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ماهنامه کارگری

تجمع کارگران بخش کشاورزی و صنعتی

در باره زندگی رفیق شهید حجت اهلل

نیشکر هفت تپه مقابل دفتر مدیریت

نیک نژاد

اعتصاب کارگران آذرآب و سرکوبگری های رژیم

سرسخن:
دو درس از یک اعتصاب کارگری
به دنبال اعتصاب و تجمعات اعتراضی طوالنی مدت
کارگران مبارز شرکت آذر آب در اراک ،یک بار دیگر این
تجربه مهم و آموزنده که جمهوری اسالمی جهت حفظ
شرایط استثمار وحشیانه کارگران به نفع سرمایه داران از
هیچ رذالت و جنایتی در حق کارگران ابائی ندارد ،برای
کارگران سراسر کشور یادآوری گردید .در جریان مبارزات
حق طلبانه اخیر کارگران آذرآب ،از یک سو "شورای
اسالمی کار" این نهاد رژیم ساخته  ،یک بار دیگر چهره
واقعی و ضد کارگری خود در این کارخانه را برای کارگران
آشکار ساخت و از طرف دیگر کارگران یک بار دیگر با
چشمان خود ابعاد وحشیگری مزدوران یگان های ویژه
نیروی انتظامی که به خواست کارفرما و مقامات محلی
جمهوری اسالمی ،جهت سرکوب اعتراضات بر حق
کارگران همچون سگی درنده و هار بسوی کارگران ،کیش
داده شده بودند را مشاهده نمودند .با مروری به آنچه در
جریان اعتصاب کارگران آذر آب گذشت به دو درس از
تجربه عینی این کارگران می پردازیم.
مبارزه کارگران و خواسته های آنان:
کارگران مبارز شرکت آذر آب در اراک از نیمۀ مهر ماه
سال جاری ،دور جدیدی از اعتراضات خود را شروع کردند.
این کارگران که با انتقال مالکیت کارخانه به بخش
خصوصی شاهد نزول سطح تولیدکارخانه و بیکاری
کارگران بوده و می ببنند که کارفرمای شرکت حتی از
پرداخت حقوق ماهانه آنها نیر سرباز می زند ،مدتهاست که
خواهان بازگشت مالکیت شرکت به دولت می باشند .آنها
همچنین نسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق شان نیز
معترض اند و با توجه به وضع معیشت خود و خانواده
هایشان خواهان پرداخت هر چه سریعترحقوق های معوقه
خود می باشند .کارگران می گویند دستمزد ماه های تیر و
مرداد را هنوز دریافت نکردهاند و بخشی از دستمزد خرداد
را نیز طلبکارند .این امر در شرایطی است که بنا به اعتراف
خود مقامات دولتی ،حقوق کارگران حتی تکافوی یک
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چهارم هزینه های زندگی آنان را نمی کند.

صبح روز سه شنبه  ۴۱آبان ماه ،کارگران بخش کشاورزی
و صنعتی شاغل مجتمع نیشکر هفت تپه با تجمع مقابل
دفتر مدیریت مجتمع خواستههای صنفی خود را مطرح
کردند .کارگران معترض در تجمع روز سه شنبه ،از میان
کارگران رسمی ،قراردادی و روزمزدی شاغل بخش صنعت
و کشاورزی این مجتمع بودند .کارگران می گویند :بابت ۲
ماه دستمزد معوقه سال جاری خود ،طلبکارند و همچنین
کارفرما هنوز به وعدههایی که در پرداخت به موقع
مطالبات کارگران به آنها داده بود ،عمل نکرده است .در
عین حال حذف مزایای عرفی از دیگر دالیل اعتراض
کارگران هفت تپه بود .بطوری که چندسال است مالکیت
مجتمع نیشکر هفت تپه ،پرداخت برخی مزایای عرفی و
قانونی کارگران را کم یا متوقف کرده است .دلیل دیگر
اعتراض کارگران این واحد تولیدی ،مربوط به پرداخت
نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین
اجتماعی است که مشکالت زیادی برای کارگران ایجاد
کرده است.

اعتراض کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه
به پرداخت نشدن مطالبات سنواتی
روز شنبه  ۴۴آبان ماه ،حدود  ۲۲۲نفر از کارگران بازنشسته
نیشکر هفتتپه با تجمع مقابل مدیریت این مجتمع
خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود شدند .یکی از
کارگران میگوید :ما کارگرانی که از آذر ماه سال ۷۹
بازنشسته شدهایم نیز هنوز موفق به دریافت سنوات خود
نشدهایم .کارگرانی که از کشت وصنعت هفت تپه
بازنشسته میشوند دستکم  ۹۲تا  ۴۵۲میلیون تومان بر
اساس سابقه کار سنوات دریافت میکنند .وی افزود :بعد از
سالها تالش توانستیم با استفاده از قانون مشاغل سخت و
زیان آور از این کارخانه بازنشسته شویم اما ظاهرا کارفرما
نبودِ منابع مالی را دلیل پرداخت نشدن سنوات ما عنوان
میکند لذا آنها که از ادامه این وضعیت خسته شدهاند
تصمیم به برپایی این تجمع گرفتهاند.

