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سرسخن:

تجمع اعتراضی کارگران فوالد زاگرس قروه
در مقابل وزارت کار!

کودکان کار و خريد و فروش کودک!

روزنامه اعتماد در گزارشی به تاریخ 29
بهمن سال جاری ( ،)1392از وجود بازاری
در دروازه غار تهران که بازاری است همچون
وال استریت اما در آن بچه خرید و فروش
می شود پرده برداشت و اعالم کرد که در این
بازار کودکان از صد هزار تومان تا پنج میلیون
تومان مورد تجارت قرار می گیرند .به دنبال
درج این خبر که در گزارشات رسمی دیگر نیز
مطرح شد و افرادی از خود رژیم چون رضا
جهانگیری فر ،معاون توسعه خدمات اجتماعی
شهرداری تهران نیز آن را مورد تأئید قرار
دادند ،معاون وزیر کار (محمدتقی حسینی ،قائم
مقام وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
امور بین الملل جمهوری اسالمی) نیز ضمن
اعتراف به گستردگی پدیده کودکان خیابانی در
جامعه مطرح کرد که" :اگر چه خرید و فروش
کودکان رسمی نیست و جای رسمی برای خرید
و فروش کودکان وجود ندارد ،اما این خرید
و فروش انجام می گیرد"( .گزارش ایرنا از
"هشتمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی
کنوانسیون حقوق کودک" به تاریخ  19اسفند
)1392
همانطور که مالحظه می شود واقعيت آنچنان
عريان است که حتی مقامات وقيح رژیم
جمهوری اسالمی هم قادر به انکار آن نیستند.
اینها باالخره پس از گذشت سالیان متمادی از
به وجود آمدن پدیده کودکان کار و از جمله
کودکان خیابانی و خرید و فروش کودک در
اشکال مختلف که خبر آن گاه در خود روزنامه
های رژیم هم منعکس می شد ،امروز به این
واقعیت دردناک رسما اذعان می کنند .چنانچه
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 150نفر از کارگران فوالد زاگرس از ساعت 11
صبح يکشنبه  25اسفند ماه در مقابل وزارت کار و
امور اجتماعی ،به يک تجمع اعتراض دست زده
و شعار می دادند  :گرسنه ایم گرسنه  -وزیر چرا
نشسته " و همچنين فرياد می زدند ":دولت تدبیر و
امید –کو تدبیر و کو امید" .علت تجمع کارگران
اين بود که با وجود اينکه هیئت تشخیص و حل
اختالف اداره کار قروه به نفع کارگران رای داده
اما آنها بیش از هشت ماه است که حقوق معوقه
طلب دارند .عليرغم مراجعات مکرر کارگران به
نهاد های دولتی و اعتراضات و مبارزات پيگيرانه
شان اما مالبیگی مسئول فوالد زاگرس حاضر به
پرداخت مطالبات کارگران نمی باشد .به همين دليل
هم کارگران در اين تجمع شعار می دادند که ":
مالبیگی حیا کن ذوب آهن رارها کن".
استثمار کارگران زندانی توسط "شرکت
ساختمانی نیماسازگستر سنندج"!
شرکت نیماسازگستر سنندج شرکتی فعال در
صنعت عمران وساختمان سازی است که با استفاده
از زدوبندهای اداری ومالی خود با مسؤلین پروژه
های عمرانی زندان مرکزی سنندج ،توانسته است
ده ها کارگر زندانی را در شرکت خود باحداقل
دستمزد بکارگیرد وبا استثمار وبهره کشی از
نیروی ارزان این کارگران در انواع پروژه های
ساختمانی بخصوص پروژه های مسکن مهر وخانه
های  99ساله برثروت خویش بیفزاید .این شرکت
هم اکنون دارای  80کارگر است که  90درصد
این کارگران،زندانیانی هستند که باتحمل نصف
مدت زمان حبسشان وهمچنین گرو گذاشتن وثیقه
ی چندمیلیونی در زندان ،شرایط کارکردن در این
پروژه ها را پیدا کرده وبدون دریافت همان کمترین
حقوقشان نیز ،اکنون درآن جا مشغول به کارند..
دستمزد این کارگران بعنوان روزمزد از قرار
روزی  15000تومان است که مبلغ  7000تومان
آن به مسؤلین پروژه ی زندان تعلق می گیرد وتنها
مابقی آن به دست کارگر می رسد یعنی دستمزد
 8ساعت کار روزانه فقط  8000تومان می شود.
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از کارگران چریک فدائی خلق
بیاموزیم
کارگر آگاهی که تا آخرين
لحظه زندگی بر آرمانهای
کارگری و کمونيستی خود
پای فشرد ،رفیق مبارزی
که با خشمی سوزان که
جلوه ای از خشم طبقاتی
او بود در مقابل دشمن
رفيق اصغر
ایستاد و با چنان قاطعیتی
عرب هريسی
با دشمن جنگید که حتی
در زندان ،دژخیمان را که طرفی از شکنجه های
وحشیانه وی نبرده بودند ،متحیر و با احساس
حقارت در خود باقی گذاشت .اصغر فرزند رنج و
کار بود .از کودکی کارکرده بود چه زمانی که در
روستا زندگی می کرد و با قالی بافی و چوپانی
برای ارباب ده به تامين زندگی خانواده ياری می
رساند و چه زمانی که در تبريز به کار ساختمانی
و لبو فروشی روی آورد .او مدتی نیز در محله
های کارگری تبريز بساط کتاب فروشی راه انداخته
بود تا ضمن تامين زندگی خود از آن طریق بتواند
هم طبقه ای هايش را با انديشه ها و آرمانهای ضد
سرمايه داری و کمونيستی آشنا سازد .اصغر ،یکی
از شاگردان معلم انقالبی ،صمد بهرنگی بود .لذا
از کودکی و در روستا از معلمی که به وی عشق
می ورزيد آموخته و فرا گرفته بود که باید آموخته
هايش را در زندگی اش به کار گيرد .او که بعد از
سفر بی بازگشت صمد به قره داغ و مرگش در
رودخانه ارس ،در مکتب آموزگاران انقالبی چون
بهروز دهقانی ،کاظم سعادتی و علیرضا نابدل درس
مبارزه یاد می گرفت از اولین مبارزینی بود که
از طریق رفیق بهروز دهقانی به عضویت یکی
از گروه های تشکیل دهنده چریکهای فدائی خلق
(گروه احمدزاده) در آمد .اصغر کارگر رنجديده ای
بود که در طی زندگی کارگریش و در تماس نزدیک
با توده های مردم همراه با کسب آگاهی انقالبی به
اين آگاهی رسيده بود که مشکل کارگران اين يا آن
سرمايه دار نيست بلکه مناسبات ظالمانه ای است که
سرمايه داری نام دارد و تا این مناسبات پا برجاست
زالو های سرمايه دار را باز توليد می کند تا خون
کارگران را به شيشه کنند .او با آموزش از معلم
انقالبی اش يقين داشت که برای رسيدن به دريا بايد
خطر کرد و همچون ماهی سياه دانا خنجر برگرفت.
از این رو وی از آغاز گران مبارزه مسلحانه عليه
نظام سرمايه داری استثمارگرانه حاکم بر ايران شد
و در همين راستا يکی از اعضای تيمی بود که در
 14بهمن ماه  1349جهت به دست آوردن اسلحه و
گسترش مبارزه مسلحانه ،کالنتری شماره  5تبريز
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نابود باد نظام سرمایه داری در جهان

