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ماهنامه کارگری

 2ماه از مطالبات کارگران شرکت هپکو
در اراک در پی هفته ها تجمع اعتراضی

در باره زندگی رفيق شهيد،
زهرا آقا نبی قلهکی

پرداخت شد!

سرسخن:
"کاروشی"،
یا مرگ از شدت کار !
این روز ها و در شرایطی که بورژوازی زالوصفت ایران به
کمک رژیم ددمنش حامیش-جمهوری اسالمی -به
کارگران دستمزدی سه تا چهار بار زیر خط فقر تحمیل
نموده  ،روزی نیست که خبری در ارتباط با باال رفتن
ساعات کار کارگران و اضافه کاری های باور نکردنی و یا
مبادرت کارگران و زحمتکشان به شغل های دوم و حتی
سوم به منظور برآمدن از پس هزینه های سرسام آور
زندگی نشنویم .این شرایط نشاندهنده شدت فشار کار بر
جسم و روح رنجبران می باشد .کاهش دستمزد و حقوق
زحمتکشان در بخش های مختلف ،امروز به امری رایج در
ایران تبدیل شده است و پرستاران که بخش بزرگی از آنان
را زنان تشکیل می دهند از جمله اقشار زحمتکش جامعه
هستند که از این لحاظ بیش از پیش تحت فشار قرار دارند.
در همین رابطه می توان به سخنان رئیس سازمان
پرستاری ایران در جریان یک مراسم در شهر اهواز استناد
نمود که اعالم کرد که ":در سال گذشته  ۰۱پرستار ایرانی
در اثر سندروم «کاروشی» جان باختهاند".
کاروشی اصطالحی است در زبان ژاپنی برای

صبح روز چهارشنبه  ۰۱بهمن ماه ،کارگران شرکت هپکو
در اراک از پرداخت بخشی از مطالبات خود خبر دادند و
گفتند :حدود  ۰ماه از معوقات مزدی شان به حساب آنها
واریز شدهاست .در جلسه صبح چهارشنبه در استانداری
اراک ،مسئوالن وعده دادند که مابقی مطالبات مزدی
کارگران را قبل از  ۰۱اسفند پرداخت کنند .بر اساس این
گزارش روز سه شنبه  ۰۱بهمن ماه نیز این کارگران
تجمعی در میدان شهدا در اراک برگزار کردند که این
تجمع تا حدود ساعت  ۰۱عصر ادامه داشت.
تجمع کارگران در اعتراض به روند تعیین
دستمزد ساالنه،مقابل مجلس شورای اسالمی!

توصیف فردی که بر اثر کار زیاد و فشاری که
شدت کار بر قلب او وارد می کند جان می بازد.
جان باختن ده پرستار در اثر شدت کار درست
به دلیل آن است که حقوقی که در برابر کار
سخت و طاقت فرسا به آنها داده می شود کفاف
زندگیشان را نمی کند و آنها مجبور به اضافه
کاری هستند .شنیدن خبر "جان دادن  ۰۱پرستار
زحمتکش از شدت کار" بسیار دردناک است .اما گویا "در
این زمانه که هر کس باز مانده از نان شب" شنیدن این
خبر شاید کمتر کسی را حیرت زده نمود .وقتی به این امر
توجه کنیم که پرستاران مزبور نه بر اثر سرایت ویروس از
بیمارانی که به مداوی آنها پرداخته بودند و ابتالی به
بیماری بلکه در نتیجه کار زیاد و ساعات متمادی ای که در

صبح روز سه شنبه  ۳اسفند ماه ،جمعی از کارگران در
اعتراض به روند تعیین دستمزد ساالنه مقابل مجلس
شورای اسالمی تجمع کردند .حاضران خواستار افزایش
عادالنه دستمزدها براساس میزان سبد هزینه شدند و اعالم
کردند روند همیشگی تعیین دستمزد که به نفع دولت و
کارفرمایان است ،بایستی خاتمه یابد .یکی از حاضران در
این تجمع با بیان این که سالهاست با امضای طومارهای
اعتراضی خواسته افزایش عادالنه مزد مطرح شده ،گفت
امروز یک نامه اعتراضی خطاب به کمیسیون اجتماعی
مجلس نوشته بودیم که تحویل نمایندگان دادیم.

رفیق زهرا سمبل برجسته یک زن انقالبی پیشرو ،یکی از
رهروان صدیق طبقه کارگر و کمونیستی پیگیر بود که با
همه وجود برای رهائی کارگران و ستمدیدگان از زندگی
خود مایه می گذاشت .او در طی چند سالی که در صفوف
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران با رژیم وابسته به
امپریالیسم شاه این دشمن غدار کارگران و ستمدیدگان
جنگیده بود به کادر ورزیده ای بدل شده بود که
قابلیتهایش از چشم هیچ رفیقی پوشیده نمی ماند.
از کارگری در کارخانه کفش بال برای شناخت هر چه
عینی تر شرایط کار و مبارزه کارگران تا عملیات اعدام
انقالبی عباس شهریاری مرد هزار چهره ساواک در ۰1
اسفند  ۰۳۱۳از داشتن مسئولیت یکی از پایگاه های
سازمان در شهر گرگان تا عملیات انقالبی بمب گذاری در
پاسگاه ژاندارمری سلیمانیه تهران در  ۰۱بهمن سال  ۱۳و
در سالگرد رستاخیز سیاهکل -سر آغاز جنبش مسلحانه در
ایران  -خالصه کمتر حوزه ای از فعالیت های مبارزاتی
سازمان در آن سالها بود که چریک فدائی خلق رفیق زهرا
در آن فعاالنه شرکت نکرده باشد .با آغاز مبارزه مسلحانه
در ایران و اعالم جنگ چریکهای فدائی خلق به رژیم شاه
با توجه این واقعیت که در شرایط ایران "اعالن جنگ خود
جنگ است" چریکهای فدائی عمال درگیر جنگی خونین و
نابرابر شدند .در جریان این جنگ ،خیلی زود پیام رزمندگان
چریک سراسر فالت خونین را در نوردید .به واقع خود
دشمن وحشت زده ،بیش از همه این پیام را در در وسعتی
غیر قابل تصور در سراسر جامعه پخش نمود.

ادامه در صفحه 2

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!

