،
مدیریت بخش خصوصی مجتمع وعده پرداخت  ۰۱میلیارد
تومان حق بیمه دوران بیکاری کارگران نی بر را داد و در
عین حال  ۴ماه از  ۲ماه معوقات مزدی آنها نیز به
حسابشان واریز شد.

صبح روز شنبه  ۴دی ماه ،بیش از  ۰۱۱نفر ازکارکنان
شرکتی طرح تحول سالمتِ اصفهان ،مقابل استانداری این
استان تجمع کردند .معترضان که روز پنجشنبه  ۲۱آذر ماه،
نیز تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند میگویند :زمزمههای
اخراج به گوش میرسد .مسئوالن میگویند :در طرح
تحول سالمت با کسری بودجه مواجه شدهایم و به همین
دلیل نمیتوانیم همه نیروها را حفظ کنیم و بایستی تعدادی
از حدود هزار نفر نیروهای شرکتی این طرح را تعدیل
کنیم .در این گزارش به نقل از معترضین آمده که :روز
پنجشنبه نیز قرار بوده آزمونی برای توانسنجی این
کارکنان برگزار شود و براساس نتایج آن ،تعدادی از
نیروهای شرکتی حذف شوند که بسیاری از کارکنان
شرکتی به نشانه اعتراض در این آزمون شرکت نکردهاند.
یکی از حاضران در تجمع امروز شنبه ،میگوید :برخی
شرکتها  ۲ماه و برخی دیگر ۴ ،ماه است که حقوق
کارکنان شرکتی طرح تحول سالمت را نپرداختهاند .وی
همچنین افزود :بهتر است برای تامین کسری بودجه فکر
دیگری بکنند و نیروی انسانی شاغل را بیکار نکنند.

تجمع کارگران شرکت خدمات زیر بنایی
والفجر رفسنجان در اعتراض به  ۵ماه
معوقات مزدی
ظهر روز یکشنبه  ۲دی ماه ،به گزارش کارگران کرمان به
نقل از پایگاه خبری خانه خشتی؛ جمع  ۲۱نفره ای از
کارگران رنجدیده شرکت تعاونی خدمات زیربنایی والفجر
رفسنجان ،دراعتراض به  ۰ماه حقوق عقب مانده ،نداشتن
امنیت شغلی و قراردادِ کاری ،در مقابل دفتر امام جمعه این
شهر تجمع کردند .نماینده این کارگران در گفت و گو با
خبرنگار خانه خشتی ،اظهار داشت :این کارگران از  ۴تا ۰۱
سال سابقه کار دارند اما به خاطر برخی منافع شخصی با
آنان قرارداد ماهانه منعقد می کنند .مسئولین شرکت اصال
پاسخگو نیستند ،جواب ما را نمی دهند .هم اکنون  ۴۷نفر
بر سر کار هستند ولی به ما می گویند تعطیل هستیم! اگر
تعطیلی است همه باید تعطیل باشند اگر نه الاقل حقوق ما
را بدهند .اعتراض کارگران این است که بعد از  ۰ماه کار
کردن بدون حقوق ،جواب زن و بچه هایمان را چه بدهیم
کردیم؟
کار
کجا
بگوییم

تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!
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کارگران تراورس لرستان و خوزستان 3

تجمع اعتراضی کارگران حمل و نقل خلیج

تجمع کارگرانِ رسمیِ انتقالی

ماه معوقات مزدی دارند

فارس مقابل وزارت اقتصاد و دارایی

معدن سنگرود به طبس

صبح روز یکشنبه  ۲دی ماه ،به دنبال برپایی تجمعات
صنفی کارگران تراورس در نقاط مختلف کشور ،گروهی از
کارگران شرکت پیمانکاری ابنیه ،بار دیگر به صورت
جداگانه اما همزمان در دو استان لرستان و خوزستان
مبادرت به تجمع اعتراضی نمودند .کارگران معترض در
لرستان در محل کار خود "درزین خانه" و درخوزستان
مقابل ساختمان اداره کل راه آهن زاگرس تجمع کردند.
 ۱۱۱کارگر در تراورس جنوب و حدود  ۰۱۱کارگر در
تراورس لرستان مشغول به کار هستند .در گزارش به نقل
از کارگران گفته شده که :پرداخت مطالبات مزدی ماههای
مهر ،آبان و آذرماهِ شان به تاخیر افتاده است .این در
شرایطی هست که در سالجاری تنها  ۴ماه از حق بیمه
این کارگران پرداخت شده است .شرکت تراورس یکی از
شرکتهای اقماری راهآهن است که امور نگهداری خط و
ابنیه فنی خط آهن را انجام میدهد.

تجمع اعتراضی صیادانِ بردخون نسبت به
فعالیت شناورهای کف روب
روز یکشنبه  ۰۴آذر ماه ،یکی از صیادانِ بردخون اطالع داد
که :جمعی از صیادان بخش بردخون از توابع شهرستان
دیر ،واقع در جنوب شرقی استان بوشهر ،در اعتراض به
حضور کشتیهای کفروب در منطقه در مقابل ساختمان
بخشداری دست به تجمع اعتراضی زدند .در این گزارش به
نقل از این صیاد آمده است که :در سالهای اخیر حضور
شناورهای خارجیِ حاضر در آبهای خلیجفارس باعث از
بین رفتن منابع دریایی شدهاند و این موضوع باعث کاهش
چشمگیر درآمد صیادان شده است .وضعیت منطقه از
نظرکار و کسب درآمد مساعد نیست یعنی منبع درآمدی به
جز صیادی وجود ندارد .در این گزارش در مورد شناورهای
کف روبگفته شده که :در حرفه صیادی شناورهای
کفروب ،به شناورهایی گفته میشود که گونههای مختلف
آبزیان را از کف دریا صید ،میکند.

صبح روز دوشنبه  ۲دی ماه ،تعدادی از مجموع ۰۴۱۱
کارگر شرکت حمل و نقل خلیج فارس با تجمع مقابل
ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی در تهران ،خواستار
رسیدگی به مشکالت صنفی خود شدند .این کارگران که از
محل کارشان در شهرستان اسالمشهر راهی تهران
شدهاند ،مدعی هستند از اردیبهشت سال  ۴۰که مدیریت
شرکت حمل و نقل بینالمللی خلیج فارس به بخش
خصوصی واگذار شد ،روال پرداخت مطالبات مزدی آنها
به هم خورده است .به عنوان مثال در همین مدت پرداخت
مزایایی همچون حق اضافه کاری ،کارانه ،بهرهبری و بیمه
تکمیلی کارگران شاغل در این شرکت با تاخیرهایی همراه
بوده است.

