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ماهنامه کارگری

از کارگران چریک فدائی خلق

کشته شدن يک کارگر معترض به دست

بياموزیم!

نيرو های سرکوبگر جموری اسالمی!

سرسخن:
بخشنامه ای که همۀ ارتجاع
جمهوری اسالمی را
به نمایش گذاشت!
خبرگزاری تسنیم در دوم آذر ماه متن بخشنامه ای را
منتشر کرد که در  ۹۱آبان ماه سال جاری از طرف رئیس
حوزه قضایی دادگاه عمومی بندر امام صادر شده است .در
این بخشنامه که آشکارا برای خفه کردن صدای اعتراض
کارگران به بدیهی ترین حقوق خود تنظیم گشته ،تجمع
اعتراضی کارگران اخالل در نظم شرکت های پتروشیمی
تلقی شده و با این اخطار که "با هر گونه تجمع غیر قانونی
و اخالل در نظم شرکت ها برخورد خواهد شد" کارگران
مورد تهدید قرار گرفته و از تجمعات اعتراضی منع شده
اند .پس از چنین تهدید و ارعاب ها ،این راه از طرف صادر
کننده این بخشنامه جلوی پای کارگران گذاشته شده که
هر کارگر که به حق و حقوق خود اعتراض دارد باید خود
به دادگاه مراجعه کرده و ...
صدور بخشنامه سرکوبگرانه اخیر از طرف دادگستری کل
استان خوزستان بخش بندر امام خمینی علیه کارگران و
تهدید کارگران معترض به پیگرد قانونی به دلیل مطالبۀ
حقوق طبیعی خویش ،جلوه ای دیگر از اوج بی شرمی
کارگزاران جمهوری اسالمی و ماهیت کارگر ستیز
دیکتاتوری حاکم را به نمایش گذارده است .می دانیم که
رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی در طول حیات سراپا
ننگین خود جهت تشدید سرکوب اعتراضات و مبارزات آن
ها به هر ترفند ارتجاعی و سرکوبگرانه ،از اخراج و فشار بر
کارگران معترض گرفته تا ضرب و شتم و بریدن زبان و
حتی ترور کارگران معترضی که خواهان احقاق حقوق
صنفی خود و همکارانشان در محیط های کارگری بوده اند
متوسل شده است .اما بخشنامه اخیر فراز جدیدی از تعرض
جمهوری اسالمی به حقوق بدیهی و انسانی طبقه کارگر
ایران را به نمایش می گذارد .بر اساس این بخشنامه که از
سوی خبرگزاری کار ایران ایلنا نیز منتشر شده است
"تجمع و اخالل در نظم شرکتهای پتروشیمی خالف
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عصر روز سهشنبه  42آذر ماه کارگرانی که نسبت به روند
استخدام در پاالیشگاه گاز بیدبلند  4بهبهان معترض بودند
مبادرت به یک تجمع اعتراضی نمودند .به دنبال این تجمع
اعتراضی ماموران نیروی انتظامی بالفاصله دخالت کرده و
به معترضین یورش بردند .درگیری ماموران با کارگران

رفيق مرتضی مداح (شهاب)

باعث بسته شدن مسیر ارتباطی بهبهان به اهواز و ترافیک

رفیق مرتضی مداح (کاک شهاب) کارگر مبارزی بود که در

سنگین شد .با هجوم نیرو های سرکوبگر جمهوری

همان اوان زندگی اش با چهره سیاه رنج و مرارت آشنا

اسالمی به معترضین که بیشتر اهل روستای شهرویی

گشته بود .او کارگری بود که شرایط زندگی مجبورش

بهبهان بودند یکی از کارگران کشته و حداقل دو کارگر

کرده بود مایحتاج زندگی خانواده اش را از طریق کار در

دیگر مجروح شدند .جالب است که فرمانده انتظامی

کارگاه های مختلف صنعتی تأمین کند .از این رو شرایط

خوزستان پس از این رویداد خونین با وقاحت ویژه همه

کار و استثمار بی رحمانه کارفرمایان خیلی زود وی را با

پاسداران جمهوری اسالمی اعالم کرد که ":عصر روز

درد و رنج کارگران آشنا کرده و کینه طبقاتی را در دلش

سهشنبه برخی ساکنان روستای شهرویی

بارور نمود ،کینه ای که عزم او را برای نابودی نظم

بهبهان که نسبت به روند استخدام در

ظالمانه سرمایه داری راسخ تر کرد .رفیق مرتضی که در

پاالیشگاه گاز بیدبلند  ۲معترض بودند از طریق
برپایی تجمع مسیر بهبهان به رامهرمز را
بستند .پس از این اتفاق ماموران نیروی
انتظامی بالفاصله وارد عمل شدند و سعی در

یک خانواده ستمدیده در کرمانشاه به دنیا آمده و در جریان
کار و زندگی ماهیت استثمارگرانه کارفرمایان را تجربه
کرده و شناخته بود ،با رشد مبارزات ضد امپریالیستی خلق
های ایران در سال های  ۶۵و  ۶۵و حاکم شدن فضای
سیاسی گسترده در جامعه ،در کنار هم نسل های خود با

آرام کردن تجمع کنندگان و بازگشایی مسیر را

اشتیاق به مبارزه سیاسی روی آورد .او به اعتبار آگاهی اش

داشتند که برخی افراد حاضر در این تجمع

فریب تبلیغات سردمداران مکار جمهوری اسالمی را

اقدام به تیراندازی کرده و در نتیجه یکی از

نخورده و با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی از

اهالی روستا کشته و دو نفر دیگر زخمی شد".

همان ابتدا علیه آن وارد مبارزه شد .با یورش سازمان یافته

پاسدار بیشرم جمهوری اسالمی در ادامه این خزعبالت می

جمهوری اسالمی به توده ها و سازمان های سیاسی در

گوید ":پلیس توانست این تجمع را در اسرع وقت ممکن

سال  ،۵۶او نیز همچون خیلی از کارگران و فعالین سیاسی

مدیریت و حاضران را پراکنده کند" .کشته شدن یک

تحت پیگرد قرار گرفت و به اجبار زندگی مخفی در پیش

کارگر و مجروح شدن دو کارگر دیگر معنای مدیریت در

گرفته و پس از مدتی خانواده خود را ترک کرده و برای

جمهوری اسالمی به نفع سرمایه داران را بار دیگر در

تداوم و تشدید مبارزه علیه رژیم سرکوبگر جمهوری

مقابل چشم کارگران قرار می دهد.

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!
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قانون و مقررات است و طبق قانون برخورد قضایی به
عمل می آید" .واضح است که علت صدور چنین بخشنامه
ای که همه ارتجاع جمهوری اسالمی را یک جا به نمایش
گذاشته است همانا تداوم تجمعات اعتراضی کارگران و
کارمندان بعضی از شرکت های پتروشیمی در عسلویه
بندرامام خمینی می باشد .در بخشنامه مزبور این واقعیت
چنین مورد تاکید قرار گرفته است "با توجه به تجمعهای
غیر قانونی بعضی از کارگران و کارمندان در بعضی از
شرکت های پتروشیمی الزم است جهت توجیه و جلوگیری
از وقوع جرم موارد ذیل رعایت شود در غیر
اینصورت وفق مقررات با مخاطبان برخورد قضایی
خواهد شد ".واقعیت این است که کارگران عسلویه
که یکی از تحت ستم ترین کارگران ایران می
باشند در شرایطی که کارفرمایان دسترنج آنها را به
جیب زده و ماه ها حقوقی به آنها نمی دهند برای
برخورداری از حقوق صنفی خویش و دریافت حقوق
و مزایای عقب مانده و احیاناً بهبود شرایط کار
راهی جز تجمع های مسالمت آمیز برای رساندن
صدای خود به گوش جامعه ندارند .اگر روی این
واقعیت تأمل کنیم که به صورتی که در قانون کار
خود رژیم تصریح شده سرمایه داران و کارفرمایان
موظف به پرداخت مزد کارگر در زمان معین می
باشند ،آنگاه عمق ارتجاعی بودن بخش نامه ضد
کارگری دادگستری خوزستان هر چه بیشتر خود را
نمایان می سازد ،چرا که این بخشنامه در دفاع از
منافع سرمایه داران و کارفرمایان زالو صفت و
چپاول گر حاکم ،کارگرانی را که جهت دریافت حقوق های
پرداخت نشده خود مبادرت به تجمع می کنند -یعنی به
نقض "قانون" از طرف کارفرما اعتراض دارند -را مجرم
اعالم کرده و تهدید می کند که اگر از " اخالل در نظم
شرکتها" دست برندارند با آنها برخورد قضایی خواهد شد.
معنای برخورد قضائی را هم در جمهوری اسالمی کمتر
کسی پیدا می شود که نداند و یا خود تجربه نکرده باشد.
"برخورد قضایی" در قاموس این رژیم کارگر ستیز یعنی
دستگیری و بازداشت ،قرار دادن او در یکی از بدترین
شرایط شکنجه و بعد احیاناً کشاندن به دادگاهی ساختگی
یا به یک بی دادگاه و سرانجام جریمه و زندان و ...هر
چند در تبلیغات ریاکارانه ،دادگستری جمهوری اسالمی هم
مدعی است که حامی کسانی است که حقی از آنها پایمال
شده اما همانطور که دیده می شود این دادگستری به جای
این که به کارفرماها و شرکت ها اخطار کند که اگر حقوق
کارگران را نپردازند -یعنی قانون کار را نقض کنند -طبق
قانون کار با آن ها برخورد خواهد کرد ،با بی شرمی تمام و
به طور تمام قد به دفاع از کارفرمایان و صاحبان شرکت ها
برخاسته و کارگران تحت ظلم و ستم قرار گرفته را مورد
تهدید و ارعاب قرار می دهد .بخشنامه صادر شده از طرف
دادگستری خوزستان تحت دولت روحانی یکی از سندهای