چریک فدایی خلق رفیق حجت اهلل نیک نژاد (کاک
سلیمان) در تیر ماه سال  ۴1۲۵در شهرستان نور در استان
مازندران به دنیا آمد .وی ،با توجه به عالقه اش به ورزش
کشتی و این واقعیت که درفاصله سالهای  ۱۵تا  ۵۲از
چهره های سرشناس کشتی مازندران شناخته می شد و
همچنین روحیات مردمیش و کمک های بیدریغش به
تهیدستان شهر ازمحبوبیت مردمی باالیی در شهر نور
برخوردار بود .پس از اتمام تحصیالت دبیرستان با توجه به
موقعیتی که در ورزش شهرشان کسب نموده بود در سال
 ۵۴به عنوان رئیس تربیت بدنی شهر نور انتخاب شد .اما
بورکراسی فاسد حاکم با روحیات مردمی اش انطباقی
نداشت به همین دلیل هم در سال  ۵۱از کار بیکار و حتی
به دلیل درگیری هایی که با مقامات دولتی پیدا کرده بود،
مبادرت به دستگیریش نمودند .یکی دیگر از جلوه های
روحیات مردمی رفیق حجت در آن سالها تالش اش جهت
ایجاد یک موسسه خیریه برای کمک به محتاجان و
تهیدستان شهر بود .این موسسه خیریه که تحت نام
"جاوید" شناخته می شد ،به کمک رفیق حجت و یاری
تعدادی از دو ستان و آشنایانش البته نه بصورت رسمی در
شهر نور پا گرفت که خود انعکاسی از اعتماد و احترام
مردمی نسبت به وی بود.
در این سالها با شروع مبارزه مسلحانه توسط چریکهای
فدایی خلق فضای سیاسی جامعه شروع به تغییر کرده بود
و این واقعت خود را در بحثهایی که در درون خانواده ها
شروع شده بود و نظرات ارائه شده ،بروشنی نشان می داد.
اگر تا دیروز اعمال وحشیانه دیکتاتوری لجام گسیخته شاه
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و شکستهای پی در یی مبارزات مردمی،
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شورای اسالمی کار در همراهی با سهامداران شرکت تماما
به تجمع کارگران
دو درس از یک اعتصاب ...از صفحه 8
اگر کارگران برای نجات خانواده هایشان از گرسنگی و می کوشید که خواست های کارگران را تعدیل نموده و به
با این حال همین حقوق نیز با تأخیر چند ماهه به آنها
دفاع از شرف و حق انسانی خود ،به هر تالش مبارزاتی که هر ترتیب از ادامه اعتصاب آنان جلوگیری نماید .آگاهی از
پرداخت می شود.
می توانستند دست زدند ،اما مقامات دولتی استان ،به جای این امر بر تجربه کارگران مبنی بر این که گردانندگان
پشتیبانی جمهوری اسالمی از کارفرمای
پاسخگویی به کارگران ،طبق معمول ،نیروی انتظامی شورای اسالمی کار دستشان با سهامداران آن واحد تولیدی
شرکت آذر آب
سرکوبگر را به جان کارگران معترض انداختند که بر اثر در یک کاسه بوده و تماما به نفع سرمایه داران و به ضرر
در مقابل خواست های برحق
کارگران کار می کنند ،افزود .از طرف
کارگران ،کارفرمای شرکت که حتی
کارگران مبارز آذرآب در جریان اعتصاب و تجمعات خود هر چه بیشتر به این
دیگر ،در طول اعتصاب در کارخانه با توجه
حاضر نبود علیرغم سودهای کالنی
به رویدادهائی که در جریان آن پیش آمد
حقیقت پی بردند که شورای اسالمی کار در همراهی با سهامداران شرکت
که از استثمار کارگران به جیب زده،
کارگران به عینه دیدند که چه همکاری و
تماما می کوشید که خواست های کارگران را تعدیل نموده و به هر ترتیب از
حداقل هزینه زندگی آنان یعنی مزد
همراهی تنگاتنگی بین اعضای شورای
ادامه اعتصاب آنان جلوگیری نماید .آگاهی از این امر بر تجربه کارگران مبنی
نیروی کاری که برای تولید به کار
اسالمی کار و سهامداران آذرآب و ماموران
برده اند را بپردازد  ،جهت خاموش
بر این که گردانندگان شورای اسالمی کار دستشان با سهامداران آن واحد
نیروی انتظامی وجود دارد و دیگر بار بر
کردن مبارزات کارگران و به تمکین و
آنان مسلم شد که وقتی شورای اسالمی و
تولیدی در یک کاسه بوده و تماما به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران
تسلیم واداشتن آنها ،از نیروهای
سهامداران شرکت قادر به خاموش کردن
کار می کنند ،افزود .از طرف دیگر ،در طول اعتصاب در کارخانه با توجه به
انتظامی رژیم کمک خواست و این
مبارزات کارگران نشدند ،نیروهای مزدور
رویدادهائی که در جریان آن پیش آمد کارگران به عینه دیدند که چه
نیروهای سرکوبگر با توافق مقامات
رژیم برای به کرسی نشاندن خواست آنان
محلی رژیم جمهوری اسالمی ،برای
همکاری و همراهی تنگاتنگی بین اعضای شورای اسالمی کار و سهامداران
به کارگران یورش برده و به ضرب و شتم
سرکوب کارگران به محل کارخانه
کارگران پرداختند .چنین بود که مبارزات
آذرآب و ماموران نیروی انتظامی وجود دارد.
اعزام شدند .مأموران انتظامی در گام
کارگران آذر آب تجربه بزرگی برای این
اول ،شرکت را محاصره و از تجمع کارگران در خارج از برخورد های وحسیانه این نیرو با کارگران اعتصابی،
کارگران به ارمغان آورد .این مبارزات ،هم ماهیت ضد
شرکت جلوگیری نمودند تا کارگران قادر نشوند با تجمع در تعدادی از کارگران ،زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.
کارگری شورای اسالمی کار را افشاء نمود و هم نشان داد
مقابل استانداری و دیگر مراکز دولتی ،صدای حق طلبانه و تازه ،مزدوران رژیم به این وحشی گری در حق کارگران
که دولت و نیروی سرکوبش حامی و پشتیبان کارفرما بوده
فریادهای خشم خود از ظلم بی حد و ستم هائی که بر بسنده نکرده و به داخل شرکت هم یورش بردند .آنها در
و کارگران برای رسیدن به خواستهایشان باید هشیار باشند
داخل شرکت شیشه ها را شکسته و حتی از خرد کردن
آنان می رود را به گوش اهالی شهر برسانند.
و فریب وعده های دروغین دشمنان خود که در لباس های
خودروهای پرسنل شرکت نیز دریغ نورزیدند .وحشیگری
ترفندهای شورای اسالمی کار علیه کارگران
رنگارنگ ظاهر می شوند را نخورند.
نیروی سرکوب جمهوری اسالمی علیه کارگرانی که حقوق
در تمام مدتی که کارگران در جهت تحقق خواستهای
رمز موفقیت کارگران در اتحاد و تشکل آنهاست .درست
بدیهی خود را خواستارند در این حد هم باقی نماند و بر
خویش ،خود را ناچار به تداوم اعتصاب می دیدند" ،شورای
به همین دلیل است که همه تالش جمهوری اسالمی و
اساس گزارشات کارگران این شرکت ،یگان های ویژه
اسالمی کار" این شرکت ،با توسل به ترفند های مختلف
نیروی سرکوبش نیز جلوگیری از متشکل شدن کارگران و
جهت دستگیری کارگران مجروح حتی به بیمارستان
تالش می کرد در عزم کارگران جهت ادامه اعتصاب خلل
تفرقه اندازی در صفوف کارگران می باشد .در تجربه
ولیعصر اراک هم حمله کرده و باعث شدند که تعداد بسیار
وارد کند .این شورا با دادن اطالعات نادرست به کارگران از
مبارزات کارگران شریف و رزمنده آذرآب ،نکته مهم
زیادی از کارگران مجروح ،برای جلوگیری از بازداشت ،با
جمله این که گویا از مقامات باال قول رسیدگی به
دیگری نیز نهفته است و آن این که وقتی کارفرما و دولت
تن و بدن زخمی و بدون مداوا از بیمارستان بگریزند.
خواستهای کارگران داده شده ،سعی می کرد از تداوم
حامیش در مقابل بدیهی ترین خواست کارگران که همانا
دادستان اراک در مقابل کارگران آذرآب
مبارزات کارگران به خصوص از کشیده شدن آن به خیابان
خواست پرداخت دستمزد به آنها در ازای کار روزانه شان
جلوگیری نماید .شورای اسالمی شرکت ،یک بار نیز با به دنبال سرکوبگری های ددمنشانه کارگران توسط
می باشد دست به چنین سرکوبگری خونینی می زنند ،در
بیشرمی تمام اعالم کردکه کارگران در جلسه ای به پایان نیروهای مسلح رژیم ،روز دوشنبه  ۲۷مهر ماه دادستان
مصاف با کارگرانی که برای رهائی خود از قید هرگونه ظلم
اعتصاب رای داده اند ،در حالی که چنین نبود و این نیز اراک اعتراف نمود که در جریان درگیری یگان های ویژه
و ستم  -که الزاما با نابودی سرمایه داران معنا می یابد-
ترفندی بود که شورای اسالمی کار آذر آب ،جهت ایجاد با کارگران ،حدود  ۲۴کارگر آذر آب دستگیر و زندانی شده
به چه وحشیگری هایی اقدام خواهند کرد! اتفاقاً درک این
اند .اگر چه در واقعیت امر تعداد دستگیر شدگان به حدود
تفرقه در میان کارگران به آن دست زده بود.
امر ،خود به کارگران می آموزد اگر خواهان تحقق خواست
 ۱1نفر رسید؛ اما نه آن یورش های وحشیانه و زخمی و
تداوم مبارزات کارگران آذرآب
های برحق خویش می باشند ،اگر رفع هر گونه استثمار و
خونین کردن کارگران و نه این بگیر و ببندها قادر نشدند
به رغم همه ترفند های شورای اسالمی کار و توطئه های
ظلم و ستم و رسیدن به آزادی خواست قلبی آنان می باشد
مانع از مبارزه و مقاومت کارگران رنج دیده گردند،
کارفرما و سرکوبگری های نیروی انتظامی جمهوری
پس باید خود را برای جنگی که سرمایه داران آنرا به
برعکس ،مقاومت کارگران ادامه یافت و کارگران آذرآب در
اسالمی ،کارگران آذرآب در دوازدهمین روز اعتصاب خود،
کارگران تحمیل می کنند ،آماده نمایند .در واقع این به
تجمع اعتراضی خود در روز دوشنبه  ۲۷مهر ،شعار
با توجه به این واقعیت که هیچ پاسخ قانع کننده ای از
عهده کارگران آگاه و پیشرو است که از همین امروز قدم
"کارگر زندانی آزاد باید گردد" را هم به شعار های قبلی
کارفرما و مقامات دولتی دریافت نکردند ،روز یکشنبه ۲2
در راه مبارزه ای بگذارند که به آنها امکان متشکل شدن
خود اضافه کرده و خواهان آزادی همکاران خود که در
مهر ماه با عزمی راسخ اقدام به بستن ریل راه آهن شمال
در شرایط دیکتاتوری حاکم را داده و مسیر پیروزمند جنگ
به جنوب نمودند تا بتوانند از این طریق مسئولین را مجبور تجمع روز یکشنبه دستگیر شده بودند ،گردیدند.
با نیروهای مسلح رژیم حامی سرمایه داران در جهت
دو درس مهم از تجربه مبارزات کارگران آذر آب
به پاسخگویی به مطالبات بر حقشان نمایند.
رهائی طبقه کارگر و به واقع رهائی همه ستمدیدگان ایران
تجمعات
و
اعتصاب
جریان
در
آذرآب
مبارز
کارگران
یورش مجدد نیروهای سرکوبگر رژیم
را ترسیم می کند.
اعتراضی خود هر چه بیشتر به این حقیقت پی بردند که

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
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از صفحه 1
زندگی نامۀ رفیق حجت اهلل ...
روحیه یاس و ناامیدی ای را در سطح جامعه سبب شده بود و ترس و
وحشت از ساواک شاه به این ایده دامن زده بود که با این قدرت کاری
نمی توان کرد و تحت تاثیر مظلق کردن قدرت سرکوب دشمن و جهت
گریز از بحث و گفتگوی سیاسی در خانواده ها ،بزرگان خانواده می گفتند
و اندرز می دادند که"دیوار موش دارد و موش گوش دارد" ،اما حال شاهد
روز افزون اشاعه اندیشه ها و آرمانهای مردمی در میان خانواده ها بودیم.
امری که در خانواده پر اوالد نیک نژاد ها نیز خود را نشان می داد .مخالفت
با رژیم دیکتاتوری شاه و افشای دزدی ها و فسادهای آشکار اعوان و
انصارش و حمایت از جانفشانی های مبارزین مسلح که سیانور در دهان به
جنگ دار و دسته مزدور شاه برخاسته و جان بر کف ،پوشالی بودن قدرت این "ببر کاغذی" را هر روز در کوچه و
خیابان به نمایش می گذاشتند هر روز بیشتر از پیش اشاعه یافته و به یکی از موضوعات گفتگو های رایج خانواده های
بدل شده بود.
این واقعیت در عمل بخشی از تدارک طوفانی بود که در کل جامعه داشت شکل می گرفت و می رفت تا بنیان سلطه
رژیم سلطنت را واژگون سازد .در سال  ۵6با شروع این طوفان ،تاثیرات آن در خانواده ها و از جمله خانواده رفیق
حجت نیز با وضوح هر چه بیشتری نشان داده شد ورفیق حجت و تعدادی از برادرانش به هواداری از سازمان
چریکهای فدایی خلق ایران به انقالب علیه وضع ظالمانه حاکم پیوستند.
به این ترتیب محل زندگی این خانواده بزرگ با توجه به محبوبیتی هم که در شهر داشتند در شهر نور به مرکزی جهت
تجمع هواداران سازمان بدل شد .با روی کار آمدن دار و دسته خمینی ،رویدادی که در آن زمان فریبکارانه به عنوان
پیروزی انقالب تبلیغ می شد بطور طبیعی انتظار می رفت که با توجه به انقالبی که مردم به آن دست زده بودند رژیم
جدید در جهت تحقق مطالبات مردم گام بردارد؛ اما رژیم جدید در عمل نشان می داد که نه تنها چنین قصدی ندارد
بلکه در تالش است تا همان یک ذرّه آزادی ،دستاورد مبارزات مردم را هم باز پس گرفته و اختناق گذشته را به توده ها
تحمیل نماید .تاثیرات ناشی از این واقعیت بطور طبیعی در صفوف سازمانهای سیاسی و از جمله مهمترین آنها سازمان
چریکهای فدایی خلق انعکاس می یافت .به همین دلیل هم این سازمان به دلیل عدم پایبندی بر مواضع انقالبی و در
پیش گرفتن سیاست مماشات با جمهوری اسالمی دچار انشعاب و ریزش نیرو گردید.
با شکل گیری چریکهای فدایی خلق ایران خانواده نیک نژادها نیز با اعتقاد به ضرورت مبارزه جهت سرنگونی
جمهوری اسالمی و حفظ و گسترش دستاوردهای قیام بهمن به آن پیوستند .زمانی که بر اساس مصوبات نشست
وسیع تشکیالتی سازمان در سال  ۵۷قرار بر این شده بود که در جهت سازماندهی دسته ای پارتیزانی در جنگل های
شمال اقدام شود ،نیک نژادها با توجه به امکانات وسیعشان در منطقه و شناختشان از جنگل های مازندران از اولین
رفقای سازمان و نیرو های محلی بودند که با شور و شوق به این برنامه پیوستند.
متاسفانه نارسایی های موجود در سازمان ما در سال  6۲به انشعاب غیر اصولی ای منجر شد که طی آن همه تدارکات
و امکانات حرکت در جنگل در اختیار بخش منشعب قرار گرفت .به این ترتیب آن رفقا با توجه به سازماندهی و
تجهیزی که شده بود در شهریور سال  6۲حرکت دسته ای را در جنگل های مازندران شروع نمودند .حرکتی که برخی
از راهنماهای اصلی آن رفقا حجت اهلل،مختار و فرج اهلل نیک نژاد بودند .با توجه به محدودیت های دید رفقا از این
حرکت ،پس از یکسال رفیق حجت و دیگر اعضای خانواده اش از این رفقا جدا و دو باره به چریکهای فدایی خلق ایران
پیوسته و جهت ادامه مبارزه به کردستان اعزام شدند.
رفیق حجت که در کردستان ،رفقا وی را "کاک سلیمان" صدا می زدند .در فاصله ای که در صفوف پیشمرگان سازمان
کردستان علیه رژِیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی می جنگید با بهره گیری از توان و استعداد نظامی اش در
دهها عملیات نظامی شرکت کرده و به یکی از فرماندهان پیشمرگان سازمان در کردستان بدل شد .رفیق حجت در یک
رشته عملیات پیشمرگان چریکهای فدایی خلق در بهار سال  6۲و از جمله در مقاومت مقابل تعرض ارتش ضد خلقی در
جاده مهاباد سردشت در  ۲۵فروردین  ۴16۲و همچنین حمله به پایگاه "عامد" در  ۲6فروردین  ۴16۲نقش برجسته ای
ایفا کرد.
با توجه به روابط گسترده ای که کاک سلیمان در مازندران داشت ،وی در سال  61جهت بررسی این روابط ،از کردستان
به مازندران رفت که متاسفانه چندی بعد به گفته یکی از اقوامش در اواخر سال  6۹در کرج دستگیر و پس از سالها
شکنجه و زندان در سال  ۹۵در سیاهچال اوین به دست دژخیمان جمهوری اسالمی تیربازان شد .به این ترتیب
چریکهای فدایی خلق ایران یکی از صمیمیی ترین یاران خود و مردم نور یکی از خوشنام ترین و محبوب ترین
همشهری های خود را برای همیشه از دست دادند.
یاد رفیق حجت اهلل نیک نژاد گرامی و راهش پر رهرو باد!
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مشخص نشدن تکلیف سهامدار هپکو