ماهنامه کارگری
بقیه از صفحه 1
مقام مزبور در ادامه صحبت هایش می گوید:
"پدیده کودکان خیابانی یکی از معضالت
امروز ما است و اگر بخواهیم چشمانمان را بر
روی این معضل ببندیم یا رویمان را برگردانیم،
باز هم جلوی چشمان ما ظاهر می شود" و این
که "خرید و فروش کودکان دروازه غار حقیقت
تلخی است که متاسفانه وجود دارد( ".محمد تقی
حسینی ،معاون وزیر کار -منبع فوق) .البته،
این اعترافات خود بیانگر شدت یابی ،گسترش
و رواج هرچه بیشتر این پدیده های زشت و
دردناک در جامعه ماست .به واقع ،امروز در
ایران رونق بازار خرید و فروش کودک به
حدی باال گرفته است که خودی های رژیم در
روزنامه اعتماد مطرح می کنند که "بحث خريد
و فروش كودكان در راستای اهداف متخلفانه
يا تكدی گری به جايی رسيده است كه از سطح
خريد و فروش فردی يا شخصی خارج شده و به
سطح گروه ها و باندهای بزرگ قاچاق رسيده
است" .آنها همچنین از رواج پدیده همزاد با
خرید و فروش کودک یعنی ربوده شدن دیگر
کودکان ( غیر از کودکان کار) سخن می گویند
و دادستان کشور ،محسنی اژه يی نیز به نوبه
خود مجبور به اعتراف شده و می گوید " :من
مطلقا حرف و ادعای شما را رد نمی كنم .من
نمی گويم كه هيچ كسی بچه يی را نمی دزدد و
نمی فروشد" ( نقل از روزنامه اعتماد شماره
 2913به تاریخ  ،1392/12/13صفحه .)13
واقعیت این است که تصویر جامعه تحت سلطه
سرمایه داری وابسته امروز ایران ،تقریبا ً
همان تصویری است که مارکس و انگلس از
جامعه سرمایه داری قرن نوزده در انگلستان و
استثمار وحشیانه و بی شرمانه سرمایه داران
از کارگران و خانواده آنها و کودکان به دست
داده اند -البته با گذشت از شرایط شدیداً پلیسی
حاکم بر جامعه ایران و تفاوت های دیگر که
فعالً مورد بحث ما نیست .مارکس توضیح می
دهد که چگونه با به وجود آمدن ماشین ،سرمایه
داری در اروپا و مشخصا ً در انگلستان استفاده
از نیروی کار زنان و کودکان را شعار خود
قرار داد .واقعیتی که با رشد هر چه بيشتر
مناسبات استثمارگرانه سرمايه داری در ايران
نیز همگان آن را با برجستگی مشاهده می کنند.
حال اگر روی کار کودکان در ایران متمرکز
شویم می بینیم که اوالً کودکان خیابانی به
گونه ای که در صحبت های دست اندرکاران
جمهوری اسالمی عنوان شده ،تنها نمونه ای از
کودکان کار نیستند .کودکان خیابانی که اغلب
در مخازن زباله ها به دنبال غذا می گردند و
به انواع کارها از حمل کیسه های سياهرنگ
مواد مخدر گرفته تا گل فروشی و فال فروشی
می پردازند آنهائی هستند که رژیم علیرغم همه
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ترفند هائی که تا کنون به کار گرفته قادر به
پنهان کردنشان از انظار عمومی نشده است.
اما کودکان کار در وسعت همه جامعه ایران
پراکنده اند ،از کوره پزخانه ها گرفته تا قالی
بافی ها تا در کارگاه ها با انجام کارهای شاق
و خطرناک .سرمایه دار ،این کودکان را حتی
از سنین سه ساله گی مورد بهره برداری قرار
می دهد ،سرمايه داری که مارکس در مورد او
می گوید که " جز سرمایه ی شخصیت یافته
چیز دیگری نیست .روح او همان روح سرمایه
است ".برای شناخت سرمایه نیز مطرح می کند
که" :سرمایه یک نیروی محرک دارد و بس ،و
آن گرایش وی به ارزش افزائی ،ایجاد اضافه
ارزش ،فرو کشیدن بزرگترین مقدار ممکن از
کار زائد به وسیله بخش ثابت خود ،یعنی وسایل
تولید است" .آری ،چنین روحی در وجود
سرمایه دار تجسم یافته است و بر این اساس
جای تعجب نیست که امروز در ایران می بینیم
که کودکان کار از طرف سرمایه داران مورد
بی رحمانه ترین ،وحشیانه ترین و بی شرمانه
ترین استثمارها قرار می گیرند.
ثانیا ً کودکان کار از کانال های مختلفی وارد
بازار کار شده و می شوند که یکی از آن ها
راه قاچاق کودکان یا به عبارت دیگر فروش
آنها از طریق باندهای قاچاق به سرمایه داران
می باشد تا به هر صورت که اشتهای سیری
ناپذیر سرمایه اجازه می دهد آنها را به صورت
بردگان کوچک به کار گرفته و شیره جانشان
را بمکند .مکيدن خون اين نيروی کار جوان از
سوی سرمايه داران نیز جلوه روشنی از واقعيت
نظام سرمايه داری است .چرا که "سرمایه ،کار
مرده ای است که مانند وامپیر تنها با مکیدن
کار زنده جان می گیرد و هر قدر بیشتر کار
زنده بمکد ،بیشتر زنده می ماند( ".مطالب داخل
گیومه د رفوق از کتاب سرمایه ،جلد اول ،فصل
هشتم ص  230می باشند).
از طرف دیگر ،تا جائی که بحث بر سر خرید و
فروش کودک است ،در جهان سرمایه داری که
همه چیز می تواند به کاال تبدیل شود ،بدن این
کودکان نیز به عنوان کاال در معرض فروش
قرار می گیرد .به همین دلیل است که امروز
شاهدیم که چه ،فروش اعضای بدن کودکان
و چه ،ابزار قرار گرفتن آنها به منظور سوء
استفاده های جنسی ،در کشورهای تحت سلطه
سرمایه داری جهانی و از جمله در ایران به
امری عادی تبدیل شده است.جای تردید نیست
که دست اندر کاران رژیم حتی وقتی مجبور
به اعتراف به وجود چنین پدیده هائی در زیر
سلطه جمهوری اسالمی جنایتکار و نکبت بار
خودشان می شوند سعی می کنند دلیل و عوامل
بقیه در صفحه 3

بقیه از صفحه 1
را مورد حمله قرار داده و "مسلسل پشت ويترين"
را مصادره نمودند تا به رهنمود های معلم بزرگ
خود جامه عمل بپوشانند .به این ترتیب کارگرانقالبی،
چریک فدائی خلق ،رفیق اصغر عرب هریسی با
نشان دادن راه مبارزه قاطع با دشمنان طبقاتی به
هم طبقه ای ها و دیگر توده های ستمدیده ایران
تا لحظه اعدامش در  22اسفند سال  50به دست
جالدان رژیم شاه به تعهدش به آرمانهای طبقه ای
که به آن تعلق داشت ،استوار ماند.
بقیه از صفحه 1
تازه این مبلغ ناچیز هم هر روز به دست کارگران
نمی رسد بلکه پرداخت حقوق آنان هرسه ماه یک
بار انجام می شود آنهم به این صورت که کارفرما
بعداز هر  90روز کار کارگر به او تنها حقوق 30
روز را پرداخت می کند و همیشه حقوق دو ماه
کارگران نزد کارفرما در گرو می ماند .کارگران
بدلیل فقر شدید اقتصادی ونیاز مبرم به کار ،جدای
از تحمل شرایط سخت مذکور ،برگه "بن نوروزی"
را که شامل دریافت کامل مبالغ "حق اوالد"
و"عیدی" وهمچنین "لباس وکاله وکفش ایمنی
کار" می باشد بدون آن که رقمی از آن حقوق را
دریافت کنند به اجبار امضاء می کنند .با این حربه
کارفرمایان شرکت دست خود را برای هر چه
بیشتر تحت فشار قرار دادن این کارگران محروم
زندانی باز می گذارند.
دولت روحانی و بازداشت کارگران مبارز به
دليل تالش برای دریافت حقوق صنفی خود!

با روی کار آمدن دولت روحانی سیاست جدیدی
برای مقابله با کارگرانی که خواهان حتی حقوق
عقب افتاده خود هستند ،اتخاذ شده است .بر اساس
این سیاست ،کارگران معترض تحت عناوین
مختلف دستگیر و بازداشت می شوند .در پی این
سیاست ضد کارگری دولت روحانی ،روز یکشنبه
 4اسفندماه جلسه اول محاکمه  ۳تن از کارگران
پتروشیمی رازی ،در شعبه  ۲دادگاه ماهشهر برگزار
شد .این سه کارگر در پی شکایت کارفرما به اتهام
"اخالل در نظم" محاکمه می شوند .پرونده قضایی
این  ۳کارگر به شعبه "سربندر" ارجاع شده و هر
سه با قرار کفالت آزاد شدهاند .یکی از کارگران
پتروشیمی رازی در تشریح علت اعتراض صنفی
کارگران که منجر به تشکیل پرونده قضایی برای
اين سه کارگر شده است گفت" :اعتراض صنفی
بیش از یکهزار کارگر پیمانی پتروشیمی رازی در
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بقیه از صفحه 2
ایجاد کننده چنین وضعی را به گردن همه
چیز به جز عامل اصلی که همان وجود سیستم
سرمایه داری و سرمایه داران زالو صفت می
باشند ،محول کنند .مثالً معاون وزیر کار در
منبع یاد شده مطرح می کند که" :این کودکان
به دلیل فقر خانواده هایشان ،در اختیار دیگران
قرار می گیرند و این پدیده از بدو زایمان ،به
ویژه در معتادانی که به مواد مخدر خطرناک
مانند شیشه معتاد هستند ،وجود دارد و آنها حتی
با مبلغ خیلی کم حاضر می شوند کودکانشان
را بفروشند" .همانطور که دیده می شود او
علت به وجود آمدن پدیده خرید و فروش کودک
در جامعه ایران را "فقر خانواده" و یا اعتیاد
والدین عنوان می کند بدون این که توضیح دهد
که چه شرایطی در جامعه باعث فقر و اعتیاد
آنهم به درجه ای گشته که این پدیده دردناک را
در جامعه به وجود آورده است.از سوی دیگر
کم نیستند نیروهای سیاسی مختلف که دلیل
وجود کودکان کار در جامعه و فجایع همراه با
آن نظیر خرید و فروش کودک را صرفا ً ناشی
از حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی در ایران
قلمداد می کنند .البته در این سخن حقیقتی نهفته
است ولی این واقعیت از نظر دور داشته شده
که اگر به جای جمهوری اسالمی ،یک رژیم
غیر مذهبی هم وظیفه حفاظت از سیستم سرمایه
داری وابسته در ایران را به عهده گیرد ،باز
ما شاهد وضع فاجعه بار کنونی در مورد
کودکان در جامعه خود خواهیم بود .در واقع،
جمهوری اسالمی به مثابه یک دولت ،نماینده
و حافظ منافع سرمایه داران داخلی و خارجی
در ایران است و از این رو چه با سیاست های
ارتجاعی اش علیه توده ها و چه با سرکوب
وحشیانه مبارزات آنها تماما ً می کوشد زمینه
را برای استثمار هر چه بیشتر نیروی کار چه
متعلق به مرد یا زن یا کودک کار باشد برای
سرمایه داران فراهم کند .این وظیفه ای است
که تا سیستم سرمایه داری در ایران پا برجاست
رژیم دیگری نیز انجام خواهد داد .بنابراین
هر ِ
منشاء اصلی فقر و فالکت و بی خانمانی و
دربدری ،وحشی گری ها و بی رحمی های
غیر قابل توصیف در جامعه کنونی ایران و از
جمله خرید و فروش کودک و استثمار وحشیانه
و بی رحمانه کودکان در مراکز تولید ،نظام
سرمايه داری حاکم بر ايران می باشد که دارای
خصلت وابستگی است .همان سیستمی که در
زیر سلطه رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری
اسالمی بسط و گسترش شدیدی یافته و شرایط
ظالمانه کنونی در ایران را به وجود آورده
است؛ و اگر مشخص تر صحبت کنیم منشاء
اصلی وضع نکبت بار و غیر قابل تحمل کنونی
در ایران امپریالیست ها و سرمایه داران ایرانی

