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ماهنامه کارگری

در باره زندگی
رفيق اعظم روحی آهنگرانی

اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و
دستگیری  2۲کارگر شهرداری اهواز!

سرسخن:
هراس جمهوری اسالمی
از رشد مبارزات کارگران!
رشد روزافزون اعتراضات کارگری يکی از مولفه های مهم
اوضاع سياسی کنونی ايران می باشد .اين امر واقعيتی است
که حتی خود ديکتاتوری لجام گسيخته جمهوری اسالمی
هم قادر به کتمان آن نيست .به همين دليل هم هر روز
که می گذرد تالش های سرکوبگرانه بورژوازی حاکم عليه
اين مبارزات اشکال جديدتری به خود می گيرد .اين
بورژوازی به مثابه طبقه انگل می کوشد با کمک رژيم
حامی اش جمهوری اسالمی هر طور شده از کارگران زهر
چشم گرفته و آنها را از اعتراض و مبارزه عليه شرايط
دهشتناکی که برايشان ايجاد کرده باز دارد.
بورژوازی دندان گرد حاکم از يک سو شيره جان کارگران
را مکيده و به ديگ سرمايه می ريزد و از سوی ديگر حتی
آن حداقل دستمزدی که الزمه بازتوليد نيروی کار می
باشد را نيز به کارگران نمی دهد .در چنين شرايطی وقتی
که کارگران برای دريافت حقوق های معوقه خود دست به
اعتصاب و تجمع اعتراضی می زنند ،نيروی سرکوب حاضر
و آماده خود را به جان کارگران می اندازد .اگر نگاهی به
برخورد جمهوری اسالمی با کارگران در همين دو ماه اخير
بيندازيم به عينه می بينيم که مأموران جمهوری اسالمی
در چهار گوشه کشور ،پی گيرانه وسيستماتيک به
اعتراضات کارگری يورش برده و کارگران معترض را
بازداشت کرده و يا آنها را به بيدادگاه های خود کشانده و
به جريمه و شالق و زندان محکوم کرده است.
از ميان نمونه های زيادی که اخبارش از سوی رسانه های
رژيم انعکاس يافته می توان به نمونه کارگران پيمانکاری
شهرداری منطقه  ۴اهواز اشاره نمود .اين کارگران روز
دوشنبه  ۴۴خرداد ماه در اعتراض به معوقات مزدی خود
مقابل ساختمان شهرداری منطقه  ۴اهواز تجمع کرده بودند
که با يورش ماموران انتظامی مواجه شده و حدود ساعت ۹
صبح ۴۴ ،کارگر توسط عوامل انتظامی بازداشت شدند .بر
اساس گزارش های منتشر شده در رسانه های رژيم اين
کارگران چند روز پس از بازداشت هنوز در زندان به سر

کارگران پيمانکاری شهرداری منطقه  ۴اهواز در روز
دوشنبه  ۴۴خرداد ماه در اعتراض به معوقات مزدی خود
تجمع کرده بودند که در جريان اين تجمع  ۴۴نفر از آنها
بازداشت شدند .اين تجمع که از ساعت  ۸صبح مقابل
ساختمان شهرداری منطقه  ۴اهواز برگزار شده بود ،با
يورش ماموران انتظامی مواجه شده و حدود ساعت ۹
صبح ۴۴ ،کارگر توسط عوامل انتظامی بازداشت شدند .بر
اساس گزارش روز سه شنبه  ۴۲خرداد ماه ،اين کارگران
همچنان در بازداشت به سر برده و قرار است برای تشکيل
پرونده قضايی به دادگاه منتقل شوند .کارگران پيمانکاری
شهرداری منطقه  ۴اهواز که تعداد آنها حدود  ۰۷نفر است،
از ابتدای سال جاری دستمزد دريافت نکردهاند و همين
مسئله باعث برپايی تجمع اعتراضی بوده است .روز
چهارشنبه  ۴۲خرداد ماه ،شماری از کارگران شهرداری
منطقه  ۴اهواز با تجمع مقابل شهرداری اين منطقه
خواهان آزادی همکاران تازه بازداشت شده خود شدند.
کارگران معترض شهرداری خبر دادند که همکاران دستگير
شده شان پس از يک روز بازداشت موقت در کالنتری روز
سه شنبه  ۴۲خرداد ماه به زندان سپيدار اهواز منتقل
شدهاند .در ادامه اين اعتراضات روز جمعه  ۴۸خرداد ماه ،در
پنجمين روز بازداشت کارگران دستگير شده شهرداری،
خانوادههای کارگرانِ بازداشتی از مقامات قضايی خواستار
آزادی بستگان خود شدند .بر اساس اين گزارش ،تعداد
کارگران بازداشت شده در ابتدا  ۴۴نفر بود اما پس از مدتی
 ۴نفر از آنها برای تامين قرار آزادی موقت خود و ديگر
همکارانشان آزاد شدند .اما در نهايت به داليلی نامعلوم
بازداشت شدگان به زندان منتقل شده و به  ۴کارگر ديگر
نيز گفته شد که در روز مقرر برای حضور در دادگاه حاضر
شوند .تمامی اين کارگران که بابت مزد و مزايای پرداخت
نشده از پيمانکار و مديران شهرداری (در مقام کارفرمای
اصلی خود) طلبکار هستند با شکايت شهرداری (کارفرمای
اصلی) راهی زندان شدهاند .در ادامه اين اعتراضات در
اواخر روز جمعه  ۴۸خرداد ماه اعالم شد ۴۷ :کارگر