صبح روز پنجشنبه  ۰۱آذر ماه ۲۲ ،نفر از کارگران دائمی
انتقالی معدن زغال سنگ البرز غربی به طبس ،دراعتراض
به اصرار شرکت طرح توسعه معادن زغال سنگ طبس
برای تبدیل وضعیت قرارداد کار آنها به پیمانی ،دست به
تجمع اعتراضی زدند .کارگران معترض میگویند :مدیران
شرکت طرح توسعه معادن زغال سنگ طبس هیچ توجهی
به مخالفت ما کارگران دائمی برای پیمانی شدن ندارند.
این بیتوجهیها در حالی ادامه دارد که ما کارگران ناچار
شدیم امروز پنجشنبه بعد از چند ساعت اجتماع صنفی در
مقابل ساختمان اداره کار طبس حاضر شده و در ادامه برای
بیان مشکالت خود به فرمانداری شهرستان مراجعه کنیم.
کارگران معدن سنگرود در خصوص علت انتقالشان به
طبس میگویند :از دی ماه سال  ۴۲و پس از آنکه فعالیت
معدن زغال سنگ البرز غربی متوقف شد ،به معدن زغال
سنگ پرورده که از واحدهای زیرمجموعه سازمان توسعه و
نوسازی معادن ایران محسوب میشود ،منتقل شدیم .پس
از گذشت  ۲سال از این جابجایی ،از  ۴ماه قبل تاکنون
اصرار و اعمال فشارِکارفرمای جدید برای تبدیل وضعیت
استخدامی کارگران دائمی به پیمانی به نسبت قبل ،هر روز
بیشتر شده است.

اعتراضِ  3۵نفر از رانندگان بخش ماشین

مصدومیت شدیدِ یک دستفروش دیگر

آالت فاز  62کنگان

توسط ماموران سد معبر شهرداری مشهد!

روزهای دوشنبه  ۲و سه شنبه  ۰دی ماه ،حدود  ۲۰نفر از
رانندگان بخش ماشین آالت فاز  ۰۴کنگان ،بابت پرداخت
نشدن معوقات مزدی خود اعتراض کردند .در گزارش به
نقل از کارگری آمده که :آنان در خرداد ماه  ۱۱درصد ،و
مرداد ماه  ۷۱درصد دستمزد خود را دریافت کردهاند و بابت
ماههای شهریور ،مهر ،آبان و آذر نیز طلبکارند .این
رانندگان در داخل و خارج از تاسیسات فاز  ۰۴وظیفه حمل
و نقل و جابه جایی کارگران و پرسنل را عهده دار هستند.

جان باختن یک کارگر و مصدومیت
مطالبات صنفی کارگران شرکت حمل و

 3کارگر دیگر در حین کار

نقل بینالمللی خلیج فارس

در پروژه آزادراه تهران-شمال

صبح روز یکشنبه  ۰۴آذر ماه ،شماری از کارگران شرکت
حمل و نقل بینالمللی خلیج فارس از محل کارخود در
منطقه اسالمشهر ،باردیگر به تهران آمده و این بار مقابل
ساختمان شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران واقع
درمیدان فاطمی تهران تجمع کردند .کارگران معترض می
گویند :بابت مطالبات صنفیمان در یکسال گذشته بارها
مقابل نهاد های مختلف دولتی در شهرستان اسالمشهر و
تهران تجمع کردهایم که آخرین تجمع در روز سه شنبه
 ۰۲آذر ماه ،مقابل یکی از دفاتر اصلی شرکت واقع در چهار
راه چیت سازی برپا شد.

روز یکشنبه  ۰۱دی ماه ،پل در حال ساختی در منطقه
شهرستانک ،روستای الویز در پروژه قطعه یک آزادراه
تهران به شمال در استان البرز ،ریزش میکند که در نتیجه
آن  ۲کارگر زیر آوار محبوس میشوند .بر اساس این
گزارش؛ بعد از حادثه گروههای امداد و نجات جمعیت
هالل احمر شهرستان البرز ،موفق به نجات جان  ۲کارگر
میشوند اما یک کارگر که زیر یک قطعه بتنی محبوس
شده بود ،جان خود را از دست میدهد .آتشنشانان بعد از
چند ساعت تالش موفق میشوند جسد وی را از زیر آوار
بیرون بکشند.

پیروز باد انقالب!

روز شنبه  ۴دی ماه ،فیلم کوتاهی در فضای مجازی منتشر
شد که بازهم ماموران سد معبر شهرداری مشهد ،در
برخورد با یک دستفروش و این بار بر روی پلی به نام
سجاد در منطقه ۰۰شهر مشهد ،مرتکب خشونت میشوند.
ماموران سد معبر که بیشتر از  ۲نفر بودند پس از ضرب و
شتم دستفروش ،ترازوی وی را میشکنند و یکی از آنها در
پاسخ به اعتراض عابری که خواسته بود جلوی این اتفاق را
بگیرد ،مدعی میشود که دستفروش در حال "فیلم بازی
کردن "است .در ادامه ماموران شهرداری دستفروش را
کشان کشان از روی پلههای برقی پل سجاد پایین میبرند
و ابدا به اعتراض افراد حاضر در محل توجهی نمیکنند .بر
اساس این گزارش ،شهردار منطقه  ۰۰از انتقال دستفروش
به بیمارستان ابنسینا با توجه به دستور قضایی خبر داده
است.

زنده باد کمونیسم!
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انفجار و آتشسوزی در پتروشیمی کاوه و

کارگران کارخانه کیان تایر در اعتراض به

پرداخت نشدن مطالبات مزدی و تجمع

مصدومیت شدید  1کارگر!

