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ماهنامه کارگری

در باره زندگی
رفیق فاطمه حسینی

تجمعات اعتراضی گسترده کارگران

راهپیمایی کارگران "هپکو" در اراک

کارخانه "هپکو" در اراک در
اعتراض به معوقات مزدی خود!

سرسخن:
از اعتصاب و همبستگی کارگران
"هپکو" اراک بیاموزیم!
در یک ماه اخیر در میان صدها اعتصاب و اعتراض
کارگری در سراسر کشور که گاه اخبار کوتاهی از آنها در
رسانه ها انعکاس می یابد مبارزات کارگران شرکت هپکو
در اراک موقعیت خاصی پیدا کرده و در حد وسیعی در
سطح جامعه انعکاس یافته و نظر هم طبقه ای هایشان را
به خود جلب نموده است .کارگران مبارز این شرکت در
اعتراض به  5ماه حقوق معوقه و حق بیمه های پرداخت
نشده و عدم پایبندی مالک کارخانه به تعهدات خود در
زمان خرید این واحد تولیدی از  81دی ماه امسال تولید را
خوابانده و دست به اعتصاب زده اند .این کارگران ضمن
برگزاری تظاهرات و ایراد سخنرانی چندین بار خیابانهای
اراک را به صحنه راهپیمائی های خود تبدیل نموده اند.
حدود هزار کارگر شرکت هپکو به طور روشن خواهان
دستمزدی هستند که برایش کار کرده اند ولی کارفرمای
بیشرم و زالو صفت شرکت برغم همه سودی که از استثمار
این کارگران و ارزش اضافی ای که تولید کرده اند برده
است ،حاضر به پرداخت دستمزد آنها هم نمی باشد.
شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) که یک شرکت
دولتی بود در سال  8811بر اساس خط کلی صندوق بین
المللی پول و دیگر نهاد های امپریالیستی که رژیم
جمهوری اسالمی به مثابه یک رژیم وابسته به امپریالیسم
ملزم به اجرای سیاست های آنها می باشد همچون خیلی
از شرکت های تولیدی دیگر به بخش خصوصی واگذار
شد .در آن زمان نزدیک به  0022کارگر در این کارخانه
کار می کردند که ساالنه چیزی حدود  0222دستگاه تولید
می کردند .پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی
به تدریج تعداد کارگران به حدود هزار کارگر و تولید به
 822دستگاه رسید .این امر خود باعث برجستگی مطالبه
بازگشت مالکیت کارخانه به دولت در میان خواستهای
کارگران شده است .به طوری که امروز کارگران خواهان
لغو "خصوصی سازی" کارخانه و بازگشت مالکیت شرکت
مزبور به دولت هستند ،چرا که به عینه دیده اند که از زمان
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صبح روز شنبه  81دی ماه ،گروهی از کارگران شاغل در
کارخانه ماشین سازی هپکو اراک دراعتراض به بیتوجهی
مدیران کارخانه در عدم پرداخت مطالبات معوقه  5ماه
گذشته خود در میدان مرکزی شهر اراک تجمع کردند .به
گفته کارگران این کارخانه ،مشکالت کارخانه ماشین
سازی هپکو زمانی آغاز شد که این واحد صنعتی از سال
 11به بخش خصوصی واگذار شد .کارگران می گویند از
آن زمان تا کنون در این واحد تولیدی با مشکالت فراوانی
روبه رو هستیم و طی این مدت به دلیل بیتوجهای
مسئوالن نه تنها وعدهها هنوز بی عمل مانده است که هر
روز بر فشار مشکالت افزوده میشود .طبق اظهارات
معترضین در حالی این مشکالت ادامه دارد که کارگران
این شرکت بارها در پی عدم تحقق وعدههای مسئوالن در
پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی
در استان مرکزی وحتی در پایتخت تجمع کردهاند که یک
مورد آن آن تجمع در مقابل ساختمان سازمان خصوصی
سازی در روز یکشنبه  80دی ماه،می باشد .صبح روز
یکشنبه  8۱دی ماه ،در دومین روز تجمع کارگران دست
کم 522نفر از کارگران واحد ماشین سازی هپکو اراک در
ادامه اعتراض روز گذشته خود در میدان اصلی شهر ،این
بار در محوطه کارخانه تجمع کردند .تعدادی از کارگران
حاضر در تجمع امروز اظهار داشتند :در تجمع روز شنبه 81
دی ماه ،که در میدان اصلی شهر اراک صورت گرفت به
جز وعدههای غیرعملی هیچ پاسخ قاطعی ازسوی
مسئوالن شنیده نشد و ما ناچار شدیم برای احقاق حقوق از
دست رفتهمان امروز نیز در محل کارخانه تجمع کنیم.
در سومین روز متوالی اعتراض کارگران ،صبح روز دوشنبه
 02دی ماه ،کارگران کارخانه هپکو در اعتراض به پرداخت
نشدن مطالبات صنفیشان که به بهانه ناتوانی مالی مالک
کارخانه بی جواب گذارده شده در محوطه کارخانه اجتماع
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کردند.

در  1تیر ماه سال  8855با یورش نیرو های سرکوبگر شاه
به یکی از پایگاههای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
طبقه کارگر ایران تعدادی از رهبران و رزمندگان پیشرو
خود را از دست داد .یکی از این رزمندگان ،چریک فدائی
خلق رفیق فاطمه حسینی بود .شیر زنی که در آخرین نبرد
قهرمانانه اش تا آخرین گلوله برای رسیدن به آزادی و
سوسیالیسم جنگید و برگی درخشان به دفتر مبارزات
کمونیستها جهت رهائی طبقه کارگر از ظلم و ستم و
استثمار افزود.
رستاخیز سیاهکل و آغاز مبارزه مسلحانه علیه سرمایه
داری وابسته حاکم بر ایران و رژیم دیکتاتوری حافظ آن،
نشان داد که طبقه کارگر ایران پس از فترتی طوالنی گام
های بزرگی در جهت تشکیل سازمان رزمنده خود به پیش
برداشته است .در آن سالها سازمان چریکهای فدائی خلق
ایران به مثابه سازمان سیاسی  -نظامی طبقه کارگر با
مبادرت به مبارزه مسلحانه فضای سیاسی جامعه را
دگرگون نمود و از جمله شرایط را برای رشد و گسترش
مبارزات کارگری تسهیل نمود.
با اعالم موجودیت چریکهای فدائی خلق اکثر کسانی که
قلبشان برای آرمانها و مطالبات طبقه کارگر و همه
ستمدیدگان جامعه می تپید امکان یافتند انرژی انقالبی
خود را در مسیر رهائی کارگران در سازمان رزمنده کارگران
به کار گیرند .رفیق فاطمه حسینی از جمله چنین
انقالبیونی بود که در تابستان سال  8858در ارتباط
باچریکهای فدائی خلق قرار گرفت و حدود یکسال بعد
همراه با خواهر انقالبی اش رفیق افسرالسادات حسینی
زندگی مخفی در پیش گرفت و به عنوان کادری حرفه ای

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!

ادامه در صفحه 3

2

ماهنامه کارگری
از اعتصاب و همبستگی کارگران...

ایران برای کارگران ایجاد نموده است .با اینکه کارگران
هپکو در این فاصله توانسته اند چندین بار اعتراضشان را
در سطح شهر اراک به نمایش بگذارند اما روزی نبوده که
با دسیسه چینی های مدیریت کارخانه و سرکوبگری
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی مواجه نشوند .کارگران
مبارز هپکو بار ها در محاصره نیرو های سرکوب جمهوری
اسالمی قرار گرفته اند و به آنها اجازه راهپیمائی از کارخانه
به طرف استانداری داده نشده است .در جریان این مبارزات
بارها کارگران مجبور شده اند به قول یکی از کارگران ":در
ساعات کاری بصورت آرام در محوطه کارخانه جمع" شده
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دهند" :زیر بار ستم نمی کنیم زندگی ،جان فدا