رفيق اعظم در سال  92۴۹در خانواده ای متوسط چشم به
جهان گشود .به دليل گرايشات مارکسيستی خواهر و برادر
بزرگترش رفقا نزهت و بهمن ،اعظم نيز در جريان مسايل
سياسی قرار گرفت و دست به مطالعه آثار مارکسيستی زد.
با معلم شدن رفيق نزهت در روستاهای آذربايجان به
همراه رفيق اشرف دهقانی ،اعظم امکان رفتن به
روستاهائی که اين رفقا در آنجاها به کودکان درس می
دادند را پيدا کرد .برای رفيق اعظم به خصوص مهم بود
که بداند اصالحات ارضی ادعائی شاه چه تأثيری در زندگی
روستائيان به جا گذاشته است ،در نتيجه در آن روستاها وی
در حالی که سعی می کرد با درآميختن با روستائيان
چگونگی شرايط زندگی آنان را تجربه کند از نزديک پاسخ
سئوال خود را بيابد .رفيق اعظم ابتدا با گرفتن ديپلم ،در
موسسه کاخ دانش دوره تکنسين راديو و تلويزيون را
گذراند .اما او که در پرتو آگاهی مارکسيستی خود به نقش
طبقه کارگر در رهبری انقالب واقف بود عالقه زيادی به
ارتباط گرفتن با کارگران را داشت و از اين رو به عنوان
يک کارگر در کارخانه تلويزيون سازی (احتماال شازب
لورنس) به کار پرداخت .رفيق اعظم در مدت کوتاهی
توانست با کارگران اين کارخانه روابط صميمانه ای ايجاد
کرده و از طريق آنها با ديگر کارگران نيز آشنا شود .کار در
کارخانه و بودن در محيط کارگری به او امکان داد تا
دانسته های نظری مارکسيستی اش را حين تماس مستقيم
با زندگی و شرايط کار طبقه کارگر صيقل دهد .او که در
ايدئولوژی رهرو پيگير طبقه کارگر بود حال در ميان طبقه
ای که هميشه قلبش با آرمانها و خواستهای آنها می تپيد
بطور عينی با دردها و رنج های آنها آشنا می شد.
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ددمنشی هائی نشان می دهد .وقتی که جمهوری اسالمی افزون اين مبارزات داده و نشان می دهد که سردمداران
هراس جمهوری اسالمی...
مجبور می شود شکنجه را علنا در خيابانها به نمايش ديکتاتوری حاکم در وحشت از رشد بيشتر اين مبارزات در
از صفحه 5
بگذارد ،روشن است که به اين وسيله قصد دارد هر چه تالش اند تا با ايجاد رعب و وحشت در ميان کارگران آنها
برده و قرار است برای تشکيل پرونده قضايی به دادگاه
بيشتر فضای رعب و وحشت را در سطح جامعه و جنبش را از مبارزه عادالنه شان باز دارند .هراس رژيم حامی
منتقل شوند .مورد ديگر دستگيری  2کارگر معدن البرز
کارگری گسترش دهد .جو وحشتی که از نظر سردمداران بورژوازی زالو صفت از اعتراضات صنفی و اعتصابات
شرقی در شاهرود می باشد .کارگران اين معدن روز
رژيم قرار است در عزم کارگران جهت رسيدن به مطالبات کارگری درست در آن چيزی است که در پشت سر اين
يکشنبه  ۴2خرداد ماه در ادامه مخالفت شان با فروش
بر حقشان اخالل ايجاد کند .اما اخالل در عزم کارگران و تجمعات می بينند .آنها می دانند که در پشت هر اعتصاب
کوی سازمانی کارگران ،در مقابل درب
اژدهای انقالب کمين کرده است .هراس آنها از
ورودی مجتمع رفاهی و اقامتی کوی
به شالق بستن  ۷۱کارگر معدن "آغدره" آنهم در مالعام و انعکاس
متحد شدن کارگران و ارتقاء مبارزات پراکنده
سازمانی اين معدن مبادرت به تجمع
خبر و عکس های اين "شکنجه خيابانی" خود به روشنی اهداف رژيم