ادامه در صفحه 3
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همه بزرگی و هیبتش در فضای خفقانی که دستگاه فزونی خواهد یافت .چنین وضعی به سرمایه دار امکان می
"کاروشی" یا مرگ از شدت کار...
سرکوب جمهوری اسالمی جهت الپوشانی جنایات سرمایه دهد تا سود هر چه بیشتری به جیب بزند .درست به همین
از صفحه 5
دلیل هست که در تاریخ مبارزات طبقه کارگر پائین آوردن
داران به وجود آورده از دید همگان پنهان مانده است.
طول روز و هفته به کار مشغول بوده اند جان خود را از
وقتی کارفرما ها و دولت -که خود بزرگترین کارفرمای مدت روزانه کار همواره یکی از مطالبات اصلی کارگران
دست داده اند ،می توانیم درک کنیم که مرگ آنها در اثر
کشور است -حداقل دستمزد را سه و یا چهار بار زیر خط بوده و کارگران در طول مبارزات وقفه ناپذیرخود سرانجام
بیماری ای بوده است که سرمایه داران
در مقطعی از تاریخ توانستند که 8
برای زحمتکشان جامعه ما به ارمغان
در نظام ظالمانه سرمایه داری که نیروی کار نیز به کاال تبدیل می شود یعنی
ساعت کار در روز را به نظام سرمایه
آورده اند .
مورد خرید و فروش قرار می گیرد سرمایه داران زمانی می توانند سود باالئی
داری تحمیل نمایند و در برخی از کشور
کارفرما ها ،در بیمارستانها و مراکز
ها حتی ساعات کار کمتری را قانونیت
به جیب بزنند که بتوانند شدت استثمار کارگران را فزونی بخشند .بنابراین هر
پرشکی شرایط هولناکی برقرار ساخته
بخشند .اما برغم این واقعیت و علیرغم
چه مدت کار روزانه کارگران طوالنی تر و در همان حال مدت کار الزم برای
اند .آنها با دادن دستمزد های ناچیز –
این که در قانون کار در ایران نیز 8
و اغلب اوقات دیر پرداخت کردن همان
تامین مایحتاج زندگی آنها کمتر شود ارزش اضافه ای که نصیب سرمایه
ساعت کار رسمیت دارد اما شاهدیم که
دستمزدهای ناچیز -پرستاران را
دار می شود فزونی خواهد یافت .چنین وضعی به سرمایه دار امکان می دهد
سرمایه داران ما گستاخانه همه
مجبور به اضافه کاری های غیر قابل
دستاوردهای مبارزات کارگران را زیر پا
تا سود هر چه بیشتری به جیب بزند .درست به همین دلیل هست که در تاریخ
تحمل می کنند .همین واقعیت
گذاشته و مدت کار روزانه را فزونی
مبارزات طبقه کارگر پائین آوردن مدت روزانه کار همواره یکی از مطالبات
روشنگر آنست که اگر کسانی که در
بخشیده اند .این وضع دردناک به خاطر
مراکز پزشکی کار می کنند از جمله
اصلی کارگران بوده و کارگران در طول مبارزات وقفه ناپذیرخود سرانجام در
شرایط خود ویژه ای است که اوضاع
پرستاران از حقوق مکفی برخودار بودند
مقطعی از تاریخ توانستند که  8ساعت کار در روز را به نظام سرمایه داری
اقتصادی و سیاسی کشور در اختیار طبقه
و می توانستند با حقوقی که می گیرند
حاکم قرار داده است .در سایه سرنیزه
تحمیل نمایند و در برخی از کشور ها حتی ساعات کار کمتری را قانونیت
زندگی شان را تامین نمایند نیازی به
جمهوری اسالمی و شرایط خفقان
بخشند.
اضافه کاری و یا مبادرت به شغل های
وحشتناکی که این رژیم در جامعه به
دوم و گاه سوم و در این مسیر نداشتند
فقر تعیین می کنند -با توجه به رابطه تنگاتنگی که بین وجود آورده است سرمایه داران امکان یافته اند تا مدت
و در شرایطی قرار نمی گرفتند که منجر به از دست دادن
مزد حداقل با سایر دریافتی های کارگران وجود دارد -و زمان کار روزانه را فزونی بخشیده و چنین بی مهابا
جان خود شوند.
در شرایطی که همین چندر غاز را هم سر ماه و یا در زمان کارگران را در فقر و فالکت رها سازند.
خبر جان باختن ده پرستار زحمتکش که قلب هر کارگر
بندی تعیین شده به کارگر نمی پردازند روشن است که
مرگ پرستاران بر اثر " کاروشی" و مرگ تعداد قابل
مبارز و انسان آزادیخواهی را به درد می آورد تا کنون در
کارگر مجبور است به اضافه کاری های باور نکردنی و یا توجهی از کارگران که در چهار گوشه کشور یا به خاطر
رسانه های جمهوری اسالمی کمتر انعکاسی داشته است.
پیدا کردن شغل های دوم و سوم روی آورد و با مایه شدت فشار کار روزانه قلبشان از حرکت باز می ماند یا خود
ولی اعالم این خبر از زبان رئیس سازمان پرستاری ایران
گذاشتن هر چه بیشتر از جسم و روح خود بکوشد حداقل به دلیل شرایطی که کارفرماها آفریده اند به زندگی خود
بیانگر آن است که این اولین بار نیست که در واقعیت
های زندگی خانواده اش را تامین نماید .این امر بطور پایان می دهند زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد و
زندگی به دلیل شرایطی که بورژوازی دندان گرد ایران
طبیعی ساعات کار روزانه را چنان فزونی بخشیده است که هشداری است به کارگران سراسر کشور که برای زنده
برای طبقه کارگر و همه زحمتکشان ایجاد نموده
دیگر  8ساعت کار در روز و یا چهل و چند ساعت کار در ماندن و برخورداری از حق زندگی باید اوال کوتاه کردن
انسانهائی زیر فشار کار ،امکان زندگی را از دست می دهند
هفته به خاطره ای که مربوط به گذشته دور است تبدیل مدت کار روزانه را در صدر مطالبات خود قرار دهند و ثانیا
و جانشان فدای آزمندی پایان ناپذیر سرمایه داران می
شده.
مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی را شدت بخشند.
شود.
در نظام ظالمانه سرمایه داری که نیروی کار نیز به کاال مبارزه برای نابودی نظم ظالمانه حاکم ضرورتی است
ممکن است چنین خبری در میان انبوه اخباری که در
تبدیل می شود یعنی مورد خرید و فروش قرار می گیرد انکار ناپذیر که خود زندگی آنرا فریاد می زند.
رابطه با خودکشی کارگران ،خود سوزی آنها و یا مرگ
سرمایه داران زمانی می توانند سود باالئی به جیب بزنند همه اعتراضات و مبارزات توده های میلیونی کارگران ما
کارگران بر اثر سوانح حین کار -که مسبب اصلی اکثر آنها
که بتوانند شدت استثمار کارگران را فزونی بخشند .بنابراین باید در جهت سرنگونی جمهوری اسالمی این سگ
حرص و آز سرمایه داران می باشد -می شنویم زیاد به
هر چه مدت کار روزانه کارگران طوالنی تر و در همان نگهبان نظام سرمایه داری حاکم کانالیزه گردد  -که آزادی
چشم نیاید اما در واقع این اخبار تنها نوک کوه یخ فالکت
حال مدت کار الزم برای تامین مایحتاج زندگی آنها کمتر کارگران وابسته به نابودی آنهاست.
ها و فجایع اجتماعی را نشان می دهد .چرا که خود کوه با
شود ارزش اضافه ای که نصیب سرمایه دار می شود

بیش از دو هزار بازنشسته ارگانهای مختلف ،مقابل مجلس شورای اسالمی
تجمع کردند!
صبح روز سه شنبه  ۰۱اسفند ماه ،بیش از دو هزار بازنشسته لشگری و کشوری از سراسر کشور به تهران آمدند و
مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند .بر اساس این گزارش ،این بازنشستگان که در میان آنها تعداد زیادی از
معلمان بازنشسته هم حضور داشتند ،خواستار همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین و یکسان سازی
مستمری ارگان ها شدند .این بازنشستگان در عین حال خواستار پرداخت معوقات مزدی خود بودند .این چندمین بار
در سال جاری است که بازنشستگان مقابل مجلس رژیم تجمعات اعتراضی برگزار میکنند.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
در باره زندگی رفیق شهید زهرا آقا
نبی قلهکی...

از صفحه 5

پیام چریکها روشن بود ":وظیفه هر محفل و گروه
انقالبی است که با هر امکانی که دارد و به هر شکلی
که می تواند مبارزه مسلحانه را آغاز کند و ضربات خود
را بر دشمن فرود آورد" .با انعکاس همین پیام بود که
محافل و گروه های مبارز مختلفی بسوی چریکهای
فدائی خلق روی آوردند .از جمله این محافل ،گروهی
بود که رفقا بهمن روحی آهنگرانی ،حمید مومنی و
نزهت السادات روحی آهنگرانی شکل داده بودند .این
گروه که رفیق زهرا از اعضای آن بود با پذیرش تئوری
مبارزه مسلحانه که از سوی دو تن از رفقای بنیانگذار
چریکهای فدائی (رفقا پویان ،احمدزاده) تدوین شده
بود در اواخر سال  ۱۰و اوائل سال  ۱۰به چریکهای
فدائی خلق پیوستند.
رفیق زهرا به اتفاق همسرش رفیق علیرضا شهاب
رضوی که در سال  ۱۰با هم ازدواج کرده بودند از
جمله رفقائی بودند که در همین چهارچوب به سازمان
پیوستند و با توجه به پیگرد های نیروی سرکوب
دشمن در اواخر سال  ۱۰زندگی مخفی در پیش
گرفتند .متاسفانه رفیق علیرضا در  ۰۳۱۳/۳/۰8دستگیر
و چند روز بعد یعنی در  ۰۰خرداد همانسال در زیر
شکنجه به شهادت رسید.
رفیق زهرا در شرایطی که رفیق و همسر مبارزش را از
دست داده بود با قلبی پر از عشق به آرمانهای رهائی
بخش طبقه کارگر به مبارزه خود برای بر قراری
سوسیالیسم و رهائی کارگران از قید سلطه سرمایه
داران ادامه داد .به این منظور وی به یکی از پایگاه
های سازمان در اهواز منتقل شد و پس از مدتی
فعالیت در این پایگاه ،در اواخر تابستان  ۱1همراه با
رفقا بهمن روحی آهنگرانی و فرهاد صدیقی پاشاکی
به ساری رفت تا به کمک رفقای ارزنده ای چون
مصطفی حسن پور و علیرضا رحیمی علی آبادی
شاخه مازندران سازمان را شکل دهند .در بستر همین
تالشها بود که پایگاه های سازمان در شهر های
مختلف مازندران یعنی در ساری  ،بابل ،گرگان و ...
بوجود آمدند .متاسفانه در بستر ضرباتی که در دی ماه
سال  ۱1به این قسمت از سازمان وارد گشت رفیق
زهرا در  ۰8دی ماه دستگیر و بعد از بیش از یازده ماه
شکنجه و بازجوئی در  ۰۱آذر از سوی رژیم ددمنش
شاه تیرباران شد .به این ترتیب طبقه کارگر ما یکی از
پیشروان آگاه و زنان رزمنده خود که در سال  ۰۳۳۰در
ده اوین متولد شده بود را در حالی که تنها  ۰۰سال
سن داشت ،از دست داد.
یاد رفیق زهرا آقا نبی قلهکی گرامی و راهش
پر رهرو باد.
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3
هیجدهمین روز تجمع اعتراضی کارگران

جان باختن یک کارگر شاغل در فرودگاه

کارخانه ملی فوالد اهواز!

اصفهان ،در اثر ایست قلبی!
یکی از کارگران شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی که
در بخش "رمپ" فرودگاه اصفهان شاغل بود ،روز شنبه
 ۳۱بهمن ماه ،حین کار دچار ایست قلبی شد و هنگام
انتقال به مراکز درمانی خارج از فرودگاه جان خود را از
دست داد.

کارگران خدماتی شهرداری منطقه ۴
صبح روز سه شنبه  ۰۱اسفند ماه ،حدود  ۰۱۱کارگر به
نمایندگی از سوی درمجموع  1هزار کارگر شاغل در
کارخانه ملی فوالد اهواز در هیجدهمین روز از اعتراض
خود برای پیگری معوقات مزدی و نامشخص بودن
وضعیت کارخانه در مقابل ساختمان استانداری خوزستان
تجمع کردهاند .بر اساس این گزارش تعدادی از این
کارگران معترض گفته اند ،تا این لحظه کارگران گروه ملی
فوالد اهواز  1تا  ۱ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده
طلبکارند ،در عین حال پرداخت مطالبات سنواتی هر یک از
کارگران که بالغ بر  ۱تا  ۰میلیون تومان میشود چندین
سال است به تاخیر افتاده است .این کارگران نگران اند که
در نتیجه وضعیت پیش آمده ،دستمزد اسفند ماه و پرداخت
عیدی پاداش پایان سال آنها نیز به سرنوشت مطالبات
مزدی پرداخت نشده آنها دچار شود .در جریان این
اعتراض کارگری ،استانداری خوزستان اعالم کرد که  :در
جلسهای که روز شنبه  ۷اسفند ماه با حضور استاندار
خوزستان ،مدیرعامل بانک ملی ایران ،اعضای هیات مدیره
این بانک ،اعضای هیات مدیره گروه ملی فوالد ایران و
وکال و وراث امیرخسرو آریا دردفتر آقای تورک ،معاون
دادستان تهران برگزار شد ،بانک ملی متعهد شد طی ۰۱
روز آینده بخشی از مطالبات نیروهای این شرکت را
پرداخت کند و همچنین شرکت به فعالیت تولیدی خود
ادامه دهد .به این ترتیب گروه فوالد ایران به بانک ملی
واگذارشد.