جیره خوار آنان هستند .مروری بر سیاست های
اقتصادی و سیاسی جمهوری اسالمی از بدو
روی کار آمدنش تا کنون نشان میدهد که این
رژیم در شرایط گرفتار آمدن امپریالیست ها در
بحرانی شدید و عمیق چگونه با مایه گذاشتن
از جان کارگران ما و به قیمت خانه خرابی
توده های ستمدیده به کمک آنها شتافته است.
یک روز با اخراج کارگران زن از کارخانه
های بزرگ ،روز دیگر با پیش فروش کردن
منابع طبیعی و از طریق سیستم بای بک ،و
باز روزی دیگر از طریق پیاده کردن سیاست
های بانک جهانی مبنی بر خصوصی سازی و
غیره ،این رژیم دست سرمایه های امپریالیستی
را برای غارت ثروت های ایران و بهره وری
از نیروی کار ارزان کارگران باز گذاشته و
با اعمال شدیدترین دیکتاتوری ها شرایط را
برای استثمار وحشیانه امپریالیست ها و سرمایه
داران زالو صفت ایران تسهیل کرده است.
وجود بازار خرید و فروش کودک و باندهای
بزرگ قاچاق کودک در جامعه ما حاصل چنین
شرایطی می باشد.
مارکس در دوره ای که سیستم سرمایه داری
انگلستان هنوز وارد مرحله امپریالیستی نشده
بود به موضوع خرید و فروش کودک در این
سیستم اشاره کرده و می نویسد " :در یکی از
بدنام ترین محله های لندن که بتنال گرین نام
دارد ،صبح های هر روز دوشنبه و سه شنبه
بازار عمومی ای ترتیب داده می شود که در
آنجا کودکان  9ساله از هر دو جنس رأسا ً خود
را اجیر مانوفاکتور های ابریشم کار لندن می
کنند" .شرایط معمول عبارتند از یک شلینگ و
 8پنس در هفته( که به اولیاء کودک تعلق دارد)
و دو پنس برای خودم بعالوه چای" .این قرار
دادها فقط برای یک هفته اعتبار دارد .صحنه
ها و اظهاراتی که در جریان این بازار دیده و
شنیده می شود واقعا ً برانگیزنده است ( .مطلب
داخل گیومه را مارکس از گزارش کمیسیون
کار کودک به تاریخ  1866نقل کرده است.
"کاپیتال جلد اول ص .)"370
این نمونه خود سندی است که منشاء اصلی
چنین فجایعی را که همانا سیستم سرمایه داری
است آشکار کرده و یادآور می شود که در
ایران تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی
و همراه با آن نابودی نظام سرمایه داری و قطع
هرگونه نفوذ امپریالیست ها از شئونات جامعه
ما امکان رهائی از استثمار ،نکبت ها ،فجایع و
به طور کلی شرایط ظالمانه کنونی وجود دارد.
وجود کودکان کار و خرید و فروش کودک
در جامعه تحت سلطه سرمایه داران داخلی
و خارجی در ایران ،تجسم زنده اين سخن
کمونيستهاست که ":بورژوازی ،بین انسان ها
پیوند دیگری جز پیوند سودجوئی عریان و
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نقدینگی بی عاطفه باقی نگذاشت .و استثمار
بی پرده ،بی شرمانه ،بی واسطه و بی رحمانه
را جایگزین استثمار پوشیده در پرده اوهام
مذهبی و سیاسی ساخت" (بر گرفته از مانیفست
حزب کمونیست ،مارکس و انگلس) .درست
همین واقعیت است که تالش برای نابودی اين
مناسبات پوسيده را با برجستگی هر چه بيشتری
در مقابل کارگران و پيشروان کارگری قرار
می دهد.
هفته گذشته ،پس از آن صورت گرفت که وعده های
مدیرعامل این واحد تولیدی مبنی بر رفع تبعیض در
پرداخت دستمزد و مزایای کارگران در موعد مقرر
(  18بهمن)عملی نشد".
کارگری در آذربایجان شرقی زیر دستگاه
پرس جان باخت!
روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت
های پزشکی آذربایجان شرقی در يازده اسفند ماه
اعالم کرد :در کارخانه ای در شهرک سلیمی،
دستگاه پرس روی سینه یک کارگر  ٣۴ساله افتاد
که به دلیل سنگینی دستگاه پرس ،این کارگر در دم
جان خود را از دست داد و مرگ وی توسط تکنسین
های اورژانس  ۱۱۵حاضر در محل ،تایید شد.
تبعیض جنسیتی نسبت به کارگران زن!
ايلنا در گزارشی به تاريخ  5اسفند ماه از قول يکی
از زنان کارگر در استان فارس نوشت که  :نسبت
دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان یک سوم و در
بهترین حالت دو سوم است .اين کارگر زن ضمن
انتقاد از برخورد کافرمايان با زنان کارگر می گويد
که کارفرما محل رخت کنی ،استراحت و غذاخوری
آنان را در انتهای روشویی با موکتی که روی زمین
پهن کرده بودند ،تعیین کرده استکه محلی کامال غیر
ناسالم و بهداشتی است.
پرتاب شدن يک کارگر ساختمانی از طبقه هفتم
در تهران!
بر اساس گزارشی به تاريخ روز پنجشنبه یکم اسفند
ماه ،حوالی ساعت  ۱۰صبح روز چهارشنبه سی
بهمن ماه در خیابان شریعتی تهران ،در محل احداث
یک ساختمان ،که شامل هفت طبقه و دو طبقه منفی
بود ،کارگر تعمیرکار جرثقیل کاور ،از طبقه هفتم
به طبقه منفی دو سقوط کرده و جان خود را از
دست داد.
بر اثر انفجار معدنی در کرمان  ۳کارگر کشته
و  10کارگر دیگر مصدوم شدند!
خبری از معدن ( چشمه پودن ِه بخش طغرل جر ِد )
شهرستان کوهبنان در روز پنجشنبه یکم اسفند ماه
حاکی است که بر اثر انباشته شدن گاز در تونل
معدن در ساعت  ۱۱صبح و زمانی که کارگران
مشغول به کار بودند ،انفجاری رخ داد که بر اثر
آن  ۳نفر کشته ۴ ،نفر زخمی و  ۶نفر دچار گاز
گرفتگی شدند .در این خبر آمده است که در معدن
مزبور تعداد  ۳۵۰نفر کارگر در هر شیفت کاری

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است
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مشغول به کار هستند که به دلیل تعطیلی یکی ار
کارگاهها تعداد معدودی از کارگران در زمان
انفجار در معدن حضور داشتهاند .گزارش دیگری
حاکی است که با توجه به وقوع حادثه مشابهی در
حدود پنج ماه قبل و کشته شدن یک کارگر دیگر در
این معدن ،یک روز پس از وقوع انفجار در معدن
"چشمه پودنه"مدیرعامل ،رییس کارگاه و پیمانکار
نیروی انسانی این معدن با حکم دادستان کوهبنان
بازداشت شدند .شرایط کار در این معدن به حدی
غیر انسانی است که دادستان کوهبنان روز گذشته
عالوه بر صدور حکم بازداشت ،حکم به توقف
فعالیت این معدن داده است .بنا به گزارش مزبور،
گاز موجود در معدن مانع از حضور و ورود گروه
کارشناسی به عمق معدن به منظور پیگیری علت
انفجار شده است.
پیش از کشته شدن کارگران هشدار داده
بودیم!

دو روز بعد از انفجار در معدن "چشمه پودنه"
و مرگ سه کارگر ،یکی از کارگران معدن به
خبرنگاران گفت که :کارگاه محل حادثه فاقد
امکانات ایمنی از جمله دستگاه مناسب "گازسنجی"
برای اعالم خطر به کارگران بوده است .این معدن
همچنین فاقد "امکانات نجات" مناسب با وقوع چنین
حادثه ای بود به طوری که بعد از انفجار از گروه
ت یکی از معادن مجاور کمک خواسته شد که
نجا ِ
یک ساعت پس از انفجار خود را به محل حادثه
رساندند .او درباره "امکانات ایمنی" این معدن
همچنين گفت :در تونل محل حادثه دستگاه تهویه
هوا مرکزی وجود نداشته است و کارگران با دستگاه
مکنده دستی گاز را تخلیه میکردنند و دستگاه
گازسنج که باید میزان گازهای قابل انفجار در تونل
را به کارگران گزارش دهد نیز به دلیل کهنه بودن،
کارگران را از وقوع خطر آگاه نکرده است .بر
اساس این گزارش ،معدن چشمه پودنه در مجموع
یک دستگاه آمبوالنس دارد که اکنون خراب است.
همچنین لوکوموتیوی به نام "بیماربر" در تونلها
وجود دارد که این دستگاه نیز کار نمیکند .کارگر
مزبور ضمن اشاره به کشته شدن کارگر دیگری در
مردادماه سال جاری در همین معدن گفت :مسئوالن
پیش از وقوع حادثه به هشدارهای ما گوش نمیدهند
و پس از کشته شدن همکارانمان تیمهای علتیابی
تشکیل میدهند .وی در خاتمه سخنانش با بیان
اینکه "ما نه فقط امنیت شغلی ،که امنیت جانی هم
نداریم" تاکید کرد :هر بار که درباره کار نکردن
دستگاههای تهویه هوا در عمق  ۲۵۰۰متری زمین
اعتراض میکردیم ما را به اخراج تهدید میکردند.
عدم رعایت اصول ایمنی از طرف کارفرما و
مرگ يک کارگر!
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ساعت  ۱۰و  ۲۰دقیقه روز چهارشنبه سی بهمن
ماه قسمتی از یک ساختمان در حال تخریب به علت
عدم رعایت اصول ایمنی توسط کارفرما ،در خیابان
تهرانپارس ريزش نموده و بر اثر اين سانحه،
کارگر ساختمانی  ۴۰ساله ای از اتباع افغانستان
زير خاک محبوس گشت .به دنبال آمدن ماموران
آتش نشانی و تالش آنها کارگر مزبور از زیر سنگ
و خاک به بیرون منتقل گرديد اما پس از خارج شدن
فرد مصدوم ،روشن شد که نامبرده به علت شدت
جراحات وارده جان باخته است.
کارگر کارخانه "قند یاسوج" در هنگام کار جان
خود را از دست داد!
در شامگاه روز پنجشنبه  ۱۵اسفندماه ،بر اثر سقوط
کیسه شکر ،یک کارگر کارخانه قند یاسوج دراستان
کهگیلویه و بویراحمد ،در حین کار جان خود را
از دست داد .این حادثه زمانی اتفاق افتاد که در
جریان بارگیری شکر در انبار کارخانه قند یاسوج،
ناگهان کیسه شکر بر روی يکی از کارگران که
در کنار دستگاه ترانسپور قرار داشت ،افتاد که
باعث شکستگی دندهها و قطع جریان تنفس وی شد.
تالشها برای رساندن این کارگر به بیمارستان و
نجات وی بیثمر ماند .و در نتيجه وی جان خود را
در اين حادثه از دست داد.
کارگری در حین کار در معدن شن و ماسه
شهریار جان خود را از دست داد!
سازمان آتش نشانی شهرستان شهریار ،روز سه
شنبه  ۶اسفند ماه گزارش داد که بامداد این روز یک
کارگر  ۳۵ساله در معدن شن و ماسه در شهرستان
شهریار ،مشغول تعمیر نوار نقاله انتقال ماسه بود
که ناگهان بر اثر ریزش بخشی از دیواره معدن در
زیر انبوه ماسه دفن شد .بر اساس این گزارش ،جسد
این کارگر پس از چند ساعت عملیات توسط امداد
گران کشف و به نیروی انتظامی حاضر در محل
تحویل داده شد .در این گزارش آمده است که پیش از
این ،حادثه مشابه دیگری در آذر ماه سال جاری در
یکی دیگر از معادن شن و ماسه (رضی آباد نوین)
در جاده شهریار رخ داد که باعث کشته شدن یکی
از کارگران شد .جسد این کارگر که تنها  ۳۰سال از
عمرش می گذشت و در حین کار با یک دستگاه بیل
مکانیکی در زیر خروارها خاک دفن شده بود بعد
از عملیات یازده روزه امدادگران باالخره کشف شد.
ریزش داربست و مصدوم شدن کارگر جوان
 22ساله!
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ساخت به میان آهن آالت و میلگردها سقوط کرد
وبه شدت از ناحیه پا مصدوم شد .بنا به اين خبر،
این حادثه در خیابان سرگرد محمدی شهرستان ری
اتفاق افتاده است.
یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع
جان خود را از دست داد!
روز دوشنبه دوازدهم اسفند ماه ،حوالی ساعت ۹
و  ۳۰دقیقه صبح در بزرگراه اشرفی اصفهانی
باالتر از بلوار مرزداران ،کارگری در حین کار در
ساختمانی در حال احداث از طبقه پنجم این ساختمان
به دو طبقه منفی (جمعا هفت طبقه) سقوط کرد و
جانش را از دست داد .بر اساس گزارش آتش نشانی
تهران ،این کارگر جوان افغانی مشغول حمل نخاله
به وسیله باالبر بوده که ناگهان از طبقه پنجم این
ساختمان به طبقه منفی دو سقوط می کند.
مرگ يک کارگر جوان بر اثر سقوط و اصابت به
داربست های فلزی!
در  20اسفند ماه يک کارگر جوان افغانی بر اثر
سقوط از طبقه چهارم ساختمان در حال احداثی در
بزرگراه آیت هللا سعیدی ،چهار راه یافت آباد در
تهران ،کشته شد .این حادثه که حوالی ساعت  ۱۵و
 ۴۵دقیقه عصر و زمانی که کارگر مزبور مشغول
حمل مصالح ساختمانی به وسیله باالبر بود اتفاق
افتاد .اين کارگر از طبقه چهارم به طبقه منفی یک
سقوط کردو بر اثر اصابت به داربستهای فلزی
جانش را از دست داد.
مرگ دلخراش یک کارگر شهرداری اشنويه!
بر مبنای گزارشات منتشر شده در ساعت  8صبح
روز سه شنبه بيستم اسفند ماه یکی از کارگران
شهرداری اشنویه ،که از چهار سال پیش در بخش
جمع آوری زباله در این شهر مشغول به کار بود،
در حالی که مشغول جمع آوری زباله و انتقال آن
به ماشین حمل زباله بود در حین حرکت ماشین در
شیب تند خیابان ،به شدت مجروح شده و پس از
انتقال به بیمارستان درگذشت.
 ۲کارگر  21و  24ساله ساختمانی بر اثر گاز
گرفتگی در تربت جام ،کشته شدند!
پلیس خراسان رضوی اعالم کرد که روز  10اسفند
ماه واحد مرکزی خبر۲ ،نقاش ساختمانی  21و 24
ساله بر اثر گازگرفتگی در تربت جام جان خود را
از دست دادند .بر اساس اين گزارش اين دوکارگر
هنگام تعمیرات و نقاشی زیرزمین یک ساختمان بر
اثر استنشاق گاز منوکسید کربن دچار گازگرفتگی
شدند .علت این حادثه استفاده از اجاق گاز برای گرم
کردن فضای محل کار اعالم شده است.
کارگران و آلودگی هوا در عسلويه!

