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ماهنامه کارگری

در باره زندگی
رفيق محمد تقی زاده چراغی

دو کارگر کارگاه مبلسازی در کرج به
دلیل پیگیری معوقات مزدی ،به وسیله
کارفرما در النه سگ زندانی شدند!

سرسخن:
ضرب و شتم کارگر
و محبوس کردنش در قفس سگ!
تاريخ سلطه سرکوبگرانه جمهوری اسالمی به مثابه رژيم
حامی نظم سرمايه داری وابسته حاکم با وضوح تمام نشان
داده است که اين رژيم ددمنش در سرکوب کارگران و
پايمال کردن حقوق برحقشان تاکنون از هيچ جنايتی دريغ
نکرده است .اين ديکتاتوری لجام گسيخته آنچنان شرايط
توصيف ناپذيری را برای کارگران شکل داده که روزی
نبوده که شاهد ترفند و دسيسه جديدی از سوی
کارفرمايان عليه کارگران نبوده باشيم .به همين دليل هم
وقتی خبرگزاری های خود رژيم در تيرماه امسال خبر دادند
که در کرج کارفرمای زالوصفت يک کارگاه مبل سازی در
مقابل درخواست برخی کارگرهايش مبنی بر پرداخت
حقوق های معوقه شان با برنامه از پيش طرح ريزی شده
دو کارگر طلبکار را با ضرب و شتم دستگير و در قفس
سگ ها محبوس نموده ،اين اقدام ضدکارگری با همه
دردناکی اش چندان نمی توانست تعجب کسی را برانگيزد.
در جمهوری قتل و جنايت که هر روز هر کارفرمائی با
توسل به نيروی سرکوب دولتی به شکلی کارگران را مورد
اذيت و آزار قرار داده و گاه به زندان می اندازد تا شرايط را
برای استثمار وحشيانه کل کارگران بهتر مهيا نمايد ،به
راستی چه تعجبی دارد که يک کارفرمای رذل هم با ايادی
سرکوبگر خود به همان کاری دست بزند که همواره نيروی
سرکوب رژيم حاميش برايش انجام می داده است.
البته اينکه عناصر خود طبقه سرمايه دار آنچنان خود را از
قوانين خودساخته رژيم شان -يعنی همان قوانينی که در
همه جا به نفع آنها تنظيم شده -آزاد احساس می کنند که
بی توجه به نقشی که در اين قوانين به نيروی پليس و
سرکوب داده شده خود مستقيما اجرای وظايف نيروی
سرکوب را به دوش می گيرند ،خود منعکس کننده شرايط
دهشتناکی است که جمهوری اسالمی به قيمت به خاک و
خون کشيده شدن کارگران برای بورژوازی حاکم به وجود
آورده است .بی قانونی ،قانونی شده که سرمايه داران و
اياديشان با آن برای کشيدن تمام و کمال شيره جان
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به گزارش روز شنبه  ۹۱تير ماهِ همشهری آنالين ۲ ،کارگر
کارگاه مبلسازی در کرج وقتی برای تسويه حساب به
کارگاه رفتند نمیدانستند کارفرمايشان نقشه شومی
برايشان کشيده است .يکی از اين کارگران می گويد :از
آبان ماه سال  ۱۹در يک کارگاه مبلسازی در مالرد کرج
بهعنوان رويه کوب مشغول بهکار شدم .کارفرما اما هرماه
از پرداخت حقوق سرباز میزد تا اينکه طلبم به  ۸ميليون
تومان رسيد و تصميم گرفتم شکايت کنم .اما دو روز مانده
به پايان سال کارفرما با من تماس گرفت و خواست برای
تسويه حساب به کارگاه بروم ۲۱ .اسفند ماه بود که همراه
همکار ديگرم که او هم مانند من از صاحب کارمان طلب
داشت به کارگاه رفتيم .در آنجا کارفرما به جای پرداخت
حقوقمان ،هردوی ما را با چوب کتک زد و زخمی کرد،
پس از آن با همدستانش ما را به سولهای در حوالی
جاجرود بردند ۲۹ .ساعت در النه سگها زندانی بوديم.
کارفرما و همکارانش روز بعد به آنجا آمدند و ما را سوار
ماشين خود کردند ،و از ساعت  ۹۱صبح تا غروب در
خيابانهای تهران میچرخاندند تا اينکه غروب ما را در
منطقه کهريزک رها کردند .همکارم هم  ۵.۳ميليون از
کارفرما طلب داشت ،که هر دو تصميم به شکايت گرفتيم.

ثبت نام  ۰۰۸۸کارگر برای پیدا کردن کار
در دفاتر کاریابی استان زنجان!
مديرکل کار و رفاه اجتماعی استان زنجان شامگاه
پنجشنبه  ۵تير ماه در بين خبرنگاران اعالم کرد که در
طول سال  ۱۹تعداد  ۸۰۱۱نفر کارجو در دفاتر کاريابی
استان ثبت نام کردهاند .وی در بخش ديگری از سخنان
خود با بيان اينکه در طول سال  ۱۹بر اساس آمارهای غير
رسمی  ۹۳۱۱نفر در واحدهای توليدی و صنعتی استان
زنجان مشغول به کار شدهاند ،افزود :آمار کارگرانی که در
سال  ۱۹کار خود را از دست دادهاند  ۳۲۵۱نفر بوده ،که از
اين ميزان  ۹۱۱۱فقره مربوط به اخراج کارگران بوده است.

رفيق محمد تقی زاده چراغی در سال  ۹۵۲۸در روستای
ديزج چراغ از توابع گوگان در آذربايجان چشم به جهان
گشود .رفيق تقی زاده به عنوان يکی از شاگردان رفيق
بهروز دهقانی از جمله رنج ديدگانی بود که در جريان
فعاليت های آگاهگرانه اين رفيق با مارکسيسم آشنا شده و
آگاهی طبقاتی پيدا کرده بود .او در محيطی پرورش يافته
بود که دردها و رنج های زندگی در جامعه طبقاتی را به
عينه ديده و در ارتباط با رفيق بهروز دهقانی ،به دالئل
ظلم و ستم موجود در جامعه (که همانا وجود طبقه يا
طبقات انگل می باشد که از قبل کار و زحمت ديگران
ارتزاق می کنند و توسط دولتی سرکوبگر مورد حمايت قرار
می گيرند) پی برده بود .از اين رو او به خوبی می دانست
که تنها راه رهائی از نکبت های جامعه طبقاتی موجود،
نابودی مناسبات پوسيده سرمايه داری و ساختمان
سوسياليسم می باشد .در دهه چهل که رفقای گرانقدر،
صمد بهرنگی ،کاظم سعادتی و بهروز دهقانی در آذرشهر و
روستاهای اطراف آن به تربيت انقالبی نوجوانان و جوانان
مبارز می پرداختند ،تنی چند آماده پيمودن راه انقالبی
شدند .در جريان شکل گيری اولين نطفه های چريکهای
فدائی خلق و پس از شهادت رفيق صمد بهرنگی ،رفيق
بهروز دهقانی کار سازماندهی اين جوانان را به عهده
گرفت .در اين مسير رفيق محمد از جمله انقالبيونی بود
که از طريق رفيق بهروز دهقانی به مبارزه متشکل هدايت
شده و به عضويت گروه کمونيستی ای که بعدها در
همکاری با گروه جنگل ،چريکهای فدائی خلق را شکل
دادند (گروه رفيق احمدزاده) در آمد .رفيق تقی زاده پس از
اخذ ديپلم به خدمت نظام وظيفه اجباری فراخوانده شد و

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!
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قادر به چنين کاله برداری و سودجوئی از کارگران شده به شالق می بندند و حال کارفرمائی هم به جای پرداخت
ضرب و شتم کارگر...
بود .در چنين شرايطی و در چنين رژيمی است که عمل طلب کارگرش ،کارگر طلبکار را در قفس سگ زندانی می
از صفحه 5
رذيالنه کارفرمای مبل سازی کرج که به جای پرداخت کند .افشای همه ترفندهای رذيالنه کارفرمايان و رژيم
کارگران از هيچ ترفند بيشرمانه ای روی گردان نيستند و از
دستمزد معوقه کارگران خود ،آنها را در قفس سگ زندانی حامی آنها عليه کارگران و آشکار ساختن شرايط ظالمانه و
اين طريق بهشت ادعائی شان را به جای آسمان در زمين
بس دهشتناکی که آنها برای کارگران ايران به وجود آورده
شکل داده اند.
اند ،يکی از ملزومات کار مبارزاتی است تا
کارگران آگاه و همه کسانی که آرمانهای طبقه کارگر راهنمای حرکت شان
کل جامعه دريابد که سرمايه داران چه
گرچه اين واقعيتی انکارناپذير است که
اشکان
کارخانه
کارفرمای
پيش
مدتی
که
اند
نکرده
فراموش
باشد
می
شرايط استثمارگرانه وحشتناکی برای
در نظام سرمايه داری وابسته ايران که
چينی در قزوین هر چند ماه یکبار حدود  ۰۵۱کارگر کارخانه خود را بدون
کارگران به وجود آورده اند و چرا خانواده
ديکتاتوری روبنای ذاتی آن می باشد،
های کارگری مدام از هم می پاشند! واقعيت
پرداخت حقوق اخراج کرده و مبادرت به استخدام کارگران جدید می نمود
هيچ حقی از تعدی قدرت دولتی در
ظلم و ستم بی حد و حصر صاحبان سرمايه و
و به این ترتيب برای چند ماه عمال از کارگر بی مزد سود می جست .شکی
امان نيست اما اين بی حقی و اين
دولت حامی شان بايد همواره به طور هر چه
تعرض به حقوق کارگران و رنجبران
نبود و نيست که این کارفرمای بی شرم تنها با پشتيبانی عناصر
مشخص تر در معرض ديد همگان قرار گيرد
امروز چنان ابعادی به خود گرفته است
قدرتمندی در دم و دستگاه دولتی و به اتکای بی قانونی ای که جمهوری
تا دانسته شود چه شرايط نکبت باری در
که هيچگاه چنين بيشرمانه و بدون
اسالمی بر قرارساخته قادر به چنين کاله برداری و سودجوئی از کارگران
جامعه باعث می شود تا هر روز بر جمعيت
پوشش در مقابل چشم همگان به
شده بود .در چنين شرایطی و در چنين رژیمی است که عمل رذیالنه
کارتن خواب ها ،متکدی ها ،تن فروش ها،
نمايش گذاشته نشده بود.
کارفرمای مبل سازی کرج که به جای پرداخت دستمزد معوقه کارگران
معتادان و غيره در جامعه افزوده می گردد؛
خود ،آنها را در قفس سگ زندانی می کند تعجبی بر نمی انگيزد.
کارگران آگاه و همه کسانی که
تا اين حقيقت بر همه ستمديدگان با فريادی
آرمانهای طبقه کارگر راهنمای حرکت
رسا به صدا درآيد که بدون نابودی نظم
شان می باشد فراموش نکرده اند که مدتی پيش کارفرمای می کند تعجبی بر نمی انگيزد.
ظالمانه موجود و بدون نابودی سگ نگهبان آن يعنی
کارخانه اشکان چينی در قزوين هر چند ماه يکبار حدود واقعيت اين است که در سيستم سرمايه داری وابسته و در جمهوری اسالمی ،نه کارگران و نه کل جامعه قادر به
 ۹۳۱کارگر کارخانه خود را بدون پرداخت حقوق اخراج زير سلطه رژيم حافظش جمهوری اسالمی ،که هيچ حقی رهائی از اين شرايط رنج آور نخواهند بود.
کرده و مبادرت به استخدام کارگران جديد می نمود و به برای کارگران و ستمديدگان به رسميت شناخته نمی شود
سمت اصلی مبارزه کارگران بايد نابودی نظم ظالمانه حاکم
اين ترتيب برای چند ماه عمال از کارگر بی مزد سود می رويداد هائی نظير آنچه در باال به آنها اشاره شد اموری
باشد تا چشم انداز رهائی کارگران و برقراری سوسياليسم
جست .شکی نبود و نيست که اين کارفرمای بی شرم تنها طبيعی و ذاتی وضع کنونی است .يک جا  ۹۹ماه حقوق
به واقعيت تبديل شود.
با پشتيبانی عناصر قدرتمندی در دم و دستگاه دولتی و به کارگر را نمی پردازند و جای ديگر کارگر معترض را که
اتکای بی قانونی ای که جمهوری اسالمی بر قرارساخته تنها خواهان پرداخت دستمزد معوقه اش شده بازداشت و