کارگران پروژه های غیرهمسطح گرگان
در اعتراض به معوقات مزدی
دست به تجمع زدند!
روز شنبه  ۰۳بهمن ماه ،جمعی از کارگران پروژههای
غیرهمسطح گرگان که در ۰ماه گذشته دستمزد خود را
دریافت نکردهاند ،مقابل شهرداری این شهر برای چندمین
بار تجمع کردند .این کارگران طرف قرارداد با یک شرکت
پیمانکاری هستند که این شرکت ،وصول نشدن بدهیهای
خود از شهرداری را دلیل این تاخیر عنوان میکند .کارگران
میگویند :مناقشات بین شرکت پیمانکاری و شهرداری به
ما مربوط نمیشود و بایستی شهرداری به گونهای بر
عملکرد پیمانکاران زیرمجموعه خود نظارت کند که حق و
حقوق کارگران به موقع پرداخت شود.

اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند!

صبح روز چهارشنبه  ۰۰اسفند ماه ،کارگران خدماتی منطقه
 1اهواز در اعتراض به عدم پرداخت  ۳ماه معوقات مزدی،
مقابل ساختمان شهرداری این منطقه تجمع کردند.
مجموع کارگران پیمانکاری شاغل در مجموعه شهرداری
اهواز سالها است که با عدم دریافت به موقع معوقات
مزدی روبرو هستند .در مقابل این وضعیت شرکت های
پیمانکاری همواره این ادعا را طرح کرده اند که به دلیل
پرداخت نشدن صورت وضعیتهای مالی امکان پرداخت به
موقع مزد کارگران را ندارند .بر اساس این گزارش روز سه
شنبه  ۰۱اسفند ماه ،نیز کارگران منطقه  ۳شهرداری اهواز
که چندین ماه است معوقات مزدی خود را دریافت نکرده
اند ،مقابل ساختمان شهرداری منطقه  ۳دست به تجمع
زده بودند.

تجمع کارگران کارخانه شیشه قزوین در
اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی!
صبح روز چهارشنبه  ۰۰اسفند ماه ،جمعی از کارگران از
مجموع بیش از  ۳۱۱کارگر که در کارخانه شیشه قزوین
اشتغال دارند ،برای چندمین بار در سال جاری در اعتراض
به تاخیر در پرداخت دستمزد در  ۱ماه گذشته مقابل درب
ورودی این کارخانه تجمع کردند .کارگران میگویند :طی
یکسال گذشته کارفرمای شیشه قزوین به بهانه شرایط بد
اقتصادی ،حقوق و عیدی آنان را با تاخیر پرداخت کرده
است .به همین دلیل آنها در این واحد صنعتی مدام در حال
اعتراض هستند .حتی در واکنش به بدقولی کافرما تجمع
مشابهی را در روز های سه شنبه  ۰8دی تا پنجشنبه ۳۱
دی ماه ،مقابل درب کارخانه انجام داده بودند،که این
تجمع در نهایت منجر به پرداخت یک ماه از دستمزد
مربوط به مهر ماه کارگران شد.

چاره رنجبران ،وحدت و تشکيالت است!

۴

ماهنامه کارگری
کارگران پلی اکریل اصفهان در اعتراض به
 8ماه معوقات مزدی؛ تجمع کردند!

قراردادهای این کارگران نیز در  ۳۱فروردین سال  ۱۰به
پایان رسید ،همه آنها برای دریافت بیمه بیکاری معرفی
خواهند شد.

کارگر معدنچیِ ،بر اثر ریزش تونلِ معدن
زخمی شد و به کُما رفت!

صبح روز یکشنبه  ۰۱اسفند ماه ،بیش از  ۰۱۱نفر از
کارگران پلی اکریل اصفهان در اعتراض به تعطیلی
کارخانه و عدم دریافت  8ماه دستمزد خود ،مقابل
فرمانداری مبارکه تجمع کردند .کارگران پلی اکریل که از
تیرماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند و هیات اجرایی
دولت نیز نتوانسته مشکالت این واحد نساجی را حل کند،
پیش از این بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند اما
هیچ پاسخی تا کنون نگرفته اند .مدیریت کارخانه به
کارگران گفته به بیمه بیکاری مراجعه کنند و هیچ وعده
ای جهت پرداخت معوقات نداده است .کارگران پلی اکریل
می گویند :شب سال نو شرمنده خانواده هامان هستیم و
امیدی به حل مشکالت نداریم راهی به جز تجمعات مکرر
برای ما باقی نمانده است .کارگران این کارخانه مدتهاست
که در حال اعتراض به شرایطی هستند که کارفرا برای
آنها ایجاد نموده است .برای نمونه صبح روز شنبه ۳۱
بهمن ماه ،کارگران مجتمع صنعتی مزبور که قرار بود در
اعتراض به معوقات مزدی و توقف فعالیت این واحد
صنعتی تجمعی را برگزار کنند ،به دلیل مداخله عوامل
انتظامی تجمعشان ناتمام ماند .در این تجمع ناتمام ،
کارگران پلی اکریل اصفهان قصد داشتند تا از استانداری و
دولت بخواهند که با تخصیص اعتبارات مالی مناسب،
جلوی تعطیلی کامل این مجتمع صنعتی را گرفته و از
سقوط امنیت اقتصادی و اجتماعی بیش از هزار خانوار
کارگری جلوگیری کنند .کارگران می گویند  :شماری از
کارگران این واحد تولیدی که در اطراف جاده مبارکه جمع
شده بودند توسط عوامل انتظامی متفرق شده و به وسیله
اتوبوسهایی که جزء ناوگان سرویس کارکنان پلیاکریل
محسوب میشود به محل کارخانه منتقل گشته اند.
کارگران معترض در مورد علت اصلی تجمع اعتراضیشان
گفتند :که اعتراض بیش از  ۰۷۱۱نفر از کارگران پلی
اکریل اصفهان به عدم دریافت  ۷ماه از دستمزد (مرداد تا
بهمن)  ،۱۱پرداخت نشدن کامل دستمزد تیر ماه و تعطیلی
کامل این مجتمع صنعتی ،اتمام قراردادها و معرفی آنها به
بیمه بیکاری ،مربوط می شود .قرارداد بیش از  ۱۱۱نفر از
آنها از روز یکشنبه یکم اسفند ماه ،به پایان میرسد و در
راستای تصمیمی که از قبل اتخاذ شده است ،قرار است
همه آنها برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار اصفهان
معرفی شوند .در مورد باقیمانده کارگران که شمار آنها
 ۰۰۱۱نفر برآورد می شود نیز گفته میشود پس از آنکه

به گزارش روز دوشنبه  ۰اسفند ماه ،داستان تکراری ریزش
تونل معادن کرومیت فاریاب بخش آسمینون که طی سال
های گذشته بارها اتفاق افتاده و کارگران را به کام مرگ
کشانده ( جان باختن  ۰کارگر معدنچی در سال  ) ۱۳باز
هم تکرار شد .علیرغم هشدارهایی که به صاحب این
معدن مبنی بر رعایت نکات ایمنی داده شده بود ،متاسفانه
این صاحب معدن برای رسیدن به سود اقتصادی بیشتر بار
دیگر جان یکی دیگر از معدنکاران را در معرض خطر قرار
داد و این کارگر برای مداوا به بیمارستان ام لیال بندرعباس
انتقال داده شد و هم اکنون در کما به سر می برد .بر
اساس این گزارش به نقل از فرماندار منوجان ،سهل
انگاری بازرسان اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،یکی
دیگر از دالیل وقوع این حادثه می باشد .بازرسی این
معادن توسط کارشناسان اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی انجام می گیرد که متاسفانه به دلیل بعد مسافت
از مرکز استان حضور این بازرسان در این مناطق بسیار
کمرنگ است.

 5۴۴کارگر معدن آقدربند از فروردین
ماه سال جاری حقوق دریافت نکرده اند!

به گزارش ایلنا ،حقوق  ۰11کارگر معدن زغالسنگ آق
دربند سرخس از فروردین ماه تا کنون پرداخت نشده است.
کارگران می گویند :مدیران معدن وعده دادهاند از محل
فروش امالک این واحد معدنی ،مطالبات مزدی کارگران را
پرداخت کنند .مدیرعامل شرکت معادن خاور نیز با تأیید
عدم پرداخت حقوق کارگران معدن زغالسنگ آق دربند
سرخس از فروردینماه امسال اعالم کرد :دو هفته پیش
حقوق اسفندماه سال  ۱1کارگران معدن پرداختشده و
معوقههای آنها در سال  ۱1تسویه شده است .به گفته
کارگران مدیر عامل در وعده ای دوباره گفته است":تا
پایان امسال یک ماه عیدی و  ۱ماه از حقوق کارگران در
سال  ۱۱پرداخت میشود ،کارگران معدن آق دربند  ۰۰ماه
معوقات حقوقی دارند که با پرداخت این مبلغ تازه معوقه
آنها به  ۰ماه خواهد رسید".
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تجمع کارگران معدن کرومیتِ اسفندقه در
اعتراض به مطالبات معوقه مزدی!
صبح روز چهارشنبه  ۰۰اسفند ماه ،کارگران معدن کرومیت
اسفندقه که در فاصله  1۱۱کیلومتری از شهر کرمان قرار
دارد ،در اعتراض به معوقات مزدی و بیمه ای خود ،با سفر
به کرمان مقابل ساختمان استانداری این شهر تجمع
اعتراضی برپا کردند .یکی از کارگران معترض در رابطه با
دلیل تجمعشان گفت :بیش از  ۰۳۱کارگر هستیم که دست
کم  1ماه است مزد پرداخت نشده طلبکاریم و تا این لحظه
با وجود برپایی چند نوبت اجتماع صنفی و مراجعه به
مسئوالن مربوطه هیچ تغییری در شرایط ما ایجاد نشده
است .همچنین در مورد کارگرانی که در این واحد می
توانند بازنشسته شوند نیز گفته میشود که تعداد  ۰۱۱نفر
از کارگران این معدن که ازچند سال قبل امکان بازنشسته
شدن را پیدا کرده اند به دلیل مشکالتی که در پرداخت
بیمه آنان به تامین اجتماعی به وجود آمده نمیتوانند
بازنشسته شوند.