صبح روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه ،در استان
تهران یک کارگر ساختمانی  22ساله بر اثر ریزش
داربست ،از ارتفاع ۴متری یک ساختمان در حال

به دلیل تأسیسات پارس جنوبی که هزاران
در آن مشغول کارند و از شرایط بسیار نابسامان و
جهنمی حاکم در آنجا رنج می برند ،در سالهای اخير
گزارشات کوناگونی از آلودگی هوا در عسلویه و
صدماتی که اين امر به سالمت کارگران شاغل در
اين منطقه وارد ساخته منتشر شده است .در همين

تشکل های مستقل کارگری  ،حق مسلم طبقه کارگر است

ماهنامه کارگری
راستا نشريه قانون از عسلويه در استان بوشهر از
ابعاد نگران کننده آلودگی هوای این شهر که شهری
کارگری است خبر داده و از قول "امام جمعه موقت
عسلویه" نوشته است که به علت آلودگی هوا خون
مردم عسلویه نيز آلوده شده است و حتی" انتقال
خون نیز از پذیرفتن خون مردم این منطقه ،اجتناب
میکند" .یکی از اهالی این منطقه درزير گزارش
روزنامه ی قانون نوشته است" :با سالم و احترام .تو
را خدا به فریاد مردم عسلویه و روستاهای اطرافش
برسید .چندین فیلتر در منطقه عسلویه نصب شده
که روزانه گازهای سمی به هوای عسلویه تزریق
میکنه و مردم بیشتر مواقع حتی در خانه های در
بسته هم بوی گاز را استشمام میکنند .در ضمن اکثر
مردم شهرستان عسلویه و شهرهای حوالی عسلویه
مثل شهر بیدخون و نخل تقی که به ترتیب در شش
کیلومتری شرق و در سه کیلومتری غرب عسلویه
واقع شده اند به بیماریهای قلب و عروق و انواع
سرطان ها نظیر سرطان ریه و سرطان خون و
مثانه و پروستات مبتال شده اند".
وقوع بیش از  9هزار حادثه شغلی برای
کارگران!
بر اساس اعالم "دفتر آمار و محاسبات سازمان
تامین اجتماعی" جمهوری اسالمی بیش از  9هزار
کارگر بیمه شده در شش ماه نخست امسال دچار
حادثه شغلی شده اند( .مسلم است که این آمار سیل
کارگرانی را که بیمه نیستند در بر نمی گیرد) طبق
آمار مذکور ،در این مدت  51کارگر جان خود را
از دست داده 96 ،نفر دچار از کار افتادگی کلی،
 149تن دچار از کار افتادگی جزیی و  439نفر نیز
دچار نقص عضو شده اند.
مرگ  ۷۰کارگر در مازندران طی  ۱۱ماه
گذشته!
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران روز شنبه هفدهم
اسفند ماه ،از کشته شدن  ۷۰کارگر در این استان بر
اثر حوادث کار طی  ۱۱ماه گذشته خبر داد و اعالم
کرد که در یازده ماهه سال جاری  ۶۹نفر مرد و
یک زن بر اثر حوادث کار در استان مازندران جان
باختند .بر اساس آمارهای موجود سقوط از بلندی
با  ۳۷فوتی ،برقگرفتگی با  ۱۸مورد ،اصابت
اجسام سخت  ۱۲مورد فوتی در رتبههای اول تا
سوم مرگ بر اثر حوادث کار در استان مازندران
قرار دارند .وی با اشاره به اینکه  ۹۹درصد فوتی
حوادث کار ایرانی هستند ،گفت :طی این مدت
شهرستان های ساری با  ۱۴فوتی (همگی مرد)،
آمل با  ۱۰فوتی (همگی مرد) و بابل با  ۷فوتی
(همگی مرد) بیشترین و شهرستانهای محمودآباد،
گلوگاه ،نکا ،رامسر و جویبار هر کدام با یک فوتی
کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشتند.
وی با اشاره به اینکه  ۸۱درصد از فوتیهای ناشی
از حوادث کار متاهل هستند گفت :سنین  ۲۱تا ۳۰
سال با  ۳۰درصد و  ۵۱تا  ۶۰سال با  ۲۴درصد
بیشترین فوتی ناشی از حوادث کار هستند.
مرگ  ۵۸کارگر در آذربایجان شرقی بر اثر
حوادث کار!
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شماره  2اسفند ماه 1392
 ۹۲گذشته است ،همچنان مزد مصوب شورای عالی
کار در تاریخ  ۲۳اسفند  ۹۱را دریافت نکردهاند و
تمام اعتراضات و مکاتبات شان با نهادهای مسئول
بینتیجه مانده است .اين کارگران می گويند که
نانواییها به صورت غیرقانونی افزايش مزد آنها
را منوط به افزایش قیمت نان کرده اند.
عدم استقبال کارگران از تشکل های رژيم
ساخته در محيط های کارگری!

مدیر کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی از
مرگ  ۵۸کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار طی
 ۱۰ماه نخست سال جاری خبر داد .و گفت :در بین
حوادث کار سقوط از بلندی با  ۴۸درصد بیشترین
و پس از آن اصابت جسم سخت ،برق گرفتگی و
سوختگی در ردههای بعدی علت فوت قرار دارند.
ترفند جديد کارفرما برای تحميل قراردادی
ضد کارگری!
شرکت پیمانکاری "ثمین صنعت" که برای
پاالیشگاه نفت آبادان کار می کند یک ماه دستمزد و
عیدی پایان سال  80کارگر خود را به گرو گرفته تا
کارگران را وادار به امضای قرارداد جدیدی نمايد
که مدتهاست خواهان امضای آن از سوی کارگران
می باشد .بر اساس اين گزارش که  12اسفند ماه
منتشر شده کارفرمای این شرکت هفتماه است که
برای امضای قرارداد جدید کار تالش میکند .در
اين قرار داد که از تاریخ شانزدهم خرداد  ۹۲تا
تاریخ  ۱۶خرداد سال  ۹۳تنظیم شده حقوق صنفی
کارگران به رسمیت شناخته نمیشود و کارگران
طی هفت ماه گذشته در مقابل اعمال فشار برای
امضای آن مقاومت کردهاند اما حال ،در آستانه سال
نو کارفرما پرداخت مزد و حقوق عیدی را گرو
نگه داشته است تا کارگران را وادار به پذیرش این
قرارداد کند
اخراج تعدادی از کارگران شهرداری پلدختر!
بر اساس گرارشی از شهرداری پلدختر واقع در
استان لرستان ،شهردار پلدختر  6نفر از کارگران
بخش تنظیف و فضای سبز را به رغم دارا بودن
بیش از  6سال سابقه کاری اخراج کرده است.
هزينه زندگی يک خانواده کارگری!
به گزارش ایلنا ،بر اساس تحقیقات کمیته مزد
شوراهای اسالمی کار استان تهران هزینه یک ماه
خانوار  ۴نفره کارگری بدون احتساب هزینههای
مربوط به چهار آیتم قانونی دخانیات˓ اثاثیه منزل˓
امور فرهنگی ،تفریح و رستوران و هتل ،يک
ميليون و هفتصد و شصت هزار و سيصدتومان
محاسبه شده است.
مزد کارگران نانواییها بر اساس حداقل
دستمزد سال  ۹۰پرداخت میشود!
ايلنا در  11اسفند ماه از سنندج گزارش داد که
کارگران نانوائی های اين شهر می گويند که در
سال  92مزد آنها بر اساس حداقل دستمزد سال ۹۰
تعيين و پرداخت شده است .کارگران نانوائی می
گويند که تا به امروز که بیش از  ۱۱ماه از سال

