شماره  ،۳3پانزدهُم آذر 5۳33

ماهنامه کارگری

در باره زندگی
رفیق شهید ،هاشم بابا علی

 ۳کارگر اخراجی کارخانه پارس خودرو
در مراجعه به محل کار خود ،در کارخانه
بازداشت شدند!

سرسخن:
آموزش نیروی سرکوب برای
مقابله با خیزش های کارگری!
در پانزدهم آبان ماه امسال رسانه های رژیم سرکوبگر
جمهوری اسالمی خبر دادند که در تاکستان -در استان
قزوین -یک مانور نظامی تحت نام رزمایش "مدافعان
حریم والیت" برگزار شد .با توجه به کثرت رزمایش های
نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی در چهار گوشه کشور،
بی شک چنین خبری در نگاه اول نظر کسی را به خود
جلب نمی کند .اما آنچه به این خبر برجستگی می دهد
این واقعیت است که این رزمایش به طور رسمی و علنی
جهت آمادگی نیروهای رژیم در تاکستان -که دومین شهر
مهم صنعتی استان قزوین محسوب میگردد -برای
سرکوب اعتراضات کارگری سازمان داده شده بود .در
عکس هائی که خبرگزاری های جمهوری اسالمی از این
رزمایش منتشر نمودند کسانی که قرار بود در جریان این
تمرین به وسیله "مدافعان حریم والیت" سرکوب شوند
کاغذ نوشته هائی در دست داشتند که رویشان نوشته شده
بود" :کار برای زندگی ،نه زندگی برای کار" یا "حقوق
کارگری کجاست" و  ...واقعیتی که نشان می دهد
مسئولین جمهوری اسالمی با چه بیشرمی و وقاحتی
کارگرانی که برای طبیعی ترین مطالبات خود به اعتراض
برخاسته اند را به مثابه دشمن کل جامعه اعالم نموده و
نیروی انتظامی خود را برای مقابله و سرکوب آنها تمرین
می دهند.
در گذشته ،زمانی که رژیم جمهوری اسالمی تازه بر قدرت
تکیه زده بود ،یکی از تم های تبلیغاتی آن مستضعف
پناهی بود .در آن سال های اولیه ،سردمداران این رژیم
برای فریب کارگران و زحمتکشان که درست به خاطر
تحقق خواست های انقالبی خود به پا خاسته و دست به
انقالب زده بودند ،هر یک به طریقی می کوشیدند خود را
مدافع کارگران و زحمتکشان جلوه دهند تا با خام کردن
توده ها ،فرصت سازماندهی نیروهای مرتجع خود و تحکیم
پایه های رژیم وابسته به امپریالیسم خود را بیابند .در این
دوره خود خمینی فریبکارانه برای تقدیس مقام کارگر
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روز سه شنبه  ۸۱آبان ماه ۳ ،کارگر اخراجی کارخانه پارس
خودرو که جهت مذاکره و پیگیری وضعیت خود به محل
کارشان مراجعه کرده بودند در محل کارخانه بازداشت
شدند .بر اساس این گزارش ،این کارگران تا قبل از
اعتراض های صنفی سال  ۳۳در همین مجموعه مشغول
کار بودند .گزارش در ادامه از تعیین قرار وثیقه برای
کارگران بازداشتی و عدم تامین وثیقه به دلیل ناتوانی و
مشکالت خانواده های این کارگران خبر داد .بر اساس
گزارش روز دوشنبه  ۴۲آبان ماه ۴ ،نفر از کارگران اخراجی
پارس خودرو روز شنبه  ۴۴آبان ماه با قرار وثیقه آزاد شدند
و کارگر سوم همچنان در بازداشت به سر می برد.

کارگران کارخانه صنعتی بهشهر در استان
تهران از خوردن غذای تهیه شده
در کارخانه خودداری کرده اند!
کارگران کارخانه صنعتی بهشهر روز شنبه  ۴۴آبان ماه خبر
دادند که دلیل اصلی نارضایتی  ۰۵۵کارگر این کارخانه
سازنده روغن نباتی خوراکی ،عدم اعمال افزایش مزایای
مزدی همانند حق پاداش ،تولید و حق جذب است که طبق
معمول در این واحد تولیدی به صورت ساالنه به دستمزد
آنها افزوده می شده است .شهریور ماه هر سال کارفرما
برخی از مزایا را به صورت درصدی به دستمزد کارگران
اضافه می کرد ،این در حالیست که از پاییز سال جاری این
اتفاق هنوز نیافتاده است .کارگران می گویند :ازطریق
مکاتبه با کارفرما پیگیر خواسته خود شده بودیم اما چون
پاسخی به ما داده نشد از روز پنجشنبه  ۸۳آبان ماه تا
امروز یعنی به مدت ده روز در اعتراض به عدم افزایش
مزایای مزدی خود از خوردن وعده غذایی روزانه خودداری
کردیم .این کارگران معترض ظهر روز شنبه  ۴۴آبان ماه
اعالم داشتند ،به دنبال دستیابی به یک توافق نسبی با
کارفرمای خود در جلسه ای با حضور مدیریت ،به اعتراض
صنفی خود خاتمه دادند .در این گزارش به نقل از کارگران
قید شده که در این جلسه مقرر شد که کارفرما افزایش
مزایای مزدی همانند حق پاداش ،تولید و حق جذب را
همانند سال های گذشته حداکثر تا  ۸۵روز آینده به
کارگران پرداخت کند ،در مقابل ،کارگران معترض نیز از
امروز به اقدام اعتراضی  ۸۵روز گذشته خود که تا کنون به
صورت خودداری از صرف غذای کارخانه اجرا شده بود
خاتمه دهند.

چریک فدائی خلق رفیق شهید هاشم باباعلی در سال
 ۸۳۴۲در بخش صِیمَرِه در یکی از مناطق غربی لرستان در
یک خانواده دهقانی چشم به جهان گشود .با توجه به
شرایط خانواده ،رفیق هاشم در میان زحمتکشان و
ستمدیدگان روستا زیست و همواره با آنها در تماس
مستقیم قرار داشت .این موقعیت باعث آن بود که وی
شناخت درست و عینی از مسایل جامعه پیدا کند .از جمله
وی به طور عینی مشاهده کرد که اصالحات ارضی ادعائی
شاه دردی از درد های بیشمار دهقانان و رنجبران روستا
دوا نکرده و از آنها نکاسته است و دریافت که همه تبلیغات
دستگاه در این زمینه دروغی بیش نیست .
رفیق هاشم که دوره دبستان را در ده زادگاه خود گذرانده
بود برای ادامه تحصیل به خرم آباد رفت و در دبیرستان
بهار این شهر به تحصیل پرداخت و دوران دبیرستان را با
اخذ دیپلم به پایان رساند .او سپس موفق شد که وارد
دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد گشته و در رشته تاریخ تا
گرفتن لیسانس تحصیالتش را ادامه دهد .رفیق هاشم در
حین تحصیل کتابدار کتابخانه دانشکده ادبیات هم بود.
محیط دانشگاه و شرکت در اعتصابات دانشجوئی از یک
طرف و آشنائی با کمونیستهائی همچون رفقا بهمن آژنگ،
غالم رضا گلوی و حمید توکلی که از مسئولین شاخه
مشهد گروه رفیق احمدزاده ( و بعد چریکهای فدائی خلق )
بودند از طرف دیگر چنان شرایط مناسبی برای وی به
وجود آورد که طی آن هم آگاهی انقالبی رفیق هاشم ارتقا
یافت و هم روحیه مبارزاتیش هر چه بیشتر باال رفت.