می کنیم در راه آزادگی".
از صفحه 5
در شرایطی که به قول خود کارگران آنها "به نان شب
واگذاری "هپکو" به کارفرمای کنونی هم کارگران بسیاری
محتاج اند" اما نه دستمزد کار انجام شده شان را به آنها
کار خود را از دست داده اند و هم پرداخت مطالبات بر حق
می دهند و نه پاسخگوی اعتراض و مطالبه بر حقشان می
آنها از جمله دستمزد هایشان در زمان بندی مرسوم با
باشند ،سخنان یکی از کارگران هپکو که در یکی از
مشکل مواجه شده و به تعویق افتاده است.
تجمعات اعتراضی بر زبان راند ،گویای واقعیت های
به گفته کارگران معترض ،شرکت هپکو در سال  8811به
بسیاری است .این کارگر با همه اجبارش به خودسانسوری
مبلغی کامال زیر قیمت واقعی یعنی حدود  02میلیارد تومان
با شجاعت نیروی انتظامی را مورد خطاب قرار داده و می
به کسی واگذار شده که تا امروز به تعهدات خود عمل
گوید ":چرا استاندار هیچ صداش در
نکرده و با اینکه بیش از  5سال
نمیاد ،چرا استاندار ،آقای استاندار
این کارگر با همه اجبارش به خودسانسوری با شجاعت نیروی انتظامی را مورد
از پایان تعهد وی گذشته اما باز
خیانت کردی به مردم ،آقای استاندار
هم حاضر به پرداخت بدهی
خطاب قرار داده و می گوید ":چرا استاندار هیچ صداش در نمیاد ،چرا استاندار ،آقای
چرا آقای عطاریان را گذاشتی از این
های خود به خصوص به
استاندار خیانت کردی به مردم ،آقای استاندار چرا آقای عطاریان را گذاشتی از این
شهر بره ،چرا این بساط را درست
کارگران نمی باشد .کارگران بر
شهر بره ،چرا این بساط را درست کردی؟ اگر این بساط را داریم آقایان ماموران
کردی؟ اگر این بساط را داریم آقایان
اساس تجربیات عینی خود و در
نیروی انتظامی اگر این بساط را داریم از بی عرضه گیِ مسئولینه ،از سکوت
ماموران نیروی انتظامی اگر این بساط
گیری هائی که با صاحب
مسئولینه ،بَسه دیگه این سکوت ،خدا شاهده به جان تک دخترم ،بچهِ تو راهم ،خدا
را داریم از بی عرضه گیِ مسئولینه ،از
خصوصی کارخانه داشته اند
شاهده از بازجوهاتون نمی ترسم ،یعنی اگر برم تو اوین ،برم تو اوین از این زندگیِ
سکوت مسئولینه ،بَسه دیگه این
بارها اعالم کرده اند که سهامدار
کثافتم بهتره ،از این که همیشه جلوی زن و بچم کوچیک بشم ...متأسفم برات عزیز
سکوت ،خدا شاهده به جان تک
کارخانه نفوذ زیادی در بدنه
من ،تو! نیروی انتظامی که باتومت را برای من نگه داشتی ( کارگران؛ واقعأ)...
دخترم ،بچهِ تو راهم ،خدا شاهده از
دولت دارد .آنها شاهد بوده اند
بازجوهاتون نمی ترسم ،یعنی اگر برم
شرکت آونگان تعطیل شد رفت ،از حالِ زن و بچه اش خبر داری؟ شرکت صنایع
که هر جا که پرونده ای در
تو اوین ،برم تو اوین از این زندگیِ
تعطیل شد ،آقایونِ نیروی انتظامی پیشگیری کردید ،بیکاری معضل همه فسادهای
محاکم قضایی علیه وی باز می
کثافتم بهتره ،از این که همیشه جلوی
اجتماعه ،آقای نیروی انتظامی جوان شهر بره کجا کار کنه؟ بیاد شرکت هپکو! کجا
شود این پرونده را از جریان می
زن و بچم کوچیک بشم ...متأسفم
نیرو می گیره؟ امنیت را چگونه می خواهی بر قرار کنی ،با زور یا با تدبیر؟ تدبیر تو
اندازند تا دعوای حقوقی ای در
برات عزیز من ،تو! نیروی انتظامی که
مجاری قانونی در جریان نباشد و
اینه آقای نیروی انتظامی؟ آقای عطاریان یک نفره ،اگرمی تونی بروید او را بر دارید و
باتومت را برای من نگه داشتی (
سهامدار از زیر دیون خارج شود.
بیارید ،برای ما نمی خواد شاخ و شونه بکشید! آقای نیروی انتظامی ،عطاران یک
کارگران؛ واقعأ )...شرکت آونگان
در واقع ،همین نفوذ غیر قابل
نفره اما گردن کلفته ،مفت خوره"...
تعطیل شد رفت ،از حالِ زن و بچه اش
انکار است که به سرمابه دار
و به اعتصاب خود ادامه دهند.
خبر داری؟ شرکت صنایع تعطیل شد ،آقایونِ نیروی
مزبور امکان داده که به قول کارگران هپکو "وام های
تجمعات کارگران همواره از طرف نیروی انتظامی به مثابه انتظامی پیشگیری کردید ،بیکاری معضل همه فسادهای
هنگفتی" به نام شرکت از بانکها بگیرد تا جائی که شرکت
یکی از نیروهای سرکوب جمهوری اسالمی و حافظ منافع اجتماعه ،آقای نیروی انتظامی جوان شهر بره کجا کار
مزبور جدا از بدهی اش به کارگران چیزی حدود 822
سرمایه داران مورد حمله قرار می گیرد .شرایط دیکتاتوری کنه؟ بیاد شرکت هپکو! کجا نیرو می گیره؟ امنیت را
میلیارد تومان هم به بانک ها مقروض می باشد .جالب
وحشیانه حاکم بر جامعه همه توده های تحت ستم ایران و چگونه می خواهی بر قرار کنی ،با زور یا با تدبیر؟ تدبیر تو
است در چنین شرایطی که سرمایه دار مزبور میلیارد ها
در رأس آنها کارگران را از ابراز آزادانه نظر و آنچه در اینه آقای نیروی انتظامی؟ آقای عطاریان یک نفره ،اگرمی
تومان به جیب زده باز هم مدعی است که پولی جهت
دلهایشان پنهان است را باز داشته است .دستگیری ،زندان ،تونی بروید او را بر دارید و بیارید ،برای ما نمی خواد شاخ و
پرداخت دستمزد کارگرانی که برایش کار کرده اند در جیب
شکنجه و حتی شکنجه در مالء عام یعنی شالق زدن شونه بکشید! آقای نیروی انتظامی ،عطاران یک نفره اما
ندارد!
کارگران در جلوی چشم مردم آنهم صرفا به خاطر اعتراض گردن کلفته ،مفت خوره"...
اعتصاب دالورانه حدود هزار کارگر شرکت تولیدی هپکو
به حق کشی های آشکار سرمایه داران به امری عادی در این سخنان به خوبی از یک طرف بیانگر وضعیت بسیار
که از  81دی ماه شروع و در بستر همبستگی کارگران تا
جامعه تحت سلطه سرمایه داران داخلی و خارجی و دهشتناکی است که بورژوازی ایران و رژیم حامیش
اواسط بهمن ادامه یافته است یکی از طوالنی ترین
حکومت ننگین آنها یعنی جمهوری اسالمی تبدیل شده جمهوری اسالمی برای طبقه کارگر ما ایجاد کرده اند و از
اعتصابات کارگری در چند سال اخیر می باشد .مسلماً یکی
است .حتی سر به نیست کردن کارگران آگاه و مبارز توسط طرف دیگر نشان می دهد که کارگران ما در حالت کامال
از عواملی که تداوم این همبستگی و مقاومت کارگری را
وزارت اطالعات جهنمی رژیم جمهوری اسالمی امری انفجاری به سر می برند .سخنان این کارگر معترض البته
ممکن ساخته مطالبات روشن و عدم پاسخگوئی کارفرما و
ناشناخته برای کارگران مبارز ایران نیست .در چنین نیازی به تفسیر ندارد و تعمق روی آنها پرده از واقعیت
مسئولین دولتی به این مطالبات بر حق می باشد .اما در هر
شرایطی است که کارگران هپکو در حالی که های زیادی بر می دارد .آیا این واقعیت که کارگری در
حال اعتصاب طوالنی و مداوم کارگران هپکو بیانگر عزم
جانشان از مظالمی که می بینند به لب رسیده و مقابل نیروی سرکوب فریاد سر دهد که ":از بازجوهاتون
کارگرانی است که از وعده های توخالی کارفرما به تنگ
فریاد می کشند که "وای از این ذلت"  ،فدائی نمی ترسم ،یعنی اگر برم تو اوین ،برم تو اوین از این
آمده و جانبداری مسئولین دولتی از سرمایه دار بیشرم
وار جان خود را کف دست خود گرفته و به زندگیِ کثافتم بهتره " خود نشانگر این امر نیست که
شرکت مذکور آنها را شدیدا خشمگین ساخته است .این
راهپیمائی در خیابان می پردازند و شعار می کارگران ما به خوبی می دانند که نیروی سرکوب رژیم،
اعتصاب به واقع یکی از نمونه های مبارزه کارگران و
وزارت اطالعات و همه ارگان های حافظ جمهوری
واکنشی طبیعی به شرایط دهشتناکی است که بورژوازی

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
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اسالمی در مقابل آنها قرار دارند؟ بیانگر آن نیست که آنها
می دانند که دشمن آنها صرفا سرمایه دار شرکتی نیست
که حاصل دسترنج آنها را باال کشیده ،و می دانند که
جمهوری اسالمی با همه ارگان های سرکوبش در خدمت
سرمایه داران بوده و در دفاع و حمایت از آنها کارگران
مبارز را دستگیر و آنها را با "اوین" و "بازجو" ( بخوان
شکنجه گاه و شکنجه گر) مواجه می سازند!؟ مسلما این
آگاهی واال را کارگران هپکو و همینطور دیگر کارگران
ایران در جریان کار و زندگی خود فرا گرفته اند.
رفقای بنیانگذار سازمان ما ،همواره تأکید داشتند که به
دلیل شرایط دیکتاتوری و سرکوب خشن مبارزات کارگران
توسط رژیم وابسته به امپریالیسم ،مبارزات کارگران خیلی
زود از مبارزه صنفی به مبارزه سیاسی تبدیل می شود و
مبارزه سیاسی نیز در شرایط سرکوب کار را به درگیری
های قهر آمیز می کشاند .آیا واقعیت همین مبارزه
کارگران هپکو که هر چند به خاطر مسایل صنفی صورت
گرفته اما دولت ،به اصطالح مسئولین آن و نیروی انتظامی
اش را مورد خطاب قرار می دهد نفس سیاسی بودن این
مبارزه را آشکار نمی کند؟ چرا یک کارگر به خاطر اعتراض
به حقوق پرداخت نشده خود مجبور می شود از شکنجه
گاه و شکنجه صحبت کند؟ این چه شرایطی است که
کارگران را حتی برای تحقق خواستهای صنفی شان در
مقابل رژیم قرار می دهد؟ آیا این همان شرایطی نیست
که کارگران ایران را اساسا برای رهائی خود به مبارزه قهر
آمیز علیه این رژیم می کشاند؟
عزم کارگران هپکو در تداوم اعتصاب و مبارزات خود
علیرغم همه سرکوبگری هائی که با آن مواجه اند و
همچنین حفظ همبستگی شان برغم همه کارشکنی هائی
که به عینه شاهدبوده اند موقعیت خاصی را برای اعتصاب
و اعتراض این کارگران در میان کارگران شکل داده است.
در عین حال باید بدانیم که این تنها کارگران هپکو نیستند
که برای تحقق خواستهایشان پیگیرانه مبارزه می کنند.
امروز در سراسر جامعه ایران کارگران با ترتیب تجمعات
کارگری و دست زدن به اشکال مختلف مبارزه ،فضای
مبارزاتی در جامعه را حفظ و رژیم را با مشکالت عدیده ای
روبرو ساخته اند .درست است که خواستهای این مبارزات
عمدتا صنفی است ولی با توجه به دیکتاتوری حاکم و
مواجه شدن کارگران با نیروهای سرکوب رژیم  ،آنها درس
ها و تجارب انقالبی زیادی از مبارزات خود کسب می کنند
که همگی در مبارزات آینده شان برای نابودی نظام
سرمایه داری و سرنگونی رژیم های حامی این نظام
استثمارگر و ظالمانه به کار آنها خواهد آمد.
کارگران به دلیل شرایط زندگی شان انقالبی
ترین طبقه در جامعه ما هستند .مبارزه کارگران
دالور و جان برکف"هپکو" نمونه ای از مبارزات
کارگران ایران می باشد که واقعیت فوق را در