آنها به مبارزه و جنبشی همگانی است .امری که
کرده بودند که ماموران انتظامی سه
الزمه رهائی از وضع نکبت بار کنونی است .به
سرکوبگر حاکم را از چنين ددمنشی هائی نشان می دهد .وقتی که
کارگر معترض را بازداشت نمودند.
همين دليل هم پاسخ کارگران ما به اين
جمهوری اسالمی مجبور می شود شکنجه را علنا در خيابانها به نمايش
همچنين روز شنبه  ۴۹خرداد ماه وکيل
وحشيگری ها بايد تالش هر چه بيشتر جهت
کارگران معدن سنگ آهن بافق از
بگذارد ،روشن است که به اين وسيله قصد دارد هر چه بيشتر فضای
تشديد مبارزات خود باشد .سلطه ددمنشانه
احکامی که عليه کارگران اين معدن
رعب و وحشت را در سطح جامعه و جنبش کارگری گسترش دهد .جو
جمهوری اسالمی عامل اصلی تداوم وضع
صادر شده خبر داد .همه اين خبرهائی
وخامت بار زندگی کارگران می باشد و از اين رو
وحشتی که از نظر سردمداران رژيم قرار است در عزم کارگران جهت
که بيانگر هجوم رژيم حامی بورژوازی
تنها با مبارزه در جهت سرنگونی جمهوری
رسيدن به مطالبات بر حقشان اخالل ايجاد کند .اما اخالل در عزم
ايران به کارگران مبارز ماست در
اسالمی با هر جناح و دسته اش می توان به
شرايطی شنيده می شود که وکيل 9۰
کارگران و باز داشتن آنها از مبارزه برای رسيدن به خواسته هايشان
سلطه بورژوای ايران که با هر تار و پود خود به
کارگر معترض معدن طالی "آغدره"
چه معنائی جز اين دارد که به اين وسيله جمهوری اسالمی در صدد
امپرياليست ها وابسته است پايان داد.
در آذربايجان غربی روز چهارشنبه ۲
در شرايطی که جمهوری اسالمی جهت حفظ
ايجاد شرايطی است تا بورژوازی زالو صفت حاکم با خيال راحت تری
خرداد ماه از اجرای احکام شالق و
وضع موجود از هيچ جنايتی خودداری نمی کند و
شيره جان کارگران را بمکد و بهرهکشی را بيشرمانهتر از قبل پيش
مجازات نقدی برای کارگران اين معدن
اين را مقابله جنايتکارانه اين رژيم با مبارزات
خبر داد و گفت :احکام شالق و جريمه
ببرد.
روزمره کارگران به عينه به نمايش می گذارد،
نقدی کارگران در روزهای اخير به اجرا
باز داشتن آنها از مبارزه برای رسيدن به خواسته هايشان کارگران پيشرو ما بايد بدانند که تا مبارزات اقتصادی طبقه
درآمده است .اين  9۰کارگر بخشی از کارگرانی می باشند
چه معنائی جز اين دارد که به اين وسيله جمهوری اسالمی کارگر به مبارزه سياسی و آنهم مبارزه جهت نابودی
که در سال  ۹2در اعتراض به اخراج  2۲۷نفر از همکاران
در صدد ايجاد شرايطی است تا بورژوازی زالو صفت حاکم جمهوری اسالمی ارتقاء نيابد سخنی هم از رهائی و
شان مبادرت به تجمع اعتراضی نموده بودند.
با خيال راحت تری شيره جان کارگران را بمکد و رسيدن به آزادی و بنای جامعه ای عاری از ظلم و ستم در
ء
مال
در
آنهم
به شالق بستن  9۰کارگر معدن "آغدره"
بهرهکشی را بيشرمانهتر از قبل پيش ببرد.
ميان نخواهد بود .باشد که تالش های مبارزاتی امروز
عام و انعکاس خبر و عکس های اين "شکنجه خيابانی"
تشبثات جمهوری اسالمی جهت جلوگيری از گسترش کارگران و کمونيست های حامی اين طبقه راه را برای
خود به روشنی اهداف رژيم سرکوبگر حاکم را از چنين
اعتراضات طبقه کارگر خود به روشنی خبر از رشد روز رسيدن به اين مقصد هر چه هموارتر سازد.