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!
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برای سرکوب آنها تمرین می دهند .اگر بر این واقعیت بلکه همه کارگران را به عنوان دشمنی که باید سرکوب
آموزش نیروهای سرکوب برای ...
تأکید کنیم که سرکوب مبارزات کارگران و خفه کردن شوند به نمایش می گذارند ،این واقعیت حاوی پیام مهمی
از صفحه 5
اعتراضات آنان در محیط کار (واقعیتی که کمتر کارگری برای کارگران ما می باشد .کارگران ما باید علیرغم همه
اعالم کرد که "خدا هم کارگر است" .اما امروز که آن
پیدا می شود که آنرا در جریان زندگی خود تجربه نکرده تبلیغات گمراه کننده جاری در رژیم جمهوری اسالمی این
روزهای موج سواری سپری شده ،در شرایطی که چهره
باشد) یکی از اصلی ترین وظایف ماشین سرکوب "والیت درس را همواره مد نظر خود داشته باشند که نه تنها
فریبکار و ضدخلقی جمهوری اسالمی بر همگان آشکار
مطلقه فقیه" از همان روز اول روی کار آمدن جمهوری کارفرما و یا شرکت پیمانکار مشخصی که حقشان را
گشته و شدیدا مورد تنفر کارگران و زحمتکشان قرار دارد،
اسالمی را تشکیل داده است ،آنگاه بهتر می توانیم درک پایمال آزمندی خود می نمایند دشمن آنهاست ،بلکه همه
سردمداران این رژیم خود را مجبور می بینند دشمنی
سرمایه داران و به واقع کل طبقه
همیشگی خود با کارگران را علنی کنند.
سرمایه دار و دولت حامی آن
 ...این واقعیت که جمهوری اسالمی مجبور شده است رسما و علنا کارگران را
یکی از جلوه های این واقعیت همانا مانور
دشمنان قسم خورده می باشند و
به عنوان دشمنی که باید سرکوب شوند به عنوان هدف سرکوبگری "مدافعان
نظامی رزمایش "مدافعان حریم والیت"
هیچ جناحی از حکومت و هیچ
حریم والیت" اعالم کند ،خود بیانگر آشکار شدن هر چه بیشتر شدت تضاد
است که طی آن کارگران به عنوان نیروی
دارودسته ای که این یا آن جناح
بین کارگران و رژیم مدافع سیستم سرمایه داری وابسته حاکم بر کشور می
خطرناکی که سلطه جابرانه رژیم وابسته به
حکومت را پشتیبانی می کنند نیز از
باشد ،امری که امروز نمود آن به طور برجسته در حد رشد و گسترش مبارزات
امپریالیسم جمهوری اسالمی را تهدید می
این امر مبرا نیست .نکته مهم دیگر
کند ،نشان داده شدند.
کارگری و وحشت سردمداران رژیم از این مبارزات قابل مشاهده است .رشد
این است که همانطور که
روزافزون اعتصابات و تجمعات کارگری یکی از واقعیت هایی است که سیمای
سردمداران جمهوری اسالمی
اما این واقعیت که جمهوری اسالمی
سیاسی جامعه ما را شکل می دهد .جدا از آمار رو به رشد تعداد اعتراضات
"مدافعان حریم والیت" را آموزش
مجبور شده است رسما و علنا کارگران را
روزانه کارگران به خصوص در ماه های اخیر ،هشدارهای دائمی برخی از عناصر
می دهند تا با قلع و قمع کارگران،
به عنوان دشمنی که باید سرکوب شوند به
رژیم و از جمله نمایندگان جمهوری اسالمی در مجلس شورای اسالمی مبنی بر
سلطه سرمایه داران و دولت حامی
عنوان هدف سرکوبگری "مدافعان حریم
آنها را پاس دارند ،طبقه کارگر
احتمال "شورش گرسنگان" و ضرورت جلوگیری از آن برای حکومت ،همه
والیت" اعالم کند ،خود بیانگر آشکار
قهرمان ما هم باید نیروهای خود را
گواه بر ترس و واهمه رژیم از کارگران مبارز ایران می باشد...
شدن هر چه بیشتر شدت تضاد بین
در جریان تجمعات و مبارزاتش و
کارگران و رژیم مدافع سیستم سرمایه
کنیم که امروز نمایش رسمی و علنی این سرکوب جز به
در جریان اعتصاباتشان که در واقع "مدرسه جنگ"
داری وابسته حاکم بر کشور می باشد ،امری که امروز نمود دلیل وحشت شدید سرمایه داران و مدافعینشان از طبقه
آنهاست آبدیده کرده و آنها را برای نبردهای اجتناب ناپذیر
آن به طور برجسته در حد رشد و گسترش مبارزات کارگر انقالبی ایران نیست.
در پیش رو ،آماده سازد.
کارگری و وحشت سردمداران رژیم از این مبارزات قابل
مشاهده است .امروز رشد روزافزون اعتصابات و تجمعات
کارگری یکی از واقعیت هایی است که سیمای سیاسی
جامعه ما را شکل می دهد .جدا از آمار رو به رشد تعداد
اعتراضات روزانه کارگران به خصوص در ماه های اخیر،
هشدارهای دائمی برخی از عناصر رژیم و از جمله
نمایندگان جمهوری اسالمی در مجلس شورای اسالمی
مبنی بر احتمال "شورش گرسنگان" و ضرورت جلوگیری
از آن برای حکومت ،همه گواه بر ترس و واهمه رژیم از
کارگران مبارز ایران بوده و توضیح گر این امر است که چرا
جمهوری اسالمی علنا کارگران را به عنوان دشمنان و
اغتشاشگران علیه "حریم والیت" اعالم کرده و مزدوران
خود به عنوان مدافعان این حریم چپاول و فساد و ارتشاء را

یکی از واقعیات انکارناپذیر جامعه سرمایه داری تضاد
دائمی و مبارزه توقف ناپذیر کارگران با سرمایه داران می
باشد .مبارزه ای که گر چه "گاه نهان و گاه آشکار" است
اما در همه جوامع سرمایه داری جاری بوده و بورژوازی
ستمگر هم در همه جا ماشین سرکوب خود را علیه آن
حاضر یراق کرده است .اما به رغم این واقعیت تاکنون در
کمتر کشوری دیده شده است که یک رژیم حامی
بورژوازی به گونه ای که جمهوری اسالمی در رزمایش
های گوناگون خود نشان می دهد چنین بیشرمانه کارگران
را علنا به عنوان دشمنانی که باید آماج سرکوب نیروهای
انتظامی آنها قرار گیرند اعالم کند .وقتی سرکوبگران
جمهوری اسالمی در تمرینات خود علنا نه این یا آن کارگر

باید از دشمن درس گرفت و بدون هرگونه شک و شبهه
ای خود را برای مقابله آماده نمود .تجربه  ۳۱سال
سرکوبگری جمهوری اسالمی و مبارزات بی وقفه طبقه
کارگر نشان داده که بدون نابودی جمهوری اسالمی ،این
حامی سفاک نظام سرمایه داری وابسته ایران ،کارگران
هرگز به آزادی و رهائی دست نخواهند یافت .تنها با
سرنگونی این رژیم ددمنش و نابودی نظام سرمایه داری
وابسته حاکم است که کارگران می توانند شرایط را برای
ایجاد جامعه ای فارغ از ظلم و ستم مهیا سازند .اما این امر
وابسته است به این واقعیت که کارگران خود را برای مقابله
با اعمال قهر ضدانقالبی بورژوازی حاکم آماده ساخته و
بدون تردید برای اعمال قهر انقالبی خود تدارک ببینند.

کتک زدن یک زن دستفروش توسط ماموران شهرداری در شهر فومن!
روز پنجشنبه  ۴۲آبان ماه ،فیلم درگیری فیزیکی ماموران شهرداری شهر فومن با یک زن دستفروش و در نهایت
کتک زدن او توسط یک مامور شهرداری بازتاب نسبتا گستردهای در شبکههای اجتماعی پیدا کرد .بر اساس گزارش
گیالن خبر ،در این ویدئو مامور سد معبر شهرداری فومن به بهانه طرح "جمع آوری دستفروشان" با یک زن روستایی
دستفروش که مشغول فروش سبزیجات محلی در گوشه پیاده رو یکی از خیابانهای این شهر است ،درگیر میشود و
او را مورد ضرب و شتم قرار میدهد.
جالب است که به دنبال این حادثه شهردار فومن جمع آوری دستفروشان را یک کار قانونی اعالم نمود .اما با توجه به
انعکاس وسیع خبر مربوطه و خشم افکار عمومی از برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان ،ریاکارانه اعالم کرد که
ضمن دلجویی از این بانوی دستفروش ،حتما با این مامور خاطی برخورد قانونی خواهد شد و احتمال اخراج او نیز
وجود دارد.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
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در باره زندگی رفیق هاشم بابا علی ...