رسوائی است که نشان می دهد که جمهوری اسالمی و
دولت مدعی اعتدال روحانی چگونه با چنگ و دندان از
بورژوازی قانون شکن حاکم دفاع می کنند.
در سال های اخیر با رشد روز افزون اعتراضات کارگری و
تبدیل جریان این اعتراضات و اعتصابات کارگری به امری
رایج در جامعه تحت سیطره سیستم سرمایه داری وابسته
حاکم ،سرمایه دارن استثمارگر و حامیانشان به تاکتیک ضد
خلقی جدیدی دست زده اند .به کرات مشاهده می شود که
سرمایه داران عالوه بر تمامی تمهیدات سرکوبگرانه
موجود ،برای خفه کردن صدای اعتراض کارگران ،آن هم
اغلب برای دریافت حقوق کاری که انجام داده اند ،در

جریان تجمع اعتراضی کارگران ،به شکایت از کارگران
معترض و مقابله با آنها از طریق کشاندن کارگران آگاه به
دادگاه ها متوسل شده اند .بارها نیز با توسل کارفرماها به
دادگاه ها شاهد دستگیری و دادگاهی شدن کارگران
معترض به جرم درخواست حقوق عادالنه و قانونی اشان
بوده ایم .در چنین اوضاعی ،صدور بخشنامه مورد بحث که
از سوی خبرگزاری های جمهوری اسالمی هم وسیعا
منعکس شده است خبر از این می دهد که سرمایه داران
حاکم و رژیم مدافع آن ها یعنی جمهوری اسالمی به
زورگویی و اجحاف حقوق کارگران تا حد بسیار ظالمانه
کنونی نیز راضی نبوده و در تقابل با موج گسترده
اعتراضات و اعتصابات کارگری با وقاحت تمام درصدداند
تا قوه قضائیه را هم در کنار نیروهای انتظامی برای
سرکوب هر چه فزون تر کارگران وسیعاً وارد میدان کنند.
به واقع ،اکنون مقامات حکومت می کوشند تا با لولوی قوه
قضائیه و دادگاه و زندان ،کارگران معترض را مجبور به
سکوت و تمکین در مقابل حق کشی های کارفرماها
نمایند و به عبارت دیگر بردگی کامل کارگران در دستان
سرمایه داران خونخوار را ،آن هم در قرن بیست و یکم
قانونی سازند .در شرایطی که سرمایه دار تنها با به
کارگیری نیروی کار و استثمار کارگر است که امکان می
یابد با تداوم کسب ارزش اضافه ،سرمایه خود را فزونی
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بخشد واضح است که توقف تولید یعنی ضربه زدن به
جیب سرمایه دار .اما سرمایه دارها نه فقط از این لحاظ از
اعتصاب کارگران همیشه وحشت دارند بلکه این را نیز به
خوبی می دانند که جدا از این که حرکت های متحدانه
طبقه کارگر جیب آنها را نشانه می رود قدرت سروری
اشان را هم زیر سئوال می برد .از سوی دیگر اعتصاب و
حرکت مشترک کارگران باعث می شود که کارگران به
قدرت خود پی برده و نسبت به کسب مطالبات اشان
امیدوارتر گردند و در صورت موفقیت ،کارگران واحدهای
تولیدی دیگر را نیز جهت کسب خواست های خود تشویق
نمایند .اما حتی در صورت عدم موفقیت ،که اعتراضات
کارگران ایران اغلب با آن و حتی به خصوص با
سرکوب مبارزات خود مواجه اند ،کارگران به راه
های جدی تر مبارزه که باید آن ها را از شرایط
ظالمانه کنونی رهائی دهند می اندیشند.
به طور کلی ،بخشنامه اخیر را باید در ادامه
تالش های جمهوری اسالمی جهت ممانعت از
شکل گیری اعتصابات کارگری دید .امری که بار
دیگر نشان می دهد که برای جمهوری اسالمی
همان قدر که اتحاد کارفرمایان مجاز و حیاتی
است و به آنها امکان می دهد که دور هم جمع
شده و علیه کارگران و مطالبات برحق اشان
دسیسه بچینند اما اتحاد کارگران و مبارزه آن ها
برای حقوق قانونا پذیرفته شده اشان گناهی
نابخشودنی است .اما علیرغم همه این تشبثات ،از
آن جا که کارگران برای رسیدن به حقوق خود
چاره ای جز مبارزه و اعتصاب به عنوان یکی از
اشکال مبارزاتی خود ندارند ،به چنین بخشنامه
هائی وقعی ننهاده و همانطور که بی اعتنا به چماق
نیروهای انتظامی رژیم با خواباندن تولید ،پیگیر حقوق و
مطالبات برحق خود هستند ،در عمل با تداوم مبارزات خود
پاسخ چنین بخشنامه هائی را هم خواهند داد .به خصوص
که تجربه به کارگران آموخته است که کارفرماها و دولت
که در جامعه ما خود بزرگترین کارفرمای کشور است،
پایبند هیچ منطق در جهت پاسخگوئی به درخواست های
عادالنه کارگران نیستند و آن ها تنها با مبارزه متحد و
مصممانه خود و تحت فشار توقف تولید ممکن است
کارفرماها و دولت را مجبور به دادن حداقل ای از حقوق
کارگران بکنند .کارگران ما در جریان مبارزه خود قادر می
شوند که دشمنان خود را که در چهره های مختلف ظاهر
می شوند ،بهتر شناخته و اتحاد طبقاتی خود را مستحکم تر
سازند .آن ها بیش از پیش می آموزند که برای رسیدن به
خواست های خود و رهائی از زیر ستم نظام ظالمانه حاکم،
صرف مبارزه صنفی با کارفرمایان و دولت کارساز نیست.
تجربه نشان داده که سلطه سرمایه دارها و رژیم حامی
اشان را بدون مبارزه سیاسی همه جانبه و به کار گیری
همه اشکال مبارزاتی که اعمال قهر انقالبی اساس آن را
تشکیل می دهد ،نمی توان نابود ساخت .این امری است
که رهائی واقعی کارگران در آن نهفته است.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
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اسالمی به کردستان رفت تا به جنبش خلق کرد پیوسته و

در این مبارزه طوالنی صرف ادعای کمونیست بودن کافی

زندگی محو سازند .متأسفانه هنوز چند روز از یکی از

انرژی مبارزاتی خود را در نبرد مسلحانه با رژیم جمهوری

نیست بلکه جنبش خلق کرد زمانی می تواند مبارزه را تا

عملیات نظامی یک دسته از پیشمرگان چریکهای فدائی

اسالمی صرف نماید.

سرنگونی جمهوری اسالمی و همه دشمنان خود پیش ببرد

خلق در منطقه سویسنایتی به تاریخ  42اردیبهشت ۹۶۵۶

او که در کردستان در آغاز به سازمان کومه له پیوسته بود

که تحت یک رهبری به راستی کمونیستی قرار گیرد،

که رفیق مرتضی (کاک شهاب) فعاالنه در آن شرکت

با شروع درگیری های حقیر و غیر انقالبی بین حزب

رهبری ای که از تفرقه در صفوف نیروهای جنبش اجتناب

داشت نمی گذشت که او در  ۶۶اردیبهشت ماه همان سال

دمکرات و کومله از آنجا که این درگیری ها را در تقابل با

کرده و قابلیت متحد ساختن نیروهای مختلف جنبش را

در یک حادثه ناگوار برق گرفتگی برای همیشه یارانش را

منافع خلق کرد می دانست به مخالفت با سیاست ها،

داشته باشد.

ترک نمود.

نظرات و به اصطالح تحلیل هائی که به چنین درگیری

رفیق مرتضی با پیوستن به صفوف پیشمرگان چریکهای

واقعیتی است که انقالبیون جان بر کف بسیاری بوده اند

هائی در صفوف پیشمرگان کومه له دامن زده و آن را

فدائی خلق که در میان آنها کاک شهاب نامیده می شد به

که علیرغم شرکت در پر مخاطره ترین نبردها در موقعیتی

توجیه می کردند برخاست .در تداوم این اعتراضات بود که

مطالعه تحلیل ها و مواضع سازمان در زمینه های مختلف

با مرگ مواجه شده اند که انتظار آن نمی رفته است .کاک

وی سازمان کومه له را ترک کرده و در فروردین سال ۵2

پرداخت و در رابطه با جنبش خلق کرد ،با مطالعه مواضع

شهاب ،رفیق کارگر ،مرتضی مداح نیز یکی از آن انقالبیون

به صفوف چریکهای فدائی خلق پیوست.