دستگیری  2۲کارگر شهرداری ...
از صفحه 5
بازداشت شده شهرداری اهواز پس از  ۲روز با قرار کفالت
آزاد شدند .برای هرکدام از اين کارگران معادل 2۷
ميليون تومان قرار آزادی مشروط تعيين شده است.
تمامی کارگران ياد شده که از طريق ارائه فيش حقوقی و
کارت ملی دوستان و بستگان خود آزادی موقت خود را
بدست آوردهاند ،بايد در زمانی که روزهای آينده مشخص
میشود برای ادامه رسيدگی قضايی به پرونده خود حاضر
شوند .در ادامه اين گزارش از قول يکی از کارگران
شهرداری آمده است که :اوال دستمزد فروردين ماه
کارگران پرداخت شده ،و در ثانی تمامی کارگران
بازداشت شده در حال حاضر مشغول انجام فعاليت روزانه
خود هستند .همچنين گفته شده که قرار است کارگران
در ادامه پيگيری خواستههای صنفی خود جلسه ای با
شهردار داشته باشند .در اين جلسه تعدادی از کارگران
بازداشت شده هم حضور خواهند داشت.

لغو جلسه شهرداری اهواز با کارگران!
در حالی که پيش از اين اعالم شده بود که شهردار اهواز
میخواهد برای حوالی ساعت  9۷صبح روز يکشنبه 2۷
خرداد ماه با گروهی از کارگران پيمانکاری شهرداری اهواز
ديدار و با آنها در مورد مشکالت صنفی گفت و گو کند،
جلسه مذکور پس از گذشت يک ساعت از معطل شدن
کارگران مراجعه کننده به محل کار شهردار اهواز ،به
علت خلف وعده شهردار اهواز برگزار نشد .تعيين تکليف
مطالبات مزدی معوقه و به سامان شدن روند پرداخت
مطالبات جاری ،ملزم کردن پيمانکار به انجام کامل تعهدات
قانونیاش و بسته شدن پرونده قضايی بازداشتیهای اخير ،از جمله مهمترين خواستههای صنفی کارگرانی ذکر شده
است که قرار بود در اين جلسه شرکت کنند .هرچند در حال حاضر تمامی کارگرانی که با شکايت شهرداری اهواز
برای آنها پرونده قضايی تشکيل شده است در کنار ساير همکارانشان به کار سابق خود مشغولند ،اما هنوز هيچ تحول
جديدی در وضعيت آنها ايجاد نشده است و در مقابل حتی شنيده میشود که به کارگران ناراضی که قصد انجام
پيگيری قانونی را دارند توصيه شده که با توجه به نوع رابطه شغلی و پرونده قضايیِ بازِ آنها ،انجام پيگيریهای
قانونی نمیتواند به نفع آنها تمام شود.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی!
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تیراندازی ماموران مرزی در آذربایجان