از صفحه 5

رفیق هاشم بابا علی در ارتباط با رفقای کمونیست مشهد که بعدا به ستونی از چریکهای فدائی خلق در مشهد تبدیل
شدند به مارکسیسم -لنینیسم دست یافت .او که سالها در میان زحمتکشان بی چیز زیسته بود و مظالم ذاتی نظم
طبقاتی را به عینه دیده بود با پذیرش مارکسیسم-لنینیسم هدف نهائی خود را رهائی همه کارگران و رنجبران از قید
و بندهای ستم طبقاتی و برقراری سوسیالیسم قرار داد.
با این که رفیق هاشم در دورانی که در دانشگاه مشهد تحصیل می کرد با رفیق بهمن اژنگ در تماس مستقیم بود
اما با توجه به مقاومت رفیق ارژنگ و دیگر رفقای مشهد در زیر شکنحه این ارتباط در جریان ضربات ساواک به
چریکهای فدائی در سال  ۰۵از چشم دشمن دور ماند .خشم و کینه او نسبت به دشمن هنگامی که در اسفند سال ۰۵
رژیم وابسته به امپریالیسم شاه رفیق بهمن آژنگ را همراه با تعداد دیگری از چریکهای فدائی تیرباران نمود هر چه
فزونتر شد .رفیق هاشم که به درستی مشی مسلحانه پی برده و در تجربه آموخته بود تنهاراه رهایی تودههای دربند
مبارزه مسلحانه است حال در شرایطی که یارانش مبارزه مسلحانه را آغاز کرده بودند عمال ارتباطش با آنها قطع شد.
او که همانند خیلی از رفقای دهه چهل تاریخ معاصر ایران را مطالعه کرده و در این زمینه به تحقیق پرداخته بود
حاصل تحقیقاتش را در جزوه ای به نام "از مشروطه تا سیاهکل" به رشته تحریر در آورد .این جزوه بنا به گواه
کسانی که رفیق هاشم را از نزدیک می شناختند بعدا به دست سازمان چریکهای فدائی خلق رسید ولی متأسفانه در
جریان یورش ساواک به پایگاه های سازمان جزوه مزبور به دست دشمن افتاد و هرگز انتشار وسیع بیرونی نیافت.
رفیق هاشم باباعلی در همان سال  ۰۵در شرایطی که ساواک وسیعاً نیروهای انقالبی را مورد یورش خود قرار داده
بود در ارتباط با یک محفل مطالعاتی دستگیر و به سه سال زندان محکوم شد .اما زندان برای رفیق مبارزی که با
همه وجود به دشمن و نظم ظالمانه اش نفرت داشت و خواهان نابودی این نظام استثمارگرانه بود در واقع
آموزشگاهی بود که هم دانش و تجربه انقالبی وی را فزونی بخشید و هم وی را با انقالبیون زیادی آشنا نمود که هر
یک منبع تجربیاتی انکار ناپذیر بودند .یکی از این انقالبیون رفیق مصطفی حسن پور اصیل شیرجوپشتی (برادر
انقالبی رفیق غفور حسن پور مؤسس اصلی گروه جنگل) بود .این رفیق پس از آزادی رفیق هاشم از زندان جهت
وصل ارتباط او با سازمان چریکهای فدائی خلق با وی تماس گرفت .رفیق هاشم چه به خاطر ارتباطات قبلی و چه
به خاطر تجربیاتی که در زندان کسب کرده بود همواره بر این باور بود که تنها راه رسیدن به آرمانهای کارگران و
ستمکشان فعالیت در چهارچوب چریکهای فدائی خلق می باشد .از این رو وی لحظه ای در پیوستن به چریکهای
فدائی تردید نکرد و با همه وجود به این تماس پاسخ مثبت داد و در ارتباط با سازمان چریکهای فدائی خلق قرار
گرفت .او در سازمان به عنوان یک انقالبی حرفه ای زندگی مخفی را در پیش گرفت .اما در  ۲شهریور سال ۰۲
خانه اش مورد یورش ساواک قرار گرفت و رفیق هاشم برای حفظ اسرار خلق و برای اینکه زنده به دست دشمن
نیفتد با خوردن سیانورش دشمن جنایتکار را از زنده دستگیر کردن خود نا امید ساخت .پس از قیام بهمن
عکسی از زمان دستگیری رفیق هاشم باباعلی به دست سازمان چریکهای فدائی خلق افتاد که
نشان می داد که مزدوران ساواک دهان این کمونیست فراموش نشدنی را با سبعیت هرچه تمام
تر جر داده بودند تا بتوانند سیانور وی را از دهانش خارج سازند .در حالی که او با مرگ سرخ
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ماه تولید در این کارخانه که به دلیل اعتصاب کارگران
متوقف شده بود ،با بازگشت کارگران به سر کار خود از
صبح روز سه شنبه از سر گرفته شد .اما اعتراضات ادامه
داشت و در تداوم این اعتراضات ،صبح روز دوشنبه  ۴۲آبان
ماه بیش از  ۸۵۵نفر از کارگران کارخانه بار دیگر در
محوطه کارخانه تجمع کردند .کارگران همچنان نسبت به
افزایش ساعات اضافه کاری و دیرکرد در پرداخت مزایای
مزدی اعتراض کردند .درتجمع  ۴۲آبان ماه ،نماینده اداره
کار برازجان درجمع معترضان حاضر شده و با آنها گفتگو
کرده و قرار شد مدیر عامل کارخانه صبح روز سه شنبه ۴۰
آبان ماه در جمع کارگران حاضر شود و به خواسته های
آنها رسیدگی کند .روز چهارشنبه  ۴۲آبان ماه در سومین
روز متوالی اعتراض کارگران که تعدادشان به  ۴۵۵نفر می
رسید ،تجمع معترضین در محوطه کارخانه ادامه یافت .بر
اساس این گزارش روز سه شنبه عدم حضور مدیر عامل
شرکت در جمع کارگران ،آنان را به ادامه اعتراضاتشان
ترغیب کرد .کارگران با بیان این که مدیر عامل حاضر
نیست در جمع کارگران معترض حاضر شود می گویند:
امروز هم نمایندگان کارفرما به ما گفتند که فقط چند
نماینده از جانب کارگران می توانند به سالن جلسات بیایند
و با مدیرعامل صحبت کنند .کارگران با ابراز امیدواری از
نتیجه این مذاکرات افزودند :خواسته های ما واضح و
روشن است .ما خواستار افزایش دستمزد و اجرای طرح
طبقه بندی مشاغل هستیم .در عین حال از ساعات
طوالنی اضافه کار و دیرکرد در پرداخت مزایا نارضایتی
داریم .روز شنبه  ۴۳آبان ماه کارگران معترض با اعالم
خبر خاتمه موقت تجمعات اعتراضی خود گفتند :قرار بود
تا روز شنبه به اعتراضات خود ادامه دهیم ولی فعال به
خاطر وعده های کارفرما که در جلسه روز پنجشنبه ۴۲
آبان ماه با نمایندگان کارگران به یک توافق نسبی دست
پیدا کردند و کارفرما وعده داد در اسرع وقت مطالبات
کارگران را پیگیری کند ،اعتراضات را متوقف کرده ایم.

خود ساواکی ها را ناکام گذاشته بود .این رفیق به واقع به این سخن خود عمل کرده بود که در

تجمع کارگران اخراجی میدان نفت و

زندان به رفقایش می گفت ":من اگر روزى زنده دست آنها بیفتم آنقدر به اعلیحضرتشان فحش

گاز تنگ بیجار در مقابل ساختمان

خواهم داد تا در حالت عصبانیت مرا بکشند ".
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

تجمع اعتراضی کارگران سیمان دشتستان!

صبح روز دوشنبه  ۸۲آبان ماه  ۸۵۵نفر از کارگران قرارداد
مستقیم و پیمانکاری کارخانه سیمان دشتستان استان
بوشهر در اعتراض به تغییر ساعات اضافه کاری و تاخیر در
پرداخت مزایا در مقابل درب کارخانه تجمع کردند .کارگران
می گویند :با وجود سال های طوالنی سابقه کار،
دستمزدشان پایین است و تقریبا معادل حداقل دستمزد،
دریافت می کنند .بر اساس این گزارش درجریان تجمع
امروز ،کارگران نتوانستند با نمایندگان کارفرما مذاکره ای
داشته باشند یا به توافق روشنی دست پیدا کنند .درعین
حال مدیران کارخانه گفتند که تالش می کنند مشکالت را
حل و فصل کنند و شرایط مطلوب تری در کارخانه به
وجود بیاورند .براساس این گزارش روز سه شنبه  ۸۱آبان

وزارت نفت در استان ایالم!
کارگران اخراجی میدان نفت و گاز تنگ بیجار در استان
ایالم از تجمع خود در روزهای یکشنبه  ۸۲و دوشنبه ۸۲
آبان ماه در مقابل ساختمان وزارت نفت خبر دادند .براساس
این گزارش ،اخراج ناگهانی  ۴۵۵نفر از کارگران حوزه
میدان نفت گاز تنگ بیجار در استان ایالم و عدم پرداخت
معوقات مزدی کارگران علل این تجمع اعتراضی بوده
است .کارگران اخراجی که با خواست بازگشت به کار و
پرداخت معوقات حقوقی خود در این تجمع حضور داشتند
می گویند :کارفرما به بهانه عدم نیاز ،این  ۴۵۵کارگر بومی
را با سوابق ۲تا  ۱ساله اخراج کرد ،در صورتی که پس از
اخراج این کارگران ،کارگران غیربومی را جایگزین آنها
کرده است.

چاره رنجبران ،وحدت و تشکیالت است!
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پس از تجمع اعتراضی کارگران شیشه قزوین،

تجمع جمعی از کارگران نی بر هفت تپه

دو ماه از معوقات مزدی آنها پرداخت شد!
ششمین روز متوالی تجمع کارگران معترض کارخانه شیشه
قزوین در اعتراض به معوقات مزدی و تامین امنیت شغلی
در محوطه و درب ورودی کارخانه که از روز چهارشنبه ۸۴
آبان ماه ،آغاز شده بود ،روز سه شنبه  ۸۱آبان ماه نیز ادامه
یافت .یکی از کارگران معترض شیشه قزوین با اعالم این
خبر گفت :کارگران خواهان مشخص شدن وضعیت
پرداخت مطالبات معوقه و تامین امنیت شغلی خود هستند.
اما تا این لحظه از جانب مدیریت کارخانه پاسخ مشخصی
به این خواسته های ما داده نشده است .او با بیان اینکه
مدیریت کنونی شیشه قزوین با پرداخت نامنظم دستمزد و
حق بیمه حدود  ۳۴۵کارگر رسمی ،قراردادی و پیمانکاری
شاغل در این کارخانه ،باعث تشدید وضعیت بحران
اقتصادی خانواده های این کارگران شده است ،افزود :در
شرایطی که به نان شب خود بیش از هر زمان دیگری
محتاجیم ،از مسئوالن توقع داریم که به مشکالتمان
رسیدگی کنند .در ادامه تجمع اعتراضی ششمین روز
کارگران ،کارفرما معادل  ۴ماه از مطالبات معوقه مزدی
کارگران رسمی قراردادی و پیمانکاری کارخانه را پرداخت
کرد .بنابراین تجمع صنفی این کارگران موقتا خاتمه یافت.
طبق اظهارات کارگران شیشه قزوین در حال حاضر همه
کارگران معترض این واحد تولیدی به کار خود بازگشته اند
و از قرارمعلوم با وعده کارفرما قرار است باقیمانده مطالبات
مزدی آنان طی ماه های آینده به مرور پرداخت شود.

در اعتراض به مطالبات بیمه ای خود!

تجمع کارگران قطار شهری کرج در مقابل
ساختمان استانداری البرز!
روز یکشنبه  ۸۲آبان ماه کارگران پیمانی قطار شهری کرج
که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری "سابیر بین الملل"
در اجرای این پروژه فعالیت می کنند ،در اعتراض به یک
سال معوقات مزدی خود مقابل ساختمان استانداری البرز
تجمع کردند .کارگران معترض می گویند :علیرغم وعده
کارفرما مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه اشان در حال
حاضر یک سال از وعده کارفرما می گذرد اما هنوز تکلیف
مطالباتمان مشخص نیست .کارفرما به بهانه کمبود منابع
مالی از پرداخت مطالبات کارگران کوتاهی می کند .با این
حال کارگران می گویند :کارفرما درحالی بهانه کمبود منابع
مالی را برای پرداخت نکردن حقوق کارگران مطرح می
کند که دست کم  ۳ماه است که این شرکت از متروی
کرج به دلیل ابالغ فسخ قانونی از سوی کارفرمای اصلی
کنار گذاشته شده است .در این خبر در خاتمه به نقل از
کارگران آمده است که :پیش از این نیز روز شنبه  ۸۰آبان
ماه گروهی دیگر از همکارانمان در مقابل ساختمان اداری
شرکت سابیر واقع در میدان امام حسین کرج تجمع کرده
بودند که در نتیجه بی توجهی کارفرما مجددا روز یکشنبه
 ۸۲آبان ماه اعتراض خود را به مقابل ساختمان استانداری
البرز انتقال دادیم.