بر اساس گزارش روز دوشنبه  ۴1آبان ماه ،بعد از
اعتراضات گسترده کارگران هپکو ،در مهرماه ،سهامدار
این مجتمع صنعتی خلع ید شد و سهام هپکو موقتاً در
اختیار دولت قرار گرفت .در همان زمان مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تاکید کرد که این
سهام در اختیار سازمان خصوصیسازی است و مجدداً به
بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
محمدتقی آبایی هزاوه ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان مرکزی چند هفته بعد از خلع ید سهامدار
هپکو در مورد روند تصمیمگیریها در دولت میگوید:
هپکو هنوز در مرحله بررسی است و در مورد این
مجتمع ،هیچ چیز قطعیت پیدا نکرده است .سهام این
کارخانه فعال در اختیار سازمان خصوصیسازی است و
آقای ابوالفضل روغنی از طرف سازمان خصوصیسازی
به عنوان مدیرعامل هلدینگ هپکو تعیین شده است .با
این همه ،مشخص نیست چه زمانی تعیین تکلیف
قطعی هپکو اراک انجام خواهد شد.
در همین رابطه الزم به یادآوری است که روز یکشنبه
 ۲۴مهر ماه ،سایت فرابورس رسماً طی اعالمیهای با
انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از
شرکت هیدرواطلس به دولت موافقت کرد .پیش از این
سهام عمده شرکت هپکو در اختیار شرکت هیدرواطلس
بود .در این اطالعیه آمده است:به اطالع سهامداران
محترم میرساند بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و
اوراق بهادار موضوع نامه شماره  ۴۲۲۵۵۵11۲مورخ
 ۷2۵۲۹۵۲۴سازمان بورس و اوراق بهادار با نقل و انتقال
سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت
هیدرو اطلس به دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج
از ساعت معامالت و انجام تسویه آن به صورت خارج از
اتاق پایاپای موافقت گردیده است .به دنبال این اطالعیه
روز سه شنبه  ۲1مهر ماه ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان مرکزی ،در ارتباط با اطالعیه سایت
فرابورس گفت :به محض فراهم شدن شرایط ،سهام این
کارخانه دوباره به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
همچنین روز دوشنبه  ۲۷مهر ماه ،محمد شریعتمداری
وزیر کار رژیم نیز درباره شرکت هپکو اعالم کرد :با
هماهنگی مجلس و دولت ،مالکیت این شرکت به
سازمان خصوصیسازی بازگشته و واگذاری این شرکت
به مالک دارای اهلیت در دستور کار قرار دارد.

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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تجمع کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض

آزادی موقت اسماعیل بخشی با قرار وثیقه

اعتراض کارگران حفاری شمال نسبت به

به بسته بودن آب زاینده رود

 0۵7میلیون تومانی

عدم پرداخت دستمزدهای خود

به گزارش خبرگزاری هرانا روز شنبه  ۱آبان ماه ،جمعی از
کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به بسته بودن آب
زاینده رود ،در میدان پزوه خوراسگان واقع در شرق این
شهر ،تجمع کردند .نماینده کشاورزان در این خصوص
گفت :با وجود اینکه چند روزی از آبان ماه میگذرد،
مسئوالن هنوز زمان تخصیص آب کشت پاییزه به
کشاورزان را اعالم نکردهاند و این امر در فعالیت کشاورزان
مشکل ایجاد میکند .کشاورزان و باغداران شرق و غرب
استان اصفهان به دلیل جریان دورهای زایندهرود و
خشکیهای متوالی این رودخانه و توقف نسبی کشاورزی،
در چند سال اخیر و امسال در چند نوبت با اجتماع در نقاط
مختلف استان ،رسیدگی به وضعیت حقابه از زایندهرود و
حل مشکالت معیشتی خود را خواستار شدند .در ادامه
این اعتراضات روز دوشنبه  6آبان ماه ،جمعی از کشاورزان
شرق اصفهان در تماس با رسانه های جمعی به عدم تعیین
زمان برای تخصیص آبِ کشت پاییزه اعترض کردند و
گفتند :روز شنبه با تراکتورهایمان در یکی از میادین
خوراسگان جمع شدیم تا اعتراضمان را نسبت به بالتکلیفی
و همچنین بیتوجهی مسئوالن نشان دهیم .ما همچنین
خواهان جلوگیری از افزایش برداشت آب زایندهرود به
وسیله کارخانهها و ساماندهی رودخانه هستیم.

روز چهارشنبه  2آبان ماه ،اسماعیل بخشی نماینده
کارگران هفت تپه بطور موقت از زندان آزاد شد .بر اساس
این گزارش فرزانه زیالبی وکیل وی روز یکشنبه  ۵آبان
ماه گفته بود که در ابتدا وثیقه یک میلیارد و  ۵۲۲میلیون
تومانی برای موکلش در نظر گرفته شده بود که در نهایت
میزان وثیقه به  ۹۵۲میلیون تومان کاهش یافت .اسماعیل
بخشی در پرونده اعتراضات هفت تپه به  ۴۱سال زندان
محکوم شده است .همچنین روز یکشنبه  ۵آبان ماه،
سیدجمالالدین حیدری ،وکیل مدافع سپیده قلیان اعالم
کرد که :موکلم بر اساس نظر شعبه  16دادگاه تجدید نظر
به صورت موقت و با قید وثیقه آزاد شد .امیرحسین
محمدیفرد ،ساناز الهیاری و امیر امیرقلی دیگر متهمان
پرونده هفتتپه بودند که تا زمان دادگاه تجدیدنظر از
زندان آزاد شدند .روز شنبه  ۱آبان ماه نیز عاطفه رنگریز
جامعهشناس و مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق نیز که
در خصوص تجمعات روز جهانی کارگر در یازدهم
اردیبهشت ماه بازداشت شده بودند ،به قید وثیقه آزاد شدند.

روز سه شنبه  ۴۱آبان ماه ،کارگران معترض حفاری شمال
به همراه خانواده های خود در یک اطالع رسانی همگانی
اعالم داشتند :بیش از  ۲ماه است که دستمزد ما پرداخت
نشده و نمیدانیم دست به دامان کجا شویم .مدتهاست که
پرداخت دستمزدها نامنظم شده است و ما هر بار باید ماهها
در انتظار دریافت حقوق خود بمانیم .یکی از همسران
کارگران عملیاتی اهواز میگوید :همسرم دور از خانواده در
شرایط سخت کار حفاری انجام میدهد به این امید که
بتواند برای خانوادهاش یک زندگی حداقلی فراهم کند.
اکنون  ۲ماه است که حقوق نگرفته ،این شرایط برای ما در
این اوضاع اقتصادی غیرقابل تحمل است .امیدواریم
مسئوالن صدای ما را بشنوند و به داد ما برسند .بر اساس
این گزارش؛ پیش از این روابط عمومی حفاری شمال در
گفتگوی رسانه ای اعالم داشته بود :دالیل تاخیر را
پیگیری و اطالع خواهیم داد .اما تاکنون هیچ پاسخی
دریافت نشده است و همچنان در انتظار پاسخ حفاری
شمال هستیم .

نامه سر گشاده به نمایندگی از جانب چند

تجمع کارگران کارخانه روغن نباتی گلناز

 37مورد اعتراض در قالب تجمع و
اعتصابِ توسط کارگران قند فسا
روز چهارشنبه یکم آبان ماه ،کارگران معترض کارخانه قند
فسا با اشاره به برگزاری حدود  1۲مورد اعتراض در قالب
تجمع و اعتصاب در  2ماه گذشته ،اظهار داشتند 1 :ماه
دستمزد بیش از  ۴۲۲کارگر این کارخانه پرداخت نشده
است .همچنین حدود  ۹ماه است که مابهالتفاوت ۱
درصدی کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند ،به
سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است .کارگران در
ادامه افزودند :دادستانی برای کارفرما تکلیف کرده است که
درآمد حاصل از فروش اولین محصول شرکت ،خرج
پرداخت مطالبات شود اما مشکل اینجاست که مشخص
نیست چه زمانی نقدینگی الزم برای فعالیتهای صنعتی
فراهم میشود شرکت قند فسا به دستگاهها و شرکتهای
دیگر بدهکار است و به نظر میرسد بازداشت مدیرعامل در
ارتباط با پرداخت نشدن بدهیها باشد.