عدم امنیت شغلی خود درمقابل نهاد

اعتراضی کارگران پروفیل ارومیه

روز جمعه  ۱دی ماه ۱ ،کارگر طرح متانول پتروشیمی کاوه
در حین کار بر اثر انفجار در لوله انتقال گاز متان و
آتشسوزی  ،مصدوم و به بیمارستان های شهرستان
کنگان منتقل شدند .بر اساس این گزارش ،طرح پتروشیمی
کاوه با ظرفیت تولید ساالنه  ۴میلیون و  ۲۰۱هزار تن به
عنوان بزرگترین مجتمع تولید متانول ایران و جهان بوده
که پیش بینی می شود تولید آزمایشی در این طرح
پتروشیمی تا پیش از پایان سال جاری آغاز شود .روز شنبه
 ۴دی ماه ،فرماندار شهرستان دیر در استان بوشهر گفت:
حادثه روز جمعه در طرح متانول ایران مربوط به نشت یک
واشر در خطوط راه اندازی این طرح بود که  ۲مصدوم
برجای گذاشت .وی با بیان اینکه خبرهایی که درباره
انفجار در این واحد منتشر شده صحت ندارد ،نامبرده گفت:
کارگران این واحد در حال تست خطوط راه اندازی بودند
که بخارات ناشی از نشت واشر به سمتشان رفت و آنها را
مصدوم کرد.

بازنشستگان صندوق فوالد کشور با
اعتراضات پیگیر ،سرانجام مستمری
آبان ماه خود را دریافت کردند!
روز پنجشنبه  ۲۱آذر ماه ،یکی از بازنشستگان صنعت فوالد
کشور گفت :مستمری آبان ماه تمامی بازنشستگان صنعت
فوالد کشور بعد از چندین مرحله اعتراض صنفی مقابل
نهادهای مختلف دولتی روز چهارشنبه  ۴۴آذر ماه ،پرداخت
شده است .در حال حاضر مجموع بازنشستگان صنعت
فوالد کشور هنوز مابهالتفاوت مربوط  ۱ماه افزایش حقوق
سال  ۴۰را از صندوق بازنشستگی فوالد طلبکارند.

تجمع و اعتصاب کارگران خدماتی منطقه
 ۵ ،2و  1شهرداری کرج
صبح روز شنبه  ۰۱آذر ماه ،یکی از کارگران شهرداری کرج
گفت :حدود  ۰۱نفر از کارگران خدماتی مناطق  ۰ ،۴و ۱
شهرداری کرج در اعتراض به پرداخت نشدن دست کم ۲
ماه از معوقات مزدی ،دست از کار کشیده و مقابل
ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردهاند .این کارگران
بخشی از نیروهایی هستند که از طریق شرکتهای
پیمانکاری در شهرداری کرج مشغول کارند و جدا از
مطالبات مزدی ،چندین ماه حق بیمه آنها نیز به حساب
تامین اجتماعی پرداخت نشده و برای همین تمدید دفترچه
بیمههای آنها با مشکالتی مواجه است .در همین رابطه،
یکی از اعضای شورای شهر کرج با تایید معوقات مزدی
کارگران شهرداری کرج به رسانهها گفت :پیگیر مطالبات
کارگران شهرداری کرج هستیم .تجمع کنندگان کارگران
مناطق  ۰ ،۴و  ۱شهرداری کرج هستند که دست کم  ۴تا
 ۲ماه معوقات مزدی از کارفرمایان خود طلبکارند.

ریاست جمهوری دست به اعتراض زدند

صبح روز دوشنبه  ۴۱آذر ماه ،جمعی از کارگران کارخانه
کیان تایر در اعتراض به تاثیرات نامطلوب کاهش سطح
تولیدات این واحد صنعتی در اثر عملکرد نامطلوب مدیریت
موقت ،مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند .کارگران
معترض می گویند :مدیریت کارخانه کیانتایر از اواسط
دهه هشتاد بر عهده هیات حمایت از صنایع که مسئولیت
آن را وزارت صنعت ،معدن و تجارت برعهده دارد ،قرار
گرفته است .در ماههای گذشته اعضای این هیات با
اقدامات خود زمینه کاهش تولیدات این واحد صنعتی را
فراهم کردهاند که با ادامه این روند ،ما نگران امنیت شغلی
خود هستیم که در معرض خطر قرار بگیرد .صبح روز
دوشنبه  ۴۷آذر ماه ،جمعی از کارگران بازنشسته کارخانه
الستیک سازی کیان دراعتراض به پرداخت نشدن سنوات
ایام خدمت خود تجمعی را مقابل وزارت صنعت ،معدن و
تجارت برپا کردند .مجموع بازنشستگانی که هنوز بابت
سنوات پایان خدمت خود از کارخانه الستیک البرز
طلبکارند در حدود ۲۱۱نفر است که از سال  ۴۱به بعد
تدریجا بازنشسته شدهاند ،مطابق تعهدی که اعضای هیات
حمایت از صنایع در مقام مدیریت موقت کارخانه ایران تایر
در زمان بازنشستگی این کارگران داده بودند ،قرار بود که
تا تسویه کامل سنوات پایان خدمت ،هر ماه  ۰۱۱هزار
تومان به آنها پرداخت شود .شماری از این معترضان در
روز سه شنبه  ۷آذر ماه ،نیز تجمعی مشابهی را مقابل
وزارت صنعت ،معدن و تجارت برگزار کرده بودند ،آن زمان
مسئوالن این وزارتخانه وعده دادند که پیگیر حل و فصل
مطالبات بازنشستگان هستند.

جان باختن یک کارگر و مصدومیت 4
کارگر دیگر در شهرک صنعتی عجب شیر
روز یکشنبه  ۰۴آذر ماه ،محسن قادری رئیس شبکه
بهداشت شهرستان عجب شیر گفت :شب شنبه  ۰۱آذر
ماه ،در اثر حادثه نشت گاز اسیدی در شهرک صنعتی
عجب شیر یک کارگر  ۲۱ساله جان خود را از دست داد و
 ۲کارگر دیگر مصدوم شدند که همه مصدومان توسط
امدادگران شبکه بهداشت به بیمارستان سینا در تبریز
منتقل شدند.