 5۱ماه معوقات مزدی ,تجمع کارگران
اداره آب و فاضالب شهری
به گزارش پایگاه خبری سفیر مشگین ،پرداخت حقوق و
مزایای کارگران در شهرستان مشگینشهر به معضل
اساسی تبدیل شده است به طوری که کارگران فعال در
برخی از دستگاههای اجرایی شهرستان باید ماهها انتظار
برای دریافت حقوق و مزایای خود بکشند تا فرجی حاصل
شود .کارگران اداره آب و فاضالب شهرستان مشگینشهر
روز یکشنبه  ۰۱اسفند ماه ،با تجمع در مقابل فرمانداری
شهرستان خواستار پرداخت حق و حقوق خود در روزهای
پایانی سال شدند تا بتوانند به خریدهای پایان سال خود
برسند و در مقابل خانوادههای خود شرمسار نشوند.
کارگران در پایان با تهیه شکوائیهای فرمانداری شهرستان
را ترک کردند.

تجمع کارگران پیمانی شهرداری بهبهان در
اعتراض به حجمی شدن شرایط کاری!
روز شنبه  ۷اسفند ماه ،کارگران فضای سبز شهرداری
بهبهان واقع در جنوب شرق استان خوزستان در اعتراض
به تبدیل وضعیت شغلی خود از پیمانکاری به حجمی،
مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمع اعتراضی
زدند .کارگران معترض در یک اطالع رسانی عمومی اعالم
کردند که :اخیرا مدیریت شهرداری بهبهان با تغییر پیمانکار
تامین نیروی انسانی به پیمانکار حجمی ،امنیت شغلی
کارگران قرار دادی و پیمانکاری شاغل در مجموعه
شهرداری را تهدید کرده است .هدف ما از انجام این تجمع
تنها وصول مطالبات قانونی و فراهم شدن امنیت شغلی
است و به همین دلیل از مسئوالن فرمانداری انتظار داریم
تا به وضعیت ما رسیدگی کنند.

تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!
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جان باختن یک کارگر معدن مس

جان باختن  ۴۴کارگر در ده ماهه نخست

کارگران کاشی کویر یزد ،در

سر چشمه بر اثر انفجار کپسول اکسیژن!

سال جاری در اثر حوادث کار

محل کارشان تجمع کردند!

بعد از ظهر روز دوشنبه  ۰8بهمن ماه ،یک انفجار در واحد
مولیبدن معدن مس سرچشمه به وقوع پیوست که بر اثر
این انفجار یک کارگر معدن جان خود را از دست داد و ۱
کارگر دیگر مجروح شدهاند که  ۰نفر از این کارگران در
قسمت (ای .سی .یو) بیمارستان شهرستان رفسنجان
بستری شدند .بر اساس این گزارش به نقل از مدیر روابط
عمومی مس منطقهای کرمان آمده است ،این کارگران که
برای دو شرکت پیمانکاری " آسیا کانی" و " حامی فراور
الوند" کار می کردند ،در حال برشکاری بودهاند که کپسول
اکسیژن منفجر شد.

در آذربایجان شرقی!

با حداقل حقوق  852هزار تومانی55 ،

به گزارش روز شنبه  ۰۰بهمن ماه ،روابط عمومی پزشکی
قانونی آذربایجان شرقی اعالم کرد که در ده ماهه اول
سالجاری  ۰1نفر بر اثرحوادث کاری در استان آذربایجان
شرقی جان خود را از دست داده اند  .این رقم نسبت به
مدت مشابه سال  ۱1که  1۷نفر بود حدود  ۳۰درصد
افزایش یافته است .یک نفر از این جانباختگان ده ماهه
اخیر زن بوده است .درطی این مدت تعداد  ۰۱8۳نفر نیز
بر اثر حوادث کار در استان مصدوم شدند که از این تعداد
 ۰۷نفر زن بودند .بر اساس همین گزارش در طی دیماه
امسال تعداد  ۰نفر به علت حادثه کاری فوت کرده که این
آماردر مدت مشابه سال  ۱1تعداد  1نفر بوده است.

میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند!
افزایش  55/۴درصدی جان باختگان در
اثر حوادث کار در تهران!

رئیس کمیته امداد امام خمینی در برنامه تیتر امشب ،شبِ
شنبه  ۷اسفند ماه گفت که با حداقل حقوق  8۰۰هزار
تومانی  ۰۰میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی
میکنند .وی همچنین اضافه کرد که درحالی که اگر خط
فقر را واقعی تر در نظر بگیریم در آن صورت تعداد افراد
زیر خط فقر بیشتر هم خواهد شد.

تجمع اعتراضیِ کارگران پیمانکاری
فازهای  22و  2۴منطقه ویژه عسلویه!

روز شنبه  ۷اسفند ماه ،مدیرکل پزشکی قانونی استان
تهران اعالم کرد :از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه
سالجاری فوت های ناشی از حوادث نسبت به مدت مشابه
سال ۰۰،1 ،۱1درصد افزایش داشته است .در ۰۱ماهه
سال جاری ۳۱۳ ،نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود
را از دست داده و به پزشکی قانونی ارجاع داده شدند ،که از
این تعداد  ۱نفر از کارگران زن بوده است .وی همچنین
اشاره کرد براساس قوانین موجود ،حوادث ناشی از کار با ۰
ویژگی مشخص می شوند .حوادثی که در حین انجام
وظیفه و حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ می دهند .با
بررسی آمارهای منتشر شده در سال های اخیر ،سقوط از
بلندی ،اصابت جسم سخت ،سوختگی و کمبود اکسیژن از
جمله مهم ترین عوامل جان باختن های ناشی از حوادث
کار در کشور است که با رعایت نکات ایمنی به ویژه در
موارد کار در ارتفاعات می توان بروز این حوادث را تا حد
قابل توجهی کاهش داد.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری
مشکینشهر (خیاو) ،در برابر فرمانداری !

صبح روز یکشنبه  ۰۱اسفند ماه ،کارگران پیمانکاری
فازهای  ۰۰و  ۰1منطقه ویژه عسلویه که خواهان دریافت
 1ماه معوقات مزدی خود هستند ،دومین روز اعتراض
صنفی خود را آغاز کردند .یکی از کارگران معترض اعالم
کرد ،شمار کارگران معترض در این روز به  ۷۱۱نفر رسیده
و این کارگران از شرکت های پیمانکاری همچون اکسیر
صنعت ،آزمون فلز ،آذران گستر ،پترو صنعت مپنا و پناه ساز
هستند.

به گزارش پایگاه خبری سفیر مشگین ،روز پنجشنبه ۱
اسفند ماه  ،۱۱جمعی از کارگران شهرداری مشکینشهر در
اعتراض به عدم پرداخت حقوق بهمن ماه و عیدیشان ،در
مقابل فرمانداری این شهرستان ،تجمع اعتراضی برپا
کردند .به نوشته "سفیرمشکین" ،تاخیر در پرداخت
حقوق در شهرداری مشکینشهر به امری عادی تبدیل
شده است و در طول سال بارها شاهد اعتراض کارگران به
این موضوع بوده ایم .شهرداری مدعی است که منابع
درآمدی اش جوابگوی نیاز کارگران و کارمندانش نمی
باشد.

پيروز باد انقالب! زنده باد کمونيسم!

صبح روز یکشنبه یکم اسفند ماه ،تعدادی از کارگران
معترض کاشی کویر یزد خبر دادند که حدود  1۱۱کارگر
این کارخانه که حجم معوقات مزدیشان به  1ماه یعنی
ماه های آبان ،آذر ،دی و بهمن سال  ۱۱میرسد در
محوطه کارخانه دست به تجمع اعتراصی زدند .این
کارگرن می گویند که قبأل برای دریافت مطالبات مزدی
خود با کارفرما صورت جلسهای امضا کرده بودیم و قرار
بود تا روز شنبه  ۳۱بهمن ماه ،قسمتی از این مطالبات
پرداخت شود اما بدحسابی کارفرما موجب شد تا کارگران
تجمع امروز یکشنبه را ترتیب دهند .بر اساس این گزارش،
در عین حال این کارگران هنوز بابت قسمتی از مطالبات
مربوط به سالهای  ۱1 ،۱۳و ابتدای سال  ۱۱خود
طلبکارند و طبق توافقی که با کارفرما داشتهاند قرار بود
حداقل با توجه به این شرایط حق بیمههای آنها را به
صورت کامل به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

 1ماه حقوق معوقه و اعتصاب رانندگان
سرویس های کارگری معدن طزره!
صبح روز دوشنبه  ۰اسفند ماه ،رانندگان سرویسهای حمل
و نقل کارگران معدن زغال سنگ طزره ،در اعتراض به
پرداخت نشدن پنج ماه مطالبات معوقه حقوقی شان دست
از کار کشیدند .به این ترتیب با متوقف شدن سرویس
کارگران معدنچی ،تردد روزانه کارگران این واحد معدنی
مختل شد .بر اساس این گزارش  ۱۱،راننده استجاره ای
حداقل از ابتدای پاییز تاکنون بابت جابجایی روزانه
کارگران مزدی دریافت نکردهاند .یکی از کارگران معدن با
بیان اینکه مسئولیت تامین هزینههای مربوط به رفت و
برگشت کارگر بر عهده کارفرماست ،گفت :بخش قابل
توجهی از کارگران معدن طزره را اهالی روستاها و
شهرهای اطرافِ شهرهای شاهرود و سمنان تشکیل می
دهند که از صبح امروز دوشنبه برای رفت آمد به محل
کارشان دچار مشکل شدهاند .کارگران می گویند :به دلیل
نامناسب بودن وضعیت جاده و نیز طوالنی بودن مسیر،
رفت و آمد روزانه بخش قابل توجهی از کارگران بدون
وجود سرویسهای حمل و نقل مقدور نیست .براین اساس
چنانچه رفت و آمد سرویسهای حمل و نقل همچنان
متوقف بماند ،معدنچیان طزره دیگر نمیتوانند به راحتی در
محل کار خود حاضر شوند.