صد کارگر پروژهای
به گزارش روز یکشنبه  ۴۲آبان ماه ،چند صد کارگر
عسلویه برای دومین بار نامهای برای مقامات مدیریتی و
اجرایی پارس جنوبی ارسال و از شرایط شغلی و زیستی
کارگران پیمانکاری عسلویه انتقاد کرده و درخواست بهبود
کردند .در این نامه آمده است :در وضعیت پروژهها بهبودی
حاصل نشده است و کارگران همچنین در بدترین وضعیت
ممکن کار میکنند ،حقوقشان ماهها دیر پرداخت میشود،
سرویسهای بهداشتی و حمامها در نداشته و بسیار کثیف
هستند ،سرویس حمل و نقل کارگران بدون کولر و از رده
خارج هستند .تعداد حمامها متناسب با کارگران نبوده و
اغلب دوشهایشان خراب است .بوی فاضالب در دمای
 ۵۲درجه به شدت آزاردهنده است .از کیفیت غذا هیچ
نمیگوییم که خودتان باید قضاوت کنید .همچنین در سال
گذشته نه تنها ایمنی و سالمت کارگران در اولویت کاری
نبوده است بلکه میتواند باعث بیسرپرست شدن
خانوادههای شاغل شود .در آخرین مورد در بهمن سال ،۷۹
شادروان برزو کیانی بر اثر سقوط از ارتفاع در پروژه مخازن
سبز در عسلویه کشته شد.

در اعتراض به  ۵ماه معوقات مزدی خود
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،به تاریخ شنبه  ۱آبان
ماه ،حدود  1۲۲کارگر شاغل در کارخانه روغن نباتی گلناز
که به صورت قراردادی مشغول کارند از روز جمعه  1آبان
ماه ،در اعتراض به  ۵ماه حقوق و مزایا دریافت نکردهِ خود
مقابل مصالی امام علی کرمان تجمع کردند .کارگران
معترض گفتند :پیش از این در کارخانه روغن نباتی گلناز
که از ماهها پیش بر اثر آتش سوزی فعالیت تولیدی آن
متوقف شده ،حدود  ۴۲۲۲کارگر مشغول کار بودند .مدیر
عامل کارخانه میگوید در صورتی امکان پرداخت حقوق
دارد که در ابتدا مواد اولیه کارخانه از سوی مسئوالن تامین
شود و بعد با تولید و روانه کردن محصوالت به بازار و
فروش آنها ،امکان پرداخت حقوق فراهم شود .گزارش می
افزاید :کارخانه روغن نباتی گلناز سال قبل نیز در دفعات
متعدد موفق به پرداخت حقوق کارکنان خود نشد و
کارگران این کارخانه بارها برای دریافت حق خود دست به
تجمع زده بودند .اکثر این کارگران متاهل بوده و به واسطه
شرایط موجود برای امرار معاش و تامین شهریههای
مدارس فرزندان خود نیاز مبرم به حقوق دارند.

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!

ماهنامه کارگری
حمله وحشیانه مزدوران رژیم به کارگران
معترض کارخانه آذر آبِ اراک

روز دوشنبه  ۲۲مهر ماه ،کارگران شرکت صنایع آذرآب در
محل راهآهن شمال به جنوب تجمع کردند .کارگران گفتند:
آنها انتظار دارند ،با وجود لغو سهامداری شرکت
هیدرواطلس و واگذاری آن به دولت ،مسئوالن برای تعیین
تکلیف شرکت آذرآب نیز هرچه سریعتر اقدام کنند .یکی از
کارگران معترض گفت :هنوز بخشی از دستمزد معوقه
کارگران نیز به حساب آنان واریز نشده است .روز یکشنبه
 ۲2مهر ماه ،کارگران معترض آذرآب به عدم تعیین تکلیف
وضعیت سهامداری شرکت و دریافت نکردن بخشی از
معوقات مزدی مردادماه و دریافت نکردن دستمزد شهریور
و مهرماه خود تجمع کردند .کارگران گفتند :خواستهی ما
لغو سهام سهامداران فعلی و بازگرداندن مالکیت مجتمع به
دولت است .خواستهی اکثریت کارگران ،خلع ید از سهامدار
است نه تغییر هیات مدیره! دراین روز مزدوران رژیم با
یورشی وحشیانه تجمع مسالمت آمیز کارگران آذر آب اراک
را مورد حمله قرار دادند .در پی این یورش ،تعدادی از
کارگران زخمی شده و به بیمارستان ولیعصر اراک منتقل
شدند .نیروهای سرکوب رژیم با توجه به ترس و وحشتی
که از مبارزات بر حق کارگران دارند ،حمله خود را ادامه
داده و برای دستگیر کردن کارگران زخمی آذر آب که
برای مداوا به بیمارستان منتقل شده بودند ،وارد بیمارستان
ولیعصر شده و به همین جهت هم تعداد بسیار زیادی از
کارگران مجبور شدند با تن و بدن زخمی بدون مداوا فرار
کرده و بیمارستان را ترک کنند.
همچنین بر اساس گزارشی به تاریخ دوشنبه  ۲۷مهر ماه،
در جریان تجمع اعتراضیِ روز یکشنبه  ۲2مهر ماهِ
کارگران آذرآب ،به غیر از حمله وحشیانه مزدوران رژیم و
زخمی و مجروح کردن کارگران ،نیروهای سرکوبگر ۲۴
کارگر معترض را بازداشت کرده اند .دادستان اراک در این
مورد گفت :بستن ریل و ایجاد وقفه در حرکت قطار کار
ناشایستی است که متاسفانه برخی کارگران روز یکشنبه
 ۲2مهر ماه ،اقدام به این کار کردند .روز دوشنبه  ۲۷مهر
ماه ،جمعی از کارگران آذرآب با صدور بیانیهای اعالم
داشتند :ما نه دزدی کردهایم و نه حق کسی را خوردهایم،
خواستهی ما که بازگرداندن مجتمع به دولت است کامالً
قانونیست .از مسئوالن میخواهیم به این خواسته پاسخ
دهند؛ روا نبود که با ما اینگونه برخورد شود .آنها با بیان
اینکه ما  ۴۹۲۲نفر تنها نیستیم ،بلکه خانوادههای ما نیز در
کنار ما هستند ،خواستار ورود همه مسئوالن به موضوعِ

۵
"آذرآب" شدهاند .سخنگوی قوهقضاییه درباره کارگران
بازداشتی گفت :امروز سه شنبه  1۲مهر ماه  ۱ ،نفر از این
افراد قرار تامینشان کاهش پیدا کرد که اگر این وثیقه را
امروز یا فردا بسپارند ،آزاد خواهند شد .وی همچنین در
رابطه با دستگیری برخی کارگران هفت تپه که در مسیر
تهران بودند با بیشرمی تمام گفت :این خبر از اساس کذب
بود ،این افراد شاکی داشتند و مدافع حقوق کارگران نبودند
و جلوی خط تولید را گرفته بودند و مانع فعالیت خط تولید
شدند و به همین جهت مدیران شرکت از آنها شکایت
کردند .جالب است که ما بررسی کردیم و دیدیم آنها حقوق
خود را گرفتهاند و حتی حقوق زندانیان هم برایشان واریز
شده است .البته همه آنها با تودیع قرار آزاد شدند.

جان باختن یکی از کارگران خط تولید
کارخانه فوالد آریا اردستان
صبح روز یکشنبه  ۵آبان ماه ،یکی از کارگران کارخانه
فوالد آریا واقع در شهرک صنعتی اردستان در استان
اصفهان ،در بخش تولید در حین کار در دستگاه پرس
گرفتار شده که این حادثه منجر به آسیب جدی و خونریزی
داخلی او میشود .این کارگر به دلیل این حادثه علیرغم
انتقال به بیمارستان و تالش پزشکان جان خود را از دست
می دهد.

معوقات مزدی کارگران کارخانه
کمباینسازی تبریز
روز دوشنبه  ۴1آبان ماه ،کارگران کارخانه کمباین سازی
تبریز در یک اطالع رسانی با اعالم معوقات مزدیِ  1ساله
خود ،از توقیف کارخانه و مصادره زمین و تجهیزات و
ماشینآالت این واحد تولیدی ازسوی یکی از بانکهای
خصوصی خبر دادند .کارگران با بیان اینکه در مدت زمانی
که این کارخانه به تعطیلی کشیده شده ،زیانهای مالی و
روحی زیادی را متحمل شدهایم ،افزودند :سالها با تالش
شبانهروزی توانستهایم با وجود همه مشکالت اقتصادی
فعالیت تولیدی کارخانه کمباینسازی را حفظ کنیم اما چند
سالی است این کارخانه تعطیل شده و روز شنبه  ۴۴آبان
ماه ،یکی از بانکهای خصوصی بابت مطالبات معوقه از
مراجع قضایی حکم توقیف اموال کارخانه را دریافت کرده
است .کارگران در ادامه افزودند :در حال حاضر حدود 1۲
کارگر کارخانه از  1سال پیش بابت مزد معوقه و سنوات
پایان خدمت حدود  ۲میلیارد و  6۲۲میلیون تومان معوقات
پرداخت نشده دارند که متاسفانه تاکنون هیج نهادی
مسئولیت پیگیری مطالبات پرداخت نشده را برعهده نگرفته
است .این کارخانه تنها محل درآمد اهالی یک منطقه بوده
و کارگران آن سالها عمر خود را برای نگهداری محل کار
خود هزینه کردهاند ،و زمانی بیش از  ۹۲۲کارگر در آن
مشغول کار بودند .کارخانه کمباین سازی تبریز "توسعه
صنعت آذربایجان"در کیلومتر یک جاده پتروشیمی تبریز
واقع شده است.