روز شنبه  ۴۰آذر ماه ،کارگران کارخانه پروفیل ارومیه
ضمن بر پائی یک تجمع اعتراضی گفتند :شمار معترضان
نزدیک به  ۰۱نفر می باشد که در  ۰۰ماه گذشته با مشکل
پرداخت معوقات مزدی مواجه بودهاند و فعالیت تولیدی
محل کارشان از یک ماه قبل متوقف شده و در نتیجه آن،
بالتکلیف شدهاند .کارگران پیش از این نیز چندین بار در
محوطه کارخانه و مقابل ساختمان نهادهای دولتی استان و
شهرستان دست به اعتراض صنفی زدهاند .در عین حال ۴۷
نفر از همکارانشان نیز برای پیگیری قانونی مطالبات
صنفی خود به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ارومیه
شکایت کردهاند .کارخانه لوله پروفیل ارومیه در فاز دوم
شهر صنعتی ارومیه واقع شده و دست کم  ۰۱۱کارگر در
آن مشغول بکار هستند.

دستمزد آبان ماه کارگران حفاری شمال،
علیرغم وعدهها پرداخت نشد
روز یکشنبه  ۲دی ماه ،کارگران حفاری شمال گفتند :از ۴
هفته قبل از شب یلدا به ما وعده دادند که حداکثر تا روز
چهارشنبه  ۴۴آذر ماه ،حقوق آبان ماه پرداخت میشود.
ولی علیرغم این وعدهها ،هیچ اتفاقی نیافتاده است و هنوز
هم تا این لحظه (ظهر روز یکشنبه  ۲دی ماه) ،حقوق آبان
ماه ما را پرداخت نکرده اند .این کارگران که تعدادشان
بیش از  ۴هزار نفر است معتقدند ،با اجرای طرح اصالح
ساختار ،رتبههای شغلی تعداد زیادی از کارکنان کاهش
یافته ،بنابر این تاخیرهای طوالنی در پرداخت مطالبات نیز
مزید بر علت شده است.

نگهبان برج میالد به علت مشکالت مالی
خود را در حین کار حلق آویز کرد!

بر اساس اعالم سرپرست دادسرای جنایی استان تهران:
فردی که روز جمعه  ۴۲آذر ماه ،خود را در طبقه همکف
برج میالد حلق آویز کرده از مدیران این برج نیست بلکه
نگهبان این طبقه است که بر اثر مشکالت مالی دست به
اینکار زده است .وی همچنین گفت :عصر روز جمعه ،یکی
از کارگران خدماتی برج میالد هنگامی که قصد تمیز
کردن یکی از اتاقها را داشت با جسد حلق آویز یکی از
پرسنل این برج رو به رو شد و بالفاصله این فرد موضوع را
به مسئوالن برج اطالع داده و پس از آن ،موضوع به
رسید.
پلیس
اطالع

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست!
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کارگر اخراجی الستیک البرز (بارز)8 :

تجمع اعتراضی  22۲کارگر اخراجی در

ماه است در دادگاه ها سرگردانم !

پی پلمب و توقف تولیدِ کارخانه ماشین
آالت صنعتی تراکتورسازی تبریز

یک کارگرِ اخراجیِ پیمانکاری الستیک بارز در کردستان،
روز دوشنبه  ۴۱آذر ماه ،از  ۱ماه سرگردانی و بالتکلیفی در
هیاتهای تشخیص و حل اختالف سخن گفت .به گزارش
این کارگر :او به همراه چند نفر دیگر از همکارانش،
فروردین ماه سال جاری از کار بیکار شدند .تعدادی از
همکارانش به بیمه بیکاری مراجعه کردند ،اما او در اداره
کار با خواست بازگشت به کار ،طرح دعوی کرد .در این
گزارش به نقل از این کارگر اخراجی آمده که :من را به
بهانه اتمام پروژه پیمانکاری اخراج کردند ،اما پروژه
فوقالذکر همچنان فعال است .قرارداد من هم بدون تاریخ
بوده و بنابراین بایستی با بازگشت به کار من موافقت شود.
در صدور رای نهایی ،تعلل شده و اکنون  ۱ماه است که
سرگردان و بالتکلیفم .این همه تاخیر برای من کارگر قابل
تحمل نیست و خانوادهام منبع درآمدی ندارد .اگر زودتر
تکلیفم روشن میشد ،خیلی بهتر بود .آخر دو ماه و چند
روز مهلت برای بازرسی؟ به نظرتان زیاد نیست؟ در این
گزارش در خاتمه گفته شده که :از قرار معلوم ،در هیات
تشخیص ،ادعای من پذیرفته نمیشود و به همین دلیل
هم من به این رای اعتراض کردم .پس از چند ماه در روز
سه شنبه  ۴آبان ماه ،دادگاه حل اختالف برگزار شد و
پرونده به بازرسی ارجاع گردید تا مشخص شود که آیا
پروژه همچنان فعال است یا خیر .اما نتیجه این بازرسی و
حکم نهایی ،قرار است روز سه شنبه  ۰۴دی ماه ،بعد از
برگزاری جلسه حل اختالف ،صادر شود .این سرگردانی در
شرایطی است که مسئوالن اداره کار میگویند" :روال
قانونی در حال طی شدن است".

تجمع کارگران راهآهن آذربایجان شرقی
دراعتراض به معوقات مزدی خود
صبح روز یکشنبه  ۴۱آذر ماه ،شماری از کارگران
پیمانکاری راهآهن آذربایجان شرقی با تجمع درمقابل
ساختمان اداره کل راه آهن تبریز ،خواستار رسیدگی به
مشکالت صنفی خود شدند .این کارگران که تعدادشان
حدود  ۴۱۱نفر تخمین زده میشود ،دلیل اعتراض خود را
تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی و بیمهای عنوان کردند.
کارگران معترض یکی دیگر از مشکالت خود را نداشتن
امنیت شغلی به سبب داشتن قرار دادهای کوتاه مدت
اعالم کردند که باعث تشدید نگرانیها شده است.