چریکهای فدائی خلق در مورد درگیری های بین حزب

بود .البته آنچه که برای این کارگر مبارز اهمیت داشت آن

رفیق مرتضی به تجربه دریافته بود که دامن زدن به

دمکرات با کومله و به طور اساسی در مورد چگونگی حل

بود که تا آخرین لحظه زندگی اش برای پیروزی و سعادت

اختالفات بین نیروهای مختلف درگیر در جنگ علیه

مساله ملی در کردستان هر چه بیشتر و عمیق تر به

کارگران و ستمدیدگان از پای ننشیند ،و همینطور نیز بود.

جمهوری اسالمی که در صفوف کومه له با نام اعتقاد به

درستی این مواضع پی برده و همسانی فکری خود را با

رفیق مرتضی مداح ،کارگر آگاهی بود که در طول زندگی

کمونیسم و حزب کمونیست انجام می شد فقط به سود

آنها اعالم نمود .او به این نتیجه رسیده بود که حل مساله

کوتاه و مبارزاتی اش با دشمن طبقاتی خود به رزم

دشمنان خلق کرد و همچنین دیگر خلق های ستمدیده

ملی وابسته است به نابودی سلطه امپریالیسم و نظام

برخاست و سالح بر کف ،زندگی اش را صرف رهائی

ایران می باشد و معتقد بود که جنبش خلق کرد تنها زمانی

سرمایه داری وابسته در سراسر ایران و تنها در ویرانه

کارگران و ستمدیدگان کرد.

امکان می یابد در جنگ با جمهوری اسالمی به موفقیت

نابودی چنین سلطه اهریمنی است که توده ها امکان می

یاد رفیق کارگر ،مرتضی مداح گرامی و راهش پر رهرو

دست یابد که اوال همه نیروهای موجود در جنبش با هم

یابند در محیطی آزاد و دمکراتیک ،اراده آزاد خود را به

باد!

متحد شده و در صفی واحد علیه دشمن بجنگند و در ثانی

نمایش بگذارند و ستم ملی را برای همیشه از صحنه

کارگران معترض از خوردن وعده غذايی

است که :از زمانی که مالکیت و مدیریت این  ۵واحد

کارکنان این پتروشیمیها زد .اگرچه پس از اعتراض این

پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده است ،وزارت

کارکنان مدیران هلدینگ از وزارت نفت خواستند که برای

نفت رابطه استخدامی خود را با آنها قطع کرده و در عین

حذف آنها از سیستم جامع نفت دست نگهدارند اما کارکنان

حال تا این لحظه کارفرمای جدید در مناسبات خود حاضر

این پتروشیمیها متوجه شدند که عمال پروسه قطع رابطه

نیست تا در چارچوب مقررات قانون کار و تامین اجتماعی

استخدامی آنها با وزارت نفت در حال تکمیل است .بر این

به خواستههای کارگران اعتصابی ،رسیدگی کند .پس از

اساس ،کارکنان پتروشیمیهای زیر مجموعه هلدینگ

آغاز اعتصاب غذای کارگران رسمی شرکت هلدینگ خلیج

خلیجفارس در ماهشهر و عسلویه که تعداد آنها به ۵۶۶۶

فارس ،بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت ،با ارسال نامهای به

نفر بالغ میشود در دو سال اخیر به مراجع مختلف از جمله

علی ربیعی ،وزیر کار ،رفاه و امور اجتماعی ،مساله را از سر

وزارت نفت ،مجلس و نهاد ریاست جمهوری مراجعه کرده

خود باز کرده و حل مشکل استخدامی این کارگران را به

و همزمان مکاتبات متعددی برای حل این مشکل با

وزارت کار ارجاع داد .در بخشی از این نامه آمده است

نهادهای ذیربط انجام دادهاند .در ادامه نفت نیوز به نقل از

محل کارشان ،خوداری کردند!

به گزارش خبر نامه نفت ما به تاریخ سه شنبه  ۹۵آذر ماهِ،
جمعی از کارگران شرکتهای پتروشیمی زیر مجموعه
هلدینگ خلیج فارس ،از روز شنبه  ۹2آذر ماه ،در اعتراض
به آنچه وضعیت نامعلوم شغلی آنها نامیده میشود ،از
خوردن وعده غذایی محل کارشان ،خودداری کردهاند.
کارگران شرکت کننده در این اعتصاب که بیش از شش
هزار نفر برآورد میشوند ،در واحدهای پتروشمی بندرامام،
تندگویان ،بوعلی سینا ،خوزستان ،اروند و مبین مشغول
بکارند .در این گزارش به نقل از کارگران اعتصابی آمده

"کارکنان پتروشیمی اصفهان و دیگر شرکتهای واگذار

خبرگزاری فارس نیز می نویسد :در آخرین اقدام کارکنان

شده مشکالتی دارند اما چون این شرکتها واگذار شدهاند

عسلویه و ماهشهر با هماهنگی یک متن واحد را به عنوان

این مشکالت به وزارت نفت مربوط نیست و لطفا شما آن

طومار اعتراضی تنظیم و با امضای کارکنان هر یک از

را پیگیری کنید".

پتروشیمیهای عضو هلدینگ به صورت جداگانه به همه

سایت نفت نیوز در گزارشی که در مورد اعتصاب غذای

نهادهای ذیربط ارسال شد .مجموع امضاهای این طومار

کارگران پتروشیمی ماهشهر و عسلویه منتشر کرده است،

به  ۶۶۶۶عدد بالغ میشود .همزمان کارکنان این

مینویسد :نامه مدیر  ITوزارت نفت به هلدینگ

پتروشیمیها تصمیم گرفتند در اعتراض به تغییر وضعیت

خلیجفارس مبنی بر حذف کارکنان شرکتهای واگذار شده

استخدامی خود اعتصاب غذا و یا الاقل از مراجعه به

از روی سیستم جامع در شرکت نفت ،تیر خالص را به امید

غذاخوریهای محل کار خود در هفته جاری اجتناب کنند.

چارۀ رنجبران وحدت و تشکيالت است!

ماهنامه کارگری
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پنجشنبه  4۵آذر ماه ،یکی از کارگران معترض بخش حمل

کوچکترین و مهمترین خواسته خود را ،اجرای قانون

ونقل پاالیشگاه آبادان در یک اطالع رسانی اعالم داشت:

مشاغل سخت و زیانآور در باره خود ،اعالم کردند.

پااليشگاه آبادان ،در اعتراض به متن

کارگران معترض بخش حمل و نقل پاالیشگاه آبادان ،با

قراردادهای پيمانکار!

وعده رئیس اداره کار آبادان در آخرین روز تجمع ،مبنی بر

اعتصاب  1۳۳کارگرِ پيمانکاری

رسیدگی به مشکالت و پیگیری خواستههای صنفیشان ،به

فازهای 2۳و  24عسلويه،

سر کار خود باز گشتند .در این گزارش به نقل از این کارگر
آمده است که :از زمان خاتمه اعتراض معترضان ،پیمانکار

در اعتراض به معوقات مزدی!

جدید واحد حمل و نقل ،در قراردادهای جدید کار ،حاضر به

حدود  2۶۶نفر از کارگران پیمانکاری شاغل در فازهای 4۶

درج مبلغ مزد و تاریخ شروع و پایان رابطه استخدامی شده

و  4۹عسلویه ،در اعتراض به  2ماه مطالبات مزدی خود ،از

است .اما هنوز در متن این قراردادها به دیگر مزایای شغلی

اوایل هفته گذشته دست از کار کشیدند .دراین گزارش که

اشارهای نشده است.

ایلنا در روز سه شنبه  42آذر ماه ،انعکاس داده است ،آمده

وی در خاتمه با بیان اینکه پیش از این ،قراردادهای کاری

است که :این کارگران که همه نیروهای ماهر و متخصص

صبح روز یکشنبه  44آذر ماه ،نزدیک به  ۵۶کارگر بخش

فاقد تاریخ شروع و پایان ،مزد دریافتی و عنوان و رتبه

هستند ،از ابتدای هفته گذشته نسبت به بی توجهی

حمل و نقل پاالیشگاه آبادان در اعتراض به شیوه تنظیم

شغلی بود ،گفت:ما با اعتماد به وعدههای رئیس اداره کار

پیمانکار در خصوص پرداخت نشدن طلب مزدی خود ،در

قراردادهای جدید کاری خود از سوی پیمانکار ،مقابل درب

آبادان به کارمان بازگشتیم و امیدواریم که طبق این وعده

خوابگاه ها حضور دارند و از رفتن به سر کار خودداری می

شماره  ۹۵این پاالیشگاه تجمع کردند .کارگران می گویند:

خواستههای صنفیمان برآورده شود.

کنند.