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!
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زنان کشاورز همپای مردان کار میکنند
اما حقوقشان  ۰7درصد مردان است
بر اساس گزارش روز سه شنبه  1۲مهر ماه ،برآوردها نشان
میدهد یک سوم کارگران جهان در بخش کشاورزی
فعالیت دارند .در کشورهای توسعه یافته 16درصد و در
کشورهای در حال توسعه  ۱۱درصد نیروی کار کشاورزی
را زنان تشکیل میدهند .معاون وزیر جهاد کشاورزی رژیم
میگوید :در ایران سهم زنان در بخش کشاورزی  ۴۴درصد
است .زنان در هر بخش کشاورزی از باغداری گرفته تا
کاشت صیفیجات و حتی مواردی مانند توتونکاری،
ذرتکاری ،کاشت ذرت ،گندم و جو فعالیت دارند اما
میتوان گفت که در شمال کشور و به واسطه شالیکاری،
زنان بیشتری روی زمین کار میکنند .رئیس نظام صنفی
کشاورزی استان گلستان میگوید :زنان کشاورز را باید به
دو دسته تقسیم کرد .گروه اول کشاورزان زمیندار هستند
که روی زمین خود کار میکنند و گروه دوم زنان کشاورز
روزمزد هستند.
تعداد زنان کشاورز روزمزد بیشتر از زنان زمیندار است .هر
چند زنان زمیندار هم مشکالت خاص خودشان را دارند،
اما زنان کارگر روزمزد مشکالت بیشتری داشته و در زمینه
دریافت دستمزد و همچنین بیمه با گرفتاریهایی دست و
پنجه نرم میکنند .مزدی که به این زنان پرداخت میشود
نسبت به مردان کشاورز کمتر است و به طور میانگین
میتوان عنوان کرد چه در زمینه شالیکاری ،چه در مورد
صیفیجات و چه در مورد محصوالت باغی زنان کشاورز
 6۲درصد مردان مزد میگیرند .او درمورد علت پرداخت
دستمزد پایین به زنان میگوید :در سالهای اخیر
کشاورزان با مشکالت عدیدهای روبهرو بودهاند .هزینه
تولید در بخش کشاورزی باال رفته است .در این شرایط
زنان کشاورز که در بسیاری موارد از فقر رنج میبرند و به
شدت خود را نیازمند کار احساس میکنند ،حاضر میشوند
با مزد کمتری کار کنند .آنها تشکلی ندارند و ماهیت
کارشان طوری نیست که بتوانند دنبال بیمه و مسایل
رفاهی خود باشند.

کارگران معترض کنتورسازی همچنان
پیگیر مطالبات خود هستند
روز چهارشنبه یکم آبان ماه ،کارگران معترض کنتورسازی
گفتند :همه مشکالت ما به خصوصیسازی بر میگردد و
خواهان بازگشت به بخش دولتی هستیم .کارگران می
گویند که مدتهاست به تعهدات در قبال کارگران این
کارخانه عمل نشده است و ما خواهان روشن شدن اوضاع
هستیم .با رسانهای شدن موضوع خلع یداز بخش
خصوصی مالک کارخانه از سوی برخی مسئوالن استانی،
متاسفانه اخیرا بازهم مدیرعامل از داخل زندان فردی را
برای سرپرستی کارخانه برگزیده که مورد تایید و اعتماد
کارگران نیست در نتیجه اعتراضات کارگران استمرار پیدا
است.
کرده

۰

ماهنامه کارگری
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جان باختن یک کارگر و مصدومیت 4

تجمع زباله گردها در مقابل ساختمان

اعتراض کارگران شرکت ملی حفاری از

کارگر دیگردر اثر انفجار گاز

شورای شهر نظرآباد

تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود

روز جمعه  1آبان ماه ،مدیرعامل سازمان آتش نشانی
وخدمات ایمنی شهرداری باغستان گفت :متاسفانه بر اثر
انفجار گاز در یک واحد تولیدکننده هود در محله باباسلمان
باغستان استان تهران یک کارگر جان خود را از دست داده
و  ۱کارگر دیگر زخمی شدند.

روز جمعه  1آبان ماه ،تعدادی از زحمتکشانی که از طریق
جمع آوری زباله ارتزاق میکنند ،در مقابل ساختمان
شورای شهر نظرآباد تجمع کردند .رئیس شورای اسالمی
شهر نظرآباد در رابطه با این تجمع گفت :الیحهای مبنی
بر واگذاری جمع آوری زباله های خشک موجود در
سطلهای زباله به پیمانکار از سوی شهرداری به شورای
شهر نظرآباد ارائه شد و مورد موافقت تمام اعضا قرار
گرفت .بر اساس این طرح  ،افرادی که اقدام به جمع آوری
زبالههای خشک می کنند ،ساماندهی میشوند و طبق
قراردادی که بسته شده ،پیمانکار موظف شده زباله های
خشک و ضایعات را از افرادی که از این راه ارتزاق می
کنند خریداری کند .وی در خصوص تجمع امروز معترضان
گفت :بنده هنگام این تجمع در شورا حضور نداشتم و به
گفته یکی از کارکنان شورای شهر ۲۲ ،نفر از معترضین
بازداشت شدند.

روز شنبه  ۱آبان ماه ،کارگران شرکت ملی حفاری با
اعتراض گفتند :دستمزد ما پیمانکاریها با تاخیر پرداخت
میشود و اکنون برخی از ما که تعدادمان به  ۵۲نفر
میرسد ،تا  1ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داریم.
کارگران حفاری در نامه ای خطاب به مقامات و مسئوالن
خواستار بهبود اوضاع پرداختی در شرکت شدند و عنوان
کردهاند علیرغم وعدهها شرایط بهتر نشده است .این
کارگران با بیان اینکه هیچ زمان و موعد مشخصی برای
پرداخت دستمزد کارگران اعالم نکردهاند ،میافزایند :هم
کارگران ستادی و هم کارگران عملیاتی شرکت از این
تاخیر ناراضی هستند .در شرایط اقتصادی فعلی تاخیر در
پرداخت دستمزدها ،مشکالت بسیار به بار میآورد.

تجمع کارگران فاز  82پارس جنوبی در
اعتراض به عدم دریافت مزد خود
روز شنبه  ۱آبان ماه ،کارگران فاز  ۴۲پارس جنوبی در
شهرستان کنگان که در بخش تعمیرات اساسی پاالیشگاه
نهم مشغول به کار بودهاند ،یک ماه از مرداد تا شهریور ماه
کار کردهاند اما دستمزد نگرفتهاند .کارگران میگویند:
معوقات مزدی ما پرداخت نشده و هیچ تاریخی نیز به ما
اعالم نکردهاند .بنابر این در محوطه پاالیشگاه جمع
شدهایم و خواستار پاسخگویی مسئوالن هستیم .کارگران از
کارفرمایِ مادر درخواست دارند که مطالبات آنها را از
پیمانکار وصول کند.

تجمع کارگران شاغل و بازنشسته مخابرات
آذربایجانشرقی

جان باختن سه کارگر در حین کار ،در یک
کشتیصیادیِ در استان هرمزگان
روز یکشنبه  ۴۲آبان ماه ۱ ،کارگر در حین جوشکاری در
محوطه سردخانه یک کشتی صیادی که متعلق به کشور
چین می باشد ،دچار گاز گرفتگی با گاز نامشخصی شدند.
در این حادثه کاری  1کارگرِ جان خود را از دست دادند و
یک کارگر دیگر هم دچار مسمومیت استنشاقی شده بود
که به بیمارستان منتقل شد.

تجمع جوشکاران سیار بیرجند مقابل
ساختمان شرکت نفت منطقهای
به گزارش پایگاه خبری خوزستان ،روز چهارشنبه یکم آبان
ماه ،شماری از جوشکاران سیار بیرجند در اعتراض به قطع
شدن سهمیه سوخت خودروهایشان در مقابل ساختمان
شرکت نفت منطقهای خراسانجنوبی دست به تجمع زدند.
یکی از معترضان گفت ۴۲ :سال است عضو انجمن
کارگران ساختمانی هستیم و از  ۲سال پیش با معرفینامه
از انجمن گازوئیل میگیریم ۲ .ماه است که سهمیه
گازوئیل ما را قطع کردهاند و از ما کد صنفی و پروانه
کسب میخواهند .این در حالی است که دستگاههای دیزلی
را شراکتی خریدهایم و کارفرما نیستیم .وی افزود :حتی
گازوئیل آزاد هم نیست و باید با خواهش و التماس از
رانندگان خودروهای سنگین گازوئیل تهیه کنیم .هرگالن
گازوئیل حدود  6هزار تومان برای ما هزینه داشت ولی
حاال باید به مبلغ  ۱۲هزار تومان و آن هم با مشکالت
فراوان پیدا کنیم.

روز شنبه  ۴۴و یکشنبه  ۴۲آبان ماه ،کارگران شاغل و
بازنشسته شرکت مخابرات آذربایجانشرقی در اعتراض به
بیتوجهی مسئوالن این شرکت نسبت به مطالبات به حق
خود ،در محوطه اداره مرکزی مخابرات در تبریز تجمع
کردند .یکی از کارگران معترض گفت :ما خواستار اجرای
کامل مفاد آییننامه استخدامی و پرسنلی مصوب سال
 ۴12۷و پرداخت معوقات مزدی خود هستیم .در عین حال
اجرای طرح طبقهبندی مشاغل متناسب با شرایط کارگران
شاغل اعم از رسمی ،قراردادی و شرکتی و تغییر وضعیت
همکاران قراردادی ،از دیگر مطالبات کارگران شرکت
مخابرات است .یکی دیگر از کارگران حاضر در تجمع
گفت :اجرای بند  6مصوبه سال  ۴12۵هیات وزیران ،ماده
 ۲۴قانون مدیریت خدمات کشوری در ارتباط با تغییر
صندوق بازنشستگی ،اجرای کامل قانون جامع
خدماترسانی به ایثارگران ،رعایت اصل شایستهساالری و
استفاده از نخبگان و نیروی انسانی متعهد و متخصص در
انتصاب مدیران از دیگر مطالبات کارگران شاغل و
بازنشسته مخابرات است .در پایان ،کارگران شاغل و
بازنشسته شرکت مخابرات آذربایجان شرقی متذکر شدند:
در صورت بیتوجهی به این خواستهها ،گردهمایی
اعتراضی خود را در روزهای آینده ادامه میدهند.