حسن صادقی از مزدوران جمهوری اسالمی در
تشکل های کارگری رژيم ساخته و رئيس "اتحاديه
پيشکسوتان جامعه کارگری" در گفتگو با ايلنا
اعتراف نمود که" :به دلیل شکافی که در سالهای
اخیر میان بدنه جامعه کارگری و تشکلهای صنفی
کارگری ایجاد شده است ،کارگران باور خود را
به نهادهای صنفی از دست دادهاند ".اين اعتراف
بطور روشنی عدم استقبال کارگران از تشکل های
کارگری رژيم ساخته را بار ديگر ثابت می کند.
اعتراف به عدم افزايش حداقل دستمزد بر
اساس نرخ تورم!
دبير خانه کارگر غرب تهران در گفتگو با ايلنا
اعتراف نمود که " :افزایش حداقل دستمزد در
دوران جنگ و دولتهای پس از آن هیچگاه بر اساس
ماده  ۴۱قانون کار تعیین نشده است و این روند در
دولت احمدینژاد تشدید شد ".نامبرده در ادامه اين
گفتگو گفت " :اگر حداقل دستمزد از ابتدای انقالب
بر اساس ماده  ۴۱قانون کار و همسان با نرخ تورم
افزایش مییافت ،مزد پایه  ۹۲نه همچون امروز
 ۴۸۷هزار تومان بلکه  ۱میلیون و  ۸۰۰هزار
تومان بود " .بر مبنای اين اعتراف ،کارگران از
مزد قانونی سال  ۹۲که حدود یک میلیون و ۸۰۰
هزار تومان می بايست باشد تنها حدود یک چهارم
از آن را دریافت میکنند.
ترفندهای کارفرمای "نگین سبز" در به جیب
زدن دسترنج کارگران!
بر اساس گزارشی از شرکت نگین سبز خاورمیانه
که در زمینه الیروبی آب دریا و سد در بندر امام
فعاليت می کند ،کارفرما در طی  16ماه گذشته
حقوق  215کارگر خود را نپرداخته و تنها مبلغی
را به صورت علیالحساب به آنها داده است .در
اين گزارش قيد شده که کارفرما حتی در دو ماه
گذشته از پرداخت همين علیالحساب و همچنين حق
ی کارگران سر باز زده است .در اين گزارش
عید 
تاکيد شده که با اینکه فعالیت کارگران از تاریخ
 15آبان سال  91در این شرکت آغاز شده است

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی است

ماهنامه کارگری
اما کارفرمای شرکت تا به امروز قراردادی با
کارگران منعقد نکرده و با به تاخیر انداختن واريز
سهم بیمه تامین اجتماعی کارگران مشکالتی را در
سوابق بیمهای کارگران ایجاد کرده است .کارگران
اين شرکت از آنجا که به مدت  10سال با شرکت
پیمانکاری "روبیان" کار میکردند با این مشکل نیز
روبرو هستند که با وجود جایگزین شدن شرکت
نگین سبز به جای شرکت قبلی ،بخش عمدهای از
مطالبات کارگران از پیمانکار پیشین که مربوط به
سنوات  10سال خدمت و سایر مطالبات کارگران
همانند حق عیدی است ،هنوز پرداخت نشده است.
به همين دليل حدود  60نفر از کارگران با طرح
شکایت به دیوان عدالت اداری منتظر صدور رای
هستند .به گفته کارگران ،به دلیل آنکه کارگران
شاغل در این شرکت مشمول قانون مناطق آزاد
تجاری هستند اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که
از زیر مجموعههای اداره کل بنادر به حساب می
آید مطالبات کارگران را پیگیری نمیکند .کارفرمای
اين شرکت هم مدعی است کارگرانی که مشمول
قانون مناطق آزاد هستند وقتی از یک شرکت به
شرکت دیگر انتقال داده میشوند سوابق گذشته آنان
در شرکت جدید به حساب نمیآید.
شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی و اخراج
 ۱۰۰کارگر با سابقه  8تا 18سال !
 ۱۰۰نفر از کارگران کارخانه "تهویه" واقع در
شهر صنعتی البرز با امضای نامه ای خطاب به
رئیس اداره کار استان قزوین به اخراج خود
اعتراض کردند .کارگران اخراجی کارخانه تهویه
به رئیس اداره کار قزوین نوشته اند که پس از  ۸الی
 ۱۸سال سابقه کار در این کارخانه و رسیدن به سنین
 ۳۵الی  ۴۰سالگی ،به عنوان نیروی مازاد اخراج
شده اند ،این در حالی است که با توجه به شرایط
بازار کار و بیکاری گسترده جوانان ،دیگر امیدی
به یافتن شغل تازه ای ندارد .اين کارگران واگذاری
کارگاههای کارخانه به شرکتهای پیمانکار نیروی
انسانی که کارگران جوان را با حداقل دستمزد
استخدام میکنند را عامل بیکاری خود معرفی کرده
و نوشته اند که :آیا کارفرما مجاز به انجام چنین
اقدامی بدون در نظر گرفتن اولویت پرسنل حاضر
و با سابقه شرکت می باشد!
پیمانکار پروژه راه سازی طبس ضمن تحمیل
قراردادهای کوتاه مدت به کارگران  ۴ماه از
حقوق آنها را هم نپرداخته است!
کارگران شرکت پیمانکاری صالح کاران سپاهان در
طبس از تعویق  ۴ماهه در پرداخت حقوق خود خبر
دادند .در شرکت صالح کاران سپاهان (پیمانکار
پروژه راه سازی مسیر دیهوک به راهور) ۴۵
کارگر ساده و راننده ماشین آالت سنگین اشتغال
دارند که پرداخت چهار ماه حقوق به همراه حق
عیدی پایان سال آنان به تاخیر افتاده است .همچنين
حق عیدی سال گذشته تعدادی از کارگران هنوز
پرداخت نشده است .در این رابطه تعداد  ۸نفر از
کارگران با طرح شکایت به اداره تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی شهرستان طبس پیگیر مطالبات
خود به صورت قانونی شدند .به دنبال اعتراضات
کارگران سرانجام کارفرما طی  ۱۵روز گذشته سه

6

ماه از حقوق کارگران را پرداخت نمود اما از آنجا
که معوقات حقوقی کارگران این شرکت راه سازی
مربوط به بیش از  ۷ماه ميشد هنوز حقوق چند
ماه پرداخت نشده است .بخش دیگری از مشکالت
کارگران اين شرکت نداشتن امنیت شغلی به دلیل
عقد قرار دادهای کوتاه مدت و بدون تاریخ می باشد.
 180کارگر شهرداری هویزه دو ماه حقوق
نگرفتهاند!