اعتصاب و تجمع کارگران معادن

کشاورز زن در شبستر هنگام کار

رشد فقر در شهرها نسبت به روستاها

شهرستان کوهبنان!

با خرمنکوب ،جان خود را

سریع تر بوده است!

بر اساس گزارش عارف  ۲۱۱ :۲۲کارگر بخش
خصوصی معادن ذغال سنگ شهرستانهای کوهبنان و
زرند صبح روز پنجشنبه  ۹۱تير ماه در اعتراض به عدم
پرداخت حقوقشان دست به اعتصاب زدند و با تجمع
درجاده دو راهی مسجد ابوالفضل ،مسير جاده اصلی
شهرستان کوهبنان به سمت شهرستان زرند و همچنين
محور ترانزيتی شهرستان راور به سمت شهرستان زرند
را به مدت  ۹۳دقيقه مسدود کردند .تجمع کارگران و
مسدود کردن راه ،در تکرار عدم پرداخت معوقات و
حقوق های ماههای اخير بخش خصوصی معادن زغال
سنگ بود و باعث شده بود  ۲۱۱معدنکار معادن چشمه
پودنه ،پابدانای جنوبی ،باب شکون و معدنجو امروز
دست از کار بکشند و از اين طريق اعتراض خود را
ميان مردم و ديگر مسئوالن بکشانند .در اين گزارش
در خاتمه آمده که اين تجمع اعتراضی پس از  ۹۳دقيقه
مسدود بودن راه های ارتباطی ،با حضور و وساطت
مسئوالن دولتی شهرستانهای زرند و کوهبنان
بازگشايی شد.

از دست داد!

مسئول روابط عمومی مرکز مديريت حوادث و فوريت
های پزشکی آذربايجان شرقی گزارش داد که در
شامگاه روز سه شنبه  ۲۲تير ماه ،کشاورز زن  ۹۸سالهِ
روستای باغ وزير در کيلومتر ده جاده صوفيان -
شبستر ،در حين کار با دستگاه خرمنکوب دچار حادثه
گشت و به علت ضربه به سر توسط دستگاه
خرمنکوب و شدت ضربه ،جان خود را از دست داد .در
فصل کاری کشاورزان ،دستگاه ها و ادوات کشاورزی
که در ايران از ايمنی باالئی برخوردار نيستند ،ساالنه
موجب مرگ ده ها کارگر کشاورزی می شوند.

روز جمعه  ۲۳تير ماه ،وزير تعاون کار و رفاه اجتماعی در
مراسم کلنگ زنی بيمارستان  ۵۲۲تختخوابی شهرک
خاوران تبريز از رشد فقر در شهرها نسبت به سالهای
گذشته سخن می گفت و تاکيد کرد که در سالهای
اخير رشد فقر در شهرها از ميزان آن در روستاها سريعتر
بوده است .نامبرده در سفر به تبريز همچنين گفت:
"امروز لرز مضاعف از اخراج و نبود امنيت شغلی و
فقيرتر شدن وجود دارد" .وی همچنين در حاليکه از
تهی شدن بيشتر سفره کارگران سخن می گفت اما با
وقاحت ويژه خود تاکيد کرد که" :نمیتوان به يکباره
حقوقها را افزايش داد ،چرا که کارفرما توان آن را
ندارد".

مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی!
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به عنوان سپاهی دانش در روستای "هيمه" از روستاهای اطراف اصفهان به آموزش جوانان روستا پرداخت .دوران
سربازی رفيق همزمان شده بود با دورانی که رفقای گروه احمدزاده از هر امکانی جهت شناخت جامعه سود جسته و
هر رفيقی وظ يفه داشت در هر حوزه ای که قرار می گيرد اطالعات و تحليل های خود را از آن حوزه با بقيه رفقا در
ميان بگذارد .به همين دليل هم رفيق تقی زاده در دوران سربازی اش در روستای "هيمه" از همه مشاهدات و گفتگو
هايش با روستائيان گزارش تحليلی از اين روستا و تاثيرات اصالحات ارضی شاه در مناسبات ارضی تهيه و در اختيار
گروه قرار داد .هر رفيقی که اين گزارش را خوانده بود از همه جانبه گی و دقت و موشکافی رفيق محمد در توضيح
مناسبات طبقاتی حاکم بر روستای مزبور شگفت زده شده و نويسنده را تحسين می کرد.
گزارشاتی از آن نوع که رفيق تقی زاده تهيه کرده بود در آن دوران به رفقای گروه احمدزاده امکان داد که زوايای
مختلف جامعه خفقان زده خود را بطور عينی شناخته و با ارائه تحيلی همه جانبه و متکی بر تجارب عينی از جامعه
ايران در جهت راهگشائی بن بستی که بر جنبش حاکم شده بود گام بردارند .مسلماً بدون وجود چنين گزارشاتی
تئوريسين های گروه احمدزاده قادر نبودند که به پرسش هائی که شرايط عينی در مقابلشان گذاشته بود پاسخی
درست و انقالبی داده و مبارزه مسلحانه را به عنوان هم استراتژی و هم تاکتيک و به مثابه تنها راه ممکن برای
رسيدن به پيروزی در مقابل جنبش کمونيستی قرار دهند.
با روشن شدن راه بطور طبيعی تدارک حرکت در اين راستا در مقابل گروه کمونيستی ای که رفيق تقی زاده يکی از
اعضای آن بود قرار گرفت .حمله به يکی از مراکز سرکوب دشمن اولين حرکت مسلحانه از اين نوع بود که توسط
گروه احمدزاده در تبريز صورت گرفت .رفيق تقی زاده اين کمونيست آگاه ،از اولين رفقائی بود که برای اين عمليات
انقالبی انتخاب شد .عالوه بر رفيق بهروز دهقانی ،ديگر رفقای شرکت کننده در اين عمليات رفقا مناف فلکی ،اصغر
عرب هريسی و جعفر اردبيلچی بودند .اين عمليات به فرماندهی رفيق مناف فلکی جهت به دست آوردن اسلحه و
گسترش مبارزه مسلحانه در  ۹۹بهمن ماه  ۹۵۹۱انجام شد و مسلسل کالنتری شماره  ۳تبريز از سوی رفقا مصادره
گشت .عملي ات مزبور در شرايطی رخ داد که هنوز حماسه سياهکل شکل نگرفته بود و رفقا به منظور سردرگم کردن
دشمن در شرايطی که گروه تازه داشت قدم در راه مبارزه سياسی -نظامی می گذاشت و خيلی از رفقا هنوز زندگی
علنی داشتند ،از اعالم رسمی آن به جامعه احتراز کرد.
عمليات حمله به کالنتری پنج تبريز تأثير به سزائی در بيداری مردم بخصوص در خود تبريز داشت .آنها پيام اين
حمله مسلحانه را به خوبی دريافتند و متوجه شدند که در جزيره ثبات و امنيت شاه حرکت نوينی در حال شکل گيری
است .اين واقعيت را پيرمرد با تجربه ای به رساترين شکل بيان کرد که مفهوم آن چنين بود :وقتی مسلسل پاسبان
کالنتری از دست اش بيفتد اين نشان می دهد که قلم از دست شاه خواهد افتاد .به اين ترتيب چريک فدائی خلق،
رفيق محمدعلی تقی زاده به مثابه يک کمونيست آگاه راه مبارزه قاطع با طبقه حاکمه و ماشين سرکوبش را به توده
های ستمديده ايران نشان داد و آنها را به گام برداشتن در اين راه فرا خواند .مبارزه ای که در جريان فراز و نشيب
های الزامی اش سرانجام با حمايت وسيع مردمی مواجه شده و در جريان قيام بهمن سال  ۳۲شاهد بوديم که چگونه
توده های رنج ديده با الهام از فرزندان چريک خود ،زرادخانه های رژيم وابسته به امپرياليسم شاه را آماج حمالت
خود قرار داده و اين ديکتاتوری لجام گسيخته را به زباله دان تاريخ انداختند.
متاسفانه در جريان ضرباتی که به چريکهای فدائی خلق در سال  ۳۱وارد شد و منجر به دستگيری رفيق بهروز
دهقانی و رفيق اصغر عرب هريسی ،رفقای هم تيم رفيق محمد تقی زاده گرديد ،ارتباط وی با ديگر رفقای چريکهای
فدائی خلق گسسته شده و اين رفيق مدتی مجبور به اختفای خود شد .در اين پروسه هنگامی که رفيق تقی زاده به
اجبار به خانه پدر و مادرش مراجعه کرد مزدوران رژيم شاه موفق به دستگيری او شدند .رفيق تقی زاده از جمله
رفقای شکنجه شده ای بود که در اتاق شماره  ۳اوين در کنار ديگر رفقا با روحيه قوی مبارزاتی با حوادث برخورد می
کرد .سرکوبگران رژيم شاه که شخصيت انقالبی اين رفيق را خوب شناخته بودند در  ۲۲اسفند سال  ۳۱او را به
همراه چند رفيق فدائی ديگر به جوخه تيرباران سپردند .رفيق تقی زاده به همراه ديگر چريکهای فدائی خلق بر اين
باور بود که مبارزه مسلحانه انقالبی ای که کمونيستهای ايران در جامعه مختنق و پر جور و ستم شاه آغاز کرده اند با
شهادت آنان از حرکت باز نخواهد ايستاد .رفيق محمد زنده نماند تا به چشم خود ببيند که خود زندگی چگونه اين
باور ترديدناپذير وی را در مقابل چشم همگان به نمايش گذاشت .آری! ياران به پاخاسته رفيق محمد تقی زاده ،اجازه
ندادند سالحی که از دست وی بر زمين افتاده بود همچنان بر زمين باقی بماند .ديديم که هزاران دستی که برای
برداشتن اين سالح بپاخاسته بودند سرانجام به همراه توده های انقالبی دشمن غدار سرکوبگر را به سزای جناياتش
رساندند .به اين ترتيب تاريخ نشان داد که خون رفقای فدائی که در ميدان نبرد و تيرباران به زمين ريخته شد،
ماندگار شد .شاعر انقالب ،رفيق سعيد سلطانپور درست گفته بود :این بذرها به خاک نمی ماند ،از قلب خاک
می شکفد چون برق ،روی فالت می گذرد چون رعد،خون است و ماندگار است!