 ۰ماه کارانهِ کارگران کارخانه آلومینیوم
المهدی پرداخت نشده است
روز دوشنبه  ۴1آبان ماه ،نماینده کارگران شرکت
آلومینیوم المهدی گفت :حدود  ۴۲ماه بعد از واگذاری
آلومینیوم المهدی به مبنا ،همچنان بخشی از معوقات قبلی
کارگران این کارخانه تسویه نشده است .وی درباره اینکه
آیا معوقات مزدیِ مربوط به مدیریت قبلی تسویه شده،
عنوان کرد :بخشی از معوقات پرداخت شده و در حال
حسابرسی هستند تا معوقات دیگر را نیز پرداخت کنند .با
اینهمه کارگران آلومینیوم المهدی همچنان حدود  6ماه
کارانه طلبکارند.

کارگران معترض شهرداری سده می گویند
تا چه زمانی باید منتظر دریافت مطالبات
خود بمانند
روز یکشنبه  ۵آبان ماه ،کارگران مجموعه شهرداری سده
از توابع شهرستان اقلید در استان فارس گفتند :در حال
حاضر  ۵ماه مزد معوقه طلبکاریم و االن  2ماه است که از
آغاز سال  ۷2میگذرد اما خبری از پرداخت یک سال
عیدی و حقوق اسفند  ۷۹نیست ،تا چه زمانی باید منتظر
دریافت مطالبات خود بمانیم؟ ما حدود  1۲نفر کارگر
هستیم که در مجموعه شهرداری سده مشغول به کار
هستیم ،اینکه به عنوان کارگر پیمانکاری همیشه حقوقمان
را با تاخیر چندین ماهه میگیریم بماند 2 ،ماه تمام است
که منتظریم پیمانکار ،عیدی و حقوق سال  ۷۹ما را
بپردازد .در نتیجه استمرار این وضعیت دستمزدها ،کارگران
دیگر پاسخگوی هزینههای زندگی نیستند.
اخیرا ( ۲۲روز پیش) شهردار سده بخشی از دستمزد
فروردین ماه را به حساب کارگران واریز کرده اما هنوز
شهرداری بابت دستکم  ۱ماه حق بیمه به کارگران
طرف قرارداد خود بدهکار است.

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

ماهنامه کارگری
تداوم تجمعات اعتراضی کارگران حمل و
نقل جادهای خلیج فارس در اسالمشهر

روز چهارشنبه یکم آبان ماه ،کارگران حمل و نقل جادهای
خلیج فارس در اسالمشهر گفتند :دلیل تشدید اعتراض
امروز کارگران این شرکت در مقابل ساختمان فرمانداری
که بیش از  ۵۲کارگر در آن حاضر بودند ،بیتوجهی
مسئوالن شهرستانی در خصوص مطالبه اصلی کارگران
تعدیلی برای بازگشت به کار آنهاست .اعتراضات کارگری
در حالی ادامه دارد که طی چند روز اخیر و همزمان با آغاز
اجتماع صنفی کارگران تعدیلی شرکت حمل و نقل
بینالمللی خلیج فارس هنوز هیچ مقام دولتی بهصورت
جدی پیگیر مطالبات آنها نبوده است .در حالیکه بیش از ۲
ماه است که کارگران معترض این شرکت منتظر تعیین
تکلیف کارگران تعدیلی شرکت حمل ونقل خلیج فارس می
باشند.
کارگران این شرکت صبح روز یکشنبه  ۲۴مهر ماه نیز در
اعتراض به بیتوجهی کارفرما به وضعیت شغلی خود،
مقابل ساختمان استانداری تهران تجمع کرده بودند.
کارگران در رابطه با این حرکت اعتراضی می گویند:
افزایش مشکالت شرکت حمل و نقل خلیج فارس باعث
شده مدیریت بخش خصوصی که اخیرا این شرکت را
خریداری کرده است ،پیشنهاد تبدیل وضعیت قرارداد از
حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری را به تعدادی از
کارگران قرارداد دائمی بدهد که با مخالفت کارگران روبرو
شده است .کارگران افزودند :کارفرما با ممانعت از ورود
حدودا  ۴۲۲کارگر قراردادی به شرکت ،کارگران را برای
ادامه همکاری تحت فشار قرار داده است .طبق مفاد
صورتجلسه واگذاری شرکت خلیج فارس به بخش
خصوصی ،کارفرما حق اخراج هیچ نیرویی را تا  ۵سال
آینده ندارد .روز دوشنبه  ۲۲مهر ماه ،کارگران معترض که
در مقابل فرمانداری اسالمشهر تجمع کرده بودند ،گفتند:
در جریان تجمع روز یکشنبه  ۲۴مهر ماه در تهران ،یکی از
مسئوالن استانداری ضمن مخالفت با موضوع اخراج
شماری از کارگران قرارداد دائمی ،وعده پیگیری
مشکالتمان را با ارسال یک نامه به فرمانداری اسالمشهر
واگذار کرد .برای همین امروز دوشنبه تصمیم گرفتیم تا در
مقابل فرمانداری اسالمشهر تجمع کنیم .روز سه شنبه ۲1
مهر ماه ،تعدادی از کارگران معترض با مراجعه به دادسرای
عمومی انقالب تهران واقع در خیابان بهشت گفتند :پس از
تجمعات روزهای یکشنبه و دوشنبه در مقابل ساختمان
استانداری تهران و فرمانداری اسالمشهر ،امروز در اینجا

0
جمع شده ایم تا مسئوالن قضایی کشور پیگیر مشکالتمان
باشند .بدنبال جلسهای که با چند نفر از نمایندگان کارگری
در داسرای عمومی انقالب تهران برگزار شد ،این نهاد
قضایی نامهای خطاب به دادسرا و فرمانداری شهرستان
اسالمشهر نوشت که در این نامه هر دو آنها مکلف به
پیگیری مطالباتمان شدهاند .روز دوشنبه  ۲۷مهر ماه ،یکی
از کارگران معترض گفت :در آخرین تجمع کارگران تعدیلی
شرکت حمل و نقل خلیج فارس ،فرمانداریِ شهرستان
اسالمشهر مهلت  ۱2ساعته خواست تا همه کارگران
تعدیلی را طبق مفاد واگذاری شرکت به بخش خصوصی را
به کار سابقشان بازگرداند .با وجود اتمام مهلت هنوز تا
این لحظه که چندروزی از مهلت داده شده میگذرد اتفاق
خاصی در خصوص بازگشت به کارمان رخ نداده است .به
همین دلیل امروز گروهی از کارگران تعدیلی شرکت به
نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده بازگشت به کارشان،
با سفر به تهران در مقابل ساختمان استانداری تهران
تجمع کردند.

 07کارگر کارخانه سولفات پتاسیم ایوان
در پی تعطیلی این کارخانه اخراج شدند
روز چهارشنبه  2آبان ماه ،کارگرانِ کارخانه سولفات پتاسیم
واقع در شهرک صنعتی ایوان استان ایالم گفتند :به دلیل
نبود مواد اولیه و خوابیدن کامل خط تولید ،تعداد  ۹۲کارگر
هستیم که بیکار شدهایم .در شرایطی که فرصتهای
شغلی بسیار محدود است ،مسئوالن فکری به حال معدود
کارخانههای در حال فعالیت در استان نمیکنند .در این
شرایط  ۹۲خانواده هیچ راهی برای امرار معاش ندارند.
مدیرعامل کارخانه سولفات پتاسیم می گوید :کارخانه
سولفات پتاسیم به ارزش  ۲هزار میلیارد ریال و با اشتغال
زایی  ۹۲نفر اکنون به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل شده و
مجبور به اخراج کارگران شدهایم.

تجمع کارگران پیمانی شهرداری شوشتر با
خواستِ تغییر به قرارداد مستقیم
روز یکشنبه  ۲۴مهر ماه ،حدود  1۲۲تن از کارگران پیمانی
شهرداری شوشتر در مقابل ساختمان شورای شهر دست به
تجمع زدند .به گفته کارگران قرارداد تعداد کمی (حدود 6
نفر) از آنها به صورت سفارشی از شرکتی به قرارداد
مستقیم تبدیل وضعیت شده است .کارگران گفتند :حقوق
دریافتی ما کفاف زندگیمان را نمیدهد و در این بین
شرکت واسطهای که هیچ نقشی در خدمات شهری ندارد؛
به واسطه کار ما به سودهای کالنی دست پیدا کرده است
در حالیکه ما در فقر و فالکت غوطه وریم .کارگران
همچنین گفتند :چندین سال پیش یکی از شهرداران سابق
شهر شوشتر کارگران مجموعه شهرداری را به قرارداد
مستقیم تبدیل وضعیت کرد ولی بعد از گذشت چند سال
که شهردار بعدی مدیریت شهر را بدست گرفت با تهدید
به اخراج و حمایت شورای وقت ،همه کارگران را فسخ

کارگر زندانی آزاد باید گردد!
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قرارداد کرد در نتیجه کارگران با وجود آنکه موضوع
مشکالتشان را با طرح شکایت به اداره کار و نامهنگاری به
نماینده رژیم از شوشتر در مجلس مطرح کرده بودند ،به
نتیجهای نرسیدند و بار دیگر پای پیمانکاران در شهرداری
شوشتر باز شد.

وزارت بهداشت و تالش جهت
واردات پرستار
بر اساس گزارش روز یکشنبه  ۴۲آبان ماه ،اوایل شهریور
ماه جاری معاون پرستاری وزارت بهداشت از تدوین
پیشنویس اولیه آییننامه جذب پرستار جویای کارِ اتباع
بیگانه سخن گفت و افزود :چنانچه پرستار بیگانه در مناطق
محروم که ایرانیها تقاضای کار ندارند ،تقاضای کار کند ما
مجوزهایش را صادر خواهیم کرد .فعاالن صنفی پرستاران
میگویند به جای تدوین آییننامه برای جذب پرستاران
خارجی ،فکری به حال  ۲۲هزار پرستار بیکار کنید و در
عین حال ،مزایا و شرایط اشتغال در مناطق محروم را ارتقا
ببخشید تا اینهمه پرستارِ فارغالتحصیل ،برای کار و خدمت
به ان مناطق بروند .جالب است که برغم هزاران پرستار
بیکار معاون پرستاری وزارت بهداشت بیکاری  ۲۲هزار
پرستار را تکذیب میکند .در پاسخ به این فریبکاری آشکار
دبیرکل خانه پرستار به فارغ التحصیلی  ۴۲هزار پرستار در
سال اشاره می کند که طی  ۵سال 6۲ ،هزار پرستار را
شامل میشوند .و بر این اساس می گوید :ما در طی ۵
سال گذشته  ۵۲تا  6۲هزار پرستار فارغالتحصیل داشتهایم
و میزان جذب آنها در وزارت بهداشت ،کمتر از  ۴۲هزار
تاست .حتی اگر  ۲۲هزار نفر هم جذب داشته باشیم بازهم
 1۲تا  ۱۲هزار پرستار بیکار می مانند..