از صفحه 5

آالمی که برطرف کردن آنها و رهائی کارگران از شرايط نکبت باری که سرمايه داران برايشان شکل داده اند مسير
مبارزه و زندگی وی را تعيين نمود.
دراواخر دهه  ۴۷و سالهای  ۲۷و  ۲9او جز گروهی بود که خواهرش نزهت و برادرش بهمن و همچنين رفيق حميد
مؤمنی از تشکيل دهندگان آن بودند .پس از پيوستن اين گروه در حدود پائيز سال  ۲9به سازمان چريکهای فدائی
خلق ،رفيق اعظم نيز در اوائل سال  ۲۴در ارتباط با سازمان زندگی مخفی در پيش گرفت .به اين ترتيب از حدود
خرداد سال  ۲۴تا  ۰تير سال  ۲۴که پايگاه آنها در دولت آباد کرج مورد يورش دشمن قرار گرفت ،او در چهارچوب
سازمان فدائی به صورت يک رفيق تحت پيگرد دشمن به مبارزه مسلحانه عليه رژيم شاه پرداخت .رفيق اعظم به
دليل توانائی های گوناگونش در دورانی که در صفوف سازمان چريکهای فدائی خلق با امپرياليسم و ارتجاع می
جنگيد در حوزه های گوناگونی فعاليت نمود .از فعاليتهای انتشاراتی تا نظامی ،از کارهای آموزشی تا رفتن به کارخانه
ها و کار در ميان کارگران .يکی از تيم هائی که رفيق در آن فعاليت می کرد تيمی بود که يکی از فعاليتهايش
شناسائی محمد صادق فاتح يزدی ،سرمايه دار جنايتکار کارخانه جهان چيت بود که در سال  ۲۷با همکاری نيروی
سرکوب رژيم شاه اعتصاب کارگران رزمنده کارخانه را به خون کشيده و در جريان سرکوب اين اعتصاب و اعتراض
کارگری تعدادی از کارگران به شهادت رسيده بودند .در پاسخ به اين جنايت بود که در سال  ۲2فاتح يزدی به وسيله
چريکهای فدائی به سزای اعمال خود رسيد .رفيق اعظم در طول فعاليت های مبارزاتی خود در صفوف سازمان
چريکهای فدائی به چنان سطحی از رشد و توانائی دست يافت که خود مسئوليت آموزش رفقای جديد عضوگيری
شده را به عهده گرفت.
آخرين پايگاه رفيق اعظم در محله کارگری دولت آباد کرج قرار داشت .رفيق اعظم همراه با رفقا نزهت ،مارتيک
قازاريان ،محمود عظيمی بلوريان و کارگر کمونيست يداهلل زارع در اين تيم فعاليت می کردند .از آنجا که در زمان
حمله دشمن به اين پايگاه رفيق اعظم در آن محله کارگری مشغول حمل سطل های آب بود غافلگير شده و دستگير
شد .در جريان آن حمله بقيه رفقا به درگيری قهرمانانه با دشمن پرداخته و به شهادت رسيدند .رفيق اعظم اين
کمونيست فراموش نشدنی از  ۰تير  92۲۴که دستگير شد تا  ۰شهريور  ۲۲که تيرباران گشت به مدت  9۴ماه زير
شديدترين شکنجه ها قرار داشت .يک شاهد عينی که پاهای ورم کرده او در اثر شکنجه را ديده و شاهد بود که
چطور منوچهری ،شکنجه گر رذل و پست کميته به اصطالح ضدخرابکاری برای تفريح پای سنگين خود را روی پای
او نهاده بود ،از بدن سوخته او با سيگار نيز خبر داده است .اما با وجود همه اين شکنجه ها و در حالی که وی در
مدتی طوالنی در سياهچا ل رژيم شاه به سر برد ،شکنجه گران اين رژيم هرگز قادر به شکستن شخصيت کمونيستی
او نشدند .سرانجام در تاريخ  ۰شهريور سال  92۲۲رژيم وابسته به امپرياليسم شاه رفيق اعظم ،اين يار وفادار کارگران
را در ميدان چيتگر تيرباران نمود .رفيق اعظم روحی آهنگرانی اولين زن چريک فدائی خلق بود که به دست جالدان
رژيم شاه تيرباران شد.
اعظم چه در دوران زندگی پربار مبارزاتی اش و چه در شکنجه گاه های رژيم سلطنت و چه در بيدادگاه ها و ميدان
تير شاه ،نشان داد که کمونيستی آگاه و انقالبی ای پر شور و خستگی ناپذير است که لحظه ای مبارزه برای تحقق
آرمانهای کمونيستی اش را فراموش نکرده و برای رهائی کارگران از ظلم و ستم هرگز از پای نمی نشيند .ياد و
خاطره اين زن آگاه که با خونش درفش رهائی زنان و کارگران و تنيدگی اين دو امر را به هم در مقابل ديد همگان
قرار داد همواره گرامی باد.

جان باختن یک کارگر نیروگاه برق بهبهان

کارگران خدماتی منطقه  5شهرداری اهواز

در حین کار بر اثر برق گرفتگی!

در اعتراض به معوقات دستمزدی خود

روز پنجشنبه  ۴۷خرداد ماه ،يک کارگر  ۴۲سالهِ سيکل
ترکيبی نيروگاه سيکل ترکيبی بهبهان برای آنچه که
شمارش کابلهای برق ناميده شده است ،وارد منطقه
ناايمن کانال اِل .سی  ۴۷۷ولت ( )LC 400 Vشد و بر
اثر تماس فيزيکی با يکی از کابلهای دارای آمپر باال،
جان خود را از دست داد .بر اساس اين گزارش :با توجه به
موقعيت محل حادثه ،از نظر مقررات ايمنی کار ،تمامی
افرادی که قصد فعاليت در چنين ناحيهای را دارند،
میبايست از قبل مجوز تردد و فعاليت را از واحد H.S.E
کارگاه دريافت کرده و حتما در حضور اپراتور مربوطه
فعاليت خود را تا به انتها انجام دهند.

تجمع اعتراضی بر پا داشتند!
روز يکشنبه  9۲خرداد ماه ،کارگران خدماتی منطقه 9
شهرداری اهواز در اعتراض به  ۴ماه معوقات مزدی خود
دست از کار کشيده و در مقابل ساختمان شورای شهر
تجمع کردند .هم زمان در همين روز کارگران منطقه ۲
فضای سبز نيز در اعتراض به  2ماه معوقات مزدی خود
مقابل شهرداری مرکزی تجمع کردند .بر اساس اين
گزارش :تمامی اين کارگران بخشی از نيروهايی هستند که
از طريق شرکتهای پيمانکاری در شهرداری اهواز مشغول
کارند .مجموع کارگران پيمانکاری شاغل در شهرداری
اهواز سالها است که با عدم دريافت به موقع معوقات
مزدی روبرو هستند.

غربی و کشته و زخمی شدن  1کولبر!