ما از طریق شرکت پیمانکاری در بخش حمل ونقل
پاالیشگاه آبادان مشغول به کار هستیم .اما مدیران

کارگران رسمی پتروشيمی خليج فارس،

تجمع  ۰۳۳کارگر کارخانه پارسِ شوش ،در

منعقد نکرده است .بر مبنای این گزارش به نقل از

درجريان اعتراضات خود زنجيره نيروی

اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی!

کارگران آمده است که :پیمانکار جدید پس از آنکه برای

انسانی تشکيل دادند!

دومین سال در مناقصه بخش حمل و نقل پاالیشگاه برنده

جمعی از کارگران رسمی واحدهای زیر مجتمع پتروشیمی

شد ،از ابتدای آذر ماه سال جاری فشار خود را به کارگران

هلندینگ خلیج فارس صبح روز دوشنبه  4۶آذر ماه ،در

برای امضاء قرار دادهایی که یکسویه و بصورت غیر قانونی

ادامه اعتراضات خود و طبق اعالن قبلی ،در محدوده

پیمانکاری در مقام کارفرما طبق قانون کار با ما قرارداد

تنظیم و تدوین شده است ،بیشتر کرده است.

اطراف محل کار خود زنجیره نیروی انسانی تشکیل دادند.

صبح روز دوشنبه  4۶آذر ماه ،برای دومین روز متوالی،

به گزارش ایلنا :در این اجتماع صنفی دستکم  ۹۶۶۶نفر

نزدیک به  ۵۶کارگر بخش حمل و نقل پاالیشگاه آبادان

از کارگران مجتمعهای بندرامام ،بوعلی سینا ،تندگویان،

در اعتراض به شیوه تنظیم قراردادهای جدید کاری خود از

اروند ،فجر خوزستان شرکت داشتند .معترضان تجمع

سوی پیمانکار  ،در مقابل ساختمان منطقه آزاد اروند ،تجمع

صنفی خود را از حوالی ساعت  ۵بامداد روز دوشنبه 4۶

کردند .گزارش به نقل از کارگران می افزاید :پیمانکار جدید

آذرماه شروع و برای مدت نزدیک به یک ساعت و نیم

متن قراردادهای جدید آنها را ،بصورت سفید امضا تنظیم

ادامه دادند .برپاکنندگان این زنجیره انسانی با در دست

کرده است.
کارگران بخش حمل ونقل پاالیشگاه آبادان،در ادامه
اعتراضات بر حق خود صبح روز سه شنبه  42آذر ماه ،باز
هم مبادرت به تجمع کردند .یکی از کارگران حاضر در این
تجمع ،اعالم کرد :در اجتماع امروز رئیس اداره کار به

داشتن پالکارتهایی بر خواسته صنفی خود مبنی بر
برخورداری از مزایای استخدامی و بیمهای قانون وزارت
نفت تاکید داشتهاند.

صبح روز چهارشنبه  4۶آذر ماه ،بیش از  ۶۶۶کارگر
کارخانه کاغذ سازی پارسِ شوش در استان خوزستان ،در
اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی ،از مهر ماه سال
جاری تا امروز ،درمقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.
بر اساس این گزارش :کارگران این مجتمع صنعتی با
احتساب آذر ماه نزدیک به  ۶ماه معوقات مزدی طلبکارند و
همچنین گفته میشود که حق بیمه آنها همسان با
حقوق ،هنوز به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت

تجمع  3۳۳آتش نشان تهرانی

نشده و در حال حاضر اداره تامین اجتماعی شهرستان

دادند که در جلسه عصر امروز به مشکالت آنها رسیدگی

در اعتراض به عدم اجرای قانون

شوش راضی به تمدید دفترچههای درمان کارگران

خواهند کرد .وی با تاکید بر اینکه ما خواستار تنطیم قرارداد

مشاغل سخت و زيان آور!

همراه پیمانکار در جمع معترضین حاضر شده اند و وعده

کاری هستیم که مفاد آن قانونی باشد .اگر کارفرما بخواهد
به خواسته ما کارگرانِ واحد حمل و نقل ،بی توجه ای کند،
به اعتصاب و تجمع خود ،ادامه می دهیم .در ادامه
اعتراضات کارگران و مذاکرات انجام شده سرانجام روز

حدود  ۶۶۶نفر از آتشنشانان سازمان آتشنشانی تهران،
صبح روز یکشنبه  44آذر ماه ،در اعتراض به عدم اجرای
قانون مشاغل سخت و زیانآور درباره خود و همکارانشان
مقابل ساختمان مرکزی شهرداری تهران تجمع کرده و

نمیشود .یکی از کارگران معترض می گوید :از حدود
یکسال پیش که مدیریت کارخانه به بخش خصوصی
واگذار شده است ،مشکالت کارخانه آغاز شده و محاسبات
حقوقی بیش از  ۵۶۶کارگر این واحد تولیدی ،بهم ریخته
است.

تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!

ماهنامه کارگری
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۰
سر کنند و روز دوشنبه  ۹۵آذر ماه ،در مقابل وزارت دارایی

این موضوع بیتوجهی کردهاند و سکوت آنان موجب

همکار خود به تهران آمدهايم!

تجمع کنند .بر اساس این گزارش در حین تجمع کارگران

گسترش اعتراضات کارگری در این معدن شده است.

معترض یکی از بازنشستگانی که برای نصب پالکارد

در ادامه اعتراض معدن کاران روز دوشنبه  ۹۵آذر ماه ،یکی

صبح روز یکشنبه یکم آذر ماه ،نزدیک به  ۶۶۶کارگر

اعتراضی تالش می کرد ،سکته کرده و پس از انتقال به

شاغل در شرکتهای برق منطقهای وزارت نیرو ،مقابل

از کارگران معترض معدن طرزه در یک اطالع رسانی

بیمارستان اعالم شد که وی فوت کرده است .خبر فوت

ساختمان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در تهران،

اعالم کرد :تجمع روز شنبه  ۹2آذر ماهِ ما ،در حالی خاتمه

این کارگر باعث شد که خشم دیگر کارگران بازنشسته هر

مبادرت به یک تجمع اعتراضی کردند .کارگران در توضیح

یافت که همان روز کارفرما در جمع ما حاضر شد و وعده

چه بیشتر برانگیخته شود و از این رو آنها شعارهایی علیه

علت تجمع خود گفتند :با وجود تخصصی و مستمر بودن

داد که به محض وصول مطالبات مزدی ،طلب کارگران را

وزارت دارایی و دولت سر دادند .در همین حین کارگر

ماهیت شغلمان هنوز در پرونده استخدامی ما هیچ اشارهای

پرداخت خواهد کرد .اما کارفرما به صورت مشخص موعد

بازنشسته دیگری نیز دچار عارضه قلبی شده و به

به مدرک تحصیلی ،تخصص و سمت شغلی نشده است.

مشخصی را برای پرداخت قطعی مطالبات مزدی تعیین

بیمارستان منتقل شد.

نکرده است .به گفته این کارگر؛ کارفرما در شرایط کنونی

ما از سراسر کشور به نمايندگی از 1۰۳۳

کارگران معترض می گویند :ما از سراسر کشور به

از همه خواسته است که تا زمان وصول طلب شرکت ،به

نمایندگی از  ۰۰۴۴همکار خود به تهران

به دنبال این اتفاقات وزیر دارایی به اجبار در میان

همکاری خود ادامه دهند و یا اگر فرصت شغلی بهتری را

آمدهایم تا در این اجتماع صدای اعتراض خود را به

بازنشستگان معترض حضور یافته و تاکید کرد که

سراغ دارند هرچه زودتر تسویه حساب کنند.

گوش مسئولین برسانیم .همچنین تجمع کنندگان

مشکالت آنان پیگیری شده و تا اسفند ماه حل خواهد شد.

میگویند :قراردادهای کاری ما مستقیم و یکساله منعقد

وزیر دارائی در رابطه با خواسته های کارگران وعده داد:

شرکت کيسون و  38۳کارگر اخراجی

میشود اما کارفرما هیچ تضمینی برای تمدید و استمرار

مابهالتفاوت اضافه حقوقها از سال  ۱۶پرداخت خواهد شد،

رابطه شغلی ارائه نمیدهد .سالها به عنوان اپراتور شرکتی

هزینه های درمانیِ دفترچه های بیمه خدمات درمانی،

پروژه قطار شهری اهواز!

در این مجموعه کارکردیم و در سال های پایانی دهه

شامل ویزیت پزشکی ،داروخانهای ،آزمایشگاهی و

یکی از کارگران پروژه قطار شهری اهواز صبح روز دوشنبه

 ۰۴پس از برگزاری تجمعهای صنفی متعدد

عکسبرداری نیز پرداخت خواهد شد .از دیگر تعهدات وزیر

 ۹۵آذر ماه ،اعالم کرد :مسئولین شرکت کیسون پس از

توانستیم از مصوبه دولت وقت استفاده کرده و

دارایی به معترضان عدم ادغام صندوق بازنشستگی فوالد

اخراج  ۶۵۶کارگر پیمانی این کارگاه ،فعالیت پروژه

اصفهان در تامین اجتماعی بود .وزیر دارائی این وعده ها را

قطارشهری اهواز را از روز سه شنبه  ۹4آبان ماه سال

اعالم کرد تا کارگران بازنشسته فوالد تصمیم به بازگشت

جاری ،متوقف کرده اند .به گفته این کارگردر حال حاضر

به شهرهای خود بگیرند.