احضار دوباره  3نفر از کارگران سیمان
کارون در پی اعتراضات سال 833۵
کارگران این شرکت
روز یکشنبه  ۴۲آبان ماه ،کارگران سیمان کارون در مسجد
سلیمان گفتند :بهدنبال سلسله تجمعات بهمن و اسفند سال
 ۷۵که در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن
وضعیت شرکت برگزار شده بود ،حدود  ۱کارگر با شکایت
کارفرما به مراجع قضایی احضار و برای آنها پرونده تشکیل
شده است و اکنون  1نفر از آنها بار دیگر به دادگاه احضار
شدهاند .پیش از این کارگران سیمان کارون برای پیگیری
مطالبات صنفی خود با نهادهای دولتی و مراجع قضایی
همانند استانداری ،فرمانداری شهرستان مسجد سلیمان و
چند نهاد امنیتی و نهاد قضایی نامهنگاری کردهاند.
نظرکارشناس دادگستری ،تبرئه کارگران بوده است
بااینحال کارفرما مجدداً به این حکم نیز اعتراض کرده
است و پرونده همچنان مفتوح است .این کارگران در پی
تجمعات اعتراضی از سال  ۷۵بیش از  ۴۲بار احضار
شدهاند.
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ماهنامه کارگری
تخربب وحشیانه آلونک های حاشیه نشینان
تحت عنوان "آزاد سازی"

دارد و حتی بچههای کوچک را یکی از پیمانکاران
منطقهای در تهران میبرد و پس از درآوردن لباسهایشان
عکس میگیرد و میگوید اگر دوباره آشغال جمع کنید
عکس ات را پخش میکنم.
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خرید و فروش اینترنتیِ صدها کارگرِ
کودک و زن در کشورهای
حاشیه خلیج فارس

وعده افزایش  477تا  ۰77هزار تومانی
حقوق معلمان با اجرای رتبهبندی چه شد

در روزهای اخیرخبرگزاریها از "آزادسازی" بیش از ۱۲
هزار مترمربع اراضی کشاورزی در شهرری خبردادند که
محل اسکان و زندگی چند صد نفر زباله گردبود .این زمین
ها دارای خاکی سفت و سنگی است و سالهاست خبری از
کشاورزی در آنجا نبوده ،هرچند اهالی آن جا و همچنین
صاحب زمین میگویند قبل از خانهنشینی زبالهگردها یک
کارگاه بلوک سازی این محل وجود داشته است .به دنبال
تخریب خانه ها و آلونگ های اهالی مردی با ریش
پرپشت و قامتی خمیده که از گزارشگران این گزارش
خواسته است که نامش را بیان نکنند ،با اشاره به اینکه در
روز تخریب به اهالی اجازه ندادند وسایل شخصی شان را از
سرپناه چند متریشان بردارند ،میگوید :حدود  ۵۲۲زباله
گرد در این محل زندگی و کار میکنند و هر کدام نانبر
زندگی یک خانواده چندنفری در افغانستان هستند .هزینه
اجاره هر آلونکی که با بلوک و سفال و در و تخته ساختهاند
را ماهانه بین  ۵۲۲هزار تا یک میلیون و  ۵۲۲هزار تومان
اعالم میکنند .رحمت نوجوانی که شاید  ۴۵سال بیشتر
ندارد از برخورد بد مأموران در حین تخریب میگوید و
ادامه میدهد :بدون اینکه بدانند چه کسی داخل اتاقکها
هست و یا ما را خبر کنند شروع به خراب کردن همه چیز
کردند .تعدادی نوجوان همسن و سال رحمت در این زمین
مملو از زباله دیده میشوند و زباله گردها میگویند تعداد
این بچههای کم سن وسال ،کم نیست که با شرایط
موجود به جاهای دیگر رفتهاند .علی از خوابیدن شب
گذشته با برادر  ۴۲سالهاش در بیابانها و زمینهای
کشاورزی اطراف خبر داده و میگوید :مجبوریم این کار را
کنیم کار دیگری نیست و برای کارهای ساختمانی هم
کلی آدم سر میدانها هستند که بیکار نشستند .عبداهلل با
تعدادی از دوستانش در گوشهای دیگر نشسته و چون تازه
کار است توان پرداخت چند میلیون در ماه و گرفتن کارت
از پیمانکار برای جمع کردن زباله را ندارد و موضوع
دیگری را برای ما از بازگو میکند که چند دفعهای بارش را
چون کارت نداشته گرفته و حسابی کتک خورده و حتی به
سولهای بردهاند و آشغال روی سرش ریخته و چند شبی
آن جا حبسش کرده تا دوستانش  1۲۲هزارتومان جریمه
وی را بدهند و با گرفتن گوشی و وسایلش در نهایت رها
میکنند .وی که تجربه چندبار دماغ ،دست و سر شکستن
زیر دست و پای آنها را دارد ،ادعا میکند :این داستان
برای همه دوستانم که پول به پیمانکار ندارند بدهند وجود

به گزارش روز جمعه  1آبان ماهِ خبرگزاری تسنیم ،در
حالیکه سرپرست وقت آموزشوپرورش بر اجرای رتبهبندی
معلمان از مهر ماه مصّر بود و تابستان هم با خبر افزایش
حقوق  ۱۲۲تا  6۲۲هزار تومانی معلمان آن هم با وعده
پرداخت از مهر ماه سپری شده اما خبری از افزایش حقوق
نیست! صرفنظر از تمام وعدههایی که مسئوالن میدهند
و محقق نمیشود ،این مسئله مطرح است که عدم تحقق
وعدهها ،سرمایههای اجتماعی را مخدوش میکند و
دستاورد آن فقط بدبینی معلمان به ستاد آموزشوپرورش
خواهد بود و در نهایت هم رسانهها متهم میشوند ،چرا که
بارها خبر افزایش حقوق معلمان را به نقل از مسئوالن در
جامعه طرح کردند در حالیکه چنین اتفاقی هنوز نیفتاده
است! این اعتراض از سوی معلمان مطرح است که چرا
وقتی هنوز کاری انجام نشده است آن را در سطح جامعه
اعالم میکنید؟!

جزئیات تورم در  38استان ،ایالم با تورم
 ۵8درصد در راس استانها
به گزارش روز یکشنبه  ۵آبان ماهِ خبرگزاری تسنیم،
گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است ،در مهر ماه
 ۴1۷2عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور
( )۴1۷۵=۴۲۲به  ۴2۱،۷رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۹
درصد افزایش نشان می دهد .درصد تغییر شاخص کل
نسبت به ماه مشابه سال ( ۷۹تورم نقطه به نقطه) برای
خانوارهای کشور  ۲2.1درصد می باشد .بیشترین نرخ تورم
نقطه به نقطه مربوط به استان ایالم ( 1۱.۹درصد) و
کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی ( ۲۲.۴درصد)
است .نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه  ۴1۷2برای
خانوارهای کشور به عدد  ۱۲درصد رسید .بیشترین نرخ
تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایالم ( ۵۴درصد) و
کمترین آن مربوط به استان قم ( 16.۴درصد) است.
بر اساس این گزارش در مهر ماه  ۴1۷2عدد شاخص کل
برای خانوارهای شهری ( )۴1۷۵=۴۲۲به  ۴2۱،۲رسید که
نسبت به ماه قبل  ۴.۷درصد افزایش نشان می دهد .نرخ
تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه  ۴1۷2برای خانوارهای
شهری به عدد  ۱۴.1درصد رسیده است .در مهر ماه
 ۴1۷2عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی
( )۴1۷۵=۴۲۲عدد  ۴22،6را نشان می دهد که نسبت به
ماه قبل  ۲.2درصد افزایش داشته است .نرخ تورم دوازده
ماهه منتهی به مهر ماه  ۴1۷2برای خانوارهای روستایی
به عدد  ۱6.1درصد رسید.

بر اساس گزارش روز پنجشنبه  ۷آبان ماه ،بیبیسی عربی
با انتشار یک گزارش تحقیقی از شدت گرفتن یک واقعیت
هولناک در کشورهای عربی پرده برداشت .بر مبنای این
گزارش ،صدها کارگر مهاجر کودک و زن در کشورهای
حاشیه خلیج فارس به صورت اینترنتی خرید و فروش
میشوند .به ویژه در کویت و عربستان .این کارگران
خانگی از ابتداییترین حقوق محروم هستند .کارفرمایان
پاسپورتهای این کارگران را ضبط و آنها را در خانههای
خود حبس میکنند تا نتوانند از کسی برای آزادی کمک
بگیرند .این کارگران از دولت گواهینامه دریافت کردهاند و
متقاضیان خرید آنها میتوانند این گواهیها را آزادانه خرید
و فروش کنند .گزارشهایی از شکنجه دادن این کارگران
در خانههای کارفرمایان منتشر شده است ،مانند کتک زدن
یا گرسنه نگه داشتن .این کارگران کودک و زن که بیشتر
از کشورهای فقیر آفریقایی یا آسیایی به کشورهای حاشیه
خلیج فارس قاچاق شدهاند ،تحت فشارهای روانی هولناک
قرار دارند و دستگاههای دولتی هم که این کارگران را
ساماندهی و ثبت رسمی میکنند سکوت کردهاند

جان باختن یک کارگر و مصدومیت کارگر
دیگری در حین کار در اثر سقوط
ظهر روز سه شنبه  1۲مهر ماه ۲ ،کارگر نصاب شیشه در
باالی جرثقیلی در شهرک صنعتی سیمین دشت شهرستان
فردیس کرج ،مشغول کار بودند که هر  ۲از باالی جرثقیل
که بیش از  ۲۲متر ارتفاع داشته سقوط میکنند .در این
حادثهِ کاری ،یکی از کارگران بر اثر سقوط از ارتفاع جان
خود را از دست می دهد و کارگر دیگر نیز که به بیمارستان
منتقل شده است در کما به سر می برد.