در باره زندگی رفیق فاطمه حسینی...
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در صفوف اول نبرد انقالبی با رژیم شاه قرار گرفت .رفیق فاطمه که در  8801در شهرستان دورود بخش  0بروجرد
متولد شده بود پس از پایان تحصیالت به شغل بهیاری روی آورد .او بهیاری بود که که سالها در بیمارستان دولتی
"مادر" کار می کرد  .پرستار زحمتکش و آگاهی که عشق به توده ها انگیزه فعالیت خستگی ناپذیرش در محیط کار
بود و همین عشق مسیر بعدی زندگی وی را تعیین نمود و او را تبدیل به زنی کرد که رفیق پری آیتی در باره شان
سروده است " :زنی که در چشمانش ،انعکاس گلرنگ گلولههای آزادی موج میزند" و " دستانش را کار ،برای سالح
پروده است"؛ و رفیق فاطمه به حق در آخرین نبردش نشان داد که با چه دالوری و شهامتی سالحش را علیه
استثمارگران و زالو صفتانی که خون کارگران را به شیشه کرده اند بکار برد.
چند سال بعد درست دالوری ها و جانفشانی ها انقالبیون مسلحی چون فاطمه حسینی بود که سبب شد پیام چریکهای
فدائی خلق ،پیامی که در نوشته های گرانقدر دو تن از بنیانگذاران سازمان ،رفقا امیر پرویز پویان و مسعود احمدزاده به
مثابه تئوریسین های راستین طبقه کارگر ایران منعکس است ،سراسر جامعه ما را در نوردیده و در قلب کارگران بنشیند.
واقعیتی که ما آن را در روی آوری هزاران کارگر پیشرو به طرف سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در شرایط بعد از
قیام بهمن شاهد بودیم .تا جایی که در شرایط آزاد ناشی از قیام توده ها بیش از هزار محفل و تشکل کارگری کوچک
و بزرگ رسما حمایت خود را از این سازمان اعالم کردند .هر چند این کارگران نمی دانستند که سازمان مذکور تغییر
ماهیت داده و دیگر همان سازمان چریکهای فدائی خلق پیشرو طبقه کارگر نمی باشد ولی این پشتیبانی عظیم تاریخی
خود بیانگر آن بود که تنها راه درست جلب حمایت معنوی و سپس مادی طبقه کارگر در شرایط سلطه بورژوازی وابسته
و دیکتاتوری ذاتی آن که امروز نیز بر جامعه ایران حاکم است همان راهی است که چریکهای فدائی خلق نشان دادند،
یعنی راه مبارزه مسلحانه .انقالبیونی چون رفیق فاطمه حسینی نیز با ایمان به درستی همین راه به سازمان چریکهای
فدائی خلق پیوسته بودند .این همان راهی است که امروز نیز کارگران مبارز و پیشروان انقالبی این طبقه در مبارزه علیه
رژیم جمهوری اسالمی ،این رژیم دار و شکنجه و حامی بی چون و چرای سرمایه داران زالو صفت داخلی و خارجی در
مقابل خود دارند.
یاد رفیق فاطمه حسینی گرامی و راهش پر رهرو باد.

تجمعات اعتراضی گسترده کارگران "هپکو" ...
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به گفته کارگران شرکت هپکو ،سهامدار اصلی کارخانه ،این واحد را در سال  11به ارزش مالی  02میلیارد تومان
خریداری کرده است که قرار بود وی در ابتدا بعد از پرداخت  02درصد از مبلغ توافق شده مابقی را طی چهار و نیم سال
آینده بصورت اقساط پرداخت کند .کارگران در ادامه می گویند ،نه تنها کارفرمای بخش خصوصی بعد از گذشت  5سال
از زمان تعهدات مالی خود نتوانسته است بدهی مالی خود را بصورت اقساط پرداخت کند بلکه چند سالی است قصد دارد
این کارخانه را به بهانه نداشتن توجیه اقتصادی تعطیل و منحل کند .به گفته معترضین ادعای نداشتن توجیه اقتصادی
در حالی از سوی سهامدار بخش خصوصی مطرح است که طبق اسناد موجود فقط در سال نخست واگذاری (سال )11
شرکت هپکو این سهامدار بیش از  80میلیارد تومان سود سهام برداشت کرده است .کارگران معترض هپکو در ادامه
می افزایند ،قصد سهامدار اصلی کارخانه مبنی بر فروش زمین کارخانه است .به گفتۀ آنها قیمت باالی 885
هکتارزمینی که کارخانه در آن قرار دارد باعث شده سهامداران در صدد فروش آن باشند و در این بین با متوقف کردن
تولیدات و به تاخیر انداختن دستمزد کارگران قصد دارند کارخانه را به تعطیلی و در نهایت به انحالل بکشانند .کارگران
میگویند ،مشخص نیست در این بین تکلیف حق و حقوق کارگران که مرتب به تعویق میافتد چه میشود .در ادامه
تجمعات اعتراضی کارگران که یکی از بزرگترین حرکات اعتراضی سالهای اخیر بوده است کارگران می گویند که
شنیده اند قرار است به مشکالت آنها در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت ،معدن و تجارت رسیدگی
شود .یکی از کارگران کارخانه هپکو در این رایطه گفت ،معترضان همانند روزهای گذشته در ساعات کاری بصورت
آرام در محوطه کارخانه جمع شده اند ،فعالیتِ کارخانه همچنان متوقف شده است اما مطالبات صنفی مان برزمین مانده
است .همه ما خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه و منفک کردن کارخانه از بخش خصوصی
هستیم ،که تا این لحظه از جانب مدیریت کارخانه و مسئوالن اداری استان پاسخ مشخصی به این خواستههای
کارگران داده نشده است.
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه هپکو با توجه به عدم پاسخگوئی مالک کارخانه همچنان ادامه دارد و کارگران
همچنان برای پیگیری مطالبات شان هر روز دست به تجمع میزنند .بر اساس این گزارش:تازهترین اخبار شفاهی تایید
نشده حاکی از آن است که ممکن است بزودی در تهران جلسه مشترکی با حضور برخی مسئوالن استانداری استان
مرکزی ،نمایندگان کارگران هپکو ،مسئوالن سازمان خصوصی سازی و نماینده سهامداران و مدیریت کارخانه هپکو
برگزار شود تا راجع به واگذاری مالکیت خصوصی کارخانه به دولت توافقی حاصل شود.

خود مستتر کرده است.

چاره رنجبران ،وحدت و تشکیالت است!
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هجوم نیروهای انتظامی به راه پیمایی

واگذاری شرکت هپکو اراک به خریدار

 ۰۶۶نفر از کارگران پلیاکریل!

جدیدبا تصمیم سازمان خصوصیسازی!

بر اساس گزارش یکی از کارگران معترض :حدود  122نفر
از کارگران پلی اکریل از ساعت  ۱صبح روز یکشنبه 8۱
دی ماه ،مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند و از آنجا
که مسئوالن اصفهان حاضر به مذاکره با این کارگران
نشدهاند ،پس از گذشت ساعتی ،معترضان به سمت میدان
انقالب اصفهان راهپیمایی کردند و راهپیمایی خود را از
آنجا به سمت دفتر مرکزی شرکت ادامه دادند .گزارش به
نقل از کارگران می افزاید :در جریان این راهپیمایی،
عوامل انتظامی کارگران را متفرق کردهاند .کارگران
معترض پلی اکریل که در  1ماه گذشته دستمزد نگرفتهاند،
میگویند :هیچ کس ،نه کارفرما و نه استانداری حامی ما
نیست؛ نه تنها حق و حقوق ما را نمیدهند بلکه صدای ما
را هم نمیشنوند.

بازداشت تعدادی از کارگران معترض
پلی اکریل توسط ماموران انتظامی!
ظهر روز دوشنبه  02دی ماه 0 ،نفر از کارگران بازداشتی
پلی اکریل به قید کفالت آزاد شدند .این کارگران که در
جریان تجمع روز یکشنبه  8۱دی ماهِ کارگران پلی اکریل
در اصفهان بازداشت شده بودند ،شب گذشته را در
بازداشتگاه به سر بردند و ظهر امروز همگی با قرار کفالت
آزاد شدند .گزارش به نقل از کارگران با بیان اینکه
کارگران پلی اکریل از بینتیجه بودن تجمع روز یکشنبه
 8۱دی ماه خبر میدهند می افزاید ،مسئوالن در مورد
زمان پرداخت مطالبات  1ماهه کارگران هیچ وعده ای
نداده اند و تا کنون به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم.

تجمع کارگران شهرداری شهر فراغی در
اعتراض به  1ماه معوقات مزدی!
روز جمعه  80دی ماه ،کارگران شهرداری شهرفراغی از
توابع بخش پیشکمر شهرستان کالله در استان گلستان در
اعتراض به  5ماه معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان
این شهرداری تجمع کردند .گزارش به نقل از کارگران
معترض می افزاید ،همزمان با اعتراض مزبور تعدادی از
کارگران برای بیان مشکالت صنفی خود با فرماندار
شهرستان کالله دیدار کرده اند که در آن دریدار فرماندار
قول پیگیری مطالباتِ کارگران را داده است.