به جز چند نگهبان و کارمند اداری ،کارگر دیگری در این

وضعیت استخدامی خود را به قرارداد مستقیم
تبدیل کنیم .

کارگاه حاضر نمیشود .بر اساس گزارش این کارگر،

جان باختن يکی از کارگران در جريان
تجمع  ۰۳۳کارگر بازنشستۀ فوالد اصفهان
در تهران!

بر اساس گزارشات منتشر شده به تاریخ چهارشنبه  ۹۵آذر
ماهِ ۶۶۶ ،کارگر بازنشسته فوالد اصفهان که به دلیل عدم
پاسخگوئی مراجع ذیربط به خواسته هایشان از اصفهان،
تهران ،کرج و سایر شهرها به تهران آمده بودند .روز
یکشنبه  ۹۶آذر ماه ،در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع
کرده و پیگیر مطالبات خود شدند .ولی از آنجا که دفتر
ریاست جمهوری پاسخی به خواستهای کارگران معترض

کارگران معدن زغال سنگ طزره ،در

کارگران بعد از اخراج برای بازگشت به کار و دریافت
مطالبات معوقه به صورت مجزا به اداره کار اهواز شکایت

اعتراض به عدم پرداخت مطالبات

کردهاند و هنوز برای دریافت مقرری بیمه بیکاری

مزدی،دست از کار کشيدند!

به اداره کار معرفی نشدهاند .در عین حال بعد از

یکی از کارگران معدن زغال سنگ طزره خبر داد که صبح

برگزاری تجمعات مختلف در اهواز ،مسولین شرکت

روز شنبه  ۹2آذر ماه ،بیش از هزار کارگر معدن زغال

کیسون وعده رسیدگی به وضعیت کارگران قطار شهری را

سنگ طزره از زیر مجموعههای معادن زغال سنگ

داده بودند اما با گذشت بیش از یک ماه هنوز درخواست

البرزشرقی در اعتراض به تعویق یک ماه و نیم حقوق،

اشتغال و پرداخت معوقات مزدی آنها براورده نشده است.

دست از کار کشیده و محل کار خود را تر ک کردهاند.

وی در ادامه افزود :ما همچنان آمادهایم تا ضمن دریافت

نیمی از این کارگران مقابل رختکن و نیمی دیگر مقابل

معوقات مزدی به همکاری خود ادامه دهیم .یکی دیگراز

ساختمان اداری معدن تجمع کرده اند .این کارگر از قول

کارگران در این باره میگوید" :تا االن اعالم کردهاند که

همکاران معترض خودمی گوید :با اینکه باالخره کارفرما

کارگران به صورت گروهی بروند و تسویه حساب کامل

روز سه شنبه  ۹۶آذر ماه بخشی از حقوق کارگران را

کنند و در حال حاضر هم باید منتظر بمانیم ببینیم تکلیف

پرداخت کرده اما در حال حاضر هنوز کارگران نیمی از

کارگاه چه میشود تا پس از آن به دنبال بازگشت به کار و

حقوق مهر و حقوق کامل آبان ماه  ۱2را دریافت نکردهاند.

دریافت مقرری بیمه بیکاری باشیم ".به گفته این کارگر:

کارگر مزبور می گوید :با وجود آنکه کارگران در چندین

در شرایط فعلی استفاده از مقرری بیمه بیکاری به نفع ما

نوبت از مسئوالن شهرستانی و مدیران معدن خواسته بودند

نیست و در سوابق بیمه کارگران در آینده مشکل ایجاد

به مشکالت این معدن رسیدگی شود .اما آنان نسبت به

نداد آنها ناچار شدند شب را در مسجد دخانیات با یک پتو

پيروز باد انقالب! زنده باد کمونيسم!

میکند.
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 ۰ماه اضافه کاریِ خود شدند ،در بین این کارگران

کارگر واگن پارس در مقابل ساختمان اداره کل امور

معترض کارگرانی با سابقه خدمت بیش از  ۹4سال در مترو

مالیاتی استان مرکزی برگزار شد؛ مسئوالن این نهاد دولتی

نیز حضور داشتند .این کارگران حدود یکسال است که

به تجمع کنندگان وعده دادند که دسترسی کارفرما را برای

تحت نظر پیمانکار جدید مشغول به کارند و تاکنون

پرداخت یک ماه از چهار ماه مزد معوقه باز خواهند کرد .با

نتوانستهاند با کارفرما گفتگو کنند .نمایندهای هم که

گذشت یک روز از این ماجرا هنوز وعده داده شده محقق

کارفرما برای رسیدگی به امور گمارده ،در رسیدگی به

نشده است.

مشکالت کارگران تاکنون کاری انجام نداده است .این
تجمع از ساعت یازده تا دو ظهر ،با حضور مسئولین شرکت

تجمع کارگران فرش پارس

بهره برداری مترو و درخواست مهلت دو روزه برای

به خاطر عدم پرداخت  ۰ماه حقوق!

رسیدگی به مشکالت کارگران ،خاتمه یافت.
در گزارشی در باره کارگران پیمانی مترو تهران با تاکید بر
این امر که تعدادی از کارکنان یکی از شرکتهای

تجمع اعتراضی کارگران
واگن پارس اراک!

خصوصی پیمانکاری مترو تهران نسبت به عدم پرداخت

روز دوشنبه  ۱آذر ماه ،جمعی از کارگران فرش پارس واقع
در شهر صنعتی البرز در استان قزوین ،در اعتراض به عقب
افتادن دستمزدشان در محوطه کارخانه تجمع کرده و دست
از کار کشیدند .یکی از کارگران معترض فرش پارس می

حقوق و مزایای خود معترضاند ،آمده است که یکی از

گوید؛ نزدیک به  ۰۲۰نفر هستیم که در  ۰ماه

کارگران مترو گفت به دلیل اینکه ماهها حقوق نداده بودند

گذشته مزد نگرفتهایم  .توقع داشتیم که تا پایان آبان

شکایت کردیم که یکی از مدیران آمد و گفت :

ماه بخشی از معوقات مزدی پرداخت شود .اما با گذشت

"میخواهید همین جا دارتان بزنم که دیگر یادتان برود

بیش از یک هفته از ماه جاری هنوز خبری از پرداخت

اعتراض کنید! " کارگران با شنیدن این تهدید گفتند:

طلب مزدیمان نیست و برای همین به ناچار در محوطه

"آمدهاید مشکل را حل کنید یا بدتر کنید" .در این گزارش

کارخانه تجمع کردیم.

یکی از کارگران مترو با تأکید می گوید که" امنیت شغلی
نداریم به محض اینکه حرف بزنیم پیمانکار ما را اخراج

اخراج  ۰نفر از کارگران معترض سيمان

میکند" .این کارکر در ادامه می گوید":وضع همه

صبح روز یکشنبه  ۵آذر ماه ،ده ها نفر از کارگران واگن

کارکنان این شرکت همین است و اعتراض مساوی است با

پارس اراک ،در اعتراض به مسدود شدن حساب های

اخراج ،پس مجبوریم حرف نزیم چون کار نیست".

بانکی کارخانه از سوی اداره مالیات ،برای چند ساعتی

روز دوشنبه  ۱آذر ماه ،کارگری از کارخانه سیمان لوشان

دست از کار کشیده و مقابل ساختمان اداره امور مالیاتی

از اخراج  ۵نفر از کارگران معترض این واحد در جریان

استان مرکزی در اراک تجمع کردند .کارگران این واحد

اعتراض ماه گذشته کارگران سیمان لوشان مقابل

میگویند وضعیت پیش آمده (مسدود شدن

ساختمان بنیاد مستضعفان در تهران ،خبر داد و گفت:حکم

حساب های بانکی) بهانهای شده تا کارفرما به

اخراج این  ۵کارگر از سوی کارفرما زمانی به درب

موقع دستمزد کارگران را پرداخت نکند .کارگران

منازل آنان به صورت پست سفارشی ابالغ شده

این واحد صنعتی می گویند که طی 2ماه گذشته دستمزدی

است که دو روز از اجتماع صنفی آنها در مقابل ساختمان

دریافت نکردهاند .بر اساس گفته کارگران آنها روز سه

بنیاد مستضعفان در تهران گذشته بود .اخراج شدگان از

شنبه  ۶آبان ماه ،نیز در واکنش به تاخیر در پرداخت

جمله  ۲۲کارگری بودند که روز سه شنبه ۹۱

مطالبات مزدی خود در محوطه کارخانه تجمع اعتراضی

آبان ماه در واکنش به مشخص نبودن وضعیت

داشته اند اما متاسفانه تاکنون توجهی به خواست های آنها

شغلی خود در تهران تجمع کرده بودند .بنا به

جان باختن يک کارگر انبار ذرت
در سنندج!
بر اساس اعالم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
سنندج ،صبح روز دوشنبه  ۹۵آذر ماه ،در جریان حادثه فرو
ریختن دیواره سوله انبار ذرت در سنندج ،یک کارگر زیر
چندین تن ذرت مدفون شد و جان خود را از دست داد.
علت ابن فاجعه انباشتن بیش از ظرفیت گنجایش انبار از
ذرت بود.