کارگران شهرداری هویزه به ایلنا گفتندکه :در
آستانه شروع سال جدید هنوز مطالبات مزدی دی،
بهمن و حق عیدی پایان سال کارگران فضای سبز،
خدماتی و موتوری شهرداری هویزه پرداخت نشده
است .اين فرياد  180کارگر شهرداری هويزه
است که اکثرا حدود  15سال برای شهرداری کار
کرده اند .از اين  180نفر حدود  ۱۰نفر راننده و
مابقی کارگران فضای سبز و خدماتی هستند .اين
کارگران از فقدان امنیت شغلی به دلیل نوع قرارداد
کاری و همچنین دستمزد ناکافی ابراز نارضایتی
کرده ومی گويند که هر ماه حقوق کارگران خدمات
و فضای سبز شهرداری هویزه با تاخیر پرداخت
میشود که این رویه مشکالت زیادی را در تامین
معاش کارگران بوجود آورده است .در اين گزارش
همچنين آمده که مسئول روابط عمومی شهرداری
هویزه ضمن تایید تعویق حقوق کارگران خدماتی
و فضای سبز ،مشکالت مالی شهرداری هویزه
را عامل اصلی تاخیر در پرداخت حقوق کارگران
اعالم نمود.
تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران شرکت
پیمانکاری "رهآورد بهشتیان"!
کارگران شرکت پیمانکاری رهآورد بهشتیان به
خبرنگار ایلنا گفتند که :در آستانه شروع سال جدید
هنوز مطالبات مزدی بهمن و حق عیدی پایان سال
شان پرداخت نشده است .مسئوالن شرکت پیمانکاری
رهآورد بهشتیان ،دلیل این تاخیر را فقدان نقدینگی
عنوان کرده اند .مسئوالن اين شرکت مدعی اند که
چون س ه ماه است که پاالیشگاه نفت آبادان صورت
وضعیت مالی این شرکت پیمانکاری را پرداخت
نکرده است .به همین دلیل در حال حاضر امکان
پرداخت مطالبات مزدی کارگران وجود ندارد.
عدم پرداخت مزد کارگر ان "آبگینه" قزوين،
مقدمه تعطیلی دائمی کارخانه!
یکی از کارگران کارخانه شیشه "آبگینه" قزوین
از پرداخت نشدن حقوق بهمن ماه و حق عیدی
حدود  ۵۰۰کارگر شاغل در این واحد تولیدی خبر
داد .بر اساس اين خبرهر ساله کارگران رسمی
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و قراردادی حداکثر تا  ۱۵اسفند ماه هم حقوق
اسفند و هم حق عیدی پایان سال خود را دریافت
میکردند اما امسال حقوق بهمن ماه و حق عیدی تا
کنون پرداخت نشده است .این کارخانه  ۱۰۰کارگر
رسمی و  ۴۰۰کارگر قراردادی با سابقه دارد که با
وضعیت پیش آمده در آستانه سال نو ،نگران تامین
معاش و امنیت شغلی خود در سال آینده شده اند .بر
اساس اين خبر این کارخانه از  ۱۵بهمن ماه بیش از
یک ماه است که به دلیل نداشتن مواد اولیه (کربنات)
تولیدی ندارد و انبارهای این کارخانه که همیشه
مملو از مواد برای تولید بود هم اکنون خالی شده
است .در همین رابطه ،مدیر عامل کارخانه آبگینه
در گفتگو با ایلنا ،ضمن تایید تعویق حقوق کارگران
شاغل در این واحد صنعتی ،بدهی های انباشته این
کارخانه را عامل اصلی کمبود منابع مالی و همچنین
پرداخت نشدن حقوق کارگران دانست .به گفته این
کارفرما ،با مشکالتی که پیش روی این کارخانه
وجود دارد راهی جز تعطیلی و اخراج  ۵۰۰کارگر
نداریم و احتماال تا پایان اسفندماه این کارخانه تعطیل
میشود.
بیکاری  ۱۰۰کارگر صنایع لبنی "چاشت پسند"!
حدود  ۱۰۰کارگر شاغل در دفاتر پخش و فروش
صنایع لبنی چاشت پسند (هنی) در آستانه سال نو
اخراج شدند .یکی از کارگران با اعالم این خبر
گفت :با ادغام دفتر پخش و فروش صنایع لبنی
چاشت پسند ،حدود  ۱۰۰کارگر شاغل در این دفاتر
بیکار شدند .به گفته این کارگر اخراجی ،حقوق
آذر ماه کارگران بیکار شده هنوز پرداخت نشده و
مدیریت به کارگران اعالم کرده است مطالبات شان
در  ۴قسط و تا اواسط سال  ۹۳پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد :بیش از  ۷۰درصد از کارگران
تعدیل شده ،فاقد هرگونه قرارداد کار یا بیمه بودهاند.
بنا به اظهار این كارگر  ،از این پس دفتر جدید پخش
و فروش صنایع لبنی چاشت پسند (واقع در چهارراه
ایران خودرو) با حدود  ۱۵کارگر و کارمند فعالیت
خواهد كردو احتمال دارد كه با کاهش تولید در
صنایع لبنی چاشت پسند تعداد زیادی از کارگران
شاغل در بخش تولید این واحد تولیدی (واقع در
کیلومتر  ۱۸اتوبان تهران  -کرج) نیز بیکار شوند.
عدم ثبات شغلی کارگران پیمانی شهرداری
طبس و خود داری شرکت پیمانکاری در
پرداخت دو ماه از حقوق آنان!
حدود  ۵۰نفر از کارگران پیمانی شهرداری طبس
دو ماه حقوق دریافت نکردهاند .يکی از کارگران
که نخواست نامش فاش شود در این باره به ایلنا
گفت :حدود  ۵۰نفر از کارگران شهرداری طبس که
زیر نظر شرکت پیمانکاری "درخشان کویر یزد"
فعالیت دارند حقوق ماههای دی و بهمن را دریافت
نکردهاند .او سوابق کاری این کارگران را بین ۱۰
تا  ۱۵سال ذکر کرد و درباره نوع کار این کارگران
شهرداری توضیح داد که از مجموع  ۵۰کارگر این
شرکت پیمانکاری ۱۰ ،نفر راننده و مابقی کارگران
فضای سبز هستند .این کارگر افزود :کارگران این
شرکت عالوه بر آنکه دو ماه حقوق طلب دارند،
از نداشتن امنیت شغلی به دلیل نوع قرارداد کاری
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و همچنین دستمزد ناکافی ابراز نارضایتی میکنند.
به گفته این کارگر ،کارگرانی که توسط شرکتهای
واسطه نیروی انسانی از جمله شرکت پیمانکاری
درخشان کویر یزد در شهرداری طبس مشغول به
کارند ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری
آنان وجود دارد.

نظر میرسد که افزایش مشکالت اقتصادی بخش
مزدبگیر (کارگر ،کارمند و بازنشسته) جامعه که
بخش اصلی مشتریان ما را تشکیل میدادند باعث
شد ه است تا بسیاری از تهرانیها در آستانه شروع
سال جدید از تجدید و ترمیم نقاشی دیوارهای منازل
خود منصرف شوند.

محرومیت زنان کارگر از بیمه و هیاهوی
تبلیغاتی بیمه زنان خانه دار!

صاحب کارخانه "سدید ریختهگر"  ۳ماه از
حقوق کارگران را نپرداخته است!

به دنبال طرح بيمه زنان خانه دار يکی از زنان
کارگر به ايلنا گفت که :در شرایطی که زنان
قالیباف ،کارگران کارگاههای زیر ده نفر ،زنان
مشغول به کارهای خانگی و فامیلی و مشاغل غیر
رسمی همه از گروه زنانی هستند که از پوشش بیمه
محروم ماندهاند بحث بیمه زنان خانهدار صرفا یک
هیاهوی تبلیغاتی است .اين کارگر در ادامه سخنانش
با اشاره به قانون بازنشستگی پيش از موعد زنان
گفت اگربه فرمول هایی که برای تعیین مستمری
آنان وجود دارد دقت شود ،در نهایت مستمری ای
که به این افراد تعلق خواهد گرفت ،بیش از ماهی
 40یا  50هزار تومان نخواهد بود و زنی که عمری
کار کرده است قادر به گذران زندگی با چنين مبلغی
نخواهد بود .به همين دليل هم چنين قوانينی در اجرا
با مشکالت اساسی روبرو خواهند شد.
عدم پرداخت حقوق  600کارگر "ایرانتایر"!
یکی از کارگران کارخانه "ایرانتایر" به خبرنگار
ايلنا گفت که آخرین دریافتی کارگران روزمزد
کارخانه ایرانتایر مربوط به بخشی از دستمزد
دی ماه بوده است .اين کارگر افزود :این کارگران
که تعداد آنها بالغ بر  ۶۰۰نفر است به غیر از
نیمه پرداخت نشده دستمزد دیماه ،بابت دستمزد
بهمن و عیدی و پاداش پایان سال نیز طلبکار
هستند .اين کارگر در رابطه با بیکارسازی ۲۵۰
نفر از کارگران اين کارخانه که ماه پيش صورت
گرفت گفت :در نتیجه تعدیل صورت گرفته فعالیت
بخشهای از این واحد تولیدی به دلیل نبود نیروی
انسانی متوقف شده است!

 95کارگر کارخانه "سدید ریختهگر" در شهرستان
اسالمشهر که یکی از شرکتهای معتبر در تولید
قطعات سنگین فلزی در داخل و خارج از کشور
است از عدم پرداخت  ۳ماه حقوق و بیمه خود خبر
دادند .يکی از کارگران اين واحد توليدی به ایلنا
گفت :معوقات حقوقی کارگران مربوط به آذر ،دی
و بهمن ماه سال جاری است .وی همچنين گفت
که :عالوه بر  ۳ماه حقوق ،بخش قابل توجهی از
حق بیمه کارگران نیز به سازمان تأمین اجتماعی
پرداخت نشده بطوری که این کارگاه حدود یک
میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است.
ترس از اخراج ،قدرت پی گیری مطالبات
صنفی را برای کارگران دشوار کرده است!.
پرداخت حقوق  ۱۳۰کارگر شرکت پیمانکاری
ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی ( ،)ECCبه
دلیل آنچه "کمبود منابع مالی" ذکر شده طی سه
ماه اخیر به تعویق افتاده است .يکی از کارگران
اين شرکت به ایلنا گفت :شرکت ساختمان و نصب
صنایع پتروشیمی ( )ECCکه در فاز سه پاالیشگاه
آبان عهده دار ساخت و سازهای پروژههای صنایع
نفت است و حدود  ۱۳۰کارگر در آن مشغول به
کارند حقوق سه ماه آذر ،دی و بهمن را به همراه
حق عیدی پایان سال را به کارگران پرداخت
نکرده است .این شرکت پیمانکاری پرداخت نشدن
مطالبات کارگران را به دليل عدم پرداخت وزارت
نفت اعالم نموده است .بر اساس اين گزارش این
شرکت در گذشته حدود دوهزار کارگر داشته
است که با رکود بازار کار در منطقه و سایر نقاط
کشور این رقم به  ۱۳۰کارگر کاهش یافته است.
در اين گزارش آمده که کارگران به دلیل کوتاه
بودن مدت قرارداد و ترس از اخراج ،قدرت پی
گیری مطالبات صنفی خود را ندارند .در همين
رابطه مدیر روابط عمومی شرکت ساختمان و
نصب صنایع پتروشیمی ( )ECCدر گفتگو با ایلنا،
ضمن تایید تاخیر در پرداخت حقوق کارگران ،دلیل
این تاخیر را پرداخت نشدن به موقع مطالبات این
شرکت پیمانکاری از وزارت نفت دانست.
تعطیلی  60درصد کارخانههای بیرجند!

بیکاری بسیاری از نقاشان ساختمانی بر خالف
روال معمول در آستانه نوروز !