به گزارش سايت آذوخ در روز جمعه  ۰خرداد ماه ،نيروهای
انتظامی در روزهای گذشته  ۲کولبر را در حين حمل
"سيگار" مورد اصابت گلوله قرار داده که يکی از آنها يک
جوان به نام گرمان امينی  2۲ساله جان خود را از دست
داده است ۴ .کولبر ديگر نيز در اين حادثه زخمی گشته اند.
اين تيراندازی در نزديکی های شهر سلماس (روستای
ديشوان) و مرز آذربايجان غربی با ترکيه رخ داده است.

تجمع اعتراضی کارگران
کارخانه سیمان دشتستان!
يکی از کارگران معترض کارخانه سيمان دشتستان در روز
دوشنبه  29خرداد ماه خبر داد که :حدود  9۷۷نفر از
کارگران اين کارخانه از روز يکشنبه  2۷خرداد ماه در
اعتراض به اقدام ناگهانی مسئوالن باالدستی کارخانه برای
تغيير مدير توليد آن ،در محوطه کارخانه سيمان دشتستان
دست به تجمع اعتراضی زدهاند .وی در ارتباط با برکناری
مدير توليد افزود :مدير توليد فعلی کارخانه نزديک به 9۰
سال سابقه مديريت سيمان دشتستان را دارد و از قرار
معلوم جابهجايی او به دليل مخالفتش با کاهش برخی از
مزايای شغلی کارگران بوده است.

خبری از تجمع اعتراضی
کارگران بازنشسته نئوپان گنبد!
کارگران بازنشسته کارخانه نئوپان گنبد روز شنبه  ۴۹خرداد
ماه با تجمع مقابل درب ورودی اين واحد صنعتی خواستار
دريافت سنوات پايان خدمت خود مطابق عرف کارگاه
شدند .کارگران بازنشسته علت برگزاری اين تجمع را
اعتراض به عملکرد کارفرمای کارخانه در پرداخت سنوات
پايان خدمت خود عنوان کردند .کارگران نئوپان گنبد که
همگی در حال حاضر بازنشسته شدهاند می گويند :تا پيش
از خرداد ماه سال  ۹۴کارگرانی که از اين واحد توليدی
بازنشسته میشدهاند مطابق عرف کارگاه معادل  ۲۷روز
سنوات دريافت میکردند ،اما اخيرا به بيش از  9۲کارگری
که تا به امروز بازنشسته شدهاند تنها معادل  ۴۲روز سنوات
پرداخت کرده اند .کارگران معترض مدعی هستند که در
نتيجه اين تغيير مبنای محاسبه سنوات پايان کار ،هرکدام
از آنها تا حدود  2۷ميليون تومان ضرر کردهاند.

چاره رنجبران ،وحدت و تشکيالت است!

ماهنامه کارگری
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 23مین روز تجمع کارگران ریخته گری

مشکالت کارگران از جمله  ۷۰کارگرِ زن

وکیل  5۷کارگر معترض معدن طالی

ماشین سازی تبریز در اعتراض به

کارخانه رهانه در شهرک صنعتی کاوه!

"آغ دره" از اجرای حکم پرداخت جزای

معوقات مزدی خود!

بر اساس گزارشی به تاريخ جمعه  ۴9خرداد ماه۴9۷ ،
کارگر از جمله  ۰۷کارگرِ زنِ کارخانه رهانه در شهرک
صنعتی کاوه در شهرستان ساوه که يک واحد توليد
شيرآالت صنعتی است ،با مشکالت شغلی بسياری روبرو
هستند .کارگران اين کارخانه که از سال  92۰۲تاسيس
شده است می گويند :از بهمن ماه سال  ۹۴دستمزدها به
صورت اقساطی در دو يا سه قسط و با تاخير بسيار پرداخت
میشوند .عالوه بر اين ،نحوه پرداخت دستمزدها حجمی و
بر اساس تعداد توليد کارگران محاسبه میشود ،اگر هر
کارگری از تعداد مشخصی کمتر توليد کند ،با کسر کارکرد
مواجه میشود و کمتر از حداقل دستمزد مصوب وزارت کار
دريافت خواهد کرد.

نقدی و شالق برای این کارگران خبر داد!