۴
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تجمع اعتراضی کارگران معدن

تجمع کارکنان شرکت مخابرات در

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری

زغال سنگ نگین طبس به خاطر

اعتراض به تبعیض گسترده

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس!

عدم پرداخت دستمزدشان!

در محل کارخود!

صبح روز دوشنبه  ۰اسفند ماه ،حدود  ۱۱۱نفر از کارگران
پیمانکاری پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس که
زیرمجموعه شرکت تهران جنوب محسوب میشوند ،در
اعتراض به  1ماه معوقات مزدی خود در محوطه پاالیشگاه
تجمع کردند .این کارگران که دستمزد آنها از آبان ماه
پرداخت نشده با سردادن شعار "وعده و وعید نمیخوایم،
دستمزد و عیدی میخوایم" خواستار رسیدگی مسئوالن
پاالیشگاه و مدیران شرکتهای پیمانکاری شدند .یکی از
کارگران حاضر در تجمع میگوید :در ساعات پایانی تجمع،
مسئوالن باز هم با حضور در جمع کارگران به وعده و
وعید دادن پرداختند اما ما کارگران حرفمان این است که
بهتر است دقیق مشخص کنند که چه زمان قرار است
دستمزد ما را بدهند و چه مقدار از معوقات را میخواهند
بپردازند .با پرداختهای نصفه نیمه و وعدههای سرخرمن
مشکالت کارگران حل نمیشود.

صبح روز دوشنبه  ۱اسفند ماه ۱۱ ،نفر از کارگران معدن
زغال سنگ نگین طبس ،در اعتراض به آنچه که پرداخت
نشدن  ۳ماه معوقات مزدی شان نامیدند ،مقابل فرمانداری
طبس تجمع کردند .بر اساس این گزارش تعداد کارگرانی
که مطالبات مزدی خود را دریافت نکردهاند در حدود ۱۱۱
نفرمی باشند که در سه منطقه پروده  ۳ ،۰و زون  1معدن
زغال سنگ نگینِ طبس کار میکنند .بعد از برپایی این
تجمع مسئوالن فرمانداری از نمایندگان آنها برای مذاکره
دعوت کرده اند .این کارگران میگویند :به چشم خود
دیدهاند که روسای ادارات کار و صنعت طبس برای شرکت
در این جلسه خود را به محل تجمع رساندهاند .معترضان با
یادآوری اینکه پیشتر در روزهای شنبه  ۷اسفند و یکشنبه
 8اسفند ماه تجمع و اعتراض مشابهی را در محل کارشان
برپا کرده بودند ،تاکید کردند که تا این لحظه از مدیران
خصوصی این واحد معدنی هیچ کس در مقام کارفرما
حاضر به پاسخگویی نشده است.

تجمع اعتراضی کارگران
شرکت کشتی سازی بحر گستر هرمز!
صبح روز دوشنبه  ۰اسفند ماه ،حدود  ۳۱۱تن ازکارگران
شرکت کشتی سازی بحر گستر هرمز در بندر عباس که از
شرکت های تابعه مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل
ایران (ایزوایکو) می باشد در اعتراض به عدم پرداخت ۰
ماه دستمزد معوقه خود در محوطه کارگاه تجمع کردند .بر
اساس این گزارش تجمع کنندگان گفته اند :در حال حاضر
تا حدود  ۷۱۱کارگر از طریق شرکت بحر گستر هرمز در
پروژههای کشتیسازی در استان هرمزگان مشغول کارند
اما در عین حال هنوز بابت  ۰ماه معوقات مزدی پرداخت
نشده طلبکاریم .در آخرین پیگیریهایی که با کارفرما
انجام دادیم هیچ پاسخ قاطعی از سوی او برای دریافت
مطالباتمان نشنیدیم و به همین دلیل ناچار شدیم برای
احقاق حقوق از دست رفتهمان تجمع کنیم.

جان باختن یک کارگر و مصدومیت شدید
 2کارگر دیگر در اثر انفجار گاز!
به گزارش مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین ،بعد از
ظهرروز یکشنبه  8اسفند ماه ،انفجار نشت گاز در حوضچه
تقلیل فشار ایستگاه شماره  ۳قزوین حد فاصل میدان نفت
تا میدان ارتش باعث گشت تا در اثر آن یک کارگر که در
حال مرمت ایستگاه بود و درداخل حوضچه قرار داشت از
شدت انفجار به بیرون پرت شده و در دم جان خود را از
دست بدهد ۰ .کارگر دیگر در این حادثه دچار سوختگی
شدید شدند که به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل
شدند.

صبح روز سه شنبه  ۳اسفند ماه ۱۱۱ ،نفر از کارکنان
شرکتی مخابرات سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل
مجلس شورای اسالمی تجمع کردند .تجمعکنندگان
میگویند :از تبعیض در مخابرات خستهایم دستمزد و
دریافتی ما با رسمیهای مخابرات اختالف فاحش دارد،
دستمزد پایه ما پایینتر است و پاداشهایی که به پرسنل
رسمی مخابرات پرداخت میشود به ما تعلق نمیگیرد.
گزارش به نقل از معترضین می افزاید:ما خواستار انعقاد
قرارداد مستقیم با مخابرات و اجرای طرح طبقه بندی
مشاغل ،رفع تبعیض و برقراری امنیت شغلی هستیم.
واسطهها بایستی حذف شوند تا حقوق صنفی و شغلی
کارگران تامین شود .برای چندمین بار به تهران آمدهایم تا
مسئوالن صدای دادخواهی ما را بشنوند ،حتی همکاران
خانم ما با بچه کوچک آمدهاند و از ساعات ابتدایی در این
تجمع شرکت داشتهاند .مسئوالن نباید همچنان خودشان
را به خواب بزنند و پاسخگو نباشند.

تجمع اعتراضی  ۴1نفرازکارگران
اخراجی شرکت پتروشیمی "تکس آریا"!
به دنبال تجمع اعتراضی تعدادی از کارگران شرکت
پتروشیمی "تکس آریا" در روز چهارشنبه  1اسفند ماه،
یکی از کارگران معترض حاضر در تجمع گفت:درحالی که
هیچ مشکلی از بابت روند تولید وجود نداشت ،کارفرما در
روز سه شنبه  ۱بهمن ماه دستور اخراج  1۱نفر از کارگران
را صادر کرد .با اعالم این دستور ،در مقام زیانکار،
اعتراض خود را اعالم و دست به تجمع زدیم که همان
زمان با پادرمیانی اداره کار منطقه این دستور ملغی و به
کار خود بازگشتیم .با این حال کارفرما بار دیگر بر اجرای
دستور اخراج اصرار و اعالم کرد که این  1۱نفر نهایتا تا
روز پنجشنبه  ۱اسفندماه سال جاری اخراج خواهند شد و
برای همین تجمع اعتراضی خود را برای دومین بار امروز
چهارشنبه آغاز کردیم .در این گزارش به نقل از این کارگر
آمده است که تصمیم اخراج کارگران به دلیل اختالفات
بین مدیران ارشد شرکت صورت گرفته است و کارگران
قربانی اختالفات مدیریتی بین دو شرکت پتروشیمی
"تکس آریا" و "شیمی بافت" شدهاند.

 3ماه مطالبات معوقه 5۱۱کارگر کارخانه
ریسندگی و بافندگی زرین نخ شمال!
به گزارش روز پنجشنبه  ۱اسفند ماه ،کارگران زرین نخ
شمال در استان گلستان اعالم کردند :حدود  ۰۱۱کارگر که
در این کارخانه مشغول به کار هستند در  ۳ماه گذشته
مزدی دریافت نکردهاند و کارفرمای این واحد از ابتدای
سال جاری به بهانه کمبود نقدینگی دستمزد و بیمه
کارگران را به موقع پرداخت نکرده است .در گزارش فوق
الذکر آمده است که عالوه بر دستمزد ،این واحد ،بدهی
های مالی زیادی بابت تاخیر در پرداخت بیمه کارگران به
تامین اجتماعی دارد و در این زمینه می توان گفت دفترچه
های درمانی کارگران همیشه با مشکل تامین اعتبار
روبروست .در خاتمه گزارش با اشاره به افزایش مشکالت
کارخانه که باعث شده فعالیت این واحد تولیدی برای چند
روزی در بهمن ماه سال جاری متوقف شود آمده است که:
این مسئله با اعتراض تعدادی از کارگران همراه بود که به
دنبال آن کارفرما دستور اخراج  1نفر از کارگران را صادر
کرده است.
کارگران شهرداری شهر بجنورد در اعتراض
به معوقات مزدی خود ،تجمع کردند!
صبح روز سه شنبه ۰۱بهمن ماه ،کارگران شهرداری شهر
بجنورد در استان خراسان شمالی در اعتراض به معوقات
مزدی خود ،درمقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع
کردند.کارگران خدماتی شهرداری بجنورد که دست کم 1
ماه مطالبات مزدی طلب دارند میگویند ،بیتوجهای به
پرداخت مطالبات آنها باعث شده است تا کارگران پیش از
این در چند نوبت مقابل ساختمان استانداری استان و
شورای شهر بجنورد اعتراض صنفی بر پا کنند.