صبح روز سه شنبه  ۸۱آبان ماه تعدادی از کارگران نی بر
مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در اعتراض به عدم
پرداخت مطالبات بیمه ای خود از سوی کارفرما و پرداخت
نشدن حق بهره برداری سال  ،۳۲در محوطه کارخانه
مقابل ساختمان اداری تجمع کردند .دراین گزارش به نقل
از کارگران معترض آمده است که دلیل اعتراض امروز
پرداخت نشدن حق بیمه دوران بیکاری کارگران نی بر
است که در فاصله سال های  ۲۱تا  ۳۴مشغول کار بوده
اند .در این خصوص کارگران یک بار در سال  ۳۳اعتراض
کرده بودند که پس از این ماجرا دولت طی مصوبه ای مبلغ
 ۴۰میلیارد تومان برای پرداخت حق بیمه این کارگران
اختصاص داد .گزارش در ادامه می افزاید تا این لحظه مبلغ
 ۸۰میلیارد تومان از اعتبارات تعیین شده توسط دولت
پرداخت شده است که نتیجه آن صدور احکام بازنشستگی
برای شمار زیادی از کارگران نی بر بوده است .با این حال
پس از گذشت چند سال از تصویب این مصوبه ،هنوز
پرداخت مابقی حق بیمه فصول بیکاری کارگران مشخص
نیست .در خاتمه گزارش آمده است که :کارفرمای مجتمع
نیشکر هفت تپه در پی تجمع امروز کارگران به میان آنان
رفته و وعده داده است که  ۸۵میلیارد تومان باقی مانده
حق بیمه فصول بیکاری آنان را در نهایت تا دی ماه جاری
به حساب تامین اجتماعی پرداخت خواهد کرد.

کودک کار  54ساله در حین کار در
رستوران دست راستش را از دست داد!
یک کارگر نوجوان  ۸۲ساله روز پنجشنبه  ۸۳آبان ماه در
داخل آشپزخانه رستورانی در شاندیز مشهد مشغول کار با
چرخ گوشت صنعتی بود که ناگهان دست راست او تا
باالی مچ در چرخ گوشت گیر میکند .تیم امداد و نجات
آتشنشانی با استفاده از تجهیزات نجات ،قسمتی از بدنه
چرخ گوشت را برش دادند و دست راست این کارگر
نوجوان را که به شدت دچار آسیب دیدگی شده بود ،از
داخل چرخ گوشت خارج و او را روانه بیمارستان کردند .در
این حادثه کاری ،کودک کار  ۸۲ساله ،دست راست خود را
در حین کار از دست داد .در این گزارش به نقل از یک
کارشناس ایمنی آمده است که :هم کارفرما و هم مسئوالن
مقصرند .بروز حوادث منجر به مصدومیت یا مرگ کودکان
کار در کارگاه های کوچک و دور از چشم بازرسان اداره

شماره  ،۳3پانزدهُم آذر 5۳33
کار ،اتفاق جدیدی نیست .چندی پیش روز چهارشنبه ۴۵
مرداد ماه جاری نیز در اثر آتش سوزی در یک تعمیرگاه
خودرو در منطقه قاسم آباد مشهد ۴ ،کارگر مصدوم شدند و
یک کارگر نوجوان  ۸۲ساله در حین کار در این تعمیرگاه
جان خود را از دست داد .این در حالیست که در سال
 ۸۳۲۳دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را
امضاء کرده است و بر اساس این پیمان نامه ،کار کودک
ممنوع است .ماده  ۲۳قانون کار نیز تصریح میکند که به
کار گماردن افراد کمتر از  ۸۰سال تمام ،ممنوع است.

پایان پیروزمندانه تجمع کارگران شرکت
قالب های صنعتی سایپا!

روز دوشنبه  ۸۲آبان ماه بیش از صد نفر از کارگران شرکت
قالب های صنعتی سایپا با خواست افزایش سطح
دستمزدها ،پرداخت حق سنوات به بازنشستگان و پرداخت
آکورد و بهره وری ماهانه و ایجاد تشکل کارگری ،در
محوطه شرکت تجمع کردند .بر اساس این گزارش ،یکی
از این کارگران معترض در رابطه با خواست های
همکارانش اظهار داشت :پرداخت آکورد و بهره وری ماهانه
به کارگران متوقف شده و بن کارت های ماهانه نیز ماه
هاست شارژ نمی شوند .وی ابراز امیدواری می کند که
مذاکرات نمایندگان کارگران با مدیریت به نتیجه مطلوب
برسد و وضع شغلی و معیشتی کارگران این شرکت تولیدی
که یکی از زیر مجموعه های شرکت سایپا محسوب می
شود ،بهبود پیدا کند.
بر اساس این گزارش روز سه شنبه  ۸۱آبان ماه ،تجمع
اعتراضی کارگران شرکت قالب های صنعتی سایپا
پیروزمندانه خاتمه یافت .در این گزارش آمده است که
جلسه ظهر روز سه شنبه بین نمایندگان کارگران و
مدیریت گروه سایپا به عنوان کارفرمای مادر که با حضور
نمایندگان مدیریت شرکت قالب های صنعتی برگزار شد،
نتیجه بخش بوده و با خواسته های کارگران موافقت شده
است .بنابراین تولید در این شرکت از سر گرفته شده و
کارگران به سر کار بازگشته اند .قرار شده طرح طبقه بندی
مشاغل به زودی اجرا و مزایای مزدی کارگران نیز به
صورت مرتب پرداخت شود .عالوه بر این ،پرداخت حق
سنوات پرسنل بازنشسته نیز تسریع خواهد شد .در ضمن
تغییر وضعیت کارگران شرکتی و پیمانکاری نیز در دستور
کار قرار خواهد گرفت.

تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!

ماهنامه کارگری
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تجمع در اعتراض به اصالح قانون

جان باختن کارگر معدن طالی قروه در اثر

کار و توسعه مناطق آزاد ،مقابل

سقوط به داخل دستگاه سنگ شکن!
روز دوشنبه یکم آذر ماه ،یک کارگر جوان  ۴۱ساله و
متاهل در معدن طالی قروه کردستان هنگامی که مشغول
سرویس کاری در قسمت سنگ شکن بوده به داخل
دستگاه سقوط کرده و در دم جان خود را از دست میدهد.

مجلس شورای اسالمی در تهران!

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بجنورد
دراعتراض به معوقات مزدی!

به گزارش ایلنا ساعت  ۸۵صبح روز سه شنبه  ۴۰آبان ماه
تجمعی در اعتراض به تصمیم مشترک دولت و مجلس
برای اصالح قانون کار توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
و ادغام منابع سازمان تامین اجتماعی ،در مقابل درب
شمالی ساختمان مجلس شورای اسالمی در تهران برگزار
شد.

ضرب و شتم یک دستفروش توسط
ماموران شهرداری در ارومیه!
در روز شنبه  ۴۳آبان ماه ویدئو ئی انتشار یافت که نشان
می داد چگونه یک دستفروش در ارومیه به طور وحشیانه
مورد ضرب و شتم ماموران شهرداری قرار می گیرد .دراین
ویدئو فردی که پس از ضبط اموالش بر زمین افتاده ،دوباره
توسط مأمور سد معبر به باد کتک گرفته می شود .از قرار،
این روزها طرح برخورد با دستفروشان در دستور کار
شهرداریها قرار گرفته و به همین بهانه ،ماموران سد معبر
در شهرهای مختلف راهی خیابانها میشوند و
دستفروشان را با خشن ترین نوع برخورد ،به قول خودشان،
جمع آوری می کنند.

گروهی از کارگران پیمانی و قراردادی که در شهرداری
شهر بجنورد و سازمان های وابسته به آن مشغول کار
هستند ،عصر روز شنبه  ۴۴آبان ماه در اعتراض به چند ماه
معوقات مزدی خود در محل سالن اجتماعات شورای
اسالمی این شهر تجمع کردند .کارگران خدماتی شهرداری
شهر بجنورد می گویند :عالوه بر آنکه طی چند ماه گذشته
دستمزد و حق بیمه آنان پرداخت نشده است ،با گذشت ۱
ماه از سال هنوز عیدی آنها هم پرداخت نشده است.

بلبرینگ سازی تبریز 2 ،ماه از معوقات
مزدی پرداخت شد!
کارگران این واحد تولیدی خبردادند که به دنبال تجمعات
اعتراضی آنها روز چهارشنبه  ۸۳آبان ماه کارفرما معادل ۴
ماه از مجموع معوقات مزدی آنها را پرداخت کرده است.
اما وضعیت نامعلوم یک ماه دیگر از معوقات مزدی پرداخت
نشده باعث شد تا آنها بار دیگر اعتراضات صنفی خود را
دنبال کنند .این چندمین بار است که کارگران این واحد
تولیدی در سال جاری بابت معوقات مزدی خود دست به
برپایی تجمعات اعتراضی زده اند .بر اساس این گزارش،
مجموع مطالبات کارگران این کارخانه یک ماه مزد معوقه
است که از کارفرما انتظار دارند ضمن برطرف کردن
مشکالت بیمه ای آنان ،مابقی مطالبات سال جاری آنان را
پرداخت کند.

یکم آذر ماه ،به تجمع یک روزه خود موقتا خاتمه دادند.
گزارش می افزاید :بعد از تجمع کارگران ،کارفرما با پخش
اطالعیهای متعهد شد دو ماه از معوقات مزدی کارگران را
به ترتیب در روزهای  ۸۵و ۳۵آذرماه سال جاری به حساب
کارگران پرداخت کند .کارگران معترض پس از شنیدن این
وعده و کسب اطمینان نسبت به وصول بخشی از طلب
مزدی خود ،از ادامه اجتماع صنفی روز گذشته منصرف
شدند .درعین حال کارگران فرش پارس تاکید کردند که
خواسته ما پرداخت مطالبات معوقه مزدی و مشخص شدن
وضعیت کارخانه است که کارفرما تا به امروز به این
موضوع بی اعتنا بوده اند.