بر اساس گزارش يکی از کارگران معترض ،اعتراض جمعیِ
کارگران کارخانه ريختهگری ماشين سازی تبريز واقع
درشهرک صنعتی قراملک تبريز که از  ۴2روز پيش در
واکنش به خصوصی سازی و پرداخت نشدن مطالبات
مزدی آغاز شده بود ،روز پنجشنبه  92خرداد ماه نيز ادامه
يافت .اين کارگر گفت که :شرکت ريختهگری ماشين
سازی تبريز تا قبل از اسفند ماه سال  ۹۴دولتی بود
(سازمان گسترش نوسازی) ولی بعد از آن در راستای
سياستهای اصل  ۴۴به بخش خصوصی (به صندوق
بازنشستگی فوالد) واگذار شد و از آن زمان تاکنون وضعيت
مالی کارخانه و کارگران بدتر شده و عمده مزايای شغلی
کارگران قطع شده است .روند توليد محصوالت آن که در
زمينه قطعات فوالدی و چدنی فعاليت دارد کاهش
محسوسی پيدا کرده است ،به نحوی که اگر اين روند ادامه
يابد ،خطر توقف دائم توليد و بيکاری کارگران را پيش رو
خواهيم داشت .طبق اظهارات کارگران ريخته گری
ماشين سازی تبريز ،در جريان اعتراض روز چهارشنبه 9۴
خرداد ماهِ آنها ،جلسه ای با حضور اعضای هيات مديره
کارخانه با سازمان خصوصی سازی برگزار شده بود که در
آن کارفرما وعده پرداخت بخشی از دستمزد اسفند ماه را
می دهد .کارگران معترض در حال حاضر اميدوارند حداقل
وعده کارفرما هرچه زودتر عملياتی شود .در عين حال از
بابت واريز نشدن حق بيمه های خود به سازمان تامين
اجتماعی نگرانند و يادآور می شوند که حق بيمه پرداخت
نشده معادل معوقات مزدی طلبکارند .سرانجام در تداوم
مبارزات کارگران و به دنبال تجمع های يک ماه گذشته
کارگران کارخانه ريختهگری ماشين سازی تبريز در
محوطه کارخانه ،صبح روز چهارشنبه  9۹خرداد ماه،
کارفرمای اين واحد توليدی  ۴ماه از مطالبات معوقه آنها را
پرداخت کرد .کارگران میگويند :با وجودی که کارفرما ادعا
میکرد منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق کارگران
ندارد اما امروز  ۴ماه از مطالبات معوقه کارگران را که
مربوط به حقوق اسفند  ۹۴و فروردين ماهِ سال جاری می
شد را يکجا پرداخت کرد .بر اساس اين گزارش کارگران
اين واحد صنعتی صبح چهارشنبه  9۹خرداد ماه با دريافت
دو ماه از مجموع سه ماه از مطالبات مزدی معوقه خود،
به تجمعات اعتراضی خود خاتمه دادند.

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه
آدنیسِ مشهد در مقابل درب کارخانه!
در پی تجمع اعتراضی روز يکشنبه  2۷خرداد ماهِ کارگران
کارخانه لوازم خانگی آدنيس در مشهد ،يکی از کارگران
معترض با اشاره به اشتغال حدود  2۷۷کارگر پيش از
تعطيلی اين واحد توليدی اظهار داشت :تجمع کنندگان
کارگرانی هستند که بعد از اعالم تعطيلی کارخانه (اسفند
ماه  )۹2بيکار شده وهنوز نتوانستهاند مطالبات معوقه مزدی
خود را دريافت کنند .به گفته يکی از کارگران اخراجی،
کارفرما در زمان اخراج حدود  ۲۷نفر از کارگران که همه
با قرارداد دائمی و سوابق باالی  ۴۷سال در کارخانه
مشغول کار بودند مرتبا وعده پرداخت مطالباتشان را
میداد .اما بعدأ به بهانههای مختلف از جمله مشکالت
مالی از پرداخت مطالبات کارگران طفره رفت .همچنين هر
کدام از  ۴۲۷کارگر قراردادی کارخانه که از سوی کارفرما
همزمان با تعطيلی کارخانه اخراج شدهاند به طور ميانگين
از  ۴تا  ۲ماه مزد دريافت نکرده طلب دارند.

 5۰۰۰کارگر به دلیل تعطیلی واحدهای
تولیدی در سه ماه اول سال در استان
اصفهان بیکار شدند!
براساس گزارش روز جمعه  ۰خرداد ماه ،معاون روابط کار
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بيان
اين که در سال گذشته  2۷هزار پرونده در حوزه روابط کار
استان اصفهان مورد رسيدگی قرار گرفته است ،وی با
تاکيد بر افزايش واردات بی رويه به جای صادرات
محصوالت داخلی گفت :اين مسئله موجب شده است که
وضعيت توليد در واحدهای اقتصادی کاهش يابد و اين
واحدها بازار رقابت را از دست بدهند .وی در ادامه از بيکار
شدن  9۸۷۷نفر کارگر به دليل تعطيلی واحدهای توليدی از
ابتدای سال  ۹۲خبر داد.