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

ماهنامه کارگری
چهامین روز متوالی تجمع کارگران و
بازنشستگان کارخانه پارسیلون خرم آباد!

صبح روز چهارشنبه  1اسفند ماه ،چهارمین روز متوالی
تجمع اعتراضی گروهی از کارگران شاغل و بازنشسته
کارخانه پارسیلون خرم آباد مقابل ساختمان استانداری
لرستان در حالی آغاز شد که از روز یکشنبه یکم اسفند ماه،
این کارگران در اعتراض به وضعیت نامعلوم شغلی و
بالتکلیفی دردریافت مطالبات معوقه ،تجمع خود را بر پا
داشته اند .به گزارش کارگران معترض :در کارخانه نساجی
پارسیلون بیش از  ۰۰۳کارگر رسمی فعالیت دارند که در
 ۰1ماه گذشته حقوق نگرفتهاند .عالوه بر آن حدود  ۰۰ماه
از معوقات مزدی سالهای گذشته آنها هنوز پرداخت نشده
است .همچنین چندین ماه است که حق بیمه کارگران
شاغل به تامین اجتماعی پرداخت نشده و در نتیجه دفترچه
درمانی کارگران و خانواده هایشان تمدید نمیشود.
کارگران تاکید دارند که از زمان واگذاری این کارخانه به
بخش خصوصی این مشکالت آغاز شده است.

اعتصاب طوالنی مدت کارگران کارخانه
سیمان مسجد سلیمان!
روز یکشنبه  ۰1بهمن ماه ،در سی هشتمین روز اعتراضات
کارگری کارخانه سیمان مسجد سلیمان ،کارفرمای این
کارخانه تصمیم گرفت که فعالیت کارخانه از روز دوشنبه
 ۰۱بهمن ماه ،متوقف شود .نزدیک به  18۱کارگر معترض
این کارخانه ،اقدام کارفرما را با اعتراضات صنفی که آنها از
روز جمعه ۰۷دی ماه تا کنون داشتهاند مرتبط دانستند و
یادآور شدند که دلیل اعتراضات صنفی آنها تنها به تعویق
افتادن معوقات مزدی بوده است و هرکدام از کارگران
سیمان مسجد سلیمان براساس نوع کار و قرارداد
استخدامی بین  ۱تا  ۰۰ماه دستمزد معوقه طلبکارند .در
این گزارش به نقل از کارگران آمده است که :از سوی
مسئوالن فرمانداری به آنها وعده پرداخت مطالبات مزدی
برای روز سه شنبه  ۰۰بهمن ماه داده شده بود و به همین
دلیل کارگران قرار بود به منظور اعالم حسن نیت خود روز
دوشنبه  ۰۱بهمن ماه ،از برپایی تجمع صنفی در محوطه
کارخانه خودداری کنند .در حالکه خبر رسیده که کارفرما
قرار است کارخانه را تعطیل کند .از سوی دیگر این
کارگران میگویند با وجود توقف اجتماعات صنفی ،صبح
دوشنبه  ۳نفر از همکاران آنها توسط نهادهای نظارتی
برای چند ساعت توقیف میشوند که پس از اطالع
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کارگران دیگر و پیگیریهای به عمل آمده در نهایت
همگی آزاد شدند .در ادامه تنش هائی که تاکنون کارگران
کارخانه سیمان مسجد سلیمان با کارفرما برسر دریافت
معوقات مزدی خود و راهاندازی فعالیتهای این واحد
تولیدی داشته اند روز سه شنبه  ۰۰بهمن ماه کارگران
معترض اعالم کردند که حاضرند در صورت تامین نِسیهای
حداقل اقالم ضروری زندگی ،فعالیت روزانه خود را از سر
بگیرند .بر اساس این گزارش ،در جلسهای که روز سه
شنبه میان شماری از کارگران سیمان مسجد سلیمان با
مسئوالن محلی برگزار شد ،موضوع پرداخت دستکم ۳
ماه از مجموع مطالبات مزدی تمامی کارگران رسمی،
قراردادی و پیمانکاری و...مطرح شده است .در عین حال از
جانب کارگران سیمان مسجد سلیمان پیشنهاد دیگری نیز
مطرح شده است که براساس آن چنانچه کارفرمای آنها به
کمک فرمانداری مسجد سلیمان با اصناف ،فروشگاهها،
نانوایی ،درمانگاه ،داروخانه و پمپبنزین این شهرستان بر
سر تامین اقالم مورد نیاز خانوادههای کارگران توافق کند،
آنها حاضرند تا به کار سابق خود بازگردند .به گفته برخی از
کارگران اعتصابی بیش از  ۱۱۱کارگر این کارخانه از  1تا
 ۰۰ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند .آنها بارها
اعتراضات خود را به این وضع اعالم کرده اند اما نتیجه ای
نگرفته اند .کارگران می گویند" :تاکنون جلسات متعددی
برای رفع مشکالت ما برگزار شده اما نتیجهای در بر
نداشته است" .در همین راستا یکی از کارگران کارخانه
سیمان مسجد سلیمان در گفت وگو با فارس می گوید که
 ۱ :تا  ۰۰ماه است که از ابتداییترین حقوق کارگری از
جمله غذا ،لباس ،حق بیمه و حقوق محروم هستیم و
قاعدتا با روند فعلی از عیدی و پاداش انتهای سال نیز
خبری نخواهد بود .هیچ امنیت شغلی در این کارخانه وجود
ندارد و از زمانی که بخش خصوصی به مدیریت کارخانه
ورود کرده ،مشکالت کارگران سال به سال بیشتر شده
است .دولتی بودن بقیه سهامداران اصلی یعنی بنیاد
مستضعفان و آستان قدس رضوی ،بی اثر بودن این دو
سهامدار در تصمیمات و بیتفاوت بودن این دو سهامدار
نسبت به سهام خود و عدم نظارت صحیح به منابع مالی و
ارائه اطالعات نادرست از سوی بعضی منابع به سهامدار
اصلی باعث افول کارخانه شده است .نماینده سهام دار
اصلی کارخانه سیمان نیز درباره شرایط این کارخانه به
فارس گفت" :از اواسط سال  ۱1به بعد به علت رکود
حاکم بر صنعت سیمان ،دچار چالش شدیم .رکود حاکم در
این سال از جمله در صنعت ساختمان سازی به شدت بر
صنعت سیمان تاثیر گذاشت و همچنین عدم صادرات
سیمان به کشور عراق این شرایط را تشدید کرد ".با توجه
به شرایط فعلی صنعت سیمان ،معوقات کارگران فقط برای
 ۳ماه است ،این کارخانه بیش از  ۱۱۱کارگر دارد که تا
اواسط سال  ۱1کارگران  ۰۰الی  ۰۰ماه حقوق گرفته اند.
خبرنگار باشگاه خبری توانا برای پیگیری موضوع و
ارزیابی آن به صورت دقیق تر از زبان مسئوالن آن منطقه
به سراغ فرماندار مسجد سلیمان رفت اما این مقام مسئول
تنها به همین جمله اکتفا کرد که "به زودی فعالیتهای
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کارخانه سیمان کارون به روند طبیعی خود باز خواهد
گشت ".به گزارش روز چهارشنبه  1اسفندماهِ به نقل از
خبرگزاری فارس,در سال های گذشته ایران در تولید
سیمان رده چهارم و در صادرات آن رده اول جهان را
داشته است .اما در سال جاری به علت رکود حاکم و در
نتیجه کاهش نرخ رشد اقتصادی ،صنعت سیمان حال و
روز خوبی نداشته است .این در حالی است که بسیاری از
کارخانه های تولید سیمان با حتی کمتر از نصف ظرفیت
خود به تولید ادامه می دهند .با این وضعیت بسیاری از
کارخانه ها که مازاد بر نیاز مناطق بومی ساخته یا توسعه
داده شدند ،با مشکالت عدیدهای رو به رو هستند .یکی از
این کارخانهها ،کارخانه سیمان مسجد سلیمان است که از
این وضعیت ناخوش خارج نیست .در ادامه مبارات و
اعتراضات کارگران کارگران سیمان مسجد سلیمان صبح
روز شنبه  ۷اسفند ماه ،کارگران معترض خبر دادند که:
سرانجام کارگران این واحد تولیدی با دریافت یک ماه از
مطالبات معوقه خود به اعتراض  ۱۱روزه خود خاتمه دادند
و در نتیجه فعالیت کارخانه سیمان مسجد سلیمان از
سرگرفته شد .کارگران که دستمزد آبان ماه خود را دریافت
کرده اند در ادامه میگویند هنوز بابت  ۳ماه مطالبات
مزدی پرداخت نشده که مربوط به ماههای آذر ،دی و
بهمن می باشد ،از کارفرما طلبکارند .در عین حال کارفرما
صبح شنبه وعده پرداخت یک ماه دیگر از مطالبات مزدی
و عیدی و پاداش پایان سال برای چند روز آینده را داده
است و پرداخت مابقی معوقات مزدی کارگران را به
ماههای نخست سال  ۱۰موکول کرده است.