اراک ،به انعقاد قرادادهای سفید امضا!

روز دوشنبه  ۲۹تير ماه ،گروهی از کارگران پيمانکاری
شاغل در کارخانه ماشين سازی اراک که در زمينه
جوشکاری صنعتی فعال هستند ،گفتند :از طرف
شرکتهای پيمانکاری از آنها خواسته شده است تا
قراردادهای جديد شغلی خود را به صورت سفيد امضا کنند.
اين کارگران که تعداد آنها  ۲۱۱تا  ۵۱۱نفر است به صورت
پيمانکاری در سمتهای شغلی همچون متخصص جوشکار
صنعتی فلزسنگين و ديگ های بخار مشغول کارند اما در
قراردادهايی که به تازگی برای امضا به آنها داده شده است
هيچ اشارهای در خصوص نحوه محاسبه و ميزان مزايای
سنوات ،مرخصی ،هزينه رفت و برگشت ،ناهار ،عيدی
نشده است .اين کارگران نگرانند که مبادا با امضا چنين
قرارداد سفيد امضائی نتوانند از بابت پرداخت نشدن
احتمالی اين مزايا به کارفرمای خود اعتراض کنند و در
نتيجه ناچار شوند تا از ترس حفظ موقعيت شغلی کنونی و
برای تامين بخشی از هزينههای زندگی خانوادههای خود با
شرايط تحميلی مدارا کنند.

تجمع اعتراضی بیش از  3۸نفر از کارگران
کارخانه فوالد و چدن دورودِ خوزستان!
بيش از  ۱۱نفر از کارگران فوالد و چدن دورودِ خوزستان
صبح روز سه شنبه  ۸تير ماه در اعتراض به عدم دريافت ۸
ماه مزد ،مزايای مزدی و عيدی سال  ۱۳خود مقابل
شرکت فارس خوزستان ،مالک اصلی کارخانه تجمع
اعتراضی بر پا کردند .بر اساس اين گزارش ،کارگران می
گويند :از آبان سال  ۱۹تاکنون مزد و مزايای مزدی خود را
دريافت نکردهاند و حق بيمه همگی آنها از آذر سال  ۱۹به
حساب سازمان تامين اجتماعی واريز نشده است .از اين رو
امروز مقابل شرکت فارس خوزستان ،مالک اصلی کارخانه
تجمع کرده اند .اين کارگران اکثرا دارای قراردادهای ۵
ماهه هستند و به صورت شرکتی کار میکنند .آنها
میگويند که شرکت از ابتدی خرداد با آنها قرارداد بسته اما
تاريخ اتمام قرارداد را در متن قراردادها ذکر نکرده است.
کارگران فوالد و چدن دورود در سالهای گذشته تجمعات
اعتراضی گوناگونی را در اعتراض به عدم دريافت مطالبات
مزدی خود برگزار کرده بودند .از جمله در سال  ۱۵به
دنبال عدم دريافت دستمزد  ۹ماه (مهر ،آبان ،آذر و دیماه)
مقابل واحد اداری کارخانه تجمع کردند.

چاره رنجبران ،وحدت و تشکيالت است!

ماهنامه کارگری
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تجمع اعتراضی  ۰۸۸کارگر مجموعهِ طالی
آغ دره به خاطر تعطیلی ناگهانی معدن!

صبح روز يکشنبه  ۲۲تير ماه ،حدود  ۸۱۱کارگر دو واحد
استحصال و معدن طالی آغ دره به دنبال اعالم تعطيلی
ناگهانی اين دو مجموعه از سوی کارفرما ،برای مشخص
شدن وضعيت شغليشان مقابل فرمانداری شهرستان تکاب
تجمع اعتراضی بر پا کردند .بر اساس اين گزارش،
کارگران معترض میگويند :تصميم به تعطيلی اين واحد
معدنی از طرف کارفرما با اختالفی که روز شنبه  ۲۰تير ماه
ميان تعدادی از کارگران به وجود آمده مرتبط می باشد.
گزارش می افزايد ،در اين روز ميان شماری از کارگران که
از اهالی روستاهای اطراف کارخانه هستند بر سر موضوعی
اختالف ايجاد میشود و در نهايت بروز اين اختالف به
درگيری ميان تعدادی از آنها منجر شد که پس از اين
ماجرا تعداد  ۲نفر از کارگران مرتبط با اين درگيری به
دستور مديريت شرکت پويا زرکان اخراج می شوند .تصميم
مديريت به جای آنکه خاتمه ماجرا را سبب شود باعث
ايجاد درگيری ديگری در بيرون از محوطه کارخانه
استحصال طالی آغ دره شده و ظاهرا از همان زمان
تاکنون به دستور کارفرما فعاليت معدن و کارخانه
استحصال به صورت همزمان متوقف می شود .تجمع
کنندگان در خاتمه افزودند :از نظر ما درگيری روز شنبه
هيچ ارتباط منطقی با تصميمی که کارفرما در خصوص
توقف فعاليت معدن و کارخانه استحصال طال گرفته است
ندارد ،زيرا برای پايان دادن به اين مسله راههای منطقی و
عملیتر ديگری نيز وجود دارد.
به دنبال انتشار خبر تعطيلی موقت و تجمع اعتراضی
کارگران صبح روز يکشنبه  ۲۲تير ماهِ کارگران معدن و
کارخانه استحصال طالی آغدره ،مديريت اين مجموعه
ضمن انتشار گزارشی اعالم کرد :در روز جمعه  ۲۳تير ماه،
به دليل درگيری تعدادی از کارگران با نماينده آنها کار به
زد و خورد کشيده شد که در نهايت با دخالت نيروی
انتظامی پيگيری موضوع به روز شنبه  ۲۰تير ماه موکول و
در نتيجه مسئله موقتا خاتمه پيدا کرد .اما در روز شنبه پس
از آنکه با انجام بررسیها مشخص شد که کارگرانِ ياد
شده مقصر بودند ،امور کارگزينی جهت تعيين تکليف ،آنها
را از کار ،معلق کرد اما در اين فاصله متخلفان به کمک
تعدادی از اقوام خود اقدام به مسدود نمودن راه ورود
کاميون حمل ماده معدنی به کارخانه شدند که اين امر
منجر به تعطيلی معدن شد .پس از اين اتفاق دوباره عوامل
نيروی انتظامی وارد ماجرا شدند .در اين جريان افراد