لوشان ،به دليل پيگيری مطالبات حقوقی!

تجمع کارگران مترو تهران ،در اعتراض

نشده است .

گفته کارگران این کارخانه ،در خصوص پی گیری موضوع

کارگران معترض این کارخانه صبح روز دوشنبه  ۱آذر ماه،

به عدم پرداخت  3ماه حقوق!

بازگشت به کار کارگران اخراجی گفته میشود ،هفته پیش

در واکنش به محقق نشدن وعده پرداخت بخشی از

این  ۵کارگر اخراجی برای پی گیری موضوع اخراجشان به

صبح روز یکشنبه  ۹۶آذر ماه ،بیش از  ۹۶۶نفر از کارگران

مطالباتشان برای دومین بار ،مقابل ساختمان اداره

دفترحراست بنیاد مستضعفان در تهران مراجعه کردهاند اما

بخش خدماتی مترو تهران ،نسبت به عملکرد پیمانکار

کل امور مالیاتی استان مرکزی تجمع کردند.

مسئوالن این حوزه نیز نه تنها به موضوع اخراج این

خود ،در مقابل شرکت بهره برداری مترو واقع در چهارراه

کارگران بی اعتنا می باشند بلکه بر بازخریدی همه 4۶

کالج تهران ،تجمع کردند .این کارگران خواهان رسیدگی

یکی از کارگران واگن پارس درباره تجمع امروز گفت؛ در

به مطالبه  ۳ماه حقوق عقب افتاده و عدم پرداخت

خاتمه تجمعی که روز گذشته با حضور نزدیک به 4۶۶

کارگر سیمان لوشان تاکید دارند.

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

۰

ماهنامه کارگری

شماره  ،23آذر ماه 4331

 ۹2-۹۵-۶۶آیین نامه وظایف شورا ،به پرسشهای آنها

فوتی رتبه اول مرگهای ناشی از حوادث کار را به خود

پاسخ بدهند:

اختصاص میدهد ،همچنین برقگرفتگی با 2۶درصد فوتی

- ۹شرکت عرف ایران تحت کدام نظارت و با چه استاندارد

در رتبه بعدی مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارد .وی با بیان

و قانون مشخصی واگذار و یا خصوصی شده است؟

اینکه  ۶۶نفر از کشتهشدگان ایرانی و مابقی اتباع افغانی

رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون ،کار و رفاه

- 4نقش شورای شهر در این واگذاری چه بوده است؟

هستند ،افزود ۶۱ :درصد از فوتشدگان دارای سن  4۹الی

اجتماعی استان مازندران ،چهارشنبه  2آذر ماه ،اعالم کرد

- ۶چه نهاد یا سازمان رسیدگی کنندهای بر جریانات مالی

که :در سال جاری ،ایمن نبودن محیط کار ،منجر به مرگ

و حسابهای شرکت عرف ایران نظارت کرده است که

 ۶2کارگر ساختمانی در استان مازندران شده است .بر

حال با انبوه بدهی روبرو شده است؟

اساس گفته وی سال گذشته نیز  ۵۶کارگر ساختمانی بعلت

- 2آیا به نظر نمیرسد که مالک جدید شرکت عرف ایران

سقوط از ارتفاع ،سقوط اجسام ،ریزش آوار و دیواره گود

از طریق تعدیل پرسنل کارآمد باعث مختل شدن فعالیت

برداری و برق گرفتگی در مازندران جان خود را از دست

های جاری و دور شدن این شرکت از مسیر اصلی شده

داده اند .رئیس اداره بازرسی کار ،در ادامه می گوید :حدود

است؟

 ۵۶درصد از حوادث به وقوع پیوسته در کارگاههای

- ۶آیا نباید طبق اصل  22قانون اساسی و سیاستهای

ساختمانی ،اعم از آسیب دیدگی و فوت ،با رعایت مقررات

باالدستی کشور مبنی بر ترجیح و اولویت واگذاری هر

ایمنی ابتدایی و صرف هزینه ناچیز ،قابل پیشگیری است.

بنگاه دولتی به پرسنل همان شرکتها ،خود پرسنل شرکت

به گفته وی میتوان در این بخش بانصب حفاظ های

عرف ایران در اولویت قرار میگرفتند؟

جان باختن  ۰1کارگر ساختمانی در
حوادث کارِ  8ماه گذشته
در استان مازندران!

موقت درسمت پرتگاه ،مهارکردن باالبرهای حمل مصالح،
استفاده اجباری از لوازم حفاظت فردی (کاله ،کفش،

در اعتراض به کمی دستمزد و دير کرد

خطوط برق فشار قوی ،از خیلی از سوانح جلوگیری نمود.

پرداخت آن ،کارگران شرکت مبين دست

کمربند ایمنی) و رعایت فواصل ایمنی کار در مجاورت

اعتصاب کارگران "عرف ايران" و پرسش
های آنان از شورای اسالمی در تهران!

میلیون نفر حاشیه نشین در کشور وجود دارد.

دوشنبه  4آذر ماه ،کارگران شرکت مبین شهربابک ،اگر چه

دستمزد شان ،دست به اعتصاب زدند!

درخواست کارگران دریافت حقوق به موقع و مناسب است
لذا آنان اعالم کرده اند که اگر این مشکل امروز حل نشود،

بینظمی در پرداخت حقوق و حق بیمه ،افزایش

نهاد ریاست جمهوری اعالم کرد که بین  ۹۹میلیون تا ۹2

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کارگران کرمان ،روز

مسئولین اعالم کردند .بر اساس این گزارش ،تنها

گوید :مسائلی نظیر تعدیل بیضابطه ،تعویق و

به گزارش ایسنا معاون توسعه روستایی و مناطق محروم

در اعتراض به پرداخت نشدن  ۰ماه

نمودند  .این کارگران طی نامه ای اعتراض خود را به

کردند .یکی از کارگران معترضِ حاضر در این اجتماع می

تصويری از حاشيه نشينان جنوب تهران

از کار کشيدند!

دستمزد و دیر کرد پرداخت حقوق از انجام کار امتناع

مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر تهران تجمع

 41ميليون ايرانی حاشيه نشين هستند!

کارگران صنايع دريايی ايران صدرا بوشهر

در محل کار خود حضور پیدا کردند ،اما به دلیل پایین بودن

روز سه شنبه  ۶آذر ماه ،کارگران کارخانه "عرف ایران" در

 2۶سال بودند.

فردا کلیه کارگران این واحد تولیدی در مقابل فرمانداری

حدود  ۹۶۶نفر از مجموع حدود  ۹۶۶۶کارگر صنایع دریایی
ایران صدرا بوشهر که زیرنظر پیمانکار در سکوها فعالیت
میکنند ،صبح روز دوشنبه  4آذر ماه ،در اعتراض به
پرداخت نشدن حقوقشان دست از کار کشیده و مقابل درب
اصلی شرکت در جزیره ،تجمع کردند .یکی از کارگران
معترض در گفتگو با رسانهها گفت :کارگران

این شهرستان تجمع می کنند .تعداد نیروهای کارگری

پیمانکاریهای صدرا از تیرماه امسال حقوقی

شرکت مبین حدوداً  ۹۵۶نفر می باشند.

نگرفتهاند .اما به دلیل وعدههای مسئوالن طی این
فاصله به کارشان ادامه دادند ،به گفته این کارگر وقتی ماه

افزايش  % 48مرگ و ميرِ حوادث کار

آبان هم به اتمام رسید و از پرداخت معوقات مزدی  ۶ماهه
کارگران خبری نشد ناچارا کارگران دست از کار کشیده و

در مازندران!

مقابل درب اصلی شرکت تجمع کردند .این کارگر معترض

مدت قراردادهای کار از مواردی است که

به گزارش ایلنا در روز چهارشنبه  ۹۹آذر ماه ،مدیرکل

با بیان اینکه طی  4۶روز گذشته ،کارگران صدرا تالش

کارگران به آنها معترض هستند.

پزشکی قانونی مازندران با اشاره به افزایش آمار مرگ و

کردند از مسیر مسالمت آمیز موضوع را حل وفصل کنند،

میر حوادث ناشی از کار ،اظهار داشت :مرگ و میر ناشی از

افزود :هرچند مسئوالن محلی صدرا برای بازگرداندن

حوادثکار در  ۵ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال

کارگران به سر کار پادرمیانی کرده اند ،ولی چون خبری از

قبل ۹۵ ،درصد افزایش یافت و از  2۱نفر در  ۵ماهه سال

زمان پرداخت حقوقها نیست ،معترضان حاضر به بازگشت

گذشته به  ۶۵نفر(همگی مرد) در سالجاری رسیده است.

به محل کار نمیشوند.