با تداوم اعتصاب و تجمعات اعتراضی و راهپیمایی های
کارگران هپکو در هفته های اخیر معاون هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی روز جمعه  0۱دی
ماه ،اعالم کرد ،به دلیل نبود مدیریت هدفمند و صحیح با
تصمیم سازمان خصوصی سازی این شرکت به خریدار
جدیدی واگذار می شود .در نشست روز چهارشنبه  00دی
ماه ،با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی ،استاندار
مرکزی ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی از اراک و
جمعی از شورای کارگران هپکو و مدیرعامل این شرکت،
تصمیم نهایی برای وضعیت هپکو اتخاذ شد .با توجه به
اینکه تاکنون مدیریت مناسب و هدفمند از جانب سهامدار
این شرکت مشاهده نشده و نیز حقوق کارگران با تاخیر
بسیاری مواجه شده است ،بر سلب مالکیت سهامدار فعلی
این شرکت تاکید شد .وی همچنین در ادامه افزود ،بنا بر
این تصمیم بر سلب مدیریت در دستور کار قرار گرفت و
تقاضای چهار خریدار حقوقی برای شرکت هپکو اراک پس
از ارزیابی نهایی مورد بررسی قرار می گیرد .پیش بینی
می شود ظرف هفته آینده هپکو به خریدار جدید واگذار و
حقوق کارگران نیز پرداخت شود .شرکت هپکو در سال
 8858در زمینی به وسعت  ۱2هکتار با هدف مونتاژ ماشین
آالت راهسازی تاسیس و از سال  8850با همکاری شرکت
های اینترناش ،پوکلین ،ساکائی ،دایناپاک ،و لوکومو از
کشورهای آمریکا ،فرانسه ،ژاپن ،سوئد و فنالند شروع به
فعالیت کرد.
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به اداره صنعت و معدن اردبیل مراجعه میکند اما خبری از
تحویل آرد نمی شود؛ تا این که یک روز خودش را در روز
روشن ،مقابل چشم مردم و کارمندان اداره صنعت و معدن
اردبیل به آتش میکشد.

در  ۸ماه اول سال جاری  23۸تن به دلیل
صدمات ناشی از حوادث کار در تهران
جان باخته اند!
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در گزارشی که روز
چهارشنبه  00دی ماه انعکاس یافت ،اعالم کرد که در 1
ماه اول سال جاری  081تن به دلیل صدمات ناشی از
حوادث کار در تهران جان باخته اند  .بر اساس این گزارش
 :از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه امسال از کل فوت
شدگان ناشی از حوادث کار  088تن مرد و  5تن زن جان
خود را ادست داده اند.

جان باختن  3کارگر مقنی افغان در چاه!
شامگاه روز شنبه  05دی ماه 0 ،کارگر مقنی در محوطه
یک واحد صنعتی در روستای سعدآباد امالک ورامین،
مشغول حفر چاه بودند که ناگهان بر اثر ترکیدن چاه
فاضالب مجاور و جاری شدن فاضالب آن به درون چاه
جدید در عمق چاه در میان آب و فاضالب مدفون می
شوند .براساس این گزارش ،کارگر سوم که در باالی چاه
ناظر این حادثه بود اقدام به نجات همکارانش میکند که
در نهایت وی نیز گرفتار میشود .در این حادثه کاری هر
 8کارگر که تبعه افغانستان و عضو یک خانواده بودند جان
خود را از دست دادند.

خودسوزی و مرگ یک نانوا
به علت عدم تحویل آرد در مقابل

 3۶کارگر پیمانی پروژه ساخت روگذر و

اداره کل صنعت ،معدن و تجارت اردبیل!

زیرگذر گرگان و  ۰ماه مطالبات مزدی
پرداخت نشده!

روز یکشنبه  01دی ماه ،یک نانوای اردبیلی مقابل اداره
کل صنعت ،معدن و تجارت استان اردبیل ،اقدام به
خودسوزی کرد .این نانوا پس از خودسوزی که منجر به
سوختگی  12درصدی شد به یکی از بیمارستانههای تبریز
منتقل گشت .بر اساس گزارش نانوای اردبیلی در
بیمارستان بر اثر سوختگی جان خود را از دست داد .در این
گزارش آمده است که :این نانوا به یکی از بانک های
خصوصی مقروض بوده است و به دلیل این بدهی و
همچنین بدهی جداگانه دیگری که به اداره غله داشته
است ،نتوانسته آرد مورد نیاز خود را تحویل بگیرد .او بارها

روز شنبه  81دی ماه ،حدود  ۱2کارگر پیمانی شاغل در
پروژه ساخت روگذر و زیرگذر شهر گرگان واقع در استان
گلستان ،در اعتراض به  1ماه مطالبات مزدی پرداخت
نشده خود ،مقابل ساختمان استانداری و شورای شهر
گرگان دست به تجمع زدند اما تاکنون موفق نشده اند
معوقات خود را دریافت کنند .بر اساس این گزارش ،این
کارگران مرتبا برای دریافت مطالبات معوقه خود بین
کارفرمای شرکت پیمانکار و مسئوالن شهرداری گرگان
پاس کاری میشوند .ظاهرا پیمانکار این پروژهها به
کارگران می گوید که به دلیل عدم تامین اعتبار ،از پرداخت
دستمزد آنان ناتوان است .از سوی دیگر مسئوالن
شهرداری گرگان مدعیاند نیمی از تعهدات شهرداری به
پیمانکار نقدی پرداخت شده و مابقی با تهاتر ملک و زمین
به پیمانکار پرداخت شده است در نهایت شهرداری درقبال
کارگران هیچ تعهد قانونی ندارد.

تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!
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1

شماره  ،37پانزدهُم بهمن 5331

ضرب و شتم یک کارگر شهرداری رشت

تجمع  2۶۶کارگر پیمانی دزفول در مقابل

اخراج  2۶کارگر شرکت صنایع کاغذسازی

در حین پیگیری مطالبات مزدی!

ساختمان فرمانداری دزفول!

نوظهور با اتمام قراردادِ کاری!

روز یکشنبه  8۱دی ماه ،گروهی به نمایندگی از حدود
 022کارگر پیمانی خدماتی شهرداری دزفول که تحت
مسئولیت چند شرکت پیمانکاری بصورت پیمانی و حجمی
مشغول به کارند در اعتراض به عدم پرداخت دست کم
بین  8تا  0ماه دستمزد خود در مقابل ساختمان فرمانداری
دزفول تجمع کردند .گزارش به نقل از کارگران می افزاید:
از زمان تغییر وضعیت شغلیمان از قرار دادی به حجمی با
مشکالت معیشتی ناشی از عدم دریافت مزد مواجه شدهایم
و در این زمینه مسئوالن شهرداری دزفول ماههاست که
میگویند برای پرداخت دستمزد کارگران بودجه نداریم .در
همین رابطه معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری دزفول
که در اجتماع صنفی کارگران شهرداری حاضر شده بود نیز
مشکل کارگران شهرداری های خوزستان از جمله شهر
دزفول را تامین منابع مالی اعالم کرده است .بر اساس این
گزارش :معاون فرمانداری دزفول مدعی شد که برای رفع
مشکالت کارگران شهرداری دزفول تاکنون جلسات
متعددی را با حضور مسئوالن شهرداری برگزار کردهایم که
نتیجه آخرین جلسه که همزمان با تجمع کارگران برگزار
شد این بود که بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شود!؟

تعدادی از کارگران اخراجی شرکت صنایع کاغذسازی
نوظهور در کیلومتر  1جاده کرج-شادآباد ،روز شنبه  81دی
ماه ،خبر دادند که حدود  02کارگر قراردادی این شرکت
اخراج شدند .قرارداد این کارگران یک ماهه بوده و پس از
خاتمه زمان قرارداد ،کارفرما به دلیل عدم نیاز ،قرارداد
آنها را تمدید نکرده است .بر اساس این گزارش،
قراردادهای کارگران قراردادی در شرکتی که در حال
حاضر  802کارگر دارد و فقط  80نفر از آنها رسمی
هستند ،یک ماهه است و در یک سال گذشته ،تعداد زیادی
از کارگران به تناوب ،باصطالح تعدیل ،یعنی اخراج شدهاند.
به طوری که بیش از نیمی از  012کارگر این شرکت
تولیدی ،در یک سال گذشته بیکار شدهاند .یکی از
کارگران می گوید ،بیش از  02سال است که در شرکت
نوظهور مشغول به کار هستم ،اما این روزها اوضاع اصال
خوب نیست ،حقوقها عقب میافتد ،این اواخر هر دو ماه
یک بار دستمزدمان پرداخت شدهاست .با اینکه رسمی
هستم اما نگرانی برای آینده این واحد جدی است ،بایستی
مسئوالن فکری به حال ما بکنند.

بنا به گزارشات منتشره یکی از کارکنان بازرسی سازمان
تاکسی رانی شهر رشت که سالها به عنوان یک کارگر
پیمانکار زیر مجموعه شهرداری این شهرستان کار کرده
جهت پیگیری مطالبات صنفی  0ماه گذشته خود به دفتر
شرکت پیمانکاری "مراقبتی حفاظتی مجریان نظم گیل"
مراجعه می کند .اما به جای رسیدگی به خواستهایش وی
بصورت ناگهانی از سوی یکی از ماموران شرکت مورد
ضرب و شتم قرار میگیرد .این کارگر مضروب در
خصوص روز حادثه می گوید :من چندین سال است به
عنوان بازرس سازمان تاکسیرانی رشت مشغول به فعالیت
هستم و حدود  0ماه است که حقوق و دستمزد قانونی خود
را دریافت نکردهام و به سختی معیشت خود و خانوادهام را
تامین میکنم .روز شنبه  81دی ماه ،برای پیگیری
مطالبات خود به دفتر مدیر شرکت مراقبتی حفاظتی
مجریان نظم گیل که تحت مسئولیت بخش شهرداری
رشت فعالیت دارد مراجعه کرده بودم که حین صحبت با
مدیر شرکت یکی از ماموران شرکت مذکور بصورت
ناگهانی به طرف من حملهور شد و مرا مورد ضرب و شتم
قرار داد .گزارش در ادامه می افزاید :یک عضو شورای
شهر رشت پیش از ظهر روز یکشنبه  8۱دی ماه ،به خاطر
جلوگیری از رسوایی بیشتر در افکار عمومی عنوان کرد"با
کمال تاسف باخبر شدیم در روز شنبه که ما در شورای
شهر حضور داشتیم ،یک کارگر زحمتکش شهرداری رشت
برای مسائل مرتبط با معوقات مزدی خود با خشونت مواجه
شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است .این قابل
پذیرش نیست کارگرانی که درخواست احقاق حقوق خود را
دارند به جای اینکه به مطالبات آنان توجه شود مورد ضرب
و شتم قرار بگیرند".