متخلف در اقدامی ديگر در شبکه برق کارخانه اختالل
ايجاد کردند و در نتيجه اين اتفاق باعث خرابی سيم برق و
تابلوهای آسياب معدن شد و درنهايت فعاليت کارخانه
استحصال طال متوقف شد .بعد از اين اتفاق در روز يکشنبه
 ۲۲تير ماه کارگران مجموعه معدن و کارخانه استحصال
طال جهت برخورد با افراد متخلفی که باعث اختالل در
امور توليد شده اند به فرمانداری و اداره کار شهرستان
تکاب مراجعه کردند و در نهايت طی تصميم اتخاذ شده
قرار شد تا هم با اين افراد برخورد شود و هم در عين حال
اقدامات الزم نيز از سوی مهندسان شرکت جهت تعمير
تابلوهای آسيب ديده صورت بگيرد .بديهی است که با
پايان عمليات بازسازی فعاليت مجموعه معدن و کارخانه
بالفاصله از سرگرفته خواهد شد .در ادامه اين توضيحات
مسئولين شرکت مزبور در روز سه شنبه  ۲۱تير ماه،
گزارش دادند که" :با همکاری و راهنمايی فرمانداری و
اداره کار شهرستان تکاب شکوائيه عليه کارگران متخلف و
ساير افرادی که به نحوی در اتفاقات اخير مشارکت
داشتهاند از طرف شرکت فرآوری پويازرکان آغدره و
شرکت پويازرکان آغدره و نماينده کارگران و کليه پرسنل
معدن و کارخانه در  ۳فقره تنظيم و تحويل دادستان
شهرستان تکاب گرديد .اميدواريم برای برطرف شدن اين
مسئله و ايجاد امنيت شغلی برای پرسنل و امر توليد همانند
موارد قبلی قوه قضاييه رأی عادالنه صادر نمايند و اداره
کار هم در اين مورد همراه با کارفرما و کارگران اقدامات
الزم را انجام دهند".
اعتصاب غذای روزانهِ کارگران پتروشیمیِ
پردیس به دلیل جابه جایی شیفتهای کاری!
به گزارش آژانس رويدادهای مهم نفت و انرژی " نفت
ما"،مديران پتروشيمی پرديس سعی کردند در رويه کار در
مناطق جنوبی تغيير ايجاد کنند اما همين اقدام باعث شد تا
 ۲۸۱نفر از پرسنل اين شرکت که از اول تيرماه وضعيت
زندگی شان دچار به هم ريختگی و آشفتگی شده نامه
اعتراضی خود را به دست مديرعامل برسانند .محتوای اين
نامه گويا به مذاق مديرعامل شرکت و رئيس مجتمع
خوش نيامده و در اقدامی ديگر پاداش و اضافه کاری
کارگران را قطع کرده اند! بعد از بی توجهی مديران اين
شرکت به محتوای نامه و عدم ارائه دليل منطقی برای
تغيير رويه کار در اين مجتمع ،کارگران شيوه ديگری را
برای اعتراض خود انتخاب و به اجرا در آوردند .کارگران
اين مجتمع از صبح روز دوشنبه  ۲۸تير ماه برای نشان
دادن اعتراض خود چاره ای جز اعتصاب غذا پيش روی
خود نديدند.
بر اساس گزارش ديگری روز چهارشنبه  ۵۱تير ماه
اعتصاب غذای کارگران پتروشيمی پرديس با شرکت ۸۱۱
الی  ۱۱۱نفر از کارگران قرارداد رسمی وارد سومين روز
متوالی خود شد .گزارش به نقل از کارگران می افزايد:
اعتصاب غذا تا روشن شدن وضعيت کاری آنها ادامه
خواهد داشت.
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تجمع اعتراضی  3۸نفر از کارگران
اخراجی شرکت حفاری نفت شمال
مقابل دفتر کارفرمای اصلی!
جمعی از کارگران اخراجی شرکت حفاری نفت شمال در
استان مازندران روز يکشنبه  ۲۱تير ماه ،در اعتراض به
تداوم بالتکليفی خود در مقابل دفتر کارفرمای اصلی
شرکت تجمع اعتراضی بر پا داشتند .بر اساس اين گزارش:
قرارداد شغلی  ۲۱کارگر اين شرکت در روز سه شنبه ۹
خرداد ماه به دليل پايان قرارداد پيمانکاری شرکت حفاری
نفت شمال فسخ شده است .گزارش به نقل از کارگران می
افزايد :در جلسهای که در خرداد ماه با حضور شرکتهای
درگير و مقامات استان در استانداری مازندران تشکيل شد،
مقرر گرديد که اين  ۲۱کارگر جذب شرکتِ برنده مناقصه
شوند ،که تا کنون اين وعده عملی نشدهاست .با وجود
اعتراضات مکرر و وعدههای مسئوالن ،همچنان بالتکليفی
کارگران ادامه دارد و مقامات مسئول در شرکت کارفرمای
اصلی به هيچ وجه پاسخگوی کارگران نيستند.

 2۰کارگر فوالد زاگرسِ قروه در اعتراض
به بالتکلیفی و معوقات مزدی در مقابل
وزارت کار تجمع اعتراضی بر پا کردند!
صبح روز دوشنبه  ۲۹تير ماه ۲۸ ،کارگر فوالد زاگرس از
قروه کردستان به تهران آمدند و در اعتراض به ماهها
بالتکليفی مقابل وزارت کار تجمع کردند .کارگران معترض
میگويند ۹۹ :ماه است که به ما دستمزد پرداخت نکرده اند
بنابر اين به خلف وعده مسئوالن اعتراض داريم .کارگران
از وعدههای عمل نشده وزارت کار خبر میدهند و
میگويند :در ماه های گذشته مقرر شده بود که مسئوالن
وزارت کار جهت تعيين تکليف ما با سهامداران شرکت
جلسهای برگزار کنند که تاکنون چنين جلسهای برگزار
نشده است.

جان باختن یک کارگر زن
بر اثر سقوط از نردبان در مشهد!
به گزارش سازمان آتشنشانی مشهد ،ظهر روز پنجشنبه
 ۹۲تيرماه ،يک کارگر زن حدوداً  ۳۱ساله هنگام کار بر
روی نردبان کشويی در يک ساختمان مسکونی در خيابان
امام رضایِ مشهد از طبقه پنجم ساختمان بر روی سقف
پارکينگ سقوط کرده و جان خود را از دست داده است .در
اين گزارش قيد شده که جسم بیجان اين بانوی ميانسال
توسط ماموران ايستگاه شماره  ۲آتش نشانی مشهد به
سطح زمين منتقل و سپس جسد متوفی به پزشکی قانونی
منتقل گشت .بر اساس اين گزارش پرونده اين فوت به
دليل اينکه مربوط به حوادث ناشی از کار بود ،به دادسرای
محل وقوع ارجاع شد.

تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!
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وعده وزیر کار در رفع مشکل بازنشستگی

کارگران شهرداری اهواز می گویند

پیش از موعد کارگران زن عملی نشد!

هیچ جرمی مرتکب نشدیم ،تنها برای
پیگیری مطالبات مزدی خود اقدام کردیم!

شماره  ،3۸تیر 5331
پرداخت مطالبات کارگران ،آنان را بين خود پاس کاری
میکنند .روز چهارشنبه  ۵۱تير ماه گزارش داده شد که
اين تجمع برمبنای وعده مسئوالن استانداری خوزستان
مبنی بر پی گيری مطالبات صنفی کارگران تا هفته آينده،
موقتا خاتمه يافت .در اين گزارش به نقل از کارگران آمده
است که :برهمين اساس همه کارگران کارخانه قند اهواز با
اعتماد به وعده مسئوالن استانداری موقتا به تجمع
اعتراضی خود پايان دادند.

جمعی از کارگران زن گورستان بهشت زهرا روز شنبه ۹۲
تير ماه ،از تداوم مشکالت شغلی خود اطالع رسانی کرده و
اظهار داشتند :در جريان بازديد وزيرکار از بهشت زهرا در
هفته کارگر ،به زنان غساله وعده داده شد که مشکل
بازنشستگی پيش از موعد آنها حل شود .اما با گذشت دو
ماه از آن تاريخ ،هنوز آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور
برای اين زنان اجرا نمیشود و تعدادی از آنها که به سن
بازنشستگی پيش از موعد رسيدهاند ،نتوانستهاند از مزايای
بازنشستگی استفاده کنند .بر اساس اين گزارش :زنان
غسالهِ بهشت زهرا حدود  ۳۱نفر هستند که تنها  ۹۱نفر
آنها رسمی هستند و برای همه آنها در ليستهای بيمه،
کارگر ساده رد میشود .يکی ديگر از مشکالت کارگران
زن ،سابقه کار بدون بيمه است که هرکدام از آنها چندين
سالِ اول کار ،بيمه نبودهاند.

روز دوشنبه  ۹۹تير ماه ،کارگران بازداشت شده پيمانکاری
ناحيه شهرداری اهواز با رد تمامی عناوين اتهامی که اکنون
با شکايت کارفرما متوجه آنها شدهاست میگويند که تنها
باهدف پيگيری برای اجرای کامل مصوبه دستمزدهای
سال  ۱۳شورای عالی کار به شهرداری اهواز مراجعه کرده
بودند .اين کارگران که شمار آنها  ۲۹نفر است به دليل
آنکه در تاريخ  ۲۹خرداد ماه برای دريافت دو ماه مزد
پرداخت نشده خود در مقابل ساختمان شهرداری اهواز
تجمع کرده بودند با شکايت شهرداری بازداشت و برای
مدت  ۳روز روانه زندان شدند .گزارش در بخش ديگری به
نقل از کارگران می افزايد :پيش از اين ماجرا و با وجود
توافقات ضمنی هرگز مطالبات مزدی آنها بر اساس
مصوبات شورای عالی کار پرداخت نشده است و به صورت
مشخص جلسهای که در مورد مزايای مزدی سال  ۱۳ميان
نمايندگان آنها با نمايندگان شهرداری ،پيمانکار و اداره
کار برگزار شده بود بدون نتيجه مشخصی خاتمه میيابد.
کارگران ستمديده می گويند :در روز بازداشت خود ،تنها
برای پيگيری مطالبات صنفی تجمع کرده بودند و تمامی
صحبتهايی که در مورد مغرضانه بودن و سوء نيت داشتن
آنها از مراجعه به ساختمان شهرداری اهواز گفته میشود
از پايه کذب و دروغ است.

کارگر فازهای  2۸و  25منطقه ویژه عسلویه

کارگران کارخانه قند اهواز در اعتراض به

رشت به دلیل تأخیر در پرداخت دستمزد!

بر اثر سقوط از روی مخزن جان باخت!

وضعیت نامعلوم شغلی و مطالبات مزدی

بر اساس گزارشی به تاريخ روز جمعه  ۹تير ماه يکی از
کارگران فنی شرکت مهندسی پناه ساز ايران در فازهای
 ۲۱و  ۲۹منطقه ويژه عسلويه ،در حال کار بر روی مخزن
دوجداره بتونی  -فلزی بود که بر اثر پاره شدن تسمه
جرثقيل و اصابت آن به نردبانی که وی بر روی آن قرار
گرفته بود ،از باالی مخزن به سطح زمين سقوط کرده و
جان خود را از دست می دهد.

معوقه،مقابل ساختمان استانداری

به گزارش اختصاصی روز يکشنبه  ۰تير ماهِ خزر آنالين :در
شرايطی که حدود  ۵ماه از عدم دريافت حقوق توسط
کارکنان آتش نشانی شهرداری رشت می گذرد ،اين
زحمتکشان بی ادعا در گوشه ای از مراسم افطاری سه
هزار نفره ای که توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری
رشت برگزار شد ،دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان
رسيدگی به حقوق خود شدند .آتش نشانان شهرداری رشت
که همراه با خانواده خود در اين تجمع حاضر بودند ،در دو
مرحله به منظور گفت و گو به داخل ساختمان تاريخی
شهرداری رشت دعوت شدند و در يک مرحله همسران اين
آتش نشانان نيز با شهردار رشت به گفت و گو پرداختند.