روز پنجشنبه  ۴۲آذر ماه ،کارخانه ماشین آالت صنعتی
تراکتورسازی تبریز که دست کم  ۲۱سال از آغاز
فعالیتاش میگذرد ،پلمب و فعالیتش متوقف شد و در
نتیجه  ۴۴۱کارگر این واحد تولیدی بیکار شدند .صبح روز
شنبه  ۴۰آذر ماه ،جمعی از کارگران در اعتراض به شرایط
پیش آمده ،مقابل درب ورودی ساختمان کارخانه تجمع
کرده و از مسئوالن دولتی در خواست رسیدگی کردند.
روز یکشنبه  ۴۱آذر ماه ،تعدادی از نمایندگان مجلس
شورای اسالمی ازحوزههای انتخابیهِ تبریز ،آذر شهر و
اسکو در درباره رفع پلمب و آغاز به کار شرکت ماشین
آالت صنعتی ایران به وزیر کشور ودادگستری تذکر دادند.
متن این تذکر کتبی به شرح ذیل است :با وجود تعیین
تکلیف مالکیت ماشین آالت صنعتی تراکتور سازی و
تحویل آن به شرکت تراکتور سازی ،پلمب کارخانه و ایجاد
مشکالت جدید ضمن آسیب به تولید باعث مشکل برای
کارگران عزیز شده است .مناسب است تدابیر عاجل و
فوری برای اجتناب از ادامه وضعیت ناهنجار وپیش آمده
اتخاذ فرمایید .صبح روز دوشنبه  ۴۷آذر ماه ،در سومین
روز از تجمع اعتراضی ،کارگران کارخانه ماشین آالت
صنعتی تراکتورسازی ایران در تبریز خواستار رفع
مشکالتشان شدند .صبح روز سه شنبه  ۴۱آذر ماه،
کارگران در ادامه اعتراض خود اعالم داشتند :در حال
حاضر مسئولیت نگهداری از این واحد صنعتی برعهده اداره
تسویه و امور ورشکستگی دادگستری شهرستان تبریز است
و در راستای واگذاری این واحد صنعتی شرکت
تراکتورسازی تبریز از تک تک آنها خواسته است تا وکالت
نامهای را امضا کنند .مفاد این وکالتنامه در ارتباط با
وضعیت مطالبات صنفی آنهاست و از آنجا که متن این
وکالت نامه تضمین کننده خواستههای آنها نیست آنها
حاضر به امضا ء آن نیستند .کارگران معترض می گویند:
خریدار جدید حاضر نیست تا زیر بار تعهدات مالی و سایر
مطالبات کارگران کارخانه برود و این درحالی است که
ارزش مجموع مطالبات آنها حدود  ۰۱میلیارد تومان برآورد
میشود .در عین حال در جریان این واگذاری هیچ تضمینی
از بابت استمرار اشتغال آنها به وسیله کارفرمای تازه وجود
ندارد .به همین دلیل اکنون چند وقتی است که بابت امضاء
وکالتنامه تحت فشار قرار دارند.

تجمع تعدادی از کارگران جایگاههای
 CNGدر کالله استان گلستان در اعتراض
به اخراج توسط پیمانکار جدید
روز دوشنبه  ۴۷آذر ماه ،کارگران گفتند :تغییرات مدیریتی
در شهرداری به تغییر پیمانکار انجامیده و پیمانکار جدید
نیز ،چارت نیروها را به میل خود تغییر داده و با برخی

کارگر زندانی آزاد باید گردد!
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نیروهای قدیمی ،قرارداد امضاء نکرده است .کارگران اخراج
شده به همراه خانوادههایشان در چند روز گذشته مقابل
شهرداری تجمع کردند و خواستار رسیدگی به اوضاع شغلی
خود شدند .این کارگران رایزنیهایی نیز با فرمانداری کالله
داشتهاند .یکی از حاضران در تجمع میگوید :وضعیت
معاش خانوادههایمان بعد از این بیکاریِ نامنتظره با
دشواری روبرو شده و در این اوضاع از شورای شهر و
فرمانداری کالله میخواهیم صدای ما را بشنوند و به
مشکالت ما رسیدگی کنند.

مصدومیت یک دستفروش مالیری در
حمله ماموران شهرداری!

صبح روز یکشنبه  ۴۱آذر ماه ،ماموران سد معبر شهرداری
مالیر در میدان آزادی این شهر با دستفروشانی که بساط
میوهفروشی پهن کرده بودند ،درگیر شدند .در این درگیری،
یکی از میوهفروشان از ناحیه پا ،مصدوم و به بیمارستان
منتقل شد .برادر میوه فروش مصدوم می گوید :من و
برادرانم صاحب چندین دهنه مغازه در میدان آزادی مالیر
هستیم و صبح یکشنبه مشغول استراحت بودیم که متوجه
شدم نیروهای سد معبر شهرداری در حال جمعآوری
میوههای ما هستند .پس از اعتراض به نیروهای شهرداری،
آنها که همگی باتوم و چوبدستی داشتند به صورت
گروهی به دستفروشان حملهور شده و با باتوم به جان ما
افتادند ،در این درگیری پای برادرم آسیب دید و سرش نیز
ضربه خورد و جای باتوم روی بدن من به وضوح مشخص
است .در این رابطه روابط عمومی شهرداری مالیر گفت:
بعد از آنکه ماموران شهرداری به دستفروشانی که ۱۱
درصد پیاده رو را اشغال کرده بودند تذکر دادند،
دستفروشان به آنها حملهور شدند .ماموران مجبور شدند از
خودشان دفاع کنند .فرد مصدوم پیش از این سابقه کیفری
داشته و زندان رفته و در ارتباط با ایجاد مزاحمت بارها از او
شکایت شده است .روابط عمومی شهرداری مالیر در پاسخ
به این سئوال که چرا ماموران سد معبر ،باتوم به همراه
دارند گفت :باتومی درکار نبوده اصوال باتوم جزء تجهیزات
فردی شهرداری نیست ،ماموران شهرداری پس از حمله
دستفروشان ،با دست خالی از خودشان دفاع کردند که یکی
از این ماموران نیز به شدت مصدوم و در بیمارستان امام
حسین بستری است .وی با رد اتهامات رسانهها گفت:
اینها همه شانتاژ خبری است و با استفاده از فضای
مجازی توانستهاند ماموران شهرداری را مقصر جلوه بدهند.
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 2۲۲کارگران شهرداری زابل  3ماه

جان باختن  ۵کارگر شرکت بازیافت

 3کارگر در یک کارگاه صنعتی در پردیس

دستمزد خود را دریافت نکرده اند

اصفهان بر اثر سقوط در چاه فاضالب

بر اثر گاز گرفتگی جان خود را

به گزارش روز سه شنبه  ۰۴دی ماه ،یکی ازکارگران
شهرداری زابل گفت :این کارگران بارها به شهرداری و
شورای شهر مراجعه کردهاند ولی تاکنون هیچ مرجعی
پاسخگوی آنها نبودهاست .کارگران شهرداری می
گویند:بیشترِ پاکبانان و کارگران خدماتی شهرداری ،مستاجر
هستند و در بی پولیِ فعلی ،نه تنها در پرداخت اجاره
خانههایمان درماندهایم بلکه به همه کسبه و اهالی محل
مقروضیم ،حتی به نانواییها .مقامات و مسئوالن ،کمبود
بودجه را بهانه می کنند و میگویند باید باز هم صبر کنید.
این در حالیست که هیچ راهی برای تامین مخارج یومیه
خانواده نداریم.