خفه شدن یک کارگر  ۰۶ساله
هنگام الیروبی چاه!
بر اساس خبری که به نقل از مسئول امور مناطق اورژانس
 885آران بیدگل در رسانهها منتشر شده است ،روز شنبه
 05دی ماه ،یک کارگر  12ساله هنگام الیروبی در یک
حلقه چاه در روستا علی آباد شهرستان آران بید گل
کاشان ،محبوس شده و دچار خفگی گشته و جان خود را از
دست می دهد.

کارگران طرح  2هزار واحدی مسکن مهر
نفت در پی دریافت حقوق!
روز پنجشنبه  08دی ماه ،تعدادی از کارگران طرح  0هزار
واحدی مسکن مهر نفت با تجمع در محل کارگاه این طرح
نسبت به پرداخت نشدن مطالبات خود از شهریور ماه
اعتراض کردند .به گفته یکی از کارگران ،به دنبال چندین
بار اعتراض کارگران این طرح ،حقوق مرداد ماه به
کارگران پیمانکاری پرداخت شد .پیمانکار طرح ادعا می
کند که مطالباتی از شرکت نفت دارد اما مسئوالن شرکت
نفت می گویند که هیچگونه بدهی در این طرح ندارند.

کارخانه آسفالت میهن کویر
در تهران پلمپ شد و در نتیجه

اخراج  2۶۶کارگر در شهرک صنعتی هاللِ
آران و بیدگل!
رئیس هیات امنای شهرک صنعتی هاللِ آران و بیگل با
اشاره به از دست دادن باز دهی برخی از واحدهای صنعتی
به دلیل استهالک دستگاه ها و در پی آن بیکاری کارگران
 ،که روز چهارشنبه  00دی ماه انعکاس یافت ،گفت؛
امسال نیز تا به حال حدود  022کارگر اخراج شدهاند .وی
با بیان این که شهرک صنعتی هالل از  80سال پیش کار
خود را آغاز کرده است به یک رسانه محلی گفت :هم
اکنون حدود  822شرکت تولیدی در این شهرک صنعتی
فعالیت می کنند که دچار مشکل هستند و با وجود آن که
حدود هشت ماه پیش جلسه ای با حضور استاندار در
استانداری برگزار شد و وی دستور داد ظرف مدت یک ماه
مشکالت مربوط به اسناد مالکیت این واحدها حل شود،
هنوز این مسائل پابرجاست و از میان نرفته است.

 ۸۶کارگر بیکار شدند!
کارگران کارخانه آسفالت میهن کویر پاکدشت در استان
تهران روز چهارشنبه  85دی ماه ،در پی شکایت مالک
اصلی کارخانه از سایر شرکا به دلیل اختالفات بین آنها و
با حکم قضایی مبنی بر پلمپ شدن کارخانه ،بیکار گشتند.
بر اساس این گزارش به نقل از کارگران بیکار شده ،روز
شنبه  81دی ماه ،پاسخگو نبودنِ کسی به مشکالت
کارخانه و تبع آن بیکاری کارگران ،جمعی از کارگران در
اعتراض به این موضوع مقابل ساختمان فرمانداری
پاکدشت تجمع کرده و از مسئوالن این نهاد دولتی در
خواست رسیدگی کردند.

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

کارگران پروژه ساختِ سد کانی سیبِ
پیرانشهر  3ماه مزد طلبکارند!
کارگران پیمانی شاغل در پروژه ساخت سد کانی سیب
پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی روز سه شنبه 01
دی ماه خبر دادند که سه ماه حقوق شان پرداخت نشده
است .این کارگران در اعتراض به  8ماه مطالبات مزدی
پرداخت نشده خود ،روز پنجشنبه  08دی ماه در محل کار
خود دست از کار کشیده و مبادرت به تجمع اعتراضی
نمودند .بر اساس این خبر کارگران معترض تاکنون موفق
نشده اند که معوقات مزدی خود را دریافت کنند.

۰
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تجمع کارگران شهرداری کوزران

اخراج جمعی کارگران در پی تجمعات

عدم پرداخت  ۰ماه مطالبات مزدی 3۶۶

در اعتراض به مطالبات مزدی خود!

اعتراضی در پاالیشگاه هرمزگان!

کارگر کارخانه کنتورسازی قزوین!

صبح روز پنجشنبه  08دی ماه 05 ،کارگر شاغل در
واحدهای خدماتی و فضای سبز شهرداری شهر کوزران در
استان کرمانشاه ،در اعتراض به  5ماه معوقات مزدی خود
دست از کار کشیده و در مقابل شهرداری شهر تجمع
کردهاند.

روز شنبه  82دی ماه ،کارگران پاالیشگاه هرمزگان واقع در
شهر بندرعباس ،از اخراج جمعی کارگران در پی تجمعات
اعتراضی خبر دادند .کارگران می گویند در اوایل ماه جاری
با تعداد زیادی از کارگران این پاالیشگاه تسویه حساب
انجام شدهاست .کارگران ،تعداد اخراجی ها را چند صد نفر
عنوان میکنند .گزارش به نقل از یکی از کارگران این
پاالیشگاه که خودش سرپرست تعدادی از کارگران
پیمانکاری این واحد را بر عهده دارد ،می افزاید :در
پاالیشگاه هرمزگان حدود هزار کارگر پیمانکاری مشغول
به کار هستند که در اقدامی عجیب ،با حدود نیمی از آنها
تسویه حساب شده است .این کارگر ،با بیان این که چند
روز قبل از این تعدیل ،کارگران پاالیشگاه در اعتراض به
معوقات مزدی تجمعات اعتراضی برگزار کردند ،این تعدیل
ها را با تجمعات اعتراضی بی ارتباط نمی داند و میگوید:
گرچه پس از تجمعات کارگران ،بخشی از معوقات پرداخت
شد ،اما احتمال دارد کارگران به دلیل حضور در این
تجمعات تعدیل شده باشند .یکی از کارگران اخراجی می
گوید :ما کارگران تعدیلی نگران هستیم که ممکن است
طبق اتفاقی که بارها قبل از این در پروژه های نفتی برای
کارگران تعدیلی رخ داده ،در لیست سیاه قرار بگیریم و
هیچ پیمانکاری در سال آینده با ما قرارداد منعقد نکند.

مرگ  ۰1نفر بر اثر حوادث کار در
مازندران در  3ماهه اول سال جاری!
مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران در گزارشی که
روز پنجشنبه  08دی ماه انعکاس یافت اعالم کرد که در
 ۱ماه اول سال جاری در مازندران  15کارگر بر اثر حوادث
حین کار جان خود را از دست داده اند  .بر اساس آمارهای
مراکز پزشکی قانونی استان ،در  ۱ماهه سال جاری به
ترتیب شهرستان آمل با  80مورد ،بابل با  1مورد و ساری
و میاندرود با  0مورد بیشترین موارد مرگ ناشی از حوادث
کار را داشتند .براساس این گزارش عمده دالیل مرگ
افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی با  80نفر و
پس از آن برق گرفتگی با  81و برخورد جسم سخت با
قربانی و سایر موارد با  8مورد در رتبه بعدی قرار دادند.
سنین  08تا  02سال با  02مورد دارای بیشترین فوتی و
بیش از  18سال با  8فوتی کمترین آمار را داشتند .بر
اساس این گزارش تعداد  5۱نفر از فوت شدگان حوادث
کار در  ۱ماه سالجاری دارای ملیت ایرانی و ما بقی غیر
ایرانی هستند.

اعتراض مجدد  1۶۶نفر از کارگران معدن
زغال سنگ طزره برای دریافت
معوقات مزدی!

 1ماه دستمزد کارگران خدماتی شهرداری
کرمان ،پرداخت نشده!
یکی از کارگران خدماتی شهرداری کرمان روز سه شنبه
 01دی ماه ،خبر داد که  5ماه است که دستمزدشان
پراخت نشده است .بر اساس این خبر کارگران خدماتی و
فضای سبز شاغل در شهرداری کرمان که تحت
مسئولیت چند شرکت پیمانکاری بصورت پیمانی مشغول
کارند ،حدود  5ماه دستمزد پرذاخت نشده دارند .همچنین
بخشی از بیمه کارگران به تامین اجتماعی نیز پرداخت
نشده است.
در این خبر به نقل از این کارگر آمده که :در منطقهِ محروم
کرمان و با شرایط سخت ،مشغول خدمت رسانی به
شهرورندان هستیم اما شرکتهای پیمانکاری و مسئوالن
شهری شهر کرمان هیچ فکری به حال ما نمیکنند .طی
یک ماه گذشته در پیگیری مطالبات مزدی مان چندین
بار دست از کار کشیده ایم و به نشانه اعتراض از جمع
آوری زباله های شهری خودداری کرده ایم اما هیچکدام
از این اقدامات مسئوالن شهری را وادار به پرداخت
مطالباتمان نکرده است.

بار دیگر حدود  522نفر از کارگران معدن زغال سنگ
طزره که از زیر مجموعه شرکت زغال سنگ البرز شرقی
هستند صبح روز یکشنبه  8۱دی ماه ،در اعتراض به
معوقات مزدی خود در رختکن کارگران معدن ،دست به
تجمع اعتراضی زدند .این کارگران که دستمزد آنها در 0
ماه گذشته پرداخت نشده ،میگویند:بخش دیگری از
نگرانی ما این است در صورت ادامه مشکالت مالی معدن
و با توجه به اینکه به ماههای پایانی سال نزدیک میشویم
کارفرما عالوه بر مشکل پرداخت دستمزد در پرداخت
عیدی کارگران نیز دچار مشکل شود .خواسته ما کارگران
تنها به روز شدن مطالبات مزدی و حقوقی است با این
حال مسئوالن در این واحد معدنی نیز تا کنون نتوانسته
مشکالت این واحد معدنی را حل کنند و حدود  022کارگر
معدن برای دریافت مطالبات معوقه خود همچنان
سرگردانند.
بر اساس این گزارش به نقل از کارگران معترض معدن ،در
تجمع امروز مدیر منطقهای طزره در جمع معترضین حاضر
شده و وعده پرداخت یک ماه از مطالبات معوقه کارگران را
داده است با این حال ما کارگران خواستار مابقی معوقات
مزدی خود هستیم.