تجمع اعتراضی کارگران مخابرات کرمان
در اعتراض به  4ماه معوقات مزدی!
 ۸۱نفر از کارگران مرکز  ۹۹۸مخابرات کرمان صبح روز
دوشنبه  ۲۹تير ماه در اعتراض به عدم دريافت  ۹ماه
دستمزد خود ،مقابل مخابرات شهيد مفتح کرمان تجمع
اعتراضی بر پا کردند .بر اساس اين گزارش :مطالبات
مزدی کارگران از اسفند سال  ۱۹تاکنون پرداخت نشده
است و برای همين کارگران معترض روز  ۲۲تير ماه برای
دومين روز متوالی برای پيگری مطالبات معوقه خود در
همين محل تجمع کردهاند .گزارش به نقل از نيروهای
پيمانی خدماتی شرکت مخابرات کرمان ،می افزايد :يکی از
اعضای هيات مديره شرکت مخابرات به آنها گفته است که
بايد با همين شرايط کار کنند ،چرا که در غير اين صورت
ممکن است اخراج شوند.

تجمع اعتراضی آتش نشانان شهرداری

 ۰۸کارگر شرکت تولیدی پارس نئوپان
تنکابن توسط کارفرما اخراج شدند!
يکی از کارگران شرکت توليدی پارس نئوپان تنکابن در
استان مازنداران روز دوشنبه  ۲تير ماه در يک اطالع
رسانی اعالم داشت :اين شرکت  ۸۱نفر از کارگرانش را که
قراردادهای يک تا  ۵ماهه داشتند ،اخراج کرده است .اين
کارگر بهانه اخراج اين کارگران را از سوی کارفرما پايين
آمدن تعرفه واردات ،پايين بودن نقدينگی ،افزايش قيمت
مواد اوليه اعالم نمود و گفت :بيش از  ۱۱درصد از
کارگران استان مازندران قراردادهای موقت دارند و همين
موجب شده که امنيت شغلی آنها به خطر بيافتد.

تجمع اعتراضی بر پا کردند!
کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز با اعالم خبر
تجمع اعتراضی در صبح روز سه شنبه  ۲۱تير ماه در مقابل
ساختمان استانداری اهواز اظهار داشتند :در کارخانه قند و
تصفيه شکر اهواز  ۹۹نفر کارگر رسمی فعاليت دارند که از
اسفند ماه  ۱۹حقوق نگرفتهاند .عالوه بر آن عيدی سال
 ۱۹کارگران هنوز پرداخت نشده است .عالوه بر دستمزدها،
حق بيمهِ کارگران به تامين اجتماعی پرداخت نشده است،
بنابر اين دفترچه های درمانی کارگران فاقد اعتبار است.
گزارش به نقل از کارگران می افزايد :از چند سال پيش تا
به امروز (سه شنبه  ۲۱تير ماه) کارگران اين کارخانه
چندين بار در خصوص بالتکليفی در وضعيت شغليشان و
جهت دريافت مطالبات قانونی خود مقابل دفتر مقامات
مسئول در تهران و استان خوزستان دست به تجمع زدهاند،
با اينکه تجمع و اعتراضاتی در خصوص حل مسائل
صنفيمان انجام دادهايم ،اما متاسفانه تاکنون با بیتوجهای
مسئوالن مواجه شدهايم .کارگران معترض می گويند:
مالکيت اين کارخانه بر عهده بانک ملی و ملت است واين
دو بانک به سبب افزايش مشکالت اين واحد توليدی برای

پيروز باد انقالب! زنده باد کمونيسم!

کارگران ساختمانی شهر اهواز
مقابل استانداری خوزستان
تجمع اعتراضی بر پا کردند!
صبح روز سه شنبه  ۸تير ماه ،شماری از کارگران
ساختمانی شهر اهواز در اعتراض به آنچه رکود بازار کار
عنوان نمودند مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع
کردند .بر اساس اين گزارش :کارگران ساختمانی با تجمع
مقابل ساختمان استانداری از مسئوالن خواستار رسيدگی به
وضعيت شغليشان شده اند.
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با تداوم اعتراضات کارگران چوکا سرویس
ایاب ذهاب کارگران قطع شد!

آنها حدود  ۹۱۱نفر بود ،خواسته اصلی خود را ايجاد اشتغال
در منطقه و جذب جوانان بومی در پروژه های نفت ،گاز و
پتروشيمی عنوان کردند.

کارگر نوجوان بر اثر سقوط از طبقه سوم
یک پاساژ جان خود را از دست داد!

در ادامه تجمع اعتراضی که از حدود يک ماه پيش توسط
کارگران معترض کارخانه چوکا آغاز شده بود ،با توقف
سرويسهای روزانه کارگران از صبح روز سه شنبه  ۲۲تير
ماه تجمعات اعتراضی وارد مرحله جديدی شد .بيش از
 ۹۱۱نفر از کارگران صنايع چوب و کاغذ ايران از تقريبا
يک ماه پيش هر روز در اعتراض به پرداخت نشدن
معوقات مزدی خود مقابل در اصلی کارخانه تجمع کرده
اند .گزارش به نقل از کارگران معترض می افزايد:
کارفرمای کارخانه از صبح روز دوشنبه  ۲۹تير ماه سرويس
اياب ذهاب کارگران را متوقف کرد ،اين در شرايطی است
که از قبل از آغاز سال  ۱۳سالن غذاخوری اين واحد
توليدی از دادن يک وعده غذا به کارگران خوداری میکند.
همچنين گفته میشود آبدارخانه ساختمان اداره مرکزی
کارخانه نيز از دادن خدمات به کارگران و ساير کارکنان
معذور است .در اين گزارش همچنين آمده است که :در
ادامه تشديد اعتراضات کارگری در اين کارخانه صبح امروز
 ۹۲نفر از کارگران کارخانه با شکايت کارفرمای کارخانه
صنايع چوب وکاغذ ايران چوکا برای ادای توضيحات به
مراجع قضايی فراخوانده شدهاند .کارفرما با شکايت از
کارگران مدعی است اين  ۹۲کارگر نقش کليدی در ايجاد
اعتراضات و اغتشاشات يک ماه گذشتهِ مجموعه کارگران
اين کارخانه را داشتهاند.

یکی از کارگران فوالد مبارکه اصفهان در
حین کار جان خود را از دست داد!
صبح روز شنبه  ۹۱تير ماه يک کارگر از پرسنل ناحيه نورد
سرد در کارگاه قلع اندود فوالد مبارکه اصفهان حين
فرزکاری بر روی غلتک دچار حادثه شده و جان خود را از
دست داد.

صبح روز سه شنبه  ۸تير ماه يک کودک کارِ  ۹۰ساله بر
اثر سقوط از طبقه سوم يک پاساژ در جوانرودِ کرمانشاه
جان خود را از دست داد .بر اساس اين گزارش اين کودک
کار به دليل مشکالت مالی خانوادهاش ،از چند ماه قبل در
اين پاساژ دستفروشی میکرده است .پدر اين کودک به
حرفه چوپانی و مادرش نيز در منزل به نانوايی اشتغال
داشته است.

تجمع اعتراضی جمعی از کارگران
کارخانه کارتن سازی ایران در تهران!
صبح روز سه شنبه  ۲۱تير ماه ،جمعی ازکارگران شاغل در
کارخانه کارتن سازی ايران درشهرک شادآباد تهران در
اعتراض به آنچه بیتوجهای کارفرما به مطالبات صنفيشان
عنوان شده است ،در محوطه کارخانه تجمع بر پا کردند.
اين تجمع صنفی در ادامه حرکت اعتراضی است که آنها و
ديگر همکارانشان از سه روز پيش با خودداری از خوردن
غذای کارخانه آغاز کردهاند .دليل حرکت های متداوم
اعتراضی کارگران ،خودداری کارفرما از درج واقعی عناوين
شغلی در احکام شغلی  ۵۸۱کارگری هست که از سال
های قبل در اين واحد مشغول کارند .کارگران می گويند:
با اينکه کارفرمای کارتن سازی ايران بارها وعده پی گيری
اين موضوع را داده ،اما هنوز مشکل باقی است .جدا از
موضوع غير واقعی بودن عناوين شغلی مندرج در
پروندههای کارگزينی ،به تازگی تعداد شيفت های کاری
آنها از سه شيفت به دو شيفت کاهش يافته و در عين حال
تعداد  ۹۱نفر از همکاران پيمانی آنها اخراج شدهاند و همين
مسئله باعث شده تا بر نگرانیهای آنها افزوده شود.
در ادامه اين تجمع اعتراضی صبح روز چهارشنبه  ۵۱تير
ماه ،تعدادی از کارگران کارخانه کارتن سازی ايران در
محوطه اين واحد توليدی دوباره دست به تجمع زدند .الزم
به توضيح است که کارگران به نشانه اعتراض در فاصلهِ
روزهای شنبه تا دوشنبه ( ۲۰تا  ۲۸تير ماه) برای مدت ۵
روز از خوردن يک وعده غذای گرم در کارخانه خوداری
کرده بودند.