نمایندهی بیرجند ،درمیان و خوسف در مجلس

یک کارگر نقاش ساختمانی در آستانه نوروز از
بیکاری بسیاری از نقاشان ساختمانی در ماههای
پایانی امسال خبر داد .اين کارگر به ایلنا گفت :بنابر
عرف ،معموال ماههای آخر هر سال زمان خانهتکانی
پیش از نوروز است و به خصوص اسنفدماه زمانی
بود که کارگران نقاش به دلیل سفارش باالی کار،
فرصت "سرخاراندن" هم نداشتند.اما اين روزها به

 .اخبار اين ماهنامه منعکس کننده گوشه ای
از شرايط زندگی ،کار و مبارزات کارگران
ايران و موقعيتی است که سرمايه داران
زالو صفت برای کارگران ما به وجود
آورده اند .اين اخبار در خود رسانه های
رژيم نيز(عمدتا در گزارشات ايلنا) انعکاس
يافته اند.
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شورای اسالمی اعالم کرد که :هماکنون  60درصد
کارخانههای بیرجند تعطیل است .نامبرده بیشتر
مشکالت کارخانههای تعطیل شده بیرجند را سرمایه
در گردش قلمداد نمود و خواهان دخالت دولت جهت
برطرف کردن مشکالت کارخانهداران شد.
اعتراض کارگران فضای سبز پاالیشگاه آبادان
به کسر بیدلیل از حقوقشان!
در اول اسفند ماه  ۸۰ ،کارگر قرادادی فضای سبز
پاالیشگاه آبادان که تحت نظارت شرکت پیمانکاری
"نام آوران برج آبادان" فعالیت می کنند  ،نسبت به
کسر ماهانه  ۴۰تا  ۵۰هزار تومان از حقوقشان
اعتراض نمودند .کارگران معترض معتقدند که
پیمانکار بدون دلیل قانعکنندهای ،هر ماه بخشی از
حقوقشان را کسر میکند .کارگران فضای سبز که
میخواهند بدانند دلیل کسر این مبلغ از حقوقشان
چیست چندین بار خواستار دریافت فیش حقوقی
شدهاند اما پیمانکار از صدور این فیشها خودداری
میکند .در فیشهای حقوقی عالوه بر دستمزد،
مبلغ سایر مزایای حقوقی کارگران از جمله حق بن
خوار و بار و حق اوالد نیز مشخص است .به طور
مثال کارفرما از مردادماه امسال میبایست حق بن
کارگران را از رقم  ۳۵هزار تومان به  ۵۰هزار
تومان افزایش میداد اما در مورد کارگران فضای
سبز این بخشنامه اجرا نشده است.
تجمع اعتراضي 1000نفر ازكارگران جهاد نصر
خوزستان!
روزسه شنبه  13اسفند ،بيش از هزار نفر از
كارگران جهاد نصر خوزستان درخيابان کارون
اهواز در مقابل درب اين موسسه تجمع نموده و
به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود و همچنين
تصمصيم شركت مبنی بر اخراج برخي از كارگران
اعتراض نمودند .بنابر گزارش "ایسنا" کارگران
معترض جهاد نصر که مدت  9ماه است دستمزدهای
معوقه خود را دریافت نکرده اند از شهرهای مختلف
خوزستان از جمله "شادگان ،سوسنگرد ،حمیدیه،
شوش و هویزه" در این تجمع شرکت کرده بودند.
تجمع کارگران یک شرکت مهندسی در
ساوجبالغ!
حدود هفتاد نفر از کارگران یک شرکت مهندسی در
شهرستان "ساوجبالغ" واقع در شمال استان البرز
به دلیل عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در
مقابل این شرکت مبادرت به يک تجمع اعتراضی
نموده و خواستار پرداخت دستمزدهای عقب افتاده
خود شدند.
تجمع کارگزاران مخابرات روستایی کرمانشاه
مقابل استانداری!
صبح روز یکشنبه دهها تن از کارگزاران مخابرات
روستایی استان کرمانشاه مقابل استانداری کرمانشاه
تجمع کردند .به گزارش کرمانشاه پست ،تجمع
کنندگان هر یک با  ۱۰الی  ۲۵سال سابقه کار
خواستار اجرای بند  ۶۲ردیف  ۸۶قانون بودجه
 ۱۳۹۲مجلس شورای اسالمی شدند .نماینده تجمع
کنندگان به کرمانشاه پست گفت :ما تاکنون از
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مزایای یک کارگر ساده نیز برخوردار نبوده ایم.
ما خواستار بیمه مطابق قانون کار و انعقاد قرارداد
مستقیم مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسالمی
هستیم .نماینده کارگزاران مخابرات روستایی
افزود :این در حالی است که مخابرات از سوی
قوه قضاییه محکوم شده است و تفاهم نامه ای بین
نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی مبنی بر
عقد قرارداد مستقیم کارگری و بیمه آنها امضاء شده
است .پس از پایان تجمع مقابل استانداری معترضين
بسوی ساختمان مخابرات حرکت کرده و در آنجا
نیز مبادرت به يک تجمع اعتراضی نمودند.
پرداخت مقداری از دستمزدهای معوقه در اثر
اعتراضات کارگران!
روز یکشنبه  10اسفندماه کارگران شرکت تعاونی
آبداران دشتستان با تجمع اعتراضی در مقابل
دفتر نماینده دشتستان در مجلس خواستار پرداخت
دستمزدهای معوقه خود شدند .این کارگران ضمن
اعتراض به روند پرداخت مطالبات و دستمزدهایشان
از سوی این شرکت ،همچنین افزودند وضعیت
پرداخت دستمزد شرکت به نحوی است که هر چند
ماه یکبار و بعد از تجمع های اعتراضی که از سوی
کارگران صورت می گیرد ،مسئولین شرکت مذکور
به خود آمده و مقداری از دستمزد معوقه کارگران
را پرداخت می نمایند.
اعتصاب کارگران شرکت راه سازی جهاد نصر!
بر اساس گزارشات منتشر شده ،روز دوشنبه 12
اسفندماه کارگران شرکت راهسازی "جهاد نصر"
واقع در محور سقز ـ بانه در اعتراض به عدم
پرداخت  6ماه حقوق معوقه خود در محوطه کارگاه
دست به تجمع زدند .اعتصاب کارگران معترض
تا ساعت  2بعدازظهر طول کشید که سرانجام
کارفرمایان شرکت به کارگران قول پرداخت حقوق
های معوقه را در اسرع وقت دادند .اما کارگران
در مقابل این وعده بی اساس کارفرما اعالم کردند
تا دریافت حقوقشان دست از اعتصاب نمی کشند
و روز بعد نیز تا وصول مطالباتشان همچنان به
تجمع اعتراضی خود ادامه خواهند داد .این شرکت
راهسازی  22کارگر دارد که دارای سوابق کاری
 1تا  3سال هستند و با قراردادهای  89روزه
مشغول به کار می باشند.
تجمع کارگران "آلدا" در اعتراض به تعویق
حقوق!
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آلدا که در زمینه تولید وسائل خطوط انتقال نیرو و
دکلهای فشار قوی برق در دامغان فعالیت دارد در
واکنش به بیتوجهای کارفرما به پرداخت معوقات
حقوقی خود ،به نشانه هشدار بیش از نیم ساعت
دست از کار کشیده و در محل کار خود تجمع کردند.
این کارگران عالوه بر تعویق سه ماه حقوق باتوجه
به نزدیک شدن ایام تعطیالت نوروز خواستار
دریافت عیدی و پاداش پایان سال خود هستند .با
هشدار کارگران کارفرما وعده داد حداکثر تا روز
دوشنبه 12اسفند ماه بخشی از مطالبات معوقه
کارگران را پرداخت کند .پس از حضور کارفرما
در جمع کارگران متحصن و طرح وعدههایی برای
حل مشکالت صنفی کارگران ،اعتراض صنفی
خاتمه یافت .همچنين کارگران معترض مطرح کرده
اند که کارفرما تعدادی از کارگران این کارخانه را
به اخراج تهدید کرده است
طومار  ۸۰۰کارگر پتروشیمی تبریز برای
اجرای وعده مزدی روحانی!
 ۸۰۰کارگر پتروشیمی تبریز با امضای طوماری
خطاب به رئیس جمهوری تاکید کردند اجرای تبصره
های  ۱و  ۲ماده  ۴۱قانون کار (که در آنها مقرر
شده است که دستمزد کارگران باید با نرخ تورم
هماهنگی داشته باشد) ،بهترین راه حل بر طرف
شدن مشکالت معیشتی جامعه کارگری است .به
گزارش ایلنا ،کارگران پتروشیمی تبریز در ابتدای
این طومار ،وعده مزدی روحانی در مصاحبهها و
سخنرانیهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری
مبنی بر افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم
و اجرای ماده  ۴۱قانون کار با  ۲تبصره آن را
برخورد "آگاهانه به وضعیت موجود کارگران"
توصیف کردهاند .امضا کنندگان این طومار با
اشاره به تکرار وعده مزدی رئیس جمهور در اولین
کنفرانس خبریاش بعد از انتخابات  ۲۴خرداد،
گفتهاند تکرار این وعده مزدی که میلیونها نفر آن
را گوش میدادند ،نور امیدی را در دل کارگران
به وجود آورد تا بعد از مدت ها شاهد اجرای ماده
 ۴۱قانون کار با دو تبصره اش باشند .در بخش
دیگری از این طومار از رئیس جمهور خواسته شده
است ضمن نگاه ویژه به موضوع حقوق و دستمزد،
تاکیدات مقتضی را به وزیر کار انجام دهد تا وی
با حساسیت ویژه ای این موضوع را پیگیری کند.
کارگران پتروشیمی تبریز در پایان از صوری بودن
جلسات شورای عالی کار ابراز نگرانی کرده اند.
گفتنی است .پیش از این نیز  ۴۲۰نفر از کارگران
شاغل در پارس جنوبی در نامههای جداگانهای به
رئیس جمهور ،خواستار اجرای وعده روحانی به
کارگران شده بودند .اما عليرغم اين نامه نگاری ها
شورای عالی کار حداقل دستمزد برای سال  93را
به نسبت سال  92تنها  25درصد افزايش داده است.
نامه اعتراضی کارگران پروژه پارس جنوبی!

گزارشی از سمنان از اعتراض صنفی  ۶۰کارگر
کارحانه "آلدا" در واکنش به سه ماه حقوق معوقه،
خبر داد .بر اساس اين گزارش ۶۰ :کارگرکارخانه