تجمع کارگران آلومینیوم المهدی در
اعتراض به اخراج  ۴۱نفر از همکارانشان!
صبح روز چهارشنبه  1اسفند ماه ،بیش از  ۳۱۱کارگر
کارخانه آلومینیوم المهدی هرمزآل در اعتراض به اخراج
 1۱نفر از همکارانشان تولید را متوقف کرده و در مقابل
درب ورودی کارخانه تجمع کردند .یکی از کارگران
معترض در خصوص این تجمع اظهار داشت :مدیران
کارخانه به بهانه کمبود منابع مالی قصد دارند تا در چندین
مرحله کارگران خود را تعدیل کنند که روز یکشنبه یکم
اسفند ماه با اخراج  1۱کارگر ،مرحله نخست اخراج کارگران
آغاز شده است .در مجموع این کارخانه بیش از  ۰هزار و
 1۱۱کارگر دارد که عالوه بر آنکه فاقد امنیت شغلی اند،
کارفرمای بخش خصوصی کارخانه همچنین در پرداخت
مطالبات آنان بی توجهی میکند .در گزارش قید شده که:
افراد حاضر در تجمع روز چهارشنبه از کارگران شیفت
صبح کارخانه آلومینیوم المهدی هستند که به حمایت از
کارگران اخراجی دست از کار کشیده و با متوقف کردن
تولید خواستار بازگشت به کار همکارانشان شدهاند.
کارگران می گویند:ما نگرانیم که روند اخراجی ها همچنان
ادامه پیدا کند و شاهد اخراج سایر کارگران قراردادی در
هفتههای آینده باشیم.
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اهالی روستاهای "قیزیل قیشالق"

 55ماه معوقات مزدیِ

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری

و "بیر اینجه" شهرستان تکاب،در اقدامی

کارگران پیمانکاری شرکت کیسون!

شرکت آب و فاضالب خوزستان!

اعتراضی راه را بر معدنکاران بستند!

به گزارشی به تاریخ روز چهارشنبه  1اسفند ماه ،کارگران
پیمانکاری پروژه ساخت دریاچه هنر تهران ،از به تاخیر
افتادن پرداخت مطالبات مزدی خود اطالع رسانی کرده و
گفتند ۳۱ :کارگر در پروژه احداث دریاچه هنر واقع در
منطقه عباس آباد تهران مشغول به کار هستند که بابت
نزدیک به  ۰۰ماه مزد و مزایای مزدی طلبکارند .مدیران
شرکت پیمانکاری که آنها در حال حاضر در استخدامش
هستند علت به تاخیر افتادن مطالبات مزدی پرداخت نشده
را کمبود نقدینگی عنوان کرده و مدعی هستند که شرکت
نوسازی عباس آباد در مقام کارفرمای اصلی پروژه دریاچه
عباس آباد هنوز صورت وضعیتهای مالی ماههای گذشته
را پرداخت نکرده است .احداث پروژه دریاچه هنر که به
عنوان دومین دریاچه مصنوعی بزرگ تهران مطرح است از
تیر ماه سال  ۱۳در منطقه عباس آباد آغاز شده و در حال
حاضر حدود یکسال است که ساخت این پروژه متوقف
شده است.

صبح روز دوشنبه  ۰8بهمن ماه ،بیش از  ۱۱نفر از کارگران
پیمانکاری شرکت آب و فاضالب خوزستان در شهرهای
آبادان ،خرمشهر ،هویزه و سوسنگرد با تجمع در مقابل
ساختمان این شرکت در اهواز خواستار پرداخت مطالبات
خود از سوی پیمانکار شدند .کارگران معترض می گویند
مطالبات بیش از  ۰۱۱نفر از کارگران این شرکت
پیمانکاری مربوط به سالهای  ۱۰و  ۱۳است که تاکنون
پرداخت نشده است و مدیران شرکت آب و فاضالب وعده
کرده بودند که در مدت  ۰1روز مشکل کارگران را با
پیمانکار حل کنند اما با گذشت  ۰۱ماه هنوز این اتفاق
کارگران با انتقاد از آزاد شدن
نیفتاده است.
ضمانتنامههای پیمانکار قبلی از تسویهحساب با کارگران
می گویند :ضمانت نامههای پیمانکار که نزد کارفرما
(شرکت آبفا) بوده آزاد شده و ما اکنون چیزی در دست
نداریم درحالیکه این مساله غیرقانونی است و تا زمان
تسویهحساب با کارگران باید این ضمانتنامهها نگهداری
میشد تا حق کارگران ضایع نشود.

به گزارش گوناز تی وی که روز جمعه  ۰اسفند ماه انعکاس
یافت ،مردم روستاهای قزل قشالق"قیزیل قیشالق" و "
بیر اینجه" در اعتراض به تخریب جاده های ارتباطی شان
توسط ماشین های سنگین ،راه را بر روی معدنکاران بستند
و مانع تردد آنها شدند .تمام راههای مواصالتی مسیر قره
بوالق  -بابانظر در شهرستان تکاب "تیکان تپه" ،خاکی و
بسیار ناهموار می باشند ،تردد ماشین های سنگین معدنی
نیز سبب تخریب بیشتر این جاده ها شده و به هنگام
بارندگی این مسیرها برای روستاییان غیرقابل عبور می
گردد .بارش سنگین برف طی هفته گذشته نیز سبب گل
آلود شدن جاده های این مسیر شده و تردد تریلرهای
حامل سنگهای معدنی ،راههای ارتباطی گل آلود این مسیر
را باتالقی کرده و عبور و مرور روستاییان را در این فصل
از سال با مشکل مواجه کرده است.
در این منطقه از تکاب ،بیش از  1۱معدن سنگ فعال می
باشد .با اینحال ،این منطقه از محرومیت شدید و عدم
توسعه یافتگی رنج می برد .روستاهای قیزیل قیشالق و
بیر اینجه از داشتن هرگونه امکانات خدماتی رفاهی از
جمله راه ارتباطی مناسب ،مدرسه مناسب ،خانه بهداشت و
آب شرب لوله کشی مناسب بی بهره می باشند .منبع آب
شرب روستای بیراینجه نیز به دنبال فعالیت های معدنی در
این روستا ،در ماههای گذشته خشک شد و اهالی روستا
برای تامین آب شرب مورد نیازشان مجبورند مسافت بسیار
طوالنی را طی کرده و از چشمه های اطراف آب تهیه
نمایند.
در اعتراض به تاراج افسار گسیخته معادن و تخریب زمین
های کشاورزی و راههای ارتباطی این منطقه ،در سال
های اخیر اهالی روستاهای قوجور ،یولقون آغاج،
ساریجالی ،اوغول بی ،قره بوالق ،کوممت ،بیراینجه ،گؤله
گؤله ،اربشه ،تام آی ،دورباش ،زره شوران و شیره مرد این
شهرستان ،بارها با صاحبان معادن درگیر شده اند .همانند
سایر معادن موجود در آذربایجان  ،سهامداران و مالکان
معادن این منطقه کاری به مشکالتی که برای مردم
منطقه ایجاد کرده اند ،ندارند .به همین دلیل هم مردم
تیکان تپه با مشکالتی چون مهاجرت ،اعتیاد ،فقر و
بیکاری دست به گریبان می باشند.

اعتصاب  2۴۱کارگرِ کارخانه شیشه قزوین
و خاتمه موقت آن با وعده کارفرما!

 51۱کارگر شهرداری بندر ماهشهر 1 ،ماه
مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده اند!

روز شنبه  ۳۱بهمن ماه ،کارگران معترض کارخانه شیشه
قزوین اظهار داشتند :از روز پنجشنبه  ۰8بهمن ماه دست از
کار کشیدهایم تا اعتراض خود را به آنچه که  ۱ماه
مطالبات مزدی سال  ۱۱عنوان میشود را نشان دهیم.
کارگران اضافه میکنند :نزدیک به ۰۰۱کارگر هستیم که در
آستانه شب سال نو با حجمی از معوقات مزدی روبرو
هستیم و همین مسئله برمشکالت اقتصادی خانوادههای ما
افزوده است .تا به این لحظه با وجود آنکه چندین نوبت در
محوطه کارخانه تجمع اعتراضی بر پا کرده ایم ،کارفرما
جدیت مشهودی برای پرداخت معوقات مزدی و نیز عیدی
پایان سال نشان نداده است و همین مسئله بر
دغدغههایمان افزوده است .بعد از ظهر روز شنبه  ۳۱بهمن
ماه در پی  ۳روز اعتصاب و اعتراض کارگران معترض،
کارفرمای کارخانه شیشه قزوین یک ماه از مطالبات ۱
ماهه آنان را پرداخت کرده و وعده پرداخت یک ماه دیگر
از مطالبات مزدی کارگران را به همراه عیدی و پاداش
پایان سال در چند روز آینده داده است .بنابراین گزارش،
کارگران موقتأ به تجمع اعتراضی خود پایان داده و به سر
کار خود باز گشتند.

کارگران شهرداری بندر ماهشهر روز یکشنبه ۰۷بهمن ماه،
اعالم کردند ۰۱۱:کارگر شاغل در مجموعههای شهرداری
این شهر واقع در استان خوزستان هنوز دستمزد  ۱ماهِ
گذشتهِ خود را دریافت نکردهاند .همچنین بخشی از بیمه
کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است .مسئوالن
شهرداری ماهشهر ماههاست که میگویند برای پرداخت
دستمزد کارگران بودجه نداریم .نماینده مردم بندر ماهشهر،
امیدیه ،هندیجان و بندر امام با تایید تاخیر در پرداخت
مطالبات مزدی کارگران بندر ماهشهر به یک رسانه محلی
گفته است :شهرداری بندر ماهشهر که مدعی مشکل
تامین منابع مالی است میتواند با منابع مالی که اخیرا از
محل ارزش افزوده به حساب شهرداری ماهشهر واریز شده
است مطالبات کارگران زیر مجموعه خود را پرداخت کند.
یقیناً با توجه به بهبود وضعیت مالی شهرداری ماهشهر
هیچگونه عذر و بهانهای برای پرداخت نکردن معوقات
مالی کارگران خدماتی و فضای سبز وجود ندارد .گزارش
دیگری در روز دوشنبه  ۰8بهمن ماه از تاخیر در پرداخت۳
ماهه دستمزد کارگران شهرداری " حُر "در شهرستان
شوش استان خوزستان خبر داد و نوشت :این کارگران که
در شهرداری " حُر "به صورت قراردادی و روزمزدی
مشغول کارند به دلیل ترس از اخراج توان مطرح کردن
مشکالتشان در نهادهای کارگری و رسانهها را ندارند .اکثر
قریب به اتفاق کارگرانی که در این واحد کار میکنند روز
مزدی بوده و به دلیل نداشتن قرارداد کار طبیعتا فاقد
امنیت شغلی هستند.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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 3تا  ۴هزار کارگر در شرکت لبنی کاله

 58۱کارگر شرکت بهره برداری نفت و گاز

احضار کارگران شهرداری شوشتر به کمیته

اخراج خواهند شد!