 5۸۸نفر از کارگران پتروشیمی بندر امام
و جوانان جویای کار ،مقابل فرمانداری
ماهشهر تجمع کردند!
صبح روز سه شنبه  ۲۲تير ماه ،جمعی از کارگران
پتروشيمی بندر امام به همراه تعدادی از جوانان جويای کارِ
در اعتراض به معضل بيکاری در منطقه ماهشهر ،مقابل
فرمانداری اين شهر تجمع کردند .تجمع کنندگان که تعداد

 54۰کارگر کارخانه فوالد البرز تاکستان،
با  54ماه مزد و حق بیمهِ پرداخت نشده!
کارگران کارخانه فوالد البرز تاکستان روز چهارشنبه ۲۵
تير ماه ،گزارش دادند که  ۹۹ماه مزد و حق بيمه پرداخت
نشده دارند .اين کارگران با اعالم اين خبر گفتند :حدود
 ۹۹۸کارگر در کارخانه فوالد البرز به صورت قراردادی
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مشغول کارند که ازفروردين ماه سال  ۱۹تا خرداد ماه سال
جاری هيچ دستمزدی دريافت نکردهاند .عالوه بر طلب
مزدی ،حق بيمه آنها نيز از  ۹۹ماه پيش تاکنون پرداخت
نشده است و به همين دليل سازمان تامين اجتماعی ديگر
حاضر به تمديد دفترچه بيمههای آنها نيست .در اين خبر
به نقل از کارگران آمده است که :کارفرمای آنها مدعی
است که به دليل مشکالت مالی قادر به تاديه مطالبات آنها
نيست و در حال حاضر غير از پرداخت دستمزد خرداد ماه
سال جاری کار ديگری نمیتواند انجام دهد .کارگران
کارخانه فوالد البرز که با قراردادهای کوتاه مدت يک ماهه
کار میکنند ،در پايان هر ماه نگران از دست دادن شغلشان
هستند .طی يکی دو سال گذشته تاکنون نزديک به ۲۱۱
کارگر شاغل در اين کارخانه به سبب مشکالت بوجود
آمده ،خود خواسته و يا به دستور کارفرما محل کار خود را
ترک کرده اند .کارگران شرکت فوالد البرز در خاتمه با
بيان اينکه کارفرمای اين کارخانه همزمان مالک دهها
کارخانه بزرگ و کوچک در کشور است ،افزودند :از قرار
معلوم در ديگر واحدهايی که متعلق به اين فرد است نيز
وضعيتی کمابيش مشابه حاکم است.

مراجعه دست جمعی کارگران کارخانه
شیشه آبگینه قزوین به دادگستری جهت
پیگیری معوقات مزدی!
صبح روز چهارشنبه  ۱تير ماه حدود  ۳۱نفر از مجموع ۵۱۱
کارگر شاغل و بازنشسته کارخانه شيشه آبگينه قزوين ،پس
از طوالنی شدن روند پرداخت مطالبات معوقه خود از سوی
دادگستری الوند ،به اين نهاد قضايی مراجعه کردند .بر
اساس اين گزارش :حدود  ۲۱۱کارگر شاغل و ۸۱کارگر
بازنشستهِ اين کارخانه  ۳ماه بعد از تعطيلی اين واحد
توليدی با وجود صدور حکم توقيف اموال کارخانه ،هنوز
نتوانستهاند مطالبات معوقه حقوقی و حق سنوات خدمت
خود را دريافت کنند .کارگران با دريافت حکم مصادره
اموال کارخانه فقط توانستهاند بخش کمی از طلب حدود ۲
ميلياردی خود را از کارفرما وصول کنند .کارگران همچنين
می گويند :با حکم قضايی کوره شماره يک کارخانه شيشه
آبگينه به ارزش  ۵ميليارد و ۱۱۱ميليون به فروش رسيده
است و دادگستری الوند بعد از حدودا يک هفته حدود ۱۱۱
ميليون از يک ميليارد و  ۹۱۱ميليون تومان پرداختی
خريدار را بين کارگران تقسيم کرد .حدود يک ماه پيش
دوباره خريدار کوره شماره يک کارخانه ،مبلغ  ۳۱۱ميليون
تومان ديگر به حساب دادگستری شهرستان الوند پرداخت
کرده است .به صورت مشخص در مجموع حدود ۲۱۱
ميليون از کل پرداختیهای خريدار کوره کارخانه هم اکنون
در حساب دادگستری الوند موجود است ،اما کارگران هم
اکنون از طوالنی شدن روند پرداخت پول به حساب
کارگران که هر بار بين يک هفته تا  ۹۱روز به طول
میانجاميد نگران شده و به اين نهاد قضايی مراجعه کرده
اند.

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی ست!
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اخراج  5۸۸۸کارگر از نیروهای شاغل

تجمع اعتراضی کارگران معدن سه چاهونِ

شهردار میرجاوه گفت کارگران معوقات

در مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی!

بافق یزد در اعتراض به معوقات مزدی!

مزدی دارند ،در تامین حقوق کارگران

حدود  ۰۱۱کارگر معدن سه چاهون در بافق يزد ،معوقات
مزدی خرداد و مزايای مزدی سالهای  ۱۵و  ۱۹خود را
دريافت نکرده اند .در اعتراض به عدم پرداخت معوقات
مزدی و مزايا ،روز يکشنبه  ۲۱تير ماه ۳۱ ،نفر از کارگران
اخراجی مقابل فرمانداری بافق تجمع اعتراضی بر پا کردند.
بر اساس اين خبر اين کارگران پس از تجمع امروز مقابل
فرمانداری بافق موفق شدند مزد خرداد ماهِ خود را دريافت
کنند.

ماندهایم!

بر اساس گزارش روز پنجشنبه  ۹۲تيرماهِ ايلنا :در چند ماه
اخير بخصوص در مناطقی که تابع قانون کار مناطق ويژه
و آزاد هستند ،به بهانه تعديل نيرو ،کارگران بومی به راحتی
اخراج میشوند .ادارات کار اين مناطق آمار مشخصی از
ميزان اخراجیها اعالم نکردهاند ،اما آنچه از آمار غير
رسمی به دست آمده ،از اخراج حدود  ۹۱۱۱نفر در يک
سال اخير در اين مناطق حکايت میکند .اين گزارش به
نقل از کارگران می افزايد :معموالً در اين مناطق ما به
صورت عمده با دو نوع نيروی کار روبرو هستيم بومی و
غيربومی .از آنجايی که اکثر مديران ارشد غيربومی هستند
و از طرفی ،کارگران غيربومی معموالً با واسطه و سفارش
به کار گرفته شدهاند و ديواری بلندتر از کارگران بومی
دارند ،اخراج نيروهای بومی به سهولت انجام میگيرد و
قانون کار اين مناطق نيز قادر به جلوگيری از سيل اين
اخراجها نيست .وی ادامه می دهد :آخرين موردی که به ما
اطالع داده شده اخراج تعدادی از کارگران بومی شاغل در
شناورهای اداره بندر امام میباشد ،که ظاهراً برای
جلوگيری از زيان پيمانکار مربوطه اخراج شدهاند .در
حاليکه تعدادی از نيروهای مشغول به کار در اين رده ،از
نيروهای بازنشسته اداره بنادر میباشند و تعدادی ديگر
نيروهای غيربومی هستند.

تجمع اعتراضی بیش از  2۸۸کارگر
کارخانه پلی اکریل اصفهان!
بيش از  ۲۱۱کارگر به نمايندگی از حدود  ۲هزار کارگرِ
رسمی ،قراردادی يک ساله ،پيمانکاری و شرکتیِ کارخانه
پلی اکريل اصفهان ،صبح روز يکشنبه  ۰تير ماه در
اعتراض به عدم دريافت  ۵تا  ۹ماه مزد و مزايای مزدی
سال  ۱۳و بخشی از سال  ۱۹خود ،مقابل فرمانداری
مبارکه تجمع کردند .کارگران شرکت پلی اکريل اصفهان
البته تاکيد دارند که کارخانه مشکلی از بابت فروش
توليدات خود ندارد ،اما تاکنون مديران و سهام داران
کارخانه نسبت به پرداخت مطالبات کارگران قراردادی و
پيمانکاری شرکت اقدامی نکردهاند .پيش از اين کارگران
پلی اکريل تجمعات متعددی را در اعتراض به عدم پرداخت
مطالبات مزدی برگزار کرده بودند که با بیتوجهی کارفرما
مواجه شده بودند.

کارگران پروژه آزاد راه تهران به شمال،
 4ماه حقوق دریافت نکردهاند!
کارگران آزاد راه تهران به شمال روز جمعه  ۹تير ماه ،خبر
دادند که شرکت ارسا ساختمان که پيمانکار و سازنده آزاد
راه تهران به شمال است از  ۹ماه پيش معوقات مزدی
بيش از  ۵۱۱کارگر خود را پرداخت نکرده است .اين در
حاليست که پرداخت  ۹۱ماه حق اضافه کاری کارگران به
همراه سنوات سال  ۱۹کارگران هم هنوز پرداخت نشده
است .بر اساس اين گزارش در زمينه بيمه تامين اجتماعی
هم کارگران دچار مشکل هستند .کارگران اين پروژه
عمرانی می گويند :بیتوجهی مديران شرکت ارسا
ساختمان به مطالبات کارگران باعث شده تا حدود  ۲۱نفر
از کارگران اين پروژه ،تقريبا دو هفته پيش برای چندمين
بار تجمع اعتراضی را در حاشيه جاده (يک کيلومتر مانده
به سنگان) مقابل دفتر شرکت انجام دهند که در نتيجه اين
تجمع ،کارفرما  ۹۲تن از کارگران را به بهانه ايجاد
اغتشاش اخراج کرد .کارگران شاغل در محور آزاد راه
تهران شمال در بخش پايانی سخنان خود گفتند :شرکت
ارسا ساختمان به غير از  ۵۱۱کارگری که به صورت
مستقيم در اختيار دارد با چندين شرکت پيمانکاری جز با
حدود  ۹۱۱کارگر طرف قرارداد است که اين کارگران نيز
چندين ماه مطالبات خود را دريافت نکردهاند .بر اساس
گزارش ديگری از منطقه پروژه آزاد راه تهران –شمال :از
حدود يک ماه پيش تا روز دوشنبه  ۲تير ماه ،نزديک به ۵۱
کارگر پيمانیِ اين پروژه که تحت مسئوليت شرکت ارسا
ساختمان فعاليت دارند با  ۹تا  ۳ماه دستمزد معوقه اخراج
شدهاند ۹۵ .نفر از اين کارگران در فاصله روزهای  ۵تير تا
 ۳تير ماه اخراج شدهاند .بر اساس اين گزارش به دستور
کارفرما يکی از کارگران نماينده منتخب کارگران ارسا
ساختمان که از کارگران قرار دادی می باشد هم از حدود ۳
روز پيش تاکنون اجازه حضور در اين پروژه عمرانی را
نداشته است .به گفته کارگران وی مدتها پيش از سوی
کارگران آزاد راه تهران شمال مسئول پی گيری مطالبات
صنفی کارگران شده بود .بخش زيادی از مطالبات کارگران
اين پروژه عمرانی مربوط به تعويق  ۵ماه حقوق و اخراج
تعداد زيادی از کارگران بوده است.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