تجمع  ۰۷نفر از کارگران کارخانه پارس
قو ،مقابل درب ورودی کارخانه در تهران!

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سامان
کاشی بروجرد در مقابل مجلس در تهران!
صبح روز دوشنبه  ۴۲آبان ماه ،جمعی از کارگران کارخانه
سامان کاشی بروجرد دراعتراض به عدم دریافت  ۸۲ماه
حقوق ،در مقابل مجلس شورای اسالمی در تهران تجمع
کردند .گزارش به نقل از کارگران می افزاید :بالغ بر ۲۵۵
نفر در کارخانه سامان کاشی مشغول به کار هستند و
کمبود نقدینگی و ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران از
جمله مشکالتی است که این کارخانه در  ۴سال اخیر با آن
مواجه بوده است.

کارگران کارخانه فرش پارس مقابل درب
ورودی این واحد تولیدی تجمع کردند!

در پی اعتراضات کارگران کارخانه
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کارگران کارخانه فرش پارس در شهرک صنعتی البرز
اظهار داشتند :بیش از  ۴۲۵کارگر هستیم که صبح روز
دوشنبه  ۸آذر ماه در اعتراض به بیتوجهی کارفرما نسبت
به پرداخت نکردن مطالبات معوقه مزدی و بیمه ای خود،
مقابل درب ورودی این واحد تولیدی تجمع اعتراضی بر پا
داشتیم .گزارش به نقل از کارگران می افزاید ،در حال
حاضر کارگران قراردادی و رسمی به ترتیب بابت  ۰تا ۲
ماه مزایای معوقه طلبکارند .استمرار بدحسابی کارفرما
باعث شده است تا در ماههای گذشته ،آنها به اتفاق سایر
همکاران خود برای چند مرتبه با خاموش کردن
دستگاههای خط تولید ،اعتراض خود را نسبت به وضعیت
پیش آمده اعالم کنند .کارگران در خاتمه افزودند :از آذر
ماه سال  ۳۲تاکنون حدود  ۴۵۵نفر از همکاران قراردادی
آنها توسط کارفرما اخراج شدهاند .بر اساس گزارش روز سه
شنبه  ۴آذر ماه کارگران پس از وعده کارفرما مبنی بر
پرداخت بخشی از مطالبات صنفی اشان در روز دوشنبه

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

کارگران معترض کارخانه پارس قو در یک اطالع رسانی
اظهار داشتند :نزدیک به  ۲۵نفر از کارگران شاغل در این
کارخانه هستیم که در اعتراض به تعویق حقوق و بیمه خود
صبح روز دوشنبه یکم آذر ماه مقابل درب ورودی این
کارخانه جنب پایانه مسافربری جنوب تهران تجمع بر پا
کردیم! کارفرما از شهریور ماه سال جاری تاکنون بابت
مزایای یاد شده تسویه حساب نکرده است .براساس این
گزارش ،درکارخانه پارس قو حدودأ  ۴۲۵کارگر دائم و
قرارداد موقت کار می کنند .کارگران معترض در ششمین
روز متوالی تجمع اعتراضی خود ،روز شنبه  ۲آذر ماه از
خاتمه موقت تجمعات اعتراضی خود خبر داده و گفتند:
کارفرما عالوه بر اینکه یک ماه از معوقات مزدی مربوط به
آبان ماه کارگران را پرداخت کرد ،به کارگران وعده داد بعد
از انجام برخی تعمیرات جزئی ،دوباره فعالیت تولیدی
کارخانه را از سرخواهد گرفت.

جان باختن یک راننده بیل مکانیکی درپی
ریزش معدن در منطقه چالدران!
صبح روز سه شنبه  ۸۱آبان ماه در اثر ریزش دیواره یک
معدن شن و ماسه در منطقه چالدران محور هراز ،یک
دستگاه بیل مکانیکی و راننده آن در زیر خاک مدفون
شدند .بر اساس این گزارش نیروهای امدادی اعزامی به
منطقه پس از یک عملیات امداد و نجات چند ساعته ،آوار
شن را تخلیه و جسد راننده را از اتاقک بیل مکانیکی خارج
کردند.
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بازداشت اعضاء تعاونی مسکن کارگرانِ

 3ماه دستمزد به کارگران کارخانه سهاطب

کارگران کارخانه بویرصنعت یاسوج در

خودروسازی درتهران پس از تجمع!

در مشهد پرداخت نشده است!

مقابل فرمانداری تجمع کردند!

 ۳کارگر شاغل در کارخانه تولیدی تجهیزات پزشکی
سهاطب مشهد ۰ ،ماه دستمزد خود را دریافت نکرده اند و
به دلیل کاهش حداقلی توان تولید این کارخانه ،نگران
امنیت شغلی خود نیز هستند .بر اساس این گزارش که روز
دوشنبه  ۸۲آبان ماه انعکاس یافت ،کارگران می گویند:
عالوه بر دستمزد ،این واحد بدهی های مالی زیادی بابت
تاخیر در پرداخت بیمه کارگران به تامین اجتماعی دارد و
در این زمینه می توان گفت دفترچه های درمانی کارگران
همیشه با مشکل تامین اعتبار روبروست.

روز یکشنبه  ۸۲آذر ماه کارگران کارخانه بویرصنعت یاسوج
دراعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود ،درمقابل
فرمانداری بویراحمد تجمع اعتراضی بر پا کردند .یکی از
کارگران معترض با بیان این که پیش از این در مقابل
ساختمان استانداری کهگیلویه و بویراحمد و صدا و سیمای
استان تجمع کرده بودند گفت :حدود یک سال است که
هیچگونه دستمزد و مزایای شغلی دریافت نکردهایم ،در
عین حال با شکایت کارگران حکم توقیف اموال این
کارخانه صادر شده اما هیچگونه همکاری با کارگران برای
اجرای این حکم صورت نمیگیرد .کارفرمای کارخانه فوالد
یاسوج تقریبا  ۴ماه پیش در حضور اعضای شورای تأمین
شهرستان بویراحمد وعده پرداخت مطالبات کارگران را داد
که تا امروز عملی نشده است .وی همچنین افزود
هیچکدام از مالکان سابق (بنیاد تعاون ارتش) و فعلی
کارخانه (بخش خصوصی) مسئولیت پرداخت مطالبات
کارگران را بر عهده نمی گیرند و در این بین کارگران مرتبأ
پاس کاری می شوند.

تعدادی از اعضای تعاونی مسکن کارگران یکی از
کارخانههای خودروسازیِ تهران که روز سهشنبه  ۳آذر ماه
در اعتراض به تصرف غیرقانونی قسمتی از اراضی مربوط
به این تشکل کارگری در شهرستان آبیک مبادرت به
تجمع اعتراضی کرده بودند ،بازداشت شدند .بر اساس این
گزارش ،کارگران بازداشت شده که  ۸۲نفر بودند از اعضای
تعاونی مسکن کارگران یکی از واحدهای صنعتی هستند
که در ارتباط با پیگیری یک پرونده حقوقی صبح امروز به
دادگاه شهرستان آبیک در استان قزوین رفته بودند .گزارش
می افزاید از مجموع این کارگران تعداد  ۸۰نفر بالفاصله
با سپردن تعهد و  ۴نفر باقیمانده روز چهارشنبه  ۸۵آذر ماه
با قید وثیقه آزاد شدند .این کارگران تاکید دارند که شکایت
حقوقی آنها با اشخاصی بیرون از مجموعه محل کارشان
می باشد و هیچ ارتباطی با مدیریت شرکت در مقام کارفرما
ندارند.

جان باختن کارگر  5۰ساله حین کار در
یک واحد صنعتی در محالت!
صبح روز سه شنبه  ۴۰آبان ماه یک کارگر نوجوان ۸۲
ساله یکی از واحدهای صنعتی فراوری سنگ در شهرک
صنعتی ارقده واقع در شهرستان محالت ،در حالی که
مشغول رفع نواقص برق سه فاز در تابلوی برق بود ،دچار
برق گرفتگی شده و جان خود را از دست می دهد .فقدان
حداقل موازین امنیت کار یکی از بزرگترین عوامل قربانی
شدن کارگران است.

جان باختن  2کارگر و زخمی شدن 2
کارگر دیگر در حین کار در استان یزد!
روز شنبه  ۸۰آبان ماه ۲ ،کارگر مشغول کار در کنار دیگ
بزرگ روغن سوخته ،جهت انتقال آن برای تصفیه در
کارگاه تصفیه روغن صنعتی در گاریزات از توابع بخش
نیرتفت در استان یزد بودند ،که به داخل دیگ روغن
سقوط می کنند .با اینکه هر  ۲کارگر دقایقی بعد از درون
دیگ روغن بیرون آورده شدند ،اما در این حادثه  ۴کارگر
جوان به علت شدت جراحات و سوختن داخل روغن جان
خود را از دست دادند و  ۴کارگر دیگر برای ادامه درمان به
مراکز درمانی منتقل شدند که از سرنوشتشان اطالعی در
دست نیست.

تجمع  3۷۷کارگر مجتمع آلومینیوم
"المهدی هرمزآل" در کارخانه!