مطالباتِ پرداخت نشده کارگران ،کوتاهتر شدن

کارگران معترض با تاکید براینکه کارکنان شرکت ،اکثرا
متشکل از متخصصینی با سابقه در حوزه عالئم و
تجهیزات استاندارد ترافیکی در سطح منطقه خاورمیانه می
باشند از اعضای شورای اسالمی شهر تهران درخواست
دارند تا بنا به وظایف ذاتی خود ،طبق بندهای -۶-۵- .4

بر اساس آمارهای موجود سقوط از بلندی با  ۶۶درصد

کارگر زندانی آزاد باید گردد!
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کارگران شهرداری سردشت بی اعتنا به وعده

کارگران شرکت نير پارس ،تحت فشار

اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ

های دروغين شهردار  ،دست به اعتصاب زدند!

کارفرما برای تبديل استخدام دائم به

سنگرود به دنبال عدم اجرای

در رابطه با کارگران شهرداری شهرسردشت در استان

قرارداد کاری موقت!

وعده های داده شده!

آذربایجان غربی که با قراردادهای شغلی متفاوت شامل
رسمی ،قراردادی و شرکتی در بخشهای مختلف
شهرداری سردشت مشغول به کار هستند  ،روز دوشنبه 4
آذر ماه ،اعالم شد که دستمزد حدود  ۹۱۶کارگر شهرداری
سردشت در  ۶ماه گذشته ،پرداخت نشده است و عالوه بر
مطالبات معوقه مزدی ۵ ،ماه حق بیمه کارگران نیز
پرداخت نشده است .با باال گرفتن اعتراضات کارگران،
شهردار سردشت با تایید تاخیر سه ماهه در پرداخت
مطالبات مزدی کارگران ،وعده داد که مشکالت کارگران
شهرداری سردشت تا بهمن ماه حل خواهد شد!! اما ۹4۶
تن از کارگران که دروغین بودن چنین وعده هائی رابارها
تجربه کرده اند بی اعتنا به چنین وعده ای روز سه شنبه
 ۶آذر ماه ،از رفتن به سر کار خودداری کرده و تا پایان
وقت اداری در مقابل درب شهرداری ،تجمع کردند.

 43۳کارگر کارخانه فيبر ايران در شهر
انزلی 3 ،ماه دستمزد دريافت نکردهاند !
حدود  ۹۶۶کارگرشاغل در کارخانه فیبر ایران ،تولید کننده
انواع فیبر در شهر انزلی ،دستمزد ماههای شهریور ،مهر و
آبان خود را هنوز دریافت نکردهاند .یکی از کارگران روز
سه شنبه  ۶آذر ماه ،با اعالم این خبر افزود :از مجموع
کارگران این کارخانه ،فقط  ۶۶نفر کارگر دائمی هستند و
مابقی با قراردادهای موقت شش ماهه کار میکنند.
کارگران پيمانی مجموعه ورزشی آزادی در

شرکت نیر پارس یکی از واحدهای صنعتی زیر مجموعه
گروه مپنا (شرکت خدمات مهندسی ،صنعتی و مدیریت
پروژههای نیروگاهی ایران) است که در زمینه طراحی،
ساخت و راه اندازی پروژهها نفت و گاز فعالیت دارد .روز
دوشنبه  ۹۵آذر ماه ،کارگران این شرکت  ،از افزایش فشار
کارفرما برای تبدیل وضعیت استخدامی شان به قراردادی،
خبر دادند و گفتند :در دوسال گذشته مدیریت شرکت
نیرپارس بصورت جدی تالش کرده است تا به هر طریق
ممکن قرارداد کاری  ۵کارگر دائمی باقی مانده این شرکت
را به وضعیت موقت تبدیل کند .در چند سال گذشته
کارگران حاضر به قبول پیشنهاد بازخریدی مدیریت "نیر
پارس" نشده اند و در نتیجه هم اکنون دریافتی مزدی آنها
به حداقل مزایای قانونی تقلیل پیدا کرده و در عمل،
مزایای دیگر مزدی از جمله پاداش ،اضافه کاری ،تشویقی،
حق ماموریت به آنها پرداخت نمی شود.

 ۹4۵نفر از کارگران معدن زغال سنگ سنگرود در
اعتراض به آنچه بالتکلیفی در وضعیت بازنشستگی شان
میخوانند ،صبح روز شنبه  ۹2آذر ماه ،در محوطه اداری
معدن زغال سنگ البرز غربی تجمع کردند .در گزارش این
رویداد به نقل از کارگران حاضر در تجمع آمده است که :با
گذشت بیش از یک ماه از تجمع دو روزهای که در
اعتراض به مسکوت ماندن درخواست بازنشستگی شماری
از کارگران باقیمانده این واحد معدنی برپا شده بود هنوز به
این خواسته قانونی رسیدگی نشده است .تجمع مورد نظر

 38کارگر بازنشسته کارخانه رنگين نخ

در روزهای دوشنبه  ۹۹و سه شنبه  ۹4آبان ماه و با حضور

سمنان ۰ ،ماه بالتکليف!

تعداد  ۹4۵نفر از بازنشستگان و همکارانشان در مقابل

روز یکشنبه یکم آذر ماه ،یکی از کارگران بازنشسته

ساختمان تهیه و تولید مواد معدنی وزارت صنعت ،معدن و

کارخانه رنگین نخ سمنان ،اعالم کرد که ۶۵ :نفر از

تجارت در تهران برپا شده بود ،که در نهایت قرار شد تا

کارگران این کارخانه که از فروردین ماه سال جاری تا

برای رسیدگی به مشکل بازنشستگی آنها جلسه مشترکی

کنون بازنشسته شدهاند هنوز موفق به دریافت معوقات

با حضور نمایندگان سازمان تهیه تولید و سازمان تامین

مزدی و سنوات پایان خدمت خود نشدهاند .سنوات پایان

اجتماعی برگزار شود .که کارگران منتظر تشکیل این جلسه

خدمت هر یک از این کارگران که با مشاغل سخت وزیان

هستند.

آور بازنشسته شدهاند بین  ۱تا  ۶۶میلیون تومان است که

اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی

کارفرما به بهانه نداشتن منابع مالی ،مدعی است

اخراج  42۳نفر کارگر پيش از اتمام موعد

خود دست به تجمع زدند!

که توان پرداخت آن را ندارد .این کارگر همچنین گفت:

گروهی از کارگران پیمانی مجموعه ورزشی آزادی در

این واحد تولیدی از تیر ماه سال جاری تاکنون به بهانه

قرارداد های کاری در منطقه ويژه عسلويه!

اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از سوی

مشکالت مالی به طور موقت تعطیل است و بعد از تعطیلی

شرکت پیمانکاری "ورزش یاران ایرانیان"  ،صبح روز سه

نیز ،اداره تامین اجتماعی سمنان برای وصول طلب ۶۵۶

شنبه  ۶آذر ماه ،حدود یک ساعت ،کار در مجموعه ورزشی

میلیونی خود دربهای ورودی کارخانه را پلمب کرده است.

آزادی را متوقف کرده و مقابل ساختمان اداری ورزشگاه

به گفته دیگر کارگران بازنشسته :کارخانه رنگین

عسلویه ،که از طریق شرکت پیمانکاری "پتروپارس" در

آزادی تهران دست به تجمع زدند .این کارگران که قبل از

نخ از ظرفیت سه شیفت کاری در زمان تولید

پروژههای مختلف مشغول به کار بودند ،پیش از موعد

مرداد ماه سال جاری به مدت  ۶سال دراستخدام شرکت
پیمانکاری "ورزش یاران ایرانیان" بودند مدعیهستند که

برخوردار بود و هیچ مشکلی در زمینه فروش

مقرر اخراج شده اند .کارگران می گویند :کارفرما در حالی

محصوالت خود نداشت .اما روشن نیست که چرا این

بدون اطالع قبلی و پیش از آنکه موعد قراردادهای کاری

پیمانکارسابق بدون آنکه مطالبات مزدی حدود  ۹۶۶کارگر

واحد فعال تعطیل شده است.

آنها خاتمه یافته باشد ،نسبت به تعدیل آنها اقدام کرده

روز شنبه  ۹2آذر ماه ،از قول کارگران اخراجی فازهای
 ۹۱ ،۹4و بخش حفاری گزارش داده شد که  :در روزهای
گذشته نزدیک به  ۹4۶نفر از کارگران متخصص و با سابقهِ
شاغل در فازهای  ۹۱ ،۹4و بخش حفاری منطقه ویژه

را پرداخت کند از مجموعه ورزشگاه آزادی خارج شده

است که ،فعالیت پروژههایی که آنها در آن مشغول کارند

است.

همچنان ادامه دارد.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن است!
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تعطيلی  3۳۳واحد توليدی و بيکاری 48

با اخراج کارگران واحد توليدی سروش

 ۰ماه دستمزد به کارگران

هزار نفر در آذربايجان غربی!

گلديران در تهران ،شمار

پيمانکاری آشپزخانه معدن طزره،

کارگران اين واحد از  ۰۳کارگر به

پرداخت نشده است!

 3کارگر رسيده است!