به گزارش روز سه شنبه  ۹۳تير ماهِ پايگاه خبری الديز،
شهردار ميرجاوه در استان سيستان و بلوچستان در گفت و
گويی اعالم داشت :شهرداری ميرجاوه با مشکل تامين
منابع مالی مواجه است و اوضاع اقتصادی شهرداری
ميرجاوه خوب نيست ،چرا که ميرجاوه شهرستانی مرزی
است که درآمد آن وابسته به مرز و گمرک است که از اين
منابع نيز چيزی عايد شهرداری ميرجاوه نمی شود.
شهرداری درآمد داخلی ندارد و وابسته به دولت است که
دولت نيز شهرداری را تامين مالی نکرده و اکنون از نظر
اقتصادی در تنگنا هستيم ،درآمدزايی اين نهاد تقريبا
نزديک به صفر است و همينطور عدم موفقيت در جذب
سرمايه گذار برای رونق و آبادانی بيشتر شهر نيز از ديگر
معضالتی است که اين شهر با آن مواجه است .وی درباره
عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری ،خاطرنشان کرد
کارگران قشر سخت کوش و فهيم جامعه هستند که در هر
شرايطی در انجام وظايف خود کوتاهی نمی کنند اما حقوق
 ۹ماهه کارگران که تعداشان  ۹۱۱نفر است تاکنون به
تعويق افتاده است و مشکالت مالی شهرداری باعث عدم
پرداخت به موقع حقوق معوقه کارگران شهرداری شده
است .وی در ادامه گفت :وقتی شرايط اقتصای شهرداری
آنقدر نامساعد است که در حقوق کارگران مانده ايم چگونه
ساير امور شهر را انجام دهيم .وی در خصوص عدم وجود
حمل و نقل شهری در ميرجاوه گفت :کوتاهی مسافت ها
در شهرستان ميرجاوه دليل عدم وجود تاکسی درون
شهری در ميرجاوه است ،از طرف ديگر مردم ميرجاوه از
قشر کم درآمد جامعه هستند و برای رفت و آمد درون شهر
از تاکسی استفاده نمی کنند .تنها اتوبوس خط واحد درون
شهری نيز به دليل فرسودگی از رده خارج شده و قابل
استفاده نيست.

جان باختن کارگر شرکت هپکو اراک در
حین کار بر اثر سقوط ضایعات!
به گزارش پايگاه خبری پليس اراک روز سه شنبه يکم تير
ماه ،يک کارگر شرکت هپکو اراک به هنگام کار در انبار
مواد خامِ اين شرکت ،بر اثر سقوط ضايعات مجروح و پس
از انتقال به بيمارستان به علت شدت جراحات جان خود را
از دست داد.
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بیکاری و رشد طالق در میان زوجین
کارگر در شهرستان بروجرد!
به گزارشی به تاريخ روز جمعه  ۹تير ماه ،رئيس دادگستری
بروجرد اعالم کرد که حدود  ۰۱کارگر سامان کاشی
بروجرد برای درخواست طالق به محاکم قضايی اين
شهرستان مراجعه کرده و تشکيل پرونده دادهاند .وی گفت:
افزايش بيکاری کارگران کارخانجات بروجرد در يک سال
گذشته ،طالق در ميان زوجين اين شهرستان را افزايش
داده است .نداشتن اشتغال و عدم تأمين هزينههای مالی از
ديگر داليل مراجعه زوجين و درخواست آنها برای طالق
در محاکم قضايی اين شهرستان است .به گفته رئيس
دادگستری بروجرد در يک سال گذشته با توجه به افزايش
بيکاری کارگران کارخانجات مختلف نرخ طالق شديدا
افزايش يافته است.

"کولبری" ،شغلی خطرناک
در مناطق مرزی کشور!

سايت تأمين  ۲۹گزارشی را در روز يکشنبه  ۲۱تير ماه،
تحت عنوان "مرزنشينان قربانیِ بيکاری و قاچاق" منتشر
نمود .بر اساس اين گزارش کولهبران جوان تنها برای
روزی  ۵۱تا  ۳۱هزار تومان جانشان را کف دست
میگذارند و به استخدام قاچاقچيان کاال در میآيند .اما باز
هم اين آب باريکه هميشگی نيست و مقرراتی که مدام
درحال تغيير است معيشت جهنمی کولهبران را به بازی
میگيرد .در بخش ديگری از اين گزارش آمده است که به
دليل ميزان باالی بيکاری در استانهای مرزی وضع
معاش در اين مناطق دردناک است .بسياری از مردم برای
داشتن حداقلهای زندگی و تأمين نيازهای اوليهشان ناچار
به مهاجرت میشوند و برخی ديگر به استخدام مشاغل
خدماتی و اداری در مرکز استانها درآمدهاند و ساعات
زيادی از عمرشان را در رفتوآمدهای طوالنی به سر
میبرند .اين درحالی است که دستهای ديگر به استخدام
قاچاقچيان کاال درمیآيند و در گردنهها و گذرگاههای
سخت و جانکاه وسايل سنگين را به دوش میکشند و
پيادهروی میکنند .نکته زجرآور ماجرا اينجاست که
بسياری از اين کولهبرها تنها به دليل بيکاری و جهت سير
کردن شکم زن و بچه ناچارند جانشان را کف دست
بگيرند و برای درآمدی ناچيز کاالهای قاچاق را جابهجا
کنند .اين درحالی است که حجم قاچاق با اين روش بسيار
کم است و گاهی به يک کاميون نمیرسد اما شبکههای

سازمانيافته و بزرگی وجود دارند که قاچاق را در حجم
وسيع و با کانتينرها و کشتیهای بزرگ انجام میدهند.
گزارش تامين در بخش پايانی مطلب فوق می افزايد :اين
ماجرای دردناک سرنوشت معيشت بسياری از نان آوران
ايرانی است ،نان آورانی که در  ۹۰استان مرزی زندگی
میکنند .بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۱
حدود  ۸ميليون و  ۰۱۱هزار خانوار ايرانی در مرزها
ساکناند .اين رقم چيزی نزديک به يکسوم جمعيت
خانوادههای کشور را تشکيل میدهد .با وجود اين،
استانهای مرزی ايران سالهاست با نرخ باالی بيکاری و
دغدغه معيشت دست و پنجه نرم میکنند.

اخبار متناقض از آتش سوزی
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مشکالت واحدهای اقتصادی است که مجبور شده اند
تعديل نيرو داشته باشند .وی افزود ،يکی از مهم ترين
دغدغه های مهم در بخش کارگری شهرستان ،مربوط به
بخش پيمانکاران است ،با توجه به اينکه مطالبات
پيمانکاران بخصوص پيمانکاران راه و آب و فاضالب از
سوی ادارات کل پرداخت نشده است ،با تعويق  ۵تا  ۰ماهه
در حقوق کارگران مواجه هستيم .و هر هفته ما با اخراج
کارگران بخش های صنعتی در شهرستان مواجهيم و
وضعيت صنعت شهرستان زياد مساعد نيست .در همين
رابطه نسيمِ قائِن (قايِن) به تاريخ چهارشنبه  ۲تير ماهِ از
افزايش مشکالت کارگران در سالهای اخير خبر داد و
نوشت :بيکاری فرزندان و کاهش درآمدهای اقتصادی به
مسئله اصلی کشور تبديل شده است.

پتروشیمی بوعلی سینا!
به گزارش پايگاه اطالع رسانی سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت در جريان آتش سوزی مجتمع پتروشيمی
بوعلی سينا واقع در منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر ۹۱
کارگر مجروح شدند .اين تعداد مصدوم مربوط به آمار
صبح تا ساعت  ۹۰روز جمعه  ۹۸تير ماه است که بر اساس
آخرين گزارش ها  ۹۳تن از کارگران پس از تحت نظر قرار
گرفتن و انجام درمانهای الزم مرخص شده اند ۵ .نفر
ديگر نيز که دچار سوختگی سطحی بودند پس از دريافت
خدمات الزم مرخص شدند و تنها يک نفر از اين تعداد به
دليل ضرب ديدگی در ناحيه زانو به بيمارستان پتروشيمی
ماهشهر منتقل شده و تحت درمان است .الزم به يادآوری
است که عصر روز چهارشنبه  ۹۰تير ماه ،در مخزن گاز
 ۸۱۱۹واحد پارازايلين که با  ۹۲۹متر ارتفاع يکی از
بلندترين برج های مجتمع پتروشيمی بوعلی سينا واقع در
منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر درشمال غربی خليج فارس
محسوب می شود ،انفجاری رخ داد که باعث آتش سوزی
مهيبی گرديد .اين حادثه که به دليل نشتی يکی از ولوهای
(شيرهای) واحد پارازايلين بوعلی سينا «آروماتيک سوم»
ايجاد شده بود ،خسارات زيادی بر جا گذشت .در حالی که
کارگرانی که در اين ناحيه مشغول کارند از جان باختن
دست کم دو کارگردر اين حادثه خبر می دهند اما مشاور
مديرعامل بوعلی سينا هر گونه حادثه جانی را تکذيب
کرده است.

افزایش  2۸درصدی اخراج کارگران در
واحدهای صنعتی قاین!
رئيس اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی قاين با اعالم خبر
افزايش اخراج کارگران گفت :ميزان اخراج کارگران در
واحدهای صنعتی قاين در  ۵ماهه اول امسال نسبت به
مدت مشابه سال  ۱۹به دليل مشکالت اقتصادی ۲۱
درصد افزايش يافته است .نامبرده همچنين گفت :ميزان
شکايات از واحدهای توليدی و استفاده کنندگان از بيمه
بيکاری نيز در  ۵ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه
سال  ۵۱ ،۱۹درصد افزايش داشته است و علت آن هم

بیکاری  3۸۸کارگر
به دنبال تعطیلی کارخانه!