 3ماه دستمزد به کارگران کارخانه
چوب اسالم پرداخت نشده است!
صبح روز شنبه  ۸۳آذر ماه ،دست کم  ۰۵۵کارگر مجتمع
آلومینیوم "المهدی هرمزآل" واقع در استان هرمزگان در
اعتراض به آنچه بی توجهی کارفرما به مطالبات صنفی
اشان و نداشتن امنیت شغلی می خوانند ،در محوطه
کارخانه تجمع کردند .یکی از کارگران معترض در مورد
مطالبات خود و همکاران بخش خدماتی کارخانه گفت :در
مجتمع آلمینیوم "المهدی" حدود  ۴۲۵۵کارگر مشغول
کارند که این کارگران فاقد امنیت شغلی اند وکارفرمای
بخش خصوصی کارخانه در پرداخت مطالبات آنان بی
توجهی میکند .در حال حاضر حدود  ۳ماه است که با ورود
کارفرمای بخش خصوصی ،برخی از مزایای مربوط به حق
افزایش تولید و پرداختیهای ویژه اعیاد کارگران پرداخت
نمی شود .این کارگر در ادامه می افزاید ،روز یکشنبه ۸۲
آذرماه هم حدود  ۲۵۵کارگر در بخش خدماتی مجتمع
آلومینیوم "المهدی هرمزآل" که به کارهای خدماتی
همانند نگهداری از فضای سبز ،آبدارخانه ،نظافت و غیره
تحت مسئولیت پیمانکار فعالیت دارند ،به دلیل نداشتن
وضعیت شغلیِ مشخص به همراه سایر کارگران کارخانه
دست به اعتراض زده اند .در پی این تجمعات ،قائم مقام
رئیس هیئت مدیره کارخانه شب یکشنبه  ۸۲آذر ماه با
حضور در میان معترضین با بیان برگزاری جلسات گوناگون
با اعضای هیات مدیره درزمنیه مشکالت پیش آمده ،وعده
داد که ظرف مدت یک ماه به مشکالت آنان رسیدگی می
کند .بنا به وعده داده شده توسط کارفرما ،اعتراض صنفی
کارگران این مجتمع صنعتی پس از دو روز خاتمه یافته
است.

به گزارش روز چهارشنبه  ۴۲آبان ماه ،کارگران صنایع
چوب اسالم شهرستان تالش دراستان گیالن طی نامه ای
خطاب به مسئوالن کشوری استانی ،نمایندگان گیالن در
مجلس شورای اسالمی و مدیریت این واحد صنعتی اظهار
داشته اند :صنایع چوب اسالم به دلیل بحران مالی توان
تولید ندارد ،به همین دلیل طی  ۰ماه گذشته دستمزد ۸۳۵
کارگر شاغل در این کارخانه به تاخیر افتاده است .در حال
حاضر شرایط مالی کارگران این کارخانه بسیار نامناسب و
بحرانی است و در صورت بیتوجهی به مشکالت باید به
زودی شاهد تعطیلی و بیکاری کارگران باشیم .کارگران
خواستار رسیدگی به شرایط خاص خود گشته و اعالم کرده
اند :شرایط فوق تهدیدی برای امنیت شغلی حدود ۸۳۵
کارگری است که در کارخانه کار میکنند .طی یکسال
گذشته کارگران صنایع چوب اسالم چندین بار به بصورت
کتبی و شفاهی مشکالت ناشی از پرداخت نشدن مطالبات
مزدی خود را به اطالع مسئوالن رساندهاند که تاکنون
بیفایده بوده ،بنابراین خواستار پیگیریِ جدی مشکالت و
معوقات مزدی خود از طرف مسئولین هستند.

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست!
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 44۰نفر در  4ماهه نخست سال جاری بر

 5۷کارگر زن کارخانه تولید خشکبار در

اخراج  2نفر از کارگران آزاد راه

اثر حوادث کار در خراسان رضوی جان

شهر ملکان ،دچار مسمومیت گازی شدند!

تهران -شمال به دلیل پیگیری

خود را از دست داده اند!

بر اساس گزارش اورژانس آذربایجانشرقی روز شنبه ۸۰
آبان ماه ۸۵ ،نفر از کارگران زن شاغل در کارخانه تولید
خشکبار در شهر ملکان استان آذربایجان شرقی دچار
مسمومیت گازی حین کار شدند و به بیمارستان محلی
منتقل گشتند .گزارش در ادامه می افزاید :این مسمومیت
ناشی از استنشاق گاز فسفید آلومینیم نشت شده از منبع آن
بود که به عنوان ماده ضدعفونی کننده در صنایع بهکار
میرود.

مطالبات صنفی کارگران!

به گزارش روز شنبه  ۴۳آبان ماه ایلنا :در  ۲ماهه نخست
سال جاری  ۲۲۲نفر در خراسان رضوی در اثر حوادث
ضمن کار جان خود را از دست دادهاند که این رقم آمار
بسیار باالیی است .گزارش می افزاید علیرغم اینکه میزان
ساخت و ساز و اشتغال در سال جاری در خراسان رضوی
کاهش یافته است ،آمار تلفات جانی حوادث شغلی افزایش
داشته که این مساله نگران کننده است .عدم ارائه آموزش
صحیح به کارگران و فقدان تجهیزات ایمنی ،یکی از
دالیل باالبودن تلفات ناشی از حوادث کار عنوان می شود.

تجمع کارگران اخراجی کارخانه کاشی

جان باختن کارگر معادن اقماری گل گهر
در حین کار در سیرجان!
به گزارش ایلنا روز سه شنبه  ۴آذر ماه یک کارگر  ۴۲ساله
معادن اقماری گل گهر در حال تعمیر الستیک تراک
(ماشین های غول پیکر معدن) بود که قطعه رینگ
الستیک تراک به سرش برخورد می کند و  ۴۵متر وی را
به عقب پرتاب می کند .این کارگر جوان که به طور
شدیدی از ناحیه سر دچار آسیب شده بود در اثر شدت
جراحت جان خود را از دست داد.

معوقات مزدی کارگران شهرداری بجنورد
در استان خراسان شمالی!
بیش از  ۰۵کارگر خدماتی و فضای سبز شهر بجنورد در
استان خراسان شمالی روز شنبه  ۲آذر ماه در اعتراض به
دست کم  ۲ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود ،مقابل
ساختمان شورای شهر بجنورد تجمع کردند .بر اساس این
گزارش عالوه بر آن ،این کارگران به دنبال تغییر وضعیت
شغلی خود از شرکت پیمانکاری به قرارداد مستقیم با
شهرداری بجنورد هستند .گزارش می افزاید عدم پرداخت
مطالبات مزدی کارگران شهرداری در بجنورد مسبوق به
سابقه است .پیش از این کارگران راننده سازمان اتوبوس
رانی شهر بجنورد نیز در اعتراض به تعدیل تعدادی از
همکاران خود تجمع اعتراضی ترتیب داده بودند که
برگزاری این تجمع با پادرمیانی اعضای شورای شهر موقتا
برطرف شده بود.

نیلو اصفهان مقابل درب ورودی کارخانه!

روز سه شنبه  ۴آذر ماه ،کارگران پروژه عمرانی در آزاد راه
تهران  -شمال با اعالم خبر اخراج همکاران خود اظهار
داشتند ۴ :کارگر اخراج شده از کارگران قراردادی ارسا
ساختمان هستند که از حدود یک و نیم ماه پیش تاکنون
به دلیل آنچه که پیگیری مطالبات صنفی عنوان میشود،
اجازه حضور در این پروژه عمرانی را نداشته اند .کارفرما در
حالی این  ۴کارگر را به بهانه برهم زدن نظمِ محیط کار
اخراج کرده که افراد مورد نظر مانند سایر کارگران هیچ
دخالت موثر و مستقیمی در اعتراض صنفی ماه گذشته
نداشتند .شرکت ارسا ساختمان از  ۲ماه پیش معوقات
مزدی بیش از  ۳۵۵کارگر خود را پرداخت نکرده است .در
عین حال این  ۴کارگر اخراجی نیز بعد ازگذشت یک ماه و
نیم از زمان اخراجشان ،هنوز نتوانسته اند مطالبات معوقه
خود را از کارفرما دریافت کنند.

اخراج  2۸۷کارگر کارخانه تولیدی برفاب
در استان چهارمحال بختیاری!
صبح روز دوشنبه یکم آذر ماه تعدادی از کارگران کارخانه
کاشی نیلو که در روزهای گذشته اخراج و از ورود به
کارخانه منع شده بودند ،در مقابل درب کارخانه دست به
تجمع اعتراضی زدند .در گزارشی در این زمینه به نقل از
کارگران آمده است :وضعیت بحرانی این واحد تولیدی
کارگران را دچار مشکل کرده است ،به طوری که عالوه بر
معوقات مزدی و عدم پرداخت به موقع دستمزدها ،کارگران
این واحد در مقاطع مختلف تعدیل شده اند .گزارش در
ادامه می افزاید ،در سال جاری و در ماه های گذشته در
چند مورد کارگران این کارخانه در اعتراض به معوقات
مزدی خود دست به تجمع اعتراضی زدهاند .در آخرین مورد
از این تجمعات در شهریور ماه جاری ،این کارگران با
تجمع در مقابل کارخانه به عدم دریافت  ۸۵ماه مطالبات
مزدی خود اعتراض کردند.

 5۷۷۷کارگر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
در ماه های اخیر دستمزدی نگرفته اند !
جمعی از کارگران پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در
بندرعباس ،روز دوشنبه  ۴۲آبان ماه اظهارداشتند که بیش
از  ۳ماه معوقات مزدی دارند و دستمزد حدود  ۸۵۵۵کارگر
پیمانکاری این پاالیشگاه از تیرماه پرداخت نشده است.
همچنین در مورد زمان پرداخت این مطالبات هیچ وعدهای
به ما داده نشده و ما بدون روحیه و بی انگیزه به کار ادامه
میدهیم .این کارگران افزودند :به علت عدم تمدید قرارداد
تعداد زیادی از کارگران اخراج شده اند ،حتی با این
کارگران تسویه حساب هم صورت نگرفته است.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

بر اساس گزارشی به تاریخ روز یکشنبه  ۴۳آبان ماه در
یک واحد تولیدی دراستان چهارمحال بختیاری که بیش از
 ۳۵۵کارگر مشغول به کار بودند ،حدود  ۴۱۵نفر از این
کارگران از ابتدای آبان ماه جاری پس از خاتمه قرارداد کار
اخراج شدهاند .گزارش همچنین افزود ،تعدادی از کارگران
این کارخانه با  ۴۱سال سابقه کار در آستانه بازنشسته شدن
بودند که با این اقدام کارفرما بازنشستگی آنها با مشکل
روبرو شده است .کارفرما بعد از اخراج این تعداد کارگر به
کارگران باقی مانده اطالع داده است که به دلیل مشکالت
مالی توان تولیدی ندارد و در نتیجه فعالیت کارخانه کم
رونق شده است.