بر اساس گزارشی به تاریخ روز دوشنبه  05دی ماه از
کارخانه کنتور سازی قزوین مطالبات  822کارگر این
کارخانه  1ماه است که پرداخت نشده است .کارگران این
واحد تولیدی در یک اطالع رسانی به رسانه ها گفته اند :در
سال جاری فقط  8ماه دستمزد گرفته ایم و  1ماه مطالبات
مزدی پرداخت نشده داریم .این کارگران در اعتراض به
عدم پرداخت مطالبات مزدی خود ،در هفته ها و ماههای
گذشته ،تجمعات اعتراضی متعددی برگزار کرده اند اما
هنوز تکلیف مطالبات آنها مشخص نیست .کارگران با
اشاره به وعده های پوچ و تو خالی مدیران کارخانه اظهار
داشتند که امروز دوشنبه  05دی ماه ،ظاهرا قرار است یک
ماه از مطالبات به حساب ما واریز شود.

سوختگی و جان باختن یک کارگر
هنگام کار در شهرری!
بر اساس گزارشی یک کارگر در منطقه شهرری تهران روز
چهارشنبه  00دی ماه ،در شرکت ایرانول هنگام کار با
دستگاه حالل اتانول ،دچار سوختگی شده که بعد از
جراحت به بیمارستان مطهری منتقل میشود .گزارش در
ادامه می افزاید ،این کارگر روز دوشنبه  00دی ماه براثر
عوارض سوختگی بر روی تخت بیمارستان جان خود را از
دست میدهد.

 3کارگر ساختمانی در اثر ریزش تونل
انرژی در تبریز ،جان باختند!
روز جمعه  00دی ماه ،بر اثر ریزش تونل موسوم به تونل
انرژی در خیابان خاقانی تبریز 5 ،کارگر پیمانکاری شرکت
توزیع برق تبریز در حین کار زیر آوار میمانند .ماموران
آتشنشانی پس از  0ساعت تالش ،موفق به نجات جان
 0کارگر میشوند اما  8کارگر دیگر به ترتیب  00ساله ،
 08و  00ساله جان خود را از دست میدهند .آتشنشانان
بعد از  1ساعت تالش موفق می شوند جسد آنها را از زیر
آوار بیرون بکشند .بر اساس این گزارش ،تونل انرژی به
طول  0کیلومتر ،عمق  80و قطر  0.5متر برای حل مشکل
تامین برق مرکز تبریز به منظور انتقال  522مگاوات برق
فشار قوی ،در حال احداث است.

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

ماهنامه کارگری
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اخراج  1۶کارگر کارخانه فیبر ایران

 37مین روز از تجمع اعتراضی کارگران

نقش عملکرد مدیریت در تشدید

در منطقه آزاد انزلی!

مجتمع کشت و صنعت مهاباد و دخالت

سوانح کار !

روز چهارشنبه  00دی ماه ،کارگران اخراجی کارخانه فیبر
ایران از اخراج  52کارگر از این کارخانه خبر دادند .بر
مبنای این خبر قبل از این اخراج ها حدود  882کارگر در
کارخانه مزبور مشغول به کار بودند اما از روز سه شنبه 81
آذر ماه جاری به دلیل آنچه از سوی کارفرما رکود بازار
فروش محصوالت عنوان میشود ،در قالب یک گروه 52
نفره با  81سال سابقه کاری کارگران اخراج می شوند.
گزارش به نقل از کارگران می افزاید :کارفرمای کارخانه
فیبر ایران انزلی در منطقه آزاد انزلی مدعی است توان
پرداخت به موقع حقوق حدود  52کارگر شاغل در کارخانه
را ندارد ،به همین دلیل با تعدیل کارگران قصد کاهش
هزینههای جاری کارخانه را دارد .از طرفی پیشتر کارفرما
قصد داشت کارخانه را به بهانه نوسازی چند ماهی تعطیل
کند اما از آن زمان تا کنون با پیگیری کارگران نیمی از
کارگران ( 12کارگر باقی مانده) برای انجام کار نوسازی
به کار سابقشان بازگشتند .در مقابل کارگران اخراجی نیز
که بدنبال مقرری بیمه بیکاری هستند برای پیگیری
مطالبات مزدی خود در دفتر اشتغال منطقه آزاد انزلی
شکایتی را مطرح کردهاند.

نیروهای انتظامی!

بامداد روز جمعه  1بهمن ماه ،یک کارگر  05سالهِ داربست
زنِ ساکن شهرک طالقانی ماهشهر از شرکت فوالدپیکر،
بخش داربستبندی پروژههای شرکت رامپکو  ،زمانی که
در حال باز کردن داربست ها بود از ارتفاع به حوضچه
کولینگ سقوط کرد و جان خود را از دست داد .علت این
سقوط مرگبار نداشتن کمر بند ایمنی ذکر شده است .این

اعتراض  2۶۶کارگر کارخانه مقره سازی
نسبت به عدم دریافت  7ماه دستمزد!
روز دوشنبه  05دی ماه ،کارگران کارخانه مقره سازی که
در شهر صنعتی کاوه در شهرستان ساوه واقع شده است
به رسانه ها گفتند:ما حدود  022کارگر هستیم که جدا از
 0ماه مزد معوقه بابت عیدی و پاداش سال  ۱0نیز
طلبکاریم .تا این لحظه با وجود برپایی چند نوبت اجتماع
صنفی و مراجعه به مسئوالن مربوطه هیچ تغییری در
شرایط ما ایجاد نشده است .بر اساس این گزارش به نقل
از کارگران معترض ،کارفرما در تجمعات قبلی با حضور در
جمع معترضان به آنان وعده داده بود که در صورت تامین
مالی تا روزهای آینده بخشی از طلب مزدی آنها را پرداخت
خواهد کرد اما ظاهرا هنوز به تعهدات مالی خود در برابر
کارگران عمل نکردهاند وهنوز کارگران را بدون مزد رها
کرده است.

مرگ یک کارگر و مصدومیت کارگر دوم
در بابل در حین کار!
روز چهارشنبه  85دی ماه 0 ،کارگر  80و  05ساله به دلیل
نقص فنی دستگاه باالبر از طبقه پنجم یک ساختمان در
حال ساخت واقع در شهرک  00بهمن در شهرستان بابل
به طبقه دوم ساختمان مجاور سقوط کردند .بر اساس این
گزارش یک نفر از این کارگران دردم جان خود را از دست
داده و کارگر دیگر به دلیل شدت جراحات به بیمارستان
شهید بهشتی انتقال داده شده است.

گزارش در خاتمه می افزاید؛ جدا از رعایت
نشدن اصول ایمنی ،از یکسال و نیم گذشته
تاکنون عملکرد مدیران پیمانکاری در خصوص
کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد روز دوشنبه  02دی
ماه ،از ادامه تجمع صنفی خود خبر دادند و گفتند 81 :مین
روز از تجمع صنفی این کارگران در بیرون مجتمع و در
فضای باز انجام گرفت .بیش از  52نفر از کارگران مجتمع
کشت و صنعت مهاباد که پس از واگذاری مجتمع از طریق
مزایده ،بیش از  81ماه است دستمزد خود را دریافت
نکردهاند ،در  81روز گذشته ،در هوای سرد چادر زدند و با
افروختن آتش در سرما به تجمع خود ادامه دادند .کارگران
می گویند :روز یکشنبه  8۱دی ماه در  80مین روز تجمع،
آمدند و از ما خواستند که چادرها را جمع کنیم .نیروی
انتظامی با حکم آمد و گفت "چادرها غیرقانونی است ،باید
جمع شود ".مسئوالن محلی و استانی در این مدت
طوالنی اعتراض ،پاسخگوی کارگران نبودهاند ،نه تنها حق
و حقوق ما را ندادند بلکه مجبورمان کردند چادرها را هم
جمع کنیم .مراجعات ما به مقامات هیچ نتیجهای نداشته
است اما چه با چادر چه بدون آن ،به اعتراض ادامه
میدهیم.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آونگان
اراک در مقابل ساختمان استانداری!
صبح روز پنجشنبه  08دی ماه ،جمعی از کارگران کارخانه
آونگان اراک در جریان سفر از قبل اعالم شدهِ وزیر کشور
به استان مرکزی ،در اعتراض به معوقات مزدی خود در
مقابل ساختمان استانداری استان مرکزی تجمع کردند و
خواستار رسیدگی وزیر کشور به مشکالت صنفی خود
شدند.کارگران کارخانه آونگان طی  0سال گذشته
تجمعات متعددی را در اعتراض به معوقات مزدی و
مشخص نبودن شرایط ادامه کارشان برپا کردهاند ،طی 00
ماه گذشته مطالبات مزدی و بیمه آنها از سوی کارفرما
کارخانه پرداخت نشده ودر نتیجه آنها بالتکلیف شده اند.
کارگران می گویند:شرکت آونگان که نبشی ساختمان و
دکل مخابرات تولید میکرد ،از حدود  82سال پیش
خصوصی شده است که در نتیجه خصوصی سازی
اکثر 8022کارگری که در این کارخانه مشغول به کار بودند
به تدریج اخراج شدند.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

رعایت اصول ایمنی طوری است که معموال
کارگران زیر دست برای حفظ امنیت شغلی خود
ترجیح میدهند تا در زمان کار چندان پیگیر
رعایت شدن اصول ایمنی نباشند.