شنبه  ۴دی ماه ۰ ،کارگر شرکت بازیافت و تولید مواد اولیه
پالستیک در اصفهان بر اثر سقوط در سپتیک "گندانبار "
چاه فاضالب ،جان خود را از دست دادند .مدیرروابط
عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
اصفهان گفت :با استناد به گفته های شاهدان عینی،
کارگران در حال تخلیه سپتیک اصلی چاه فاضالب بودند
که پمپ آن دچار گرفتگی میشود .یکی از کارگران جهت
رفع عیب پمپ و در حین پایین رفتن از چاه دچار
گازگرفتگی شده و درون چاه سقوط میکند ،افراد دیگر
بدون علم و تجهیزات کافی یکی پس از دیگری وارد چاه
شده و پس از اولین تنفس دچار حادثه و سقوط به انتهای
چاه میشوند ۲ .تن از کارگران تبعه افغانستان و یک نفر
دیگر ایرانی بوده است.

از دست دادند

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری
راهآهن زنجان

شب جمعه یکم آذر ماه ۲ ،کارگر جوانِ شاغل در یکی از
کارگاههای صنعتی سیاهسنگ در پردیس ،بر اثر مسمومیت
بر اثرگاز و بخاری بدون دودکش ،جان خود را از دست
دادند .بر اساس این گزارش ،پیکر جانباختگان برای
مشخص شدن علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل
شده است.

اعتراض کارگران مجتمع کِک سازی و
پاالیشگاه قطران زرند

بازنشستگان فوالد مبارکه و ذوب آهن
اصفهان بار دیگر مقابل ساختمان
استانداری این شهر تجمع کردند!

روز یکشنبه  ۴۱آذر ماه ،گروهی از کارگران پیمانکاری
شاغل در پروژه دو خطه کردن راهآهن زنجان به تهران،
بابت مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان استانداری زنجان
تجمع کردند .کارگران معترض علت برپایی این تجمع
اعتراضی را پرداخت نشدن معوقات مزدی خود که دست
کم  ۲تا  ۱ماه به تاخیر افتاده است ،عنوان کردند .این در
حالی است که در سال جاری کارفرما هنوز با آنها قرار
دادی امضاء نکرده است و با وجود آنکه بازرسی اداره کار
پیگیر است اما هنوز نتیجهای حاصل نشده است.

 2۲۲کارگر شرکت پیمانکاری تالون و 4
ماه معوقات مزدی
روز یکشنبه  ۴۱آذر ماه ،کارگران شرکت پیمانکاریِ تالون
در پروژه آزاد راه تهران به شمال در تماس با رسانه ها
گفتند :این شرکت که پیمانکار اجرای تونل پل زنگوله
محور کندوان درآزاد راه تهران به شمال است از  ۲ماه
پیش معوقات مزدی بیش از  ۴۱۱کارگر خود را پرداخت
نکرده است .علیرغم به تاخیر افتادن  ۲ماه دستمزد ،سختی
کارِکارگران شاغل در این مجموعه پرداخت نمیشود و در
زمینه بیمه تامین اجتماعی هم کارگران دچار مشکل
هستند .کارگران آخرین حقوقی که دریافت کرده اند مربوط
به دستمزد مرداد ماه سال جاری بوده که آبان ماه ،به
حسابشان واریز شده است.

صبح روز شنبه  ۴۰آذر ماه ،بازنشستگان فوالد مبارکه و
ذوب آهن اصفهان اعالم کردند :ما خواستار وصول
مطالبات محقق نشده و پرداخت به موقع مستمری
بازنشستگی خود هستیم با وجود اعتراضات مکرر هنوز
مطالبات صنفی ما برآورده نشده است .روز دوشنبه  ۴۷آذر
ماه ،گروهی از بازنشستگان فوالد مبارکه و ذوب آهن
اصفهان در ادامه پیگیریهای قبلی خود ،با انجام
راهپیمایی در خیابان آمادگاه شهر اصفهان ،مقابل ساختمان
مرکز صدا و سیمای استان اصفهان تجمع کردند .در ادامه
این اعتراض روز سه شنبه  ۴۱آذر ماه ،گروهی از
بازنشستگان فوالد مبارکه وذوب آهن اصفهان در این روز
برای چندمین بار مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.
آنها میگویند :در حالی  ۴ماه پرداخت مستمری
بازنشستگی مان به تاخیر افتاده اما روز دوشنبه  ۴۷آذر ماه،
برخی از مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس در رسانهها
خبر از پرداخت بخشی از حقوقمان را در روز سه شنبه داده
بودند که تا این لحظه خبری از آن نیست.

مصدومیت  61کارگر در اثر انفجار
در شرکت پرسی گاز دزفول
عصر روز یکشنبه  ۲دی ماه ،مدیریت مرکز حوادث و
فوریت های پزشکی دزفول گفت :حوالی ساعت پنج بعد از
ظهر بر اثر انفجاری در شرکت پرسی گاز دزفول واقع در
شهرک حمزه از توابع دزفول ۰۱ ،کارگر مصدوم شدند که
توسط اورژانس  ۰۰۰به بیمارستان های اهواز منتقل شدند.
وی همچنین ادامه داد ۴ :نفر از مصدومین کارگر زن و ۰۲
نفر دیگر کارگران مرد بودند.