به گزارش يکی از کارگران مجتمع معدنی صنعتیِ آهن و
فوالد بافق در استان يزد به تاريخ جمعه  ۹تير ماه اين
واحد صنعتی تعطيل شده است .در نتيجه همه  ۵۱۱کارگر
آن بيکار شدهاند .ناتوانی در تامين انرژی و سوخت دليل
تعطيلی اين واحد صنعتی اعالم شده است.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری
"آزادشهر" استان گلستان!
صبح روز يکشنبه  ۹۵تير ماه ،کارگران معترض شهرداری
در رابطه با علت تجمع اعتراضی خود گفتند :حدود ۹۲۱
نفر هستيم که تحت مسئوليت يک شرکت پيمانکاری در
سطح شهر آزادشهر به جمع آوری زباله و رسيدگی به
فضای سبز مشغوليم ،اما در نتيجه بیتوجهی مديران اين
شرکت بابت ۵ماه دستمزد از کارفرما طلبکاريم .بر اساس
اين گزارش :مسئوالن شهرداری "آزادشهر" در پاسخ به
اعتراض کارگران گفته اند که همه صورت وضعيتهای
مالی شرکت پيمانکاری را به موقع پرداخت میکنند و اين
پيمانکار است که در پرداخت مطالبات مزدی کارگران
قصور میکند .گزارش در خاتمه می افزايد :اعتراض يک
روز کارگران خدماتی وفضای سبز شهرداری آزادشهر باعث
کند شدن روند جمع آوری زباله ها در برخی معابر سطح
شهر "آزادشهر" شده است .جمع نشدن اين زباله چهره
بدی به شهر داده و بوی تعفن زباله ها در برخی معابر به
سبب گرم بودن هوا به استشمام عابران میرسد.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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تعطیلی  1۸۸۸واحد تولیدی

بیکار شدن  2۸۸کارگر قراردادی کاشی

در آذربایجان شرقی!

زرین خراسان با  7ماه مزد معوقه!

آذوح در گزارش روز جمعه  ۲۳تير ماهِ خود ،اعالم کرد :در
حاليکه سخنگوی دولت میگويد تنها  ۲۳۱۱واحد توليدی
دارای مشکل در ايران وجود دارد ،يک نماينده مجلس از
تعطيلی  ۳۱۱۱واحد توليدی و صنعتی در استان آذربايجان
شرقی خبر داد .مقامهای محلی و بويژه نماينده بستان آباد
در مجلس شورای اسالمی شامگاه پنجشنبه  ۲۹تير ماه
گفت :در سالهای گذشته  ۳۱۱۱واحد توليدی و صنعتی در
آذربايجان شرقی تعطيل شدند .وی نرخ بيکاری
فارغالتحصيالن دانشگاهی در آذربايجان شرقی را ۹۲
درصد اعالم کرد .در صورتی که مرکز آمار ايران نرخ
بيکاری در آذربايجان شرقی را  ۲.۵درصد اعالم کرده
است.

يکی از کارگران شرکت توليدی پارس نئوپان تنکابن در
استان مازنداران روز دوشنبه  ۲تير ماه در يک اطالع
رسانی اعالم داشت :اين شرکت  ۸۱نفر از کارگرانش را که
قراردادهای يک تا  ۵ماهه داشتند ،اخراج کرده است .اين
کارگر بهانه اخراج اين کارگران را از سوی کارفرما پايين
آمدن تعرفه واردات ،پايين بودن نقدينگی ،افزايش قيمت
مواد اوليه اعالم نمود و گفت :بيش از  ۱۱درصد از
کارگران استان مازندران قراردادهای موقت دارند و همين
موجب شده که امنيت شغلی آنها به خطر بيافتد.

 2۸۸نفر از شاغلین و بازنشستگان تحت

 53۸کارگر کارخانه کِکسازی طبس 1

پوشش صندوق حمایت و بازنشستگی

ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند!

آینده ساز ،در اعتراض به تخلفات قانونی

بر اساس گزارش روز پنجشنبه  ۵۹تير ماه  ۹۵۱کارگر که
در بخشهای فنی کارخانهِ در حال ساختِ کک سازی
طبس به صورت قراردادی مشغول به کارند ۳ ،ماه دستمزد
دريافت نکرده اند .عالوه بر اين ،عيدی سال  ۱۳اين
کارگران نيز پرداخت نشده است .اين کارگران که اکثرا
دارای سوابق  ۸تا  ۹۱ساله هستند می گويند ،پيش از اين
مجموع همکاران شاغل در پروژه ساخت اين واحد کک
سازی به بيش از  ۵۱۱نفر میرسيد که اسفند ماه سال ۱۹
بعد از اتمام ساخت بخش زيادی از پروژه ساختمانی
کارخانه ،حدود  ۹۲۱کارگر پيمانی يکجا اخراج شدند.
شرکت کک طبس تنها توليدکننده کک متالورژی با
تکنولوژی بازيافت حرارتی در ايران و خاورميانه است.

این صندوق در تهران تجمع کردند!

عملیات بهسازی از کار بیکار شدند!

کارگران رسمی و قراردادیِ نورد لوله
اهواز سه ماه دستمزد دریافت نکرده اند!
به گزارش تعدادی از کارگران کارخانه نورد لوله اهواز در
استان خوزستان ،به تاريخ اول تير ماه از مجموع ۱۱۱
کارگری که در اين واحد صنعتی مشغول به کارند  ۲۱۱نفر
رسمی و  ۲۱۱کارگر ديگر به واسطه پيمانکار مشغول
کارند .اما هر  ۱۱۱کارگر با دستمزدهای پرداخت نشده
مواجه اند .معوقات مزدی کارگران رسمی تا حدود  ۵ماه و
در مقابل مطالبات مزدی کارگران پيمانکاری تا نزديک به
 ۰ماه است که پرداخت نشده است.

همان زمان نبايد اجازه اين انتقال را میدادند .معترضان
افزودند :ما تا دستيابی به مطالباتمان از همه مجاری قانونی
استفاده خواهيم کرد و هماکنون نيز در حال پيگيری اين
مطالبات از طريق مجلس هستيم.

بر اساس گزارشی به تاريخ جمعه  ۲۳تير ماه ،کارخانه
کاشی زرين خراسان که کيلومتر  ۱جاده تربت حيدريه به
مشهد فعاليت توليدی دارد به دليل آنچه از سوی کارفرما
بحران در منابع مالی عنوان شده ،از اول تير ماه سال
جاری موقتا تعطيل شده است و حدود  ۲۱۱کارگر شاغل
در اين واحد توليدی با  ۲ماه مزد معوقه هم اکنون بيکار
شده اند .گزارش به نقل از کارگران می افزايد :بیتوجهی
مديران اين واحد توليد در پرداخت مطالبات کارگران باعث
شده کارگران بعد ازتعطيلی کارخانه طی دفعاتی مقابل
درب ورودی کارخانه و مقابل ساختمان فرمانداری تربت
حيدريه دست به اعتراض صنفی بزنند .همچنين کارگران
افزودند :مشکالت اين کارخانه درست بعد از واگذاری نيمی
از سهام کارخانه ( ۳۲درصد) به يکی از شرکتهای سرمايه
گذاری آغاز شده است.

 4۸۸کارگر به علت انجام تعمیرات و
روز جمعه  ۹تير ماه اعالم شد که کارخانه پرديس سرام پاژ
در استان خراسان رضوی که در زمينه ساخت انواع کاشی
وسراميک فعاليت دارد ،به دليل آنچه از سوی کارفرما
انجام تعميرات و نوسازی ماشين آالت عنوان شده ،موقتا
تعطيل شده است و حدود  ۹۱۱کارگر از مجموع ۰۳۱
کارگر اين واحد صنعتی موقتا بيکار شدهاند .کارگران اين
واحد صنعتی می گويند :در حالی که اين کارخانه از خرداد
ماه سال جاری تعطيل اعالم شده است ،کارفرمای اين
واحد توليدی با نگه داشتن حدود  ۲۳۱نفر از کارگران از
اول خرداد ماه کليه خطوط توليد کارخانه را به منظور
بهسازی و انجام تعميرات کلی تا زمان اصالح ،غيرفعال و
تعطيل کرده است.
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ظهر روز دوشنبه  ۹۹تير ماه ،بيش از  ۲۱۱نفر از شاغلين و
بازنشستگان تحت پوشش صندوق حمايت و بازنشستگی
آينده ساز در شهرک والفجر تهران مقابل ساختمان
مديريت صنعتی تجمع کردند .اين تجمع اعتراضی از
ساعت  ۹۳و سی دقيقه شروع شد و مشموالن اين صندوق
که غالبا در شرکتهای خودروسازی سابقه اشتغال دارند به
تهران آمدند تا اعتراض خود نسبت به تخلفات قانونی
مديران صندوق حمايت و بازنشستگان را به گوش
مسئوالن برسانند .تعدادی از تجمع کنندگان گفتند :ما
خواستار اجرا شدن مقررات تامين اجتماعی در مورد خود و
ديگر کارگرانی هستيم که بر خالف قوانين مصوب از بدو
استخدام تاکنون به صورت ناخواسته به عضويت اين
صندوق درآمدهاند .بر اساس اين گزارش :از اواخر دهه ۰۱
شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنايع بيمه
اجباری ،بخشی از کارگران شاغل خود را از صندوق تامين
اجتماعی به اين صندوق خصوصی منتقل کرده است.
تجمع کنندگان میگويند :از نظر ما اين صندوق غيرقانونی
است و مسئوالن سازمان تامين اجتماعی و وزارت کار از

 ۰۸کارگر شرکت تولیدی پارس نئوپان
تنکابن توسط کارفرما اخراج شدند!

افزایش  43درصدی مرگ و میر ناشی از
حوادث کار در استان لرستان!
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان
لرستان با بيان اينکه سال گذشته  ۲۱نفر در اين استان بر
اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند ،اظهار
داشت :شمار جان باختگان حوادث کار در سال  ۱۹نسبت
به مدت مشابه سال  ،۱۵به ميزان  ۹۲ .۸درصد افزايش
يافته است .شمار جان باختگان حوادث کار در سال ۱۵
تعداد  ۹۹نفر بوده است ،که از اين تعداد  ۹۵نفر مرد و يک
نفر زن بوده است .در سال  ۰۹۵ ،۱۹نفر در سوانح ناشی از
کار مجروح و مصدوم شدهاند که از نظر جنسيت  ۰۲۲نفر
از مجروحان مرد و  ۲۹نفر زن بودهاند .وی سقوط از
بلندی ،اصابت جسم سخت ،سوختگی ،برق گرفتگی و
کمبود اکسيژن را از مهمترين عوامل فوت ناشی از حوادث
کار دانست.

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

ماهنامه کارگری

شماره  ،3۸تیر 5331

5۸

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!