مطابق گزارشات منتشر شده  420نفر از کارگران
پروژه پارس جنوبی در عسلویه با ارسال نامهای
اعتراضی به شورای عالی کار ،ضمن تشريح
وضعیت کاری خود و شرح مشکالتی که با آن
روبهروهستند خواستار توجه به این وضعیت و
همچنین افزایش دستمزد خود شدند .در بخشی از
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این نامه آمده که حداقل حقوق یک خانوار کارگری
با دو فرزند ( ۴نفر) باید بهگونهای محاسبه شود که
این خانوار قادر باشد هزینههای مسکن ،آموزش و
پرورش ،بهداشت و درمان ،تامین غذا و پوشاک این
خانوار  ۴نفره را پرداخت کند.
غارت اموال سازمان تامین اجتماعی توسط
بابک زنجانی و شرکا!
در زمینه رشد تضادهای درونی دست اندر کاران
جمهوری اسالمی در ارتباط با دزدی های بابک
زنجانی ،وکیلی با ادعای نماينگی از 1500
کارگر علیه غارت و چپاول صندوق سازمان
تامین اجتماعی در شعبه  ١۵بازپرسی کارکنان
دولت طرح دعوی کرد .وکيل مزبور سه شنبه
هفته گذشته الیحه شکوائیه خود را که بر اساس
گزارش  ١۴۶صفحه ای کمیته تحقیق و تفحص
مجلس شورای اسالمی تنظیم کرديده است تحویل
این شعبه داد .در این شکایت بابک زنجانی ،سعید
مرتضوی ،شیخ االسالمی و  ٣٧نفر از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،هیئت مدیره وقت سازمان
تامین اجتماعی و دهها نفر دیگری که اسامی آنها
در گزارش کمیته تحقیق و تفخص مجلس شورای
اسالمی قید شده است متهم به خیانت در امانت،
کالهبرداری ،ارتشا ،اخالل در نظام اقتصادی
کشور شد اند .همچنین در این شکایت علیه همه
کسانی که از زمان جنگ به هر نحوی در دارائی
های سازمان تامین اجتماعی دست اندازی کرده
اند طرح دعوی شده است و قرار است طی
روزهای آینده بازپرسی این پرونده آغاز شود.
گزارش دیگری حاکی است که وکیلمدافع جمعی از
کارگران یک شرکت تولیدی در شهرستان چابهار
از سعید مرتضوی شکایت کرده اند .این وکیل گفت
که پرونده شکایت موکالنش از سعید مرتضوی به
دلیل تخلف در سازمان تامین اجتماعی و تصرف
غیرمجاز در اموال دولتی ،اختالس و خیانت در
امانت در دادسرای ویژه کارکنان دولت در حال
رسیدگی است .اين وکيل در گفتوگو با خبرنگار
حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،با بیان
این که هرگونه اطالعرسانی در این پرونده ممکن
است در روند رسیدگی خدشه ایجاد کند ،اعالم کرد
که :طبق تعاملی که با دادسرا داشتیم قرار شد در این
راستا فعال اطالعرسانی صورت نگیرد تا به امور
خاص پرونده رسیدگی شود .وی تاکید کرد که این
پرونده اکنون در شعبه  15دادسرای کارکنان دولت
تحت نظر بازپرس قرار دارد.
 1200کارگر معادن البرز مرکزی از اداره
تامين اجتماعی به دیوان عدالت شکايت
نمودند!
به گزارش ایلنا 1200 :نفر از کارگران  11شرکت
پیمانکاری فعال در معادن البرز مرکزی از اداره
تامین اجتماعی شهرستان سواد کوه به دلیل عدم
دریافت اضافه سهم  4درصدی کارفرمایان در
مشاغل سخت و زیانآور از شرکتهای پیمانکاری
این معادن ،به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند.
بر اساس اين شکايت هیچکدام از شرکتهای

کارگر زندانی آزاد باید گردد
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پیمانکاری فعال در معادن البرز مرکزی که بیش از
 1200کارگر در آنها شاغل هستند سهم  4درصدی
خود را برای بازنشستگی کارگرانی که مشمول
قانون مشاغل سخت وزیان اور می شوند پرداخت
نکرده اند .پیمانکاران مجموعه معادن سواد کوه که
دائما در حال تغییر هستند از اين تغییر سوء استفاده
نموده و هيج کدام از پیمانکاران به نوبه خود از
واریز سهم  4درصدی شانه خالی کرده اند .امری
که زیان دیدگان اصلی اش کارگران می باشند .در
صورتی که شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری که
مسئول رسیدگی به شکایت این تعداد بیمه شده تامین
اجتماعی است هر چه سریعتر رای خود را صادر
کند ،حدود  50درصد از کارگران معادن سواد کوه
مشمول قانون (مشاغل سخت وزیان اور) بازنشسته
خواهند شد.
تجمع اعتراضی تاکسی رانان در اشنویه!

در تاریخ چهارم اسفند تاکسی رانان شهر اشنویه
در اعتراض به افزایش عوارض شهرداری ،گران
بودن گاز سی ان جی در ازای نرخ کرایه تعیین
شده برای تاکسی ها ،در مقابل شهرداری این
شهر دست به تجمع زدند .این تجمع اعتراضی با
وعده شهرداری مبنی متحقق ساختن خواسته های
رانندگان پایان یافت .با این حال از آنجا که رانندگان
تاکسی به وعده های مسئوالن شهرداری اعتماد
ندارند مطرح کرده اند که در صورت عدم تحقق
خواسته هایشان در آينده دست به اعتصاب خواهند
زد.
وقاحت بی حد سرمايه داران!
محمد عطاردیان دبیرکل کانون عالی کارفرمایان
و نماينده اين تشکل در شورای عالی کار در
رابطه با اين امر که در قانون کار تاکيد شده حداقل
مزد کارگران بايد به نسبت تورم افزايش يابد
گفت":حداقل دستمزد الزم است به میزانی باشد که
معیشت یک خانواده با تعداد عائله متوسط را در
حداقل تناسب تامین کند .اما آیا این در کشور ما در
زمان کنونی میسر است؟ که پاسخ خیر است .زیرا
ظرفیت اقتصاد به انداز های نیست که بتوان چنین
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کرد .کارگران زحمتکش ما مجبورند امور زندگی
خود را به اضافه کاری و یا دو شغله بودن به نحوی
بگذرانند" .اين سرمايه دار وقيح که کارگران را
برای تامين زندگی به اضافه کاری و پيدا کردن
شعل دوم دعوت می کند،به روی خود نمی آورد که
چرا در شرايطی که " ظرفيت اقتصاد" به اندازه
ای نيست که مزد کارگران افزايش يابد حقوق ها
و پاداش های سرسام آور به مديران داده می شود
و سود سرمايه دار هم هر روز نسبت به قبل بيشتر
می گردد!
انتخابات شورای اسالمی کار و بازداشت دو
فعال کارگری شرکت واحد اتوبوس رانی
تهران!

در رابطه با بحث حداقل دستمزد در اصفهان يکی
از کارگران گفت ":وقتی "کارد" به "استخوان"
رسید هر واکنشی ممکن خواهد بود .وی فشارهای
معیشتی وارده بر کارگران طی سالهای گذشته را
"آتش زیر خاکستر" توصیف کرد.
 ۱۹۶کارگر کارخانه ایران برک ۹ ،ماه حقوق
دریافت نکرده اند!

به دنبال تالش مسئولين شرکت واحد جهت
برگزاری انتخابات شورای اسالمی کار در اين
شرکت ،شورای اسالمی خواستار تحمیل مقراراتی
به کارگران گردید که با مخالفت اکثريت کارکنان
شرکت واجد مواجه شد .در رابطه با اين انتخابات،
تعدادی از کارکنان اين شرکت به وزارت تعاون،کار
و رفاه اجتماعی شکایت کرده بودند .اما به دنبال اين
امر دو تن از فعالين کارگری شرکت واحد دستگير
شدند.

گزارشی از کارخانه ایران برک رشت خبر از تعویق
بیش از ۹ماه از حقوق  ۱۹۶کارگر این کارخانه
داده است .در اين گزارش قيد شده که کارفرمای
کارخانه پشم بافی ایران برک رشت از خرداد ماه
سال ،۹۲حقوق  ۱۹۶کارگر شاغل در این کارخانه
را نپرداخته است و فقط کارگران مبلغی حدود ۵۰۰
هزار تومان به صورت علیالحساب در ماه های،
خرداد ،تیر و شهریور دریافت کردهاند.
کودکان برده!

بيشرمی مسئولين وزارت کار!
بر اساس گزارشات منتشر شده در جريان تجمع
اعتراضی کارگران فوالد زاگرس يکی از مسئولين
وزارت کار با بيشرمی تمام به کارگران معترض
گفته است " :من به مقامات باالئی گفته ام از
کارگران نترسيد .اگر کارگری حرکتی انجام دهد آن
ديگری جلويش را خواهد گرفت .بنابراين ما ترسی
از کارگر نداريم".
تنش های کارگری از زبان يکی از مسئولين
رژيم!
به گزارش ايلنا نماینده رژيم از تبریز در مجلس
ارتجاع گفته است که " :مسائل کارگری اعم از
بدهی و معوقات کارگران امری مشکل آفرین بوده
و تبعات منفی دارد" وی همچنين تاکيد نموده که":
برخی حرکتها و تجمعات کارگری در شأن و
جایگاه استان نیست و تنشهای کارگری چهره شهر
فرهنگی تبریز را زشت نشان میدهد".
واکنش کارگران نسبت به عدم افزايش حداقل
دستمزد برابر با نرخ تورم!

خبری در روزنامه اعتماد در مورد خرید و فروش
کودک در دروازه غار تهران در تاریخ  29بهمن
 1392چاپ شده است که خالصه ای از آن در اینجا
درج می شود " :اينجا دروازه غار است ،ناف تهران
 ...صبحها خلوت و شبها از زمين بچه میجوشد.
نه عاشق میشوند نه كودكی میكنند .وقتی به سن
دوازده ،سيزده سالگی میرسند بايد ازدواج كنند و
بچهدار شوند ،اين چرخه زندگی كودكان برده است.
ازدواج اين بچهها هيچ جايی ثبت نمیشود ،نامشان
جايی ثبت نمیشود .گويا روح هستند .بردههايی كه
فقط برای كار زاييده شدهاند" همچنین از قول یک
مددکار اجتماعی آمده است که وی "سال گذشته در
این محله خانهای را یافته که حدود  ۴۰تا ۵۰کودک
در آن نگهداری میشدند .هرروز صبح عدهای
میآمدند و این کودکان را اجاره میكردند و دوباره
آخر شب آنها را برمیگرداندند".

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد
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برای آشنائی با دیدگاه ها و
تحلیل های چریکهای فدائی
خلق ایران از سایتهای 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
وضعی قرار می دهد که آن ها بطور حتم به دام مرگی
زودرس و غیر طبیعی می افتند ،مرگی به همان
اندازی 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 آن ها را
در شرایطی قرار می دهد که در آن قادر به زندگی
کردن نیستند ،وقتی که آن ها را به زور چوب قانون
مجبور می سازد که در این شرایط بمانند تا مرگ که
نتیجه اجتناب ناپذیر این شرایط است فرا رسد وقتی
جامعه می داند و به خوبی هم می داند که این هزاران
نفر اجبار ًا 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 ظاهر ًا قتل نیست ،زیرا که 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 است تا انجام وظیفه .ولی در
هر حال در اینجا ارتکاب به قتل عمد ،محرز است”

برای تماس با چریکهای فدایی خلق
ایران با نشانی زیر مکاتبه نمایید
BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX
ENGLAND

آدرس پست الکترونیک
E-mail
ipfg@hotmail.com

چریکهای فدائی خلق ایران

(فردریک انگلس“ ،وضع طبقه کارگر در انگلستان”)

بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری
طبقه کارگر