اعتراض کارگران شهرداری کنگاور
در مورد معوقات مزدی!
صبح روز دوشنبه  05دی ماه ،گروهی از کارگران شاغل در
واحدهای خدماتی و فضای سبز شهرداری شهر کنگاور در
استان کرمانشاه ،در اعتراض به سه ماه و نیم معوقات
مزدی خود دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان
فرمانداری تجمع کردهاند .بر اساس این گزارش به نقل از
کارگران معترض ،بیتوجهی مسئوالن شهرداری و شورای
شهر کنگاور نسبت به پرداخت مطالبات آنها باعث شده
که آنان نگران امنیت شغلی خود نیز باشند.

مصدومیت و زخمی شدن
 2۶کارگر معدن طبس!
یکشنبه شب  82بهمن ماه 02 ،نفر از کارگران معدن
زغالسنگ پویش شهرستان طبس از توابع خراسان جنوبی،
بعد از اتمام کار و در حال انتقال به خوابگاه در اثر عمل
کردن جک کمپرس وانت نیسان از عقب وانت سقوط
کردند .بر اساس این گزارش ،تعدادی از کارگران حادثه
دیده در محل درمان شدند و  0نفر که برخی از آنان دچار
شکستگی شده بودند برای درمان به بیمارستان طبس
منتقل شدند.

تجمع اعتراضی کارگران بوشهر در پی
معوقات مزدی خود!
به گزارش روز پنجشنبه  01دی ماه ،کارگران شرکت
مخازن نفتیِ تهران جنوب در شهرستان دیلم از توابع
بوشهر ،به دنبال بی توجهی به خواسته خود مبنی بر
پرداخت  5ماه معوقات مزدی خود و در اعتراض به آن ،در
مقابل در ورودی این شرکت تجمع اعتراضآمیز برگزار
کردند.

۸
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جان دادن  4کولبر زحمتکش

تجمع کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در

تجمع کارگران کاشی گیالنا با وعده

در اثر ریزش بهمن!

اعتراض به عدم پرداخت دستمزد!

مسئوالن فرمانداری خاتمه یافت!

روز یکشنبه  82بهمن ماه ،شورای هماهنگی مدیریت
بحران سردشت با اعالم این خبر گفت :با تالش نیروهای
امدادی و شماری از مردم با کنار زدن آوار بهمن پیکر 0
کولبر را به دست آوردند .اسامی این افراد عبارتند از :علی
محمدنژاد  81ساله ،محمد حمزهزاده  08ساله ،هیوا
ابراهیمینیا  00ساله و شیرزاد عبدالهی  00ساله و  0کولبر
دیگر نیز در بیمارستان بستری گشتند .کولبران دارای
خانوارهای پرجمعیت و فاقد شغل و زمین کشاورزی
هستند ،پس به ناچار تن به این کار داده و به کولهبری
میپردازند .اگر دولت بابت  822هزار نفر کولهبر شغل
تعریف کند و آنان را تحت پوشش بیمه قرار دهد ،آنان به
این کار دست نمیزنند.

روز چهارشنبه  1بهمن ماه ،حدود  522کارگر از همه واحد
های مجتمع نیشکر هفت تپه که در بخشهای کشاورزی و
صنعتی این مجتمع مشغول کارند ،نسبت به آنچه که
پرداخت نشدن حقوق خود عنوان شد در محل این شرکت
در شهرستان شوش دست به تجمع زدند و خواستار
پرداخت مطالبات معوقه خود شدهاند .علت دیگر تجمع
این روز کارگران این است که به تازگی مدیریت مجتمع
نیشکر هفت تپه به مدیران زیر مجموعه خود ابالغ کرده
است که به هر ترتیب مانع اعتراض کارگران شوند.
گزارش به نقل از کارگران معترض می افزاید ،کارفرمای
خصوصی اگر به تعهدات مالی خود در برابر کارگران عمل
کند دیگر نیازی ندارد که برپایی اجتماعات صنفی را ممنوع
اعالم کند .گزارش روز یکشنبه  82بهمن ماه ،از تشدید
اعتراضات کارگری در این مجتمع خبر داد و افزود :یکی از
کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه می گوید ،دلیل تشدید
اعتراضات کارگران این مجتمع عملی نشدن وعده
کارفرمای بخش خصوصی کارخانه در پرداخت مطالباتشان
است.
در آخرین اعتراض کارگران که در روز چهارشنبه 1
بهمن ماه ،انجام شد کارفرما وعده پرداخت حداقل یک
ماه از مطالبات کارگران را برای روز شنبه  ۱بهمن و
حداکثر تا امروز یکشنبه  82بهمن ماه ،داده بود اما از
آنجایی که این وعده محقق نشد کارگران معترض امروز
اجتماع اعتراضی خود را در محوطه کارخانه از سرگرفتند.
روز دوشنبه  88بهمن ماه ،این کارگران که تعداد آنها تا 8
هزار نفر برآورد شده است ،گفتند :بعد از تجمع روز یکشنبه
 82بهمن ماهِ کارگران ،کارفرما بر اساس صورت جلسه ای
که در روز های اخیر تنطیم کرده بود یک ماه از معوقات
مزدی کارگران بخش صنعتی و گروهی از کارگران بخش
کشاورزی را پرداخت کرد که در نتیجه آن کارگران
خشمگین شده و با همراهی کارگرانی که پرداخت مطالبات
مزدی شان همچنان با بیتوجهای کارفرما روبرو شده
است اعتراض صنفی امروز را گسترده تر کرده اند.
اعتراضات کارگری در حالی ادامه دارد که طی چند روزی
که اجتماع صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه از سر
گرفته شده هیچ مقام دولتی پیگیر مطالبات کارگران
معترض نبوده است.

صبح روز چهارشنبه  00دی ماه ،کارگران کاشی گیالنا در
اعتراض به متوقف شدن فعالیت این واحد تولیدی به دلیل
انباشت بدهی به نهادهای دولتی و تبعا نگرانی از آینده
شغلیشان در مقابل ساختمان فرمانداری رودبار تجمع
اعتراضی بر پا داشتند .بر اساس این گزارش ،این کارگران
که به علت قطع گاز توسط اداره گاز منجیل ،از مهر ماه
کاری برای انجام دادن نداشتهاند از خرداد ماه دستمزد
دریافت نکردهاند.
معوقات مزدی پیشین این کارگران که به حدود  82ماه
می رسد ،مربوط به سالهای  1۱تا دی ماه سال  ۱8می
باشد .در این گزارش در ادامه تجمع این روز آمده که:
مسئوالن فرمانداری رودبار که بخوبی از وضعیت کارخانه و
کارگران کاشی گیالنا واقفند ،در این روز با گوش دادن به
سخنان کارگران وعده پیگیری و مطرح کردن آن در
شورای تامین شهرستان را دادند .گزارش به نقل از
کارگران این واحد صنعتی افزود ،برهمین اساس همه
کارگران کارخانه کاشی گیالنابا اعتماد به وعده مسئوالن
فرمانداری موقتا به تجمع اعتراضی خود پایان دادند.

ماهها معوقات مزدی و تجمع  1۶۶نفر از
کارگران پیمانکاری پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس!
صبح روز یکشنبه  00دی ماه 522 ،نفر از کارگران
پیمانکاری یک شرکت زیرمجموعه شرکت فالت در
مجموعه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در اعتراض به ماهها
معوقات مزدی خود در محوطه پاالیشگاه تجمع کردند .این
کارگران که کار لوله کشی صنعتی (پایپینگ) انجام
میدهند ،از شهریور ماه تا کنون دستمزد نگرفتهاند و از
قرار معلوم حق بیمه آنها نیز واریز نشده است .در این
گزارش به نقل از کارگران معترض آمده که :مراجعات به
مدیران شرکتهای پیمانکاری و کارفرمایان مادر تا کنون
نتیجه بخش نبوده است .بنابراین تصمیم گرفتیم امروز
صبح با برپایی این تجمع صنفی ،به این شکل صدای
اعتراض خود را به گوش مقامات پاالیشگاه برسانیم .در پی
اعتراضات کارگران روز جمعه  0۱دی ماه اعالم گشت که
در روزهای گذشته کارگران دستمزد شهریور ماه خود را
دریافت کرده اند .یکی از کارگران پیمانکاری این
پاالیشگاه گه چندین سال است به صورت قراردادی در این
پاالیشگاه مشغول به کار است میگوید ،پرداخت یک ماه
از مطالبات ،آنهم با این همه تاخیر ،کارگران را راضی
نکرده است .وی ادامه داد ،وعده دادند در روزهای ابتدای
هفته بعد ،دستمزد مهرماه را هم پرداخت کنند و ما
کارگران منتظر تحقق این وعده هستیم.