تجمع اعتراضی کارگرانِ شرکت
آب و فاضالب روستایی در مقابل
درب استانداری کهگیلویه و بویراحمد!
روز یکشنبه  ۸۲آذر ماه ۸۳۵ ،نفر از آبداران (کارگران)
شرکت آب و فاضالب روستایی استان کهگیلویه و
بویراحمد با تجمع در مقابل این استان ،خواستار پرداخت
معوقات  ۲ماهه خود شدند .یکی از آبداران معترض در این
باره گفت آبداران این شرکت  ۳سال پیش به بخش
خصوصی واگذار شدهاند و در این سال با مشکالت
متعددی از جمله تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی مواجه
بودهاند .وی در ادامه افزود که از پیمانکار شکایت کرده و
حکم دادگاه را هم گرفتهایم ،اما با این وجود مسئوالن آب
و فاضالب روستایی اقدامی انجام نمیدهند.

۸
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دومین روز متوالی تجمع اعتراضی

 4ماه معوقات مزدی  5۷۷کارگر شاغل در

جان باختن یک کارگر خدماتیِ دانشگاه

کارگران لیفتراک سازی تبریز در کارخانه!

اداره راه و شهرسازی زابل پرداخت نشده!

شهید بهشتی تهران پس از سقوط به چاه!

روز شنبه  ۸۳آذر ماه کارگران اداره راه و شهرسازی زابل
اظهارداشتند:حدود  ۸۵۵کارگرشاغل در اداره راه و
شهرسازی شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان
هستیم که معوقات مزدی مربوط به  ۲ماه از سال جاری
خود را هنوز دریافت نکرده ایم .اداره راه و شهرسازی زابل
به دلیل آنچه که پرداخت نشدن بودجه و کمبود منابع مالی
عنوان میشود ،پرداخت مطالبات آنها را به تاخیرانداخته
است .بیتوجهی مدیران اداره راه و شهرسازی زابل به
مطالبات کارگران باعث شده تا کارگران انگیزه کار کردن
را از دست بدهند .کارگران با بیان سختی گذران زندگی با
شرایط فعلی می گویند :هر روز با وعده های عملی نشده
مدیران این اداره روبرو هستیم .با این حال با آغاز فصول
سرد سال که فعالیت روزانه ما چند برابر قبل می شود ،تا
به امروز در انجام کار روزانه خود کوتاهی نکرده ایم.

به گزارش روز جمعه  ۸۴آذر ماه یک کارگر خدماتی که ماه
گذشته بر اثر حادثه کار مصدوم شده بود ،روز سه شنبه ۳
آذر ماه در بیمارستان طالقانى جان خود را از دست داد .بر
اساس این گزارش نیروهای خدماتی دانشگاه تنها ملزم به
انجام امور بهسازی فضا هستند ،اما به دنبال سرد شدن
ناگهانی هوا از آنها خواسته میشود تا برای پراکندن و جمع
آوری سگ هایی که از بیرون به داخل دانشگاه آمده بودند
اقدام کنند .در جریان این کار یکی از نیروهای خدماتی
شاغل در دانشگاه شهید بهشتی که اهل روستای خمس
شهرستان خلخال بود ،دراثر سقوط به داخل چاه دچار
آسیب شده و به بیمارستان طالقانی منتقل میشود که
سرانجام جان می بازد.

روز دوشنبه  ۸۰آذر ماه دومین روز متوالی تجمع کارگران
کارخانه لیفتراک سازی سهند تبریز در اعتراض به  ۳ماه
معوقات مزدی تداوم یافت و کارگران این واحد صنعتی
دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تجمع کرده اند.
کارگران معترض می گویند :در کارخانه لیفتراک سازی
سهند تبریز حدود  ۸۲۵نفر کارگر رسمی و قراردادی
فعالیت دارند که کارفرما عالوه بر تاخیر مطالبات مزدی از
شهریور ماه تاکنون ،از واریز حق بیمه آنها نیز خودداری
کرده است .بر اساس این گزارش به نقل از کارگران ،زمانی
وضعیت تولید در کارخانه بسیار خوب بود اما بعد از آنکه
مدیریت آن از تقریبا  ۲سال پیش به بخش خصوص واگذار
شد ،مشکالت آغاز شده و در حال حاضر با وجود آنکه
مشکل خاصی در زمینه تولید و فروش محصوالت کارخانه
مشاهده نمی شود ۳ ،ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده
است .سومین روز متوالی اعتراض کارگران روز سه شنبه
 ۸۲آذر ماه در شرایطی آغاز شد که اعضای شورای تامین
شهرستان تبریز چندین بار برای رفع مشکالت کارگران
لیفتراک سازی تشکیل جلسه دادهاند اما همه این جلسات
به دلیل عدم حضور کارفرما به نتیجه نرسیده است .بر
اساس این گزارش یکی از کارگران حاضر در این تجمع
گفت ،اگر کارفرما بخواهد به خواسته ما کارگران لیفتراک
سازی سهند تبریز بیتوجهی کند به اعتصاب خود ادامه
میدهیم.

عدم پرداخت  4ماه حقوق به 53۷کارگر
خدماتی بیمارستان صیاد شیرازی گرگان
به گزارش روز یکشنبه  ۸۲آذر ماه حدود  ۸۰۵نفر از
کارگران خدماتی بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان که
به صورت روز مزدی در استخدام دانشگاه علوم پزشکی
گلستان هستند ۲ ،ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند.
کارگران می گویند :به دلیل نوع قرارداد کاری که با
کارفرما دارند ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان
بیکاریشان وجود دارد .در گزارش در خاتمه آمده است که:
کارگران خدماتی بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در
اعتراض به تعویق حقوق و با طرح مطالبه انعقاد قرارداد
مستقیم با کارفرمای اصلی درسال جاری چندین بار مقابل
ساختمان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گرگان تجمع
کرده بودند.

جان باختن  2کارگر در اثر آتش سوزی
در یک قهوه خانه سنتی در تهران!
صبح روز پنجشنبه  ۸۸آذر ماه ،روابط عمومی سازمان آتش
نشانی و خدمات ایمنی تهران اعالم کرد در جریان یک
آتشسوزی در یک قهوه خانه سنتی به وسعت  ۴۵۵متر و
با یک اتاقک کارگری به وسعت  ۸۰متر در منطقه
یافتآباد بلوارالغدیر تهران  ۲نفر از کارگران این قهوه خانه
در بین شعلههای آتش محبوس گشتند .گزارش در ادامه
می افزاید نیروهای آتشنشانی بالفاصله وارد اتاق کارگران
شدند و  ۴نفر از آنها را زنده خارج کردند ،ولی  ۴نفر دیگر
که افغانستانی بودند ،به دلیل شدت جراحات و سوختگی
جان خود را از دست دادند.

حدود  5۷۷کارگر کارخانه فیبر ایران با
 ۳ماه حقوق معوقه اخراج شدند!
به گزارش کارگران اخراجی کارخانه فیبر ایران ،کارفرمای
این کارخانه از روز دوشنبه یکم آذر ماه به دلیل انجام
نوسازی و بازسازی به صورت موقت کارخانه را تعطیل
اعالم کرده و مانع ورود حدود  ۸۵۵نفر از کارگران رسمی
و قراردادی کارخانه به محل کارشان شده است .به همین
دلیل گروهی از کارگران روز چهارشنبه  ۳آذر ماه مقابل
درب ورودی کارخانه تجمع اعتراضی بر پا داشتند .در این
گزارش به نقل از کارگران تاکید شده که تمامی کارگران
شاغل و اخراجی که بابت دستکم  ۳ماه مزد معوقه از
کارفرما طلبکارند باید برای برقراری مقرری بیمه بیکاری
به اداره کار مراجعه کنند .این دستور تازه در شرایطی صادر
شده است که کارفرما در زمان اخراج به آنها وعده داده بود
پس از برطرف شدن مشکالت کارخانه دوباره همه آنها به
کار سابق خود بازگردانده خواهند شد.

 4ماه دستمزد معوقه  53۷کارگر پروژه
انتقال آب از سرخس به مشهد!
به گزارش روز شنبه  ۴۳آبان ماه ،یکی از کارگران مشغول
به کار در این پروژه ،از تاخیر ۲ماهه عدم پرداخت دستمزد
کارگران خبر داد و گفت :کارفرمای شرکت پیمانکاری به
بهانه مشکالت مالی از پرداخت مطالبات مزدی ۸۰۵
کارگری که هم اکنون دربخش پمپاژ آب سد دوستی
سرخس کار میکنند طفره میرود .پیمانکار به بهانه کمبود
نقدینگی از پرداخت به موقع مزد آنان و سایر هزینههای
جانبی خودداری می کند در نتیجه عالوه بر کند شدن روند
اجرای پروژه ،آنها هم اکنون با مشکل مالی مواجه هستند.