یکی از کارگران شاغل در آشپزخانه معدن طزره ،روز شنبه

روز سه شنبه  ۶آذر ماه ،یکی از کارگران واحد تولید
سروش گلدیران واقع در شورآباد تهران اعالم کرد که  :از
ابتدای سال جاری شمار کارگران این واحد از  ۵۶کارگر به
 ۱کارگر رسیده است .یعنی  ۵۹کارگر به تدریج اخراج
شدهاند .به گفته این کارگر وضعیت  ۱کارگر باقیمانده نیز
روز چهارشنبه  2آذرماه ،در گفتگو با خبرگزاری دولتی
"ایرنا" رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
آذربایجان غربی از بیکاری  ۹۵هزار نفر در پی رکود ۱۶۶
واحد تولیدی در این استان خبر داد .در بخش دیگری از
گفتگو آمده است :بیکاری یکی از مهمترین مشکالت
اقتصادی ایران در  ۶۵سال گذشته است که در سالهای

نامشخص است .از قرار معلوم قرار داد این کارگران شاغل
سه ماهه و تا آخر این ماه است و به احتمال زیاد بعد از
اتمام ،دیگر قرار نیست که با آنها قرارداد جدیدی تمدید
شود.

 ۵آذر ماه ،در یک اطالع رسانی اعالم داشت :نزدیک به
 ۹۶نفر هستیم و از تیرماه امسال تاکنون (  ۶ماه )
دستمزدهایمان پرداخت نشده است .وی افزود :پرداخت
نشدن به موقع صورت وضعیتهای مالی پیمانکار
آشپزخانه ،بهانهای شد تا پیمانکار آشپزخانه از یک ماه
پیش (روز شنبه  ۵آبان ماه) فعالیت آشپزخانه را متوقف
کند .میزان مطالبات پیمانکار از کارفرمای اصلی معدن البرز
شرقی بیش از  ۵۵۶میلیون تومان است که پرداخت آن از
تیر ماه به تاخیر افتاده است و به همین دلیل پیمانکار
آشپزخانه میگوید برای پخت غذای کارگران حداقل به

عدم پرداخت مطالبات کارگران  26ماه

نیمی از مطالباتش برای تهیه مایحتاج مورد نیاز احتیاج
دارد.

اخیر و با تشدید تحریمهای بینالمللی افزایش قابل

پس از اخراج!

مالحظهای داشته است .تازهترین گزارش مرکز آمار ایران

یکی از کارگران اخراجی روز چهارشنبه  2آذر ماه ،با اعالم

کارگران کارخانه فوالد ياسوج :به دليل

نشان میدهد که سال  ۹۶۱۶تنها  ۹۹۶هزار نفر در ایران

این خبر ،گفت :به دنبال انحالل موقت و چند ماهه

با مدرک دکترا بیکار بودهاند و پیشبینیها از افزایش این

کارخانه قطعه سازی گیپور مشهد ۹4۶ ،کارگر این واحد

مشکالت معيشتی بيش از اين نمیتوانيم منتظر

آمار در سالهای آتی حکایت دارد.

صنعتی  4۵ماه پیش اخراج شدند .اما هنوز کارفرما
مطالبات حقوقی و حق سنوات  ۹۹کارگر اخراجی را

 8۳کارگر کارخانه ايران زاک

پرداخت نکرده است .مجموع مطالبات این  ۹۹کارگر به

و تأخير در پرداخت دستمزد ها!

حدود  42۶میلیون تومان می رسد که از این میزان بدهی،

یکی از کارگران کارخانه ایران زاک روز چهارشنبه ۹۵

حدود  4۶۶میلیون تومان هنوز پرداخت نشده است.

آذر ماه با بیان پرداخت دستمزد کارگران با تأخیر یک الی

پرداخت دستمزدمان بمانيم !
نزدیک به  4۶۶کارگر کارخانه فوالد یاسوج در استان
کهکیلویه و بویر احمد در انتظار پرداخت  ۵ماه دستمزد
خود می باشند .کارگران این کارخانه روز یکشنبه  ۵آذر
ماه ،با اعالم این خبر گفتند :با وجود آنکه  ۶ماه از مطالبات
مزدی خود را در سال جاری دریافت نکردهاند ،هنوز از
مدیریت سابق کارخانه نیز ،که تا قبل از تیر ماه سال ۱۶

دو ماهه ،اعالم داشت :کارخانه ایران زاک که در ساخت

بالتکليفی کارگران واحد بسته بندی پارس ،در

انواع آدامس در شهرک صنعتی البرز قزوین فعالیت دارد به

پی توقيف اين واحد صنعتی!

به این گزارش :از قرار معلوم این کارگر ان که بیش از

بهانه کمبود نقدینگی ،از پرداخت به موقع مطالبات مزدی

روز چهارشنبه  2آذر ،یکی از کارگران واحد بسته بندی

هفت سال سابقه کار در این کارخانه را دارند ،به دلیل

کارگران خود داری می کند .برای مثال ،با این که بازار

پارس اعالم کرد که :بانک توسعه صادرات که از چند ماه

مشکالت معیشتی بیش از این نمیتوانند منتظر

فروش محصوالت این واحد تولیدی مطلوب

پیش به دنبال وصول معوقات میلیاردی خود از کارفرمای

است ،اما کارفرما هفته گذشته تازه دستمزد

کارخانه بود ،حدود یک ماه پیش با حکم قضایی کارخانه را

پرداخت دستمزدشان بمانند و به همین دلیل با

مهرماه سال جاری کارگران این واحد را

با همه تجهیزات توقیف کرد .این بانگ بالفاصله سریعا با

پرداخت کرده است .این کارگر همچنین افزود :حدود

نصب تابلویی جدید بر سر در کارخانه ،نام این کارخانه را

۵۶کارگر در ایران زاک مشغول کارند که سابقه برخی از

به "رهروان هدف آرمان" تغییر داد.این کارگر با بیان اینکه

آنها باالی  4۶سال است و از قرار معلوم چون عناوین

هم اکنون او و سایر همکارانش در کارخانه وضعیت

شغلی ثبت شده در لیست بیمهای آنها با عنوان شغلی

مشخصی ندارند گفت :عالوه بر نا مشخص بودن وضعبت،

واقعی مغایرت دارد کارگران باسابقه نگران هستند که مبادا

هنور مزد  4ماه  2۶تن از کارگران پرداخت نشده و

نتوانند از فرصت قانونی بازنشستگی پیش از موعد استفاده

همچنین هنور وضعیت پرداخت مطالبات  ۵کارگر

کنند.

بازنشسته و  ۹۶کارگری که از یکسال پیش اخراج شده اند

در این واحد حضور داشته است 2 ،ماه ستمزد طلبکارند .بنا

برپایی تجمعات متعددی در مقابل نهادهای
مختلف دولتی در استان کهکیلویه وبویر احمد از
جمله استانداری خواستار رسیدگی به وضعیت
خود شده اند .کارگران در رابطه با مطالبات خوداز
کارفرمای سابق کارخانه گفتند :عالوه بر ۵ماه دستمزد،
کارگران این کارخانه مطالباتی در خصوص عیدی ،سنوات،

پاداش واضافه کاری در سالهای  ۱4 ،۱۹و  ۱۶طلب
دارند که مربوط

مشخص نشده است.

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!

به مالک قبلی

است.

4۳

ماهنامه کارگری

شماره  ،23آذر ماه 4331

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 ديگر آسيب جسمی وارد می آورد،
آن هم آسيبی که به مرگ وی بيانجامد ،اين را ما قتل غير عمد
می ناميم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پيش بداند که آسيب
وارده به مرگ طرف مقابل منجر خواهد شد ،آنگاه عمل او را
قتل عمد می ناميم .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 غير طبيعی می افتند ،مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال
خشونت که مرگ در اثر شليک گلوله و يا به ضرب شمشير ،وقتی
جامعه هزاران انسان را از شرايط الزم حيات محروم ساخته و
آنها را در شرايطی قرار می دهد که در آن قادر به زندگی

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

کردن نيستند ،وقتی آنها را به زور چوب قانون مجبور می سازد
که در اين شرايط بمانند تا مرگ که نتيجۀ اجتناب ناپذير اين
شرايط است فرا رسد؛ وقتی جامعه می داند و به خوبی هم می
داند که اين هزاران نفر اجبارا قربانی اين شرايط خواهند شد ،و
با وجود اين ،شرايط مربوطه را برقرار نگاه می دارد ،اين عمل
جامعه يک نوع قتل عمد است ،درست مثل قتل عمد توسط يک
فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه ،قتلی که هيچ کس نمی تواند در
قبال آن از خويشتن دفاع کند .قتلی که ظاهرا قتل نيست ،زيرا

چریکهای فدائی خلق ایران

کسی قاتل را نمی بيند ،زيرا که مرگ اين قربانی چونان مرگی
طبيعی به نظر می آيد چرا که در آن ،تعرض به عمل آمده
بيشتر ناشی از بی عملی ست تا انجام وظيفه .ولی در هر حال در
اينجا ارتکاب به قتل عمد محرز است "

(فردريک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

بر قرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر!