در پی یک اعتصاب گستردهِ کارگران
فلزکار در ترکیه ،کارگران در یک پیروزی
بزرگ به خواسته های خود دست یافتند!
روز جمعه یکم بهمن ماه مصادف با  02ژانویه0222 ،
کارگر فلزکارِ شاغل در  81واحد تولیدی در ترکیه ،در پی
عدم توافق طی مذاکرات و گفتگوهای بی حاصل طوالنی
با کارفرما ،دست به یک اعتصاب و اعتراض وسیع جمعی
زدند تا از حقوق خود دفاع کنند .این در شرایطی بود که در
ماههای اخیر دولت ترکیه با هرنوع حرکت اعتراضی و
تجمع ،مخالفت آشکار داشته است.
پس از این اتحاد و یکپارچگی کارگران مبارز ،روز دوشنبه
 0بهمن ماه مصادف با  08ژانویه مذاکرات با کارفرمایان
بار دیگر در آنکار برگزار شد و کارفرمایان پذیرفتند که
دستمزد و مزایای کارگران را افزایش دهند و سطح
تسهیالت را باال ببرند .در پی این پیروزی در شرایط حاکم
بر ترکیه ،اتحادیههای جهانی کارگران صنعتی این پیروزی
را به همکاران ترک خود تبریک گفته اند.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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ماهنامه کارگری
نظرات قائم مقام وزیر کشور در مورد
چگونگی برخورد با مطالبات کارگران!
قائم مقام وزیر کشور طی مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنای
رژیم در پاسخ به این سئوال که چطور است که در مواردی
مانند تجمع کارگران معدن طالی آق دره یا اعتراضات
بافق و چادرملو ،با کارگران برخورد قضایی می شود .گفت:
مجموعه وزارت کشور به دنبال برخورد نیست ،بلکه به
صورت کلی شورای تامین در مواردی که امنیت عمومی
دستخوش بحران میشود ،جلسه تشکیل میدهد و در
موارد بسیاری با مذاکره و صحبت ،مشکل حل می شود و
از اتفاقات بدتر جلوگیری می شود .وی افزود :در مواردی
در مورد حقوق کارگران جلسه میگذاریم  ،تفاهم می شود
و طلب پرداخت می شود .اما بعضی وقت ها هم به نتیجه
نمیرسیم که در اینگونه موارد هم بایستی طرفین مدارا
کنند تا شرایط بهتری فراهم شود .وی تاکید کرد :در
مواردی ممکن است حرکت های غیرقانونی انجام شود که
در این موارد ،دستگاه قضایی ورود می کند و این ربطی به
تجمع کارگری ندارد .در این اوقات ،تخلف چیز دیگری
است ،این نوع ورود ضابطین قضایی را هم باید مورد به
مورد بررسی کرد .نامبرده در رابطه با مبنای
تصمیمگیریها در کمیسیون های کارگری شوراهای تامین
سراسر کشور گفت :مبنای تصمیمگیری در جاهای مختلف،
متفاوت است .در خیلی جاها ،مشکل حادتر است؛ کارگران
ماهها حقوق نگرفته اند ،ناراحت و عصبانی هستند ،در
اینجا شورای تامین سعی میکند با قدرت ورود کند تا این
مشکل اجتماعی حل شود و به بحران تبدیل نشود .قائم
مقام وزیر کشور تصریح کرد :ورود شورای تامین و عملکرد
مجموعه وزارت کشور در برخی مواقع ،حساسیت بیشتری
دارد؛ علیالخصوص در برهه هایی که به انتخابات
نزدیک می شویم ،سعی ما بر این است که به
استانداران و فرمانداران توصیه کنیم که مسائل کارگران
را بهتر دنبال کنند.

اخراج  23کارگر شرکتی آب و فاضالب
بیرجند ،به دلیل پیگیری مطالبات صنفی!
کارگران اخراجی این شرکت روز دوشنبه  0بهمن ماه ،با
اعالم این خبر گفتند؛ افراد اخراج شده از کارگران قرار
دادی شرکت سازه های آبی هستندضمن اعالم خبر اخراج
خود گفتند :که از حدود یک ماه پیش به بهانه پیگیری
مطالبات صنفی همکارانشان ،تاکنون اجازه حضور در این
پروژه عمرانی را نداشته اند .گزارش به نقل از کارگران
سازه های آبی می افزاید ،کارفرمای این پروژه عمرانی که
از حدود یک سال و نیم پیش اجرای سیستم فاضالب
بیرجند در مسیر جاده امیرآباد را بر عهده گرفته است در
حالی این  08کارگر را به بهانه برهم زدن نظم محیط کار
اخراج کرده است که افراد مورد نظر مانند سایر کارگران
هیچ دخالتی موثر و مستقیمی در اعتراض صنفی ماه
گذشته نداشته اند .شرکت سازه های آبی از چندین ماه

پیش معوقات مزدی کارگران زیر مجموعه خود را
پرداخت نکرده است و در این بین فقط مبالغ کمی را به
صورت مساعده به کارگران داده است .در عین حال این
 08کارگر اخراجی نیز بعد از گذشت یک ماه از زمان
اخراجشان هنوز نتوانسته اند مطالبات معوقه خودرا از
کارفرما دریافت کنند .عالوه بر چندین ماه مزد معوقه ،حق
بیمه ،عیدی و سنوات در عین حال کارگران از دریافت
حق اضافه کاری در روزهای عادی و تعطیل نیز محروم
بوده اند.

 4ماه مطالبات معوقه و تجمع اعتراضی
کارگران ماشین سازی اراک!
ظهر روز یکشنبه  82بهمن ماه ،در پی بی توجهی به
خواسته های کارگران ماشین سازی اراک ،حدود  822نفر
از کارگران این شرکت دست به تجمع اعتراضی زده و
خواهان پرداخت  0ماه مطالبات معوقه خود شدند .یکی از
کارگران معترض در این مورد اظهار داشت؛ با وجود
مراجعات مکرر به مدیریت شرکت و بیان مشکالت صنفی
کارگران با پیمانکار مربوطه در ماه های گذشته حتی به
یکی از خواسته های ما که پرداخت بموقع مزد کارگران
بود ،توجهی نشد و بر همین اساس تمام کارگران دست به
این تجمع زدند که تا حصول به مطالباتمان آنرا ادامه
خواهیم داد.
گزارش به نقل از این کارگر افزود ،در تجمع این روز در
گفتگو با مدیر تولید این بخش ،قرار شد تا  0ماه از
مطالبات مزدی معوقه مربوط به ماه های آبان و آذرماه
سال جاری پرداخت شود و دستمزد ماههای دی و بهمن
ماه نیز در اسفندماه به طور یکجا پرداخت شود .با این
وعده کارگران به محل کار خود مراجعه کرده و مشغول
کار خود شدند .در پی تجمع کارگران کارخانه ماشین
سازی اراک روز سه شنبه  80بهمن ماه ،یک ماه از
مطالبات معوقه کارگران پیمانکار فنی طرف قرارداد شرکت
ماشین سازی اراک واریز گشت .گزارش می افزاید؛ پیشتر
شرکت پیمانکار فنی وعده داده بود که قصد دارد  0ماه از
مجموع  0ماه مطالبات کارگران را پرداخت کند ،اما به
دلیل تسویه نشدن صورتحساب توسط کارفرمای مادر این
وعده عملی نگشته است.

مطالبات صنفی و تجمع اعتراضیِ کارگران
بازنشسته  3کارخانه !
صبح روز یکشنبه  82بهمن ماه ،حدود  851نفر از کارگران
بازنشسته واحد ناز نخ و حدود  022نفر از واحد های فرنخ
و مه نخ که از سال  ۱2تاکنون به مرور بازنشسته شدهاند
هنوز نتوانستهاند سنوات پایان کار خود را دریافت کنند و به
همین دلیل تعدادی از آنها با تجمع مقابل ساختمان
استانداری قزوین خواستار پیگیری مسئوالن این نهاد
دولتی در دریافت مطالبات خود شدند.

شماره  ،37پانزدهُم بهمن 5331
بحران مالی در کارخانه شیشه قزوین ۰۶
کارگر را در معرض اخراج قرار داد!
روز پنجشنبه  80بهمن ماه ،کارگران شاغل در این واحد
تولیدی اعالم کردند؛ کارفرما ،اسامی 12کارگر قرارداد
موقت و پیمانی را با سوابق  8تا  80سال در لیست
اخراجیها قرار داده است .بر اساس این گزارش ،این12
کارگر در ابتدای اسفند ماه پس از خاتمه قرارداد کارشان
بیکار میشوند .کارگران می افزایند ،مدیریت شیشه قزوین
عقیده دارد که فعالیت این واحد تولیدی به شیوه کنونی
مقرون به صرفه نیست و باید برای کاهش هزینههای
تولید ،از نیروی کار کارخانه کم کند .کارفرما به کارگرانی
که در لیست اخراج قرار دارند ،گفته است برای تسویه
حساب کامل ،آنان باید تا حداقل یکسال آینده صبر کنند.
مجموع مطالبات حدود  802نفر از کارگران قراردادی و
پیمانکاری شیشه قزوین دستکم در  1ماه گذشته به تاخیر
افتاده و حق بیمه آنان نیز از تیر ماه تا هم اکنون پرداخت
نشده است .کارگران در خاتمه افزودند؛ تقریبا اسفند ماه
هر سال کارفرما به بهانه کاهش هزینههای مالی کارخانه
تعدادی از نیروی کار کارخانه را تعدیل میکند .اسفند ماه
سال  ۱0بود که تعداد  05نفر از همکارانمان پس از خاتمه
قرارداد کار ازسوی کارفرما اخراج شدند همچنین طی چند
ماه گذشته  8نفر از کارکنان بخش اداری کارخانه از کار
بیکار شدهاند ،در همین رابطه ،تقریبا از 1ماه پیش چندین
نوبت به دلیل پیگیری مطالبات معوقه مزدی خود در محل
کارخانه دست به اعتراض صنفی زدهایم.

اخراج  5۰۶کارگر کارخانه ذوب نورد
زرفام یزد و تعطیلی موقت کارخانه!
بر اساس گزارش روز یکشنبه  8بهمن ماه ،کارخانه ذوب
نورد زرفام اشکذر در استان یزد که در زمینه ساخت و تولید
انواع شمش های فوالدی فعالیت دارد به دلیل
آنچه واگذاری مالکیت کارخانه به یک کارفرمای هندی
عنوان میشود ،موقتا از حدود  0هفته پیش تعطیل اعالم
شده است .در پی این تعطیلی موقت  812کارگر شاغل در
این واحد تولیدی با یک ماه و نیم حقوق معوقه به همراه
عیدی و سنوات سال جاری هم اکنون از کار اخراج شده
اند .گزارش می افزاید ،این واحد صنعتی دارای تولید و بازار
فروش خوبی بود اما کارفرمای این کارخانه تازه
تاسیس که ظاهرا امکان نگهداری کارخانه را نداشته است
به تازگی مالکیت آن را به یک سرمایه گذار هندی واگذار
کرده و از قرار معلوم کارفرمای جدید قصد دارد برای ادامه
تولید از نیروهای کار هندی استفاده کند 812 .کارگر بیکار
شدهِ این واحد تولیدی روز شنبه  0بهمن ماه ،به دلیل
نامشخص بودن وضعیت شغلیشان مقابل ساختمان
استانداری یزد تجمع کرده بودند .در پی این تجمع،
مسئوالن استانداری یزد قول ادامه اشتغال آنها در کارخانه
ذوب نورد زرفام را داده اند.

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

شماره  ،37پانزدهُم بهمن 5331

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

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

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

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

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

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

چریکهای فدائی خلق ایران

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

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر!