بالتکلیفی  ۰۷کارگر اخراجی کارخانه
اکسین لوله در اهواز!
به گزارش روز شنبه  ۸۳آذر ماه به نقل از کارگران اخراجی
کارخانه اکسین لوله ۴۰ ،فروردین ماه سال  ۳۳کارفرما با
اعالم این مطلب که فعالیت خط تولید به دلیل مشکالت
ناشی از کمبود منابع مالی متوقف می شود ،کارخانه را
تعطیل کرد .از آن زمان تاکنون حدود  ۲۵کارگر از مجموع
 ۸۵۵کارگر اخراجیِ این کارخانه بدنبال دریافت معوقات
مزدی و سنوات خود هستند .کارفرما در زمان اخراج
کارگران وعده داده بود که مطالباتشان را حداکثر تا روز
 ۴۳فروردین ماه  ۳۳پرداخت خواهد کرد اما بعدا به
بهانههای مختلف از جمله مشکالت مالی از پرداخت
مطالبات کارگران طفره رفت .در این گزارش به نقل از
کارگران آمده است که بعداز کش و قوسهای فراوان
حدود  ۳۵نفر از کارگران توانستند مطالبات خود را دریافت
کنند ،اما  ۲۵کارگر باقی مانده که هر کدام مبالغی حدود ۰
تا  ۸۵میلیون تومان از کارفرما طلب دارند در  ۳۵ماه
گذشته بالتکلیف بودهاند.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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تجمع کارگران اخراجی کشتارگاه پرندک

پرداخت  2ماه از معوقات مزدی  6ماهه به

معوقات حقوقی کارگران شهرداری

خزر ۰ ،ماه پس از تعطیلی این واحد!

کارگران راه و شهر سازی سیستان!

" سی سخت" پرداخت نشده است!

در اوایل آذر ماه پس از مدتها اعتراض و پیگیری کارگران،
دو ماه از معوقات مزدی کارگران راه و شهرسازی جنوب
سیستان و بلوچستان پرداخت شد .این کارگران که تعداد
آنها بالغ بر  ۲۵۵نفر است ،در شش ماه گذشته دستمزدی
دریافت نکرده بودند و اکنون با واریز دو ماه از معوقات۲ ،
ماه مطالبات مزدی آنها تا تاریخ انتشار این خبر همچنان
پرداخت نشدهباقی مانده است.

بر اساس گزارش روز سه شنبه  ۸۵آذر ماه ،کارگران
شهرداری "سی سخت" در استان کهکیلویه و بوئر احمد از
تداوم عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر داده و اعالم
داشتند :حدود  ۸۵۳کارگر رسمی ،قراردادی و پیمانی
شهرداری "سی سخت" و سازمانهای وابسته به آن
هستیم و آخرین حقوقی که دریافت کرده ایم مربوط به
دستمزد فروردین ماه است که کارفرما آن را یک ماه پیش
به حساب کارگران واریز کرده است .معوقات مزدی
کارگران در حال حاضر به  ۲ماه رسیده است.

 ۸۵۵کارگر اخراجی کشتارگاه پرندک خزر در شهرستان
صومعه سرای استان گیالن  ۲ماه بعد از تعطیلی موقت این
واحد تولیدی با وجود صدور حکم توقیف اموال کارخانه
هنوز نتوانستهاند مطالبات معوقه حقوقی و حق سنوات
خدمت خود را دریافت کنند .بر اساس گزارش روز
چهارشنبه  ۴۲آبان ماه کارگران پس از پیگیریهای
حقوقی سرانجام توانستند حکم مصادره اموال کارخانه را
برای دریافت طلبشان بگیرند اما پیش از کارگران ،بانک
کشاورزی بابت طلب میلیاردی خود تمامی اموال کارخانه را
مصادره کرد و اکنون دست کارگران به جایی بند نیست.
گزارش به نقل از کارگران می افزاید :کارفرما در زمان
اخراج کارگران جدا از قول پرداخت مطالبات معوقه شان
وعده بازگشت به کارشان را بعد از بازسازی کشتارگاه و
رفع موانع بهداشتی آن نیز داده بود اما بعدا شهریور ماه که
کشتارگاه مجددا راه اندازی شد به بهانههای مختلف از
جمله مشکالت مالی ،نه تنها از پرداخت مطالبات کارگران
طفره رفت بلکه با جذب نیروی کار جدید غیر بومی،
کارگران با سابقه شغلشان را از دست دادند .با این وجود
طی چند ماه گذشته کارگران کشتارگاه پرندک خزر برای
وصول مطالبات خود مقابل چند نهاد دولتی در شهرستان
صومعه سرا و استان گیالن دست به تجمع اعتراضی زده
اند که آخرین بار ظهر روز سه شنبه  ۴۰آبان ماه مقابل
استانداری گیالن انجام شد که در نهایت کارگران با اعتماد
به پیگیری های مسئوالن این اداره به اعتراض خود خاتمه
دادند.

ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی
وبیمه ای کارگران کارخانه قفل کار در
شهرک صنعتی البرز قزوین!
درگزارشی به تاریخ روز جمعه  ۰آذر ماه ،ضمن تاکید بر
تاخیر در پرداخت مطالبات  ۴۲کارگر شاغل در کارخانه
قفل کار در شهرک صنعتی البرز قزوین به نقل از آنها آمده
است که :کارفرمای این واحد تولیدی هنوز بابت مطالبات
مربوط به  ۸۲ماه دستمزد و حق بیمه پرداخت نشده ،با
آنها تسویه حساب نکرده است .کارگران می گویند در
مقابل این طلب مزدی از کارفرما ،هرماه به صورت علی
الحساب مبالغی در حدود  ۴۵۵تا  ۰۵۵هزار تومان دریافت
کرده اند.

تجمع کارگران بازنشسته نی شکر هفت تپه
و خانواده هایشان در مقابل درب کارخانه!
در تاریخ  ۱آذر ماه  ۸۰۵تن از کارگران بازنشسته نیشکر
هفت تپه به همراه خانواده های خود در مقابل درب ورودی
کارخانه تجمع کردند .خواست معترضین پرداخت سنوات
پایان خدمت آنها از سوی کارفرما بود .کارگران معترض از
تاریخ اسفند  ۳۲تا اول شهریور سال جاری به تدریج تحت
قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده اند اما هیچ
یک ،مزایای مربوط به سنوات خدمت خود را دریافت
نکرده اند .بنا به اظهارات کارگران ،مجموع مطالبات برحق
آنان به  ۸۵میلیارد تومان بالغ می گردد و هر یک از
کارگران حدود  ۲۵میلیون تومان از صاحبان کارخانه
طلبکارند .کارگران معترض هر یک باالی  ۴۵سال سابقه
کار دارند ،اما کارفرما با زیر پاگذاردن تعهدات قانونی
خویش با ادعای "کمبود منابع" از پرداخت مطالبات برحق
کارگران سر باز زده است .کارگران تا کنون چندین بار با
تجمع خواهان پرداخت مطالبات خویش شده اند و کارفرما
ظاهرا وعده داده بود که مطالبات آنها را به صورت قسطی
پرداخت خواهد کرد .اما هیچ یک از وعده های داده شده
توسط صاحبان کارخانه در جلسات کارگران و کارفرمایان
تا کنون متحقق نشده اند.

جوانان بزرگترین قربانیان
هیوالی بیکاری در ایران!
براساس گزارشات منتشره ،مرکز آمار جمهوری اسالمی در
آبان ماه با انتشار گزارشی در مورد "آخرین آمار بیکاری در
ایران" اعالم کرد که بیشترین شمار جمعیت بیکار در
ایران در گروه سنی  ۴۵تا  ۴۲ساله قرار دارند .مطابق
گزارش مرکز آمار رژیم ،این نتایج بر پایه نمونه گیری ای
است که از نیروی کار ایران در سال  ۸۳۳۲انجام شده
است .بر اساس گزارش فوق ،زنان بیشترین جمعیت بیکار
در ایران را تشکیل می دهند و کمترین نرخ مشارکت را با
 ۳درصد اشتغال دارا هستند .بیشترین شمار زنان شاغل
بین  ۴۰تا  ۴۳سال سن دارند و در صد بیکاری زنان دارای
تحصیالت دانشگاهی بیش از  ۲۵درصد می باشد .مرکز
آمار ایران چندی پیش نرخ بیکاری را در بهار  ،۳۰بیش از
 ۸۴درصد اعالم کرده بود .مقامات رژیم اخیرا از "سونامی"
بیکاری در ایران صحبت کرده و رییس جمهور رژیم حسن
روحانی صراحتا عنوان کرده بود که دولت وی از "مهار
موج جدید بیکاری" در کشور برنمی آید.

بر اثر آتش سوزی در یک کارخانه
تولیدی پوشاک در دهلی نو  53 ،کارگر
جان خود را از دست دادند!
به گزارش خبرگزاری شینهوا صبح روز جمعه  ۴۸آبان ماه
مصادف با  ۸۸نوامبر در اثر آتشسوزی گسترده در یک
کارخانه پوشاک در حوالی دهلی نو پایتخت هند که از یک
آتشسوزی کوچک آغاز شده و در مدت کوتاهی تمام
کارخانه را در بر گرفته بود ،با گسترده شدن آتش ۸۰
کارگر به همراه تعدادی دیگر از کارگران این کارخانه در
محاصره آتش گرفتار شدند .بر اساس این گزارش :این ۸۰
کارگر که به شدت دچار سوختگی شده بودند جان خود را
از دست دادند و تعداد دیگری از کارگران به علت سوختگی
شدید مصدوم و زخمی گشتند .در بازرسیهای اولیه
کارشناسان علت این حادثه را نقص در سیستم کابل کشی
برق کارخانه اعالم کرده اند.

ماهنامه کارگری
چریکهای فدایی خلق ایران
پانزدهم هر ماه منتشر می شود.
ماهنامه کارگری را بخوانید و
در توزیع گسترده تر آن

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

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

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

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

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

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

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

چریکهای فدائی خلق ایران

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

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر!