جان باختن یک کارگر در حین کار در اثر
سقوط از بلندی
روز جمعه  1آبان ماه ،فرمانده انتظامی ارومیه گفت :صبح
روز پنجشنبه  ۲آبان ماه ،در یک کارگاه ساختمانی در
ارومیه یک کارگر  1۲ساله در طبقه سوم ساختمان حین
انجام کار به پایین سقوط کرده و جان خود را از دست داد.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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ماهنامه کارگری
باز گشت به کارِ کارگران معترض هفتتپه
پس از  32روز اعتصاب
روز پنجشنبه  ۲آبان ماه ،کارگران مجتمع کشت و صنعت
نیشکر هفتتپه پس از  1۲روز اعتصاب ،روال کار را از
سرگرفتند .کارگران معترض با اشاره به مشکالتی که پس
از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در سال ۴1۷۱
تشدید شد ،افزودند :به مواردی همچون پرداخت دستمزدها
با  ۲ماه تاخیر و بازداشت و اخراج تعدادی از همکارانمان
معترض هستیم و از این پس هم مطالبات خود را از طرق
مختلف پیگیری میکنیم .تعدادی از کارگران هفتتپه با
قرار وثیقه آزاد هستند ،اما در هر زمانی که احضار شوند،
مکلف به پاسخگویی هستند .کارگران معترض هفتتپه
بارها عنوان کردهاند که تنها مطالبات صنفی خود را مطرح
میکنند و با سیاست کاری ندارند.

تجمع بازنشستگان صندوق فوالد اصفهان با
خواستِ اجرای همسانسازی
صبح روز یکشنبه  ۲2مهر ماه ،بازنشستگان معترض
صندوق فوالد اصفهان گفتند :ما خواستار رفع تبعیض و
بهبود معاش بازنشستگان هستیم ،همچنین کیفیت خدمات
درمانی باید بهبود یابد .این بازنشستگان از مسئوالن در
خواست دارند که در سال  ۷۷همسانسازی به سرانجام
برسد .به همین منظور باید در الیحه بودجه سال بعد
 ۴۲۲۲میلیارد تومان برای همسانسازی بازنشستگان به
صندوق فوالد بودجه داده شود .این بازنشستگان هم از
دولت و هم از مجلس انتظار دارند به خواستههای
مستمریبگیران توجه کنند.

تجمع کارگران قند فسا مقابل فرمانداری
در اعتراض به معوقات مزدی
روز سه شنبه  ۴6مهر ماه ،کارگران قند فسا گفتند :روز
دوشنبه  ۴۵مهر ماه ،برای ششمین یا هفتمین مرتبه در
یکی دو ماه اخیر به فرمانداری فسا مراجعه کردیم .آنها می
گویند :حدود  1سال است که کارخانه قند فسا به بخش
خصوصی واگذار شده است و همین مساله ،مشکالت
بسیاری را برای کارگران به وجود آورده است .بعد از
خصوصیسازی ،کارگران را به چند دسته تقسیم کردند.
عدهای که حدود  ۴۲تا  ۴۵نفر هستند کارگر دائماند و
حدود  ۴۲۲نفر کارگران فصلی هستند که حقوق و بیمه
آنها از خرداد ماه پرداخت نشده و گروه سوم کارگران
شرکتی هستند که کارخانه نسبت به آنها تعهدی برعهده
نمیگیرد و میگوید همه مسئولیتها با پیمانکار است .بر
اساس این گزارش این کارگران نیز از خرداد ماه حقوق
نگرفتهاند .در عین حال کارگرانِ روزمزد نیز هستند .در
زمان واگذاری ،قیمت اصلی کارخانه  ۴۲برابر بیشتر از
قیمت واگذاری آن بود ،پس از واگذاری مشکالت ما آغاز
شد .ما در ماههای گذشته به هر ارگانی که فکرش را

بکنید ،مراجعه کردهایم .از فرمانداری گرفته تا دفتر نماینده
مجلس و امام جمعه اما تا امروز هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده
است .در عین حال عالوه بر کارگران ،رانندگان ،کشاورزان
چغندرکار و گروههای صنفی دیگری نیز از کارخانه
طلبکارند که به بهانه کمبود نقدینگی ،مطالبات آنها نیز
پرداخت نمیشود .از بهمن ماه  ،۷۹بیمه حدود  ۴۲۲کارگر
پرداخت نشده و این کارگران نمیتوانند دفترچههای
بیمهی درمانی خود را تمدید کنند و الجرم نمیتوانند به
مراکز درمانی مراجعه و از خدمات بهداشتی و درمانی
بهرهمند شوند.

کارگران کنتورسازی قزوین و اعتراض به
تعویق حقوقشان در مقابل استانداری
روز پنجشنبه  ۲۵مهر ماه ،جمعی از کارگران کنتورسازی
قزوین برای چندمین بار برای رسیدن به حق و حقوق خود،
دریافت مطالبات و معوقات مزدی در مقابل استانداری
قزوین دست به تجمع زدند .در حال حاضر کارگران
کنتورسازی قزوین حدود  ۹ماه است حقوقی دریافت
نکردهاند و از سالهای قبل نیز  ۲۱ماه حقوق معوقه طلب
دارند .یک کارگر معترض می گوید :یکی از مسئوالن
استان قزوین چند روز پیش در صدا و سیما اعالم کرد که
کارگران به حق و حقوق خود میرسند ،اما تاکنون اتفاقی
رخ نداده است .با وجود آنکه مدیرعامل و رئیس هیات
مدیره شرکت کنتورسازی قزوین در حال حاضر به دلیل
پرونده اقتصادی در زندان به سر میبرد ،اما باز هم
مشکالت کارگران کنتورسازی ادامه دارد .به کارگران
معترض شرکت کنتورسازی قزوین اعالم شده که دست از
شکایت صندوقهای فروشگاهی این شرکت بردارند ،چرا
که این شرکت در روز چهارشنبه  2آبان ماه به مزایده
گذاشته میشود و با تغییر و تحول در صندوقها و فروش
آنها به قیمت باال ،حساب تمام کارگران تا اردیبهشت ماه
سال آینده تسویه خواهد شد .این کارخانه حدود  1۵۲تا
 ۱۲۲کارگر داشته که طی دو تا سه سال گذشته تعداد
کارگران به حداکثر  ۲۲۲کارگر تقلیل یافته است.

کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان
مقابل سازمان مخابرات تجمع کردند
روز دوشنبه  ۲۷مهر ماه ،کارگزاران مخابرات روستایی
خوزستان گفتند :علیرغم رای دیوان عدالت اداری ،شرکت
مخابرات ،طرح طبقهبندی مشاغل کارگزاران مخابرات
روستایی را در استان خوزستان ،اجرا نمیکند .قبالً
مسئوالن مخابرات استان ،وعدهی اجرای طرح را داده
بودند ولی به وعدهشان عمل نکردند .به همین دلیل امروز
دوشنبه درمقابل مخابرات منطقه استان خوزستان جمع
شدهایم و خواستار پاسخگویی مسئوالن مخابرات استان
هستیم .در این اعتراض صنفی حدود  ۴۲۲نفر از کارگزاران
شرکت داشتند .
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تجمع کارگران خدماتی شهرداری منطقه
یک اهواز مقابل ساختمان شهرداری
روز شنبه  ۲۲مهر ماه ،جمعی از کارگران خدماتی شهرداری
منطقه یک اهواز در استان خوزستان گفتند :در اعتراض به
عدم پرداخت معوقات و مطالبات مزدی خود طی روزهای
گذشته مقابل ساختمان شهرداری تجمع کرده ایم .حدودا
 ۱۲۲نفر در بخش خدماتی شهرداری منطقه یک تحت
مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستیم و
دستکم  1ماه دستمزد پرداخت نشده داریم .جدا از
دستمزد ،حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی نیز پرداخت
نشده است .گزارش می افزاید :آنچه کارگران پیمانکاری
شهرداری اهواز هر ماه به عنوان دستمزد میگیرند
حداقلهای مزدی قانون است اما این حداقلها کفاف
معیشت آنها را نمیدهد .از طرفی حقوق کارگران تنها
یکبار در سال افزایش پیدا میکند و آن یکبار هم به
گونهای تعیین میکنند که به هیچ وجه با هزینههای
زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.

کارگران هفت تپه تا وصول مطالبات به
تجمعات خود ادامه خواهند داد
روز سه شنبه  ۴6مهر ماه ،یکی از کارگران مجتمع نیشکر
هفت تپه گفت :حمایت از کارگران بازداشتی و بازگرداندن
مدیریت بخش خصوصی این مجتمع بزرگ به بخش
دولتی مطالبه اصلی کارگران معترض هفت تپه است.
دیروز دوشنبه  ۴۵مهر ماه نیز ،کارفرمای هفت تپه به تعهد
مالی خود در قبال کارگرانی که دچار مشکالت معیشتی
هستند ،عمل نکرد و با پرداخت تنها نیمی از حقوق مرداد
ماه کارگران ،موجب تشدید نگرانی آنها شد .وی همچنین
گفت :ما نگران احضار یکی دیگر از کارگران بنام حسین
چالنگ که در جمع اعتراضی کارگران در روز دوشنبه ۴۵
مهر ماه ،سخنرانی میکرد ،هستیم .عصر روز چهارشنبه ۴۹
مهر ماه ،کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه به جز یک نفر
همگی با سپردن وثیقه از زندان دزفول آزاد شدهاند .تنها
محمد خنیفر در بازداشت مانده است .بر اساس این
گزارش ،روز یکشنبه  ۴۱مهر ماه 1 ،کارگر هفت تپه که
قصد دیدار با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در
تهران را داشتند ،در میانه راه بازداشت شدند .گزارش در
ادامه از آزادی محمد خنیفر با وثیقه  ۴۲۲میلیون تومانی از
زندان دزفول خبر داد و افزود :با احتساب خنیفر 6 ،کارگر
بازداشتی هفتتپه از زندان آزاد شدند .روز دوشنبه  ۲۲مهر
ماه ،علی ساری عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
مجلس ،با اشاره به جلسه امروز دوشنبهِ اعضای این
کمیسیون با نمایندگان کارگران مجتمع کشت و صنعت
نیشکر هفتتپه و رئیس سازمان خصوصیسازی گفت:
جلسه امروز یک ساعت و نیم به طول انجامید.
درخواستهای کارگران را بررسی کردیم تا پیگیری آنها را
با قوت به جریان بیاندازیم .

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!
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برای آشنایی با دیدگاه ها و تحلیل
های چریکهای فدائی خلق ایران از
سایت های زیردیدن کنید:
www.siahkal.com
www.ashrafdehghani.com

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

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

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

چریکهای فدائی خلق ایران

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

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقۀ کارگر!