بر اساس گزارش روز شنبه  ۴۰آذر ماه ،جمعی از کارگران
مجتمع کِک سازی و پاالیشگاه قطران زرند در تماس با
رسانه ها گفتند :از آذرماه سال  ۴۰که مدیریت این واحد
صنعتی به بخش خصوصی سپرده شده است ،پرداخت
مطالبات مزدی و بیمهای آنها با تاخیرهایی همراه بوده
است .مجتمع کک سازی و پاالیشگاه قطران زرند زیر
مجموعه شرکت دولتی تهیه و تولید مواد معدنی است و در
حال حاضر  ۱۱۱کارگر از طریق آزمون استخدام شدهاند
که زیر نظر مدیریت خصوصی مشغول کارند .از این تعداد
 ۲۰۱نفر از آنها روزمزد دائم ۲۱۱ ،نفر قرارداد معین و ۰۱۱
نفر از آنها کارگر پیمانکاری هستند .گزارش با اشاره به ۴
بار تجمع اعتراضی این کارگران بابت همین مطالبات به
نقل از آنها افزود :وقتی از مدیران مجتمع پرسیدیم که چرا
آن را به بخش خصوصی اجاره داده ایدگفتند که برای پیاده
سازی اصل  ۲۲و قانون اینکار را کردهایم .اما هیچ کجای
اصل  ۲۲صحبت از اجاره دادن نکرده و ماهم این استدالل
را نمیپذیریم .کارگران قطران زرند که به دلیل داشتن
حرفهای که محیط آن در مجاورت حرارت  ۰۴۱۱درجهای
قرار دارد در درازمدت با خطر مشکالت ریوی مواجهند ،می
افزایند :حاال با بدعهدیهایی که کارفرما در واریز حق
بیمهها انجام داده است ،دسترسی آنها به خدمات بهداشتی
با محدودیتهایی همراه شده است .به غیر از تاخیر در
پرداخت حق بیمه و مزایای مزدی ،این کارگران از واریز
نشدن کسورات مربوط به اقساط وامهای بانکی و هزینه
بیمه تکمیلی نیز شاکی هستند و در عین حال از کاهش
حق مرخصی خود و نیز کاهش میزان اضافهکاری انتقاد
دارند.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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ماهنامه کارگری
دولت نباید قوت غالب اکثریت زیر خط
فقر جامعه را از آنها بگیرد!

به گزارش روز چهارشنبه  ۴۴آذر ماه ،عضو به اصطالح
فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی در ارتباط با
حذف یارانه نان در بودجه سال  ۴۷گفت :آزاد کردن قیمت
نان ،یک اشتباه است و در شرایط فعلی با این همه فقر و
بیکاری ،دیگر نمیتوانند بهانه بیاورند که مردم در مصرف
نان اسراف میکنند و میخواهیم با باال بردن قیمت ،از
ریخت و پاش و ایجاد ضایعات نان جلوگیری کنیم .با این
مساله نباید بازی کرد ،قیمت نان در جامعه امروز به
هیچوجه شوخیبردار نیست .دولت باید بداند در حال
حاضر ،بعضیها توان پرداخت همین قیمت را برای نان
ندارند و با یارانه نقدی که دریافت میکنند ،فقط نان خالی
میخرند .حاال حساب کنید قرار باشد نان گران شود ،آن
وقت با  ۴۱۱یا  ۲۱۱هزار تومان یارانه نقدی که خانوادهها
دریافت میکنند ،همین نان خالی هم نمیتوانند بخرند .در
منطقهای در قلب همین تهران بزرگ شاهد بودم که
معلمان یک مدرسه ،پول روی هم میگذارند و به نانوای
محل میدهند تا به مردم نان رایگان بدهد ،وقتی دلیل این
کار را پرسیدم ،معلمان گفتند نمیخواهیم دانشآموزان سر
کالس درس از گرسنگی ،سرگیجه بگیرند و بیهوش
شوند .عضو فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد :از
آنجا که مشکلِ فقر همگانی است ،در همه شهرها و
روستاها و در قلب همین تهران هم وجود دارد ،به نظر من
حذف یارانه نان تصویب نمیشود .ولی اگر هم به احتمال
کم تصویب شود ،به شدت مشکلساز خواهد شد.

اداره اشتغال منطقه آزاد اروند ،رای خود
را به نفع کارگرانِ پیمانکاری پاالیشگاه
آبادان صادر کرد
بر اساس گزارش روز چهارشنبه  ۴۴آذر ماه ،در فروردین
ماه سال جاری شکایتی توسط گروهی از کارگران
پیمانکاری پاالیشگاه نفت آبادان بابت مطالبات مزدی خود
مطرح شده بود که با پیگیری مداوم آنها ،درنهایت هیات
رسیدگی دفتر اشتغال منطقه آزاد اروند ،رای خود را به نفع
کارگران صادر کرد .تعداد این کارگران که از طریق یک
شرکت پیمانکاری در قسمت حمل و نقل پاالیشگاه آبادان
مشغول به کارند ،حدود  ۱۱نفر میشود و تا این لحظه
هیات رسیدگی دفتر اشتغال دفتر منطقه آزاد اروند در
ارتباط با پروندههای مربوط به  ۴۱کارگری که پیگیر

مطالبات خود هستند ،صحت مطالبات مزدی مورد ادعا را
تایید کرده است .براساس راَیی که از هفته اول آبان ماه
گذشته و اوایل ماه جاری از سوی هیات رسیدگی به
اختالف دفتر اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند صادر شده
است ،مدیریت شرکت پیمانکاری "هنر آوران" در مقامِ
کارفرمای سابقِ کارگرانِ بخشِ حمل ونقلِ پاالیشگاهِ
آبادان موظف شده ،مطالباتِ مربوط به مابهالتفاوتِ پایهِ
سنواتیِ طبقهبندیِ مشاغل ،حقوقِ معوقهِ اضافهِ کاری و
تعطیلِ کاری ،حق غذا و حق شب کاری را به آنها
پرداخت کند.