گچساران با  2ماه دستمزد معوقه

انضباتی و اخذ تعهد برای توقف اعتراضات!

اخراج شدند!

روز سه شنبه  ۰۱بهمن ماه ،پس از اعتراض صنفی
کارگران شهرداری شوشتر در واکنش به تبدیل وضعیت
قراردادهای خود به پیمانی در روزهای سه شنبه  ۱و
چهارشنبه  ۰بهمن ماه ،شهرداری شوشتر گروهی از
کارگران را برای دادن تعهدنامه به کمیته انظباتی احضار
کرد .یکی از کارگران شهرداری شوشتر با تایید این خبر
گفت :روز سه شنبه شهرداری شوشتر در اقدامی
تاملبرانگیز برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی کارگران
با تشکیل کمیته انظباتی از حدود  1۱تا  ۱۱نفر از کارگران
خدماتی و فضای سبز ،تعهدنامه کتبی گرفته است .درعین
حال کارفرما به بهانه جلوگیری ازاعتراضات احتمالی تهدید
کرد درصورت بروز هرگونه اعتراض ،کارگرانی که از آنها
تعهدنامه اخذ کرده را سریعا اخراج خواهد کرد .وی
همچنین افزود علیرغم موارد ذکر شده ،کارگران شاغل در
شهرداری هماکنون  ۳ماه حقوقشان را دریافت نکردهاند و
بیمه تامین اجتماعی آنان نیز دچار مشکالتی است.

روز یکشنبه  ۰۷بهمن ماه ،قائم مقام شرکت کاله در آمل
اعالم کرد که به دلیل مشکالت موجود در شرکت ۳ ،تا 1
هزار کارگر تعدیل خواهند شد تا وضعیت شرکت حفظ شود
تا بتوانیم در شرایط فعلی باقی بمانیم .وی در مورد چرایی
دلیل این تصمیم گفت :از سال  ۱۱و  ۱۰بنا به درخواست
مسئوالن دو استان تهران و اصفهان از ما دعوت شد تا
اقدام به احداث صنایع تبدیلی در استانها کنیم .با توجه به
اینکه ما شیر عمده این مناطق را خریداری میکردیم قرار
شد که به جای حمل و نقل به آمل ،فرآوری در خود
استانها در کارخانه ها انجام شود .برای پاسخ به این تقاضا
عملیات احداث کارخانههایی در تهران و اصفهان با ظرفیت
هر کدام هزار تن شیر انجام شد اما زمانی که قرار شد
کمکهای الزم مانند اعطای زمین یا تسهیالت بانکی اتفاق
افتد نتوانستیم از آنها بهره گیریم.

روز یکشنبه  8اسفند ماه ،یکی از کارگران شرکت بهره
برداری نفت و گاز گچساران از اخراج  ۰8۱کارگر این
واحد خبر داد  .وی در گفتگو با رسانه ها اظهار داشت:
 ۰8۱کارگر که به صورت حجمی از طریق شرکت بهره
برداری نفت و گاز گچساران در استان کهکیلویه و بویر
احمد شاغل بودند ،از ابتدای اسفند ماه اخراج شده و هنوز
بابت دست کم  ۰ماه مزد پرداخت نشده طلبکارند .وی در
ادامه گفت :نزدیک به  ۳۱۱نفر بودیم که بین سالهای ۱1
تا  ۱۱در حراست شرکت نفت و گاز گچساران مشغول کار
شدیم بعد ازاخراج  ۰8۱کارگر توسط کارفرما حدود  ۱۱نفر
از کارگران برای بیان مشکالتشان روز چهارشنبه  1اسفند
ماه ،مقابل ساختمان حراست شرکت بهره برداری نفت گاز
گچساران تجمع اعتراضی بر پا کردند و تا به امروز یکشنبه
هم هیچ یک از مسئوالن حراست نفت و گاز گچساران
جواب قانع کننده ای در خصوص این اخراج ها و وضعیت
مطالبات مزدی آنها ندادهاند.

 31۱کارگرِ کارخانه نخ البرزِ قزوین و 3

ناامن بودن جادهِ میاندوآب – بوکان!

ماه مطالبات مزدی و بیمه ایِ معوقه!

روز شنبه  ۰۰بهمن ماه ،کشاورزان و مردم روستای
شینآباد میاندوآب در اعتراض به بیتوجهی مسئوالن اداره
راه میاندوآب ،در جاده میاندوآب -بوکان تجمع کردند.
تجمع کنندگان معترض می گویند:این جاده به دلیل
نداشتن عالئم ایمنی و عدم رعایت استانداردها ،برای مردم
و به ویژه کشاورزان به شدت خطرناک است و هرساله
تعدادی از کشاورزان روستاهای اطراف در همین جاده
قربانی میشوند .معترضین می گویند که در روزهای
گذشته ،یکی از ساکنانِ  ۱۱سالهِ این روستا با داشتن 1
فرزند که یکی از آنان معلول است در حین گذر از این جاده
دچار سانحه شده و جان خود را از دست داده است.

کارگران پیمانکاری ماشینسازی اراک،
 ۴ماه مطالبات مزدی خود را
دریافت نکردهاند!
روز پنجشنبه  ۱اسفند ماه ،تعدادی از کارگران پیمانکاری
شرکت ماشینسازی اراک خبر دادند که :در پی پیش آمدن
مشکالت معیشتی و خانوادگی شماری از کارگران ،آنان با
مراجعه به کارفرما درخواست تسویه حساب کرده اند که با
پاسخ کارفرما مبنی بر "فعالً پول نیست و میتوانید بروید"
مواجه گشته اند .گزارش به نقل از کارگران می افزاید :در
مراجعه به مراجع قضائی همچون اداره کار و بیان
مشکالت کارگران با این پیمانکاری و کارفرما ،مراجع
ذیربط نیز اقدامی در جهت رفع مشکل آنها نکردند.

اخراج  15کارگر قراردادی شرکت پترو
صنعت دنیز در شهرستان نیشابور!
بر اساس گزارشی به تاریخ سه شنبه  ۰۰بهمن ماه۱۰ ،
کارگر قرار دادی شرکت پترو صنعت دنیز در شهرستان
نیشابور پیمانکار پروژه طرح توسعه فوالد سازی خراسان ،از
ابتدای بهمن ماه جاری از کار بیکار شدند .همچنین این
شرکت پرداخت مطالبات  ۰۱۱کارگر خود را دست کم ۳
ماه به تاخیر انداخته است.

تجمع کشاورزان میاندوآب،در اعتراض به

روز دوشنبه  ۱اسفند ماه تعدادی از کارگران کارخانه نخ
البرز اظهار داشتند :کارفرمای این واحد از ابتدای سال
جاری به بهانه کمبود نقدینگی ازپرداخت به موقع دستمزد
و بیمه کارگران خود داری کرده است .به همین دلیل هم
آنها دست کم در  ۳ماهِ گذشته مزدی دریافت نکردهاند.
عالوه بر دستمزد های پرداخت نشده این واحد بدهی های
مالی زیادی بابت تاخیر در پرداخت بیمه کارگران به تامین
اجتماعی دارد و در این زمینه می توان گفت دفترچه های
درمانی کارگران هر چند ماه یکبار با مشکل تامین اعتبار
روبروست .گزارش در ادامه به نقل از کارگران می
افزاید:افزایش مشکالت کارخانه باعث شد ،تا در بهمن ماه
 ۷۱کارگر شاغل در این واحد تولیدی با اتمام قرارداد کار
اخراج شوند .هم اکنون در این کارخانه  ۳۱کارگر رسمی و
 ۳۰۱کارگر قرارداد موقت مشغول کارند که این موضوع
باعث شده تا جدا از معوقات مزدی نگران امنیت شغلی و
پرداخت مطالبات پایان سال خود باشند.

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی دانشگاه
جندی شاپور با خواست بازگشت به کار!
صبح روز یکشنبه  ۰۷بهمن ماه ۰۱ ،تن از کارگران
اخراجی پیمانکاری طرف قرارداد با دانشگاه صنعتی جندی
شاپور دزفول در تجمعی اعتراضی خواستار بازگشت به کار
شدند .بر اساس این گزارش به نقل از معاون سیاسی و
اجتماعی فرمانداری ویژه دزفول آمده است ،کارگران
فضای سبز و باغبانی محوطه دانشگاه جندی شاپور دزفول
که زیر نظر پیمانکار شرکت سبزآفرین "دز" فعالیت می
کردند اخیرا اخراج شده اند که در اعتراض به این موضوع و
بازگشت دوباره به کار ،صبح یکشنبه مقابل درب
فرمانداری تجمع کردند .وی همچنین افزود :با پیگیری
انجام شده مشکل بیمه بیکاری این کارگران اخراجی حل
شده ولی کارگران خواهان بازگشت به کار هستند.

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

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

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

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

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

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

چریکهای فدائی خلق ایران

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

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

بر قرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر!