 7نفر از مسئوالن ایمنی و بهداشت کار در
کارخانهها در یک ماه گذشته
بیکار شدهاند!
روز سه شنبه  ۴۱آذر ماه ،به نقل از رئیس کانون مسئوالن
ایمنی و بهداشت کار استان تهران گزارش داده شدکه :تنها
در یک ماه گذشته  ۷نفر از مسئوالن ایمنی و بهداشت کار
استان تهران به خاطر اینکه گزارشهای مربوط به ایمنی
محیط کار را مطابق میل کارفرمایان خود تنظیم نکردهاند،
قراردادهایشان تمدید نشده است .هر ماه در کل کشور عذر
تعدادی از مسئوالن ایمنی به بهانههای مختلف خواسته
میشود چراکه کارفرمایان آنها نمیخواهند که
کوتاهیهایشان در زمینه ایمنسازی کارگاه ،به گوش
بازرسان اداره کار برسد .رئیس کانون مسئوالن ایمنی و
بهداشت کار استان تهران با بیان اینکه مادام که رابطه
مالی مستقیم میان مسئول ایمنی و کارفرمای کارگاه بر
قرار باشد ،کارفرما تالش میکند او را مطیع خود سازد،
گفت :بارها اعالم کردهایم که مسئوالن ایمنی به خاطر
اینکه حقوق بگیر کارفرمایان خود هستند ،امنیت شغلی
ندارند .اگر دست روی دست بگذاریم به همان میزان که
مسئوالن ایمنی با تجربه خود را از دست میدهیم ،شاهد
مرگها و نقص عضوهای بیشتر بر اثر حوادث کار خواهیم
بود.

اعتراض کارگران دارو سازی کوثر نسبت
به انعقاد قراردادهای یک ماهه!
روز سه شنبه  ۴۰آذر ماه ،تعدادی از کارگران شرکت
داروسازی کوثر در اعتراض و انتقاد از عملکرد کارفرمای
شرکت داروسازی کوثر گفتند :با اپراتورهای شرکت قرارداد
یک ماهه منعقد شده است .تا چند ماه پیش اینطور نبود و
قراردادها حداقل  ۲ماهه بود ،اما در چند ماه اخیر با حدود
 ۴۱نفر از اپراتورها ،قرارداد یکماهه منعقد شده است.
کارگران در عین حال نسبت به افزایش حجم کار انتقاد
دارند و میگویند :ساعات کاری ما در ماههای اخیر زیاد
شدهاست .معاون اجرایی داروسازی کوثر در ارتباط با
اعتراضات کارگران گفت :قراردادها برای همه پرسنل
یکماهه نشده ،بلکه براساس ساختارِ ارزیابی مستمر
پرسنل ،قبل از پایان قرارداد ،مدیران و سرپرستان کارکنان
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را ارزیابی میکنند و در صورتی که کارکنان در زمینه تعهد
به کار یا شاخصهای کیفی دیگر ،از سطح مطلوب
برخوردار نباشند ،در موارد محدودی قرارداد  ۲ماهه ،تبدیل
به قرارداد یکماهه میشود .طبق قانون پس از خاتمه
قرارداد در صورت عدم رضایت ،کارفرما میتواند به کارگر
بگوید خداحافظ .ولی ما در شرکت فقط مدت زمان قرارداد
را کاهش میدهیم تا برای کارگری که عملکرد ضعیفی
دارد ،یک تلنگر باشد و البته باید بگویم تعداد کارگرانی که
قراردادشان یکماهه شده ،از انگشتان یک دست هم کمتر
است.

محدودیت وارداتِ ته لنجی و تهدید معاش
 2۲هزار خانواده بوشهری!
روز جمعه  ۰۷آذر ماه ،عضو شورای اسالمی شهر بوشهر
نسبت به تبعات منفی محدودیتهایی که از حدود  ۴ماه
قبل توسط دولت برای ورود کاالهای تهلنجی وضع شده
است ،هشدار داد و گفت :این محدودیتها که از سوی
سازمان گمرک برای ملوانان و خدمه لنج وضع شده است،
شامل  ۴۰درصد مالیات ۲ ،درصد سود بازرگانی و  ۱درصد
هزینه گمرکی است که بیشتر خدمهلنجها توانایی پرداخت
آن را ندارند .مفهوم تهلنجی به کاالهای خارجی گفته
میشود که خدمه شناورها میتوانستند در جریان سفرهای
دریایی خارجی ،بدون پرداخت هزینه مالیاتی یا گمرکی به
همراه خود ،کاالی تهلنجی به ایران بیاورند ،کاالهایی که
بیشتر شامل محصوالت خوراکی ،پوشاک ،لوازم منزل
میشود .در این گزارش به نقل از نامبرده آمده است که:
مطابق مصوبه جدید دولت ،بابت ترخیص کاالهای
تهلنجی ،باید  ۲۰درصد هزینه گمرکی و مالیاتی پرداخت
شود و این در شرایطی است که شمار قابل توجهی از
اهالی بوشهر از طریق گردش مالی ناشی از ورود کاالهای
تهلنجی مشغول کارند .به غیر از ماهیگرانی که برای تامین
معاش خانوادهایشان با مشکالت جدی مواجههستند،
بازهم درآمد بسیاری از ساکنان استان بوشهر هنوز به دریا
بستگی دارد ،باتوجه به کاهش میزان واردات و صادرات
تنها راه درآمد اهالی تجارت اقالم تهلنجی بود ،اما اکنون
ملوانان نزدیک به  ۴ماه است که از طرق تهلنجی درآمدی
ندارند آنهم در شرایطی که منبع درآمد دیگری در استان
وجود ندارد .با توجه به نرخ حدودا  ۷درصدی بیکاری
شهروندان بوشهری ،ادامه این وضعیت برای اهالی این
استان چندان مناسب نیست .بسیاری از ملوانان به همراه
خانوادههای خود برای فروش محصوالت وارداتی از
بانکها وام گرفتهاند و در شهر مغازه خریدهاند و یا
برنامهریزیهای دیگری کردهاند .با هزینههای جدید اکنون
کاسبی همه آنها کساد و در معرض بیکاری قرار گرفتهاند.
محصوالتی که به عنوان تهلنجی وارد بوشهر میشد به
تنظیم بازار استان کمک میکرد ولی حاال بازار تعادل
ندارد ،البته این برهم زدن تعادل تنها به موضوع تهلنجیها
باز نمیگردد بلکه باال رفتن قیمت ارز هم پیشتر وضعیت
این استان دریایی را برهم زده بود .حاال این دو مورد باعث
است.
شده
قیمتها
افزایش

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

شماره  ،48پانزدهُم دی 6331

برای آشنایی با دیدگاه ها و تحلیل
های چریکهای فدائی خلق ایران از
سایت های زیردیدن کنید:
www.siahkal.com
www.ashrafdehghani.com

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

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

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

چریکهای فدائی خلق ایران

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

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر!