وکيل  9۰کارگر معترض معدن طالی "آغدره" در
آذربايجان غربی روز چهارشنبه  ۲خرداد ماه ،از اجرای
احکام شالق و مجازات نقدی برای آنها خبر داد و گفت:
احکام شالق و جريمه نقدی کارگران در روزهای اخير به
اجرا درآمده است .اين  9۰کارگر بخشی از کارگرانی هستند
که در سال ۹2در اعتراض به اخراج  2۲۷نفر از همکارشان
از اين معدن مبادرت به تجمع اعتراضی نموده بودند.
در دی ماه سال  92۹2شرکت پويا زرکان ،پيمانکار اصلی
معدن طالی آغدره 2۲۷ ،نفر از کارگران فصلی اين معدن
را با عنوان "تمام شدن مدت قرارداد کارشان" اخراج کرد.
در اعتراض به اين اقدام ،تجمع گستردهای از سوی
کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت.
در آن زمان حتی سه کارگر اخراج شدهِ معدن طالی آغدره
ٔ معدن
در اعتراض به از دست دادن شغلشان در محوطه
اقدام به خودکشی کردند.
با اين همه دستگاه قضايی شکايت کارفرما را پذيرفت و
عليه حدود  9۰نفر از کارگران معترض اعالم جرم کرد .در
ادامه گزارش به نقل از وکيل اين کارگران آمده است که:
اين کارگران بر اساس دو پرونده قضايی که به صورت
جداگانه عليه آنها تشکيل شده بود ،به ترتيب در شعبه
 9۷9دادگاه کيفری در شهر تکاب و شعبه  9۷تجديد نظر
استان آذربايجان غربی محاکمه شدهاند .اين  9۰کارگر به
 2۷تا  9۷۷ضربه شالق و برخی از آنها به پرداخت ۲۷۷
هزار تومان جريمه نقدی محکوم شدهاند که به گفته
وکيلشان اين احکام همگی در آخرين روزهای ماه
ارديبهشت به اجرا در آمدهاند.
وکيل کارگران همچنين می گويد که :در پرونده نخست
که بصورت مشترک با شکايت شرکت پويا زرکان در مقام
کارفرما و يکی از نگهبانان شرکت عليه  ۸نفر از کارگران
فصلی معدن تشکيل شده بود اين  ۸نفر به
اتهام"ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و
کار با ايجاد هياهو و جنجال"" ،توهين به نگهبان
شرکت"" ،تخريب لباس و توقيف غير قانونی
نگهبان" و "تخريت عمدی تابلوی شرکت"مورد
محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی
شدند.
شناخته
مجرم
افراد
اين

تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!
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تجمع کارگران اخراجی کارخانه ارج در

انفجار لوله گاز در غرب تهران

اعتراض به انتشار اخبارِ صدا و سیما!

و مرگ  2کارگر مترو!

صبح روز يکشنبه  ۴2خرداد ماه ۴۷ ،نفر از کارگران اخراج
شده کارخانه ارج پشت درب اين کارخانه دست به تجمع
زدند تا اعتراض خود به اخبار صدا و سيما را نشان دهند.
بر اساس اين گزارش :شنبه شب  ۴۴خرداد ماه ،صدا و
سيما با پخش گزارشی از کارخانه ارج مدعی شد که توليد
در اين کارخانه ادامه دارد .کارگران می گويند :اين کارخانه
مدتهاست که خطوط توليد را متوقف کرده و آخرين تعديل
کارگران نيز اسفند ماه  ۹۴انجام شده است.

ساعت  ۴صبح روز جمعه  ۴۸خرداد ماه به وقت تهران
انفجاری در فلکه دوم شهران واقع در غرب تهران به وقوع
پيوست که خسارات زيادی به دنبال داشت .در جريان اين
حادثه دو کارگر مترو جان خود را از دست دادند .در حاليکه
مقامات شهرداری از مفقود شدن دو کارگر خبر می دادند
روز يکشنبه  2۷خرداد ماه سخنگوی سازمان آتشنشانی
تهران از يافتن جسد کارگر  ۴2سالهِ مترو در حادثه شهران
طی عمليات خاکبرداری خبر داد و اعالم داشت :بعد از
جست و جوی محل حادثه و خاکبرداری ،مأموران
آتشنشانی توانستند جسد کارگر مفقود شده را از زير
خروارها خاک خارج کرده و به عوامل مترو تحويل دهند.
معاينات به عمل آمده نشان داد که قربانی حادثه در همان
دقايق اوليه جان خود را از دست داده است .به اين ترتيب
روشن شد که هر دو کارگر در جريان اين انفجار جان باخته
اند و اظهارات مقامات شهرداری صحت نداشته است.

 ۲۰کارگر پیمانکاری فاز  5۲عسلویه

با وعده فرمانداری خرمشهر،

به دلیل معوقات مزدی خود ،تجمع

تجمع اعتراضی کارگران صابون سازی

اعتراضی بر پا داشتند!

موقتأ خاتمه یافت!

صبح روز شنبه اول خرداد ماه ،حدود  ۴۷نفر از کارگرانی
که به واسطه يک شرکت پيمانکاری در استخدام يکی از
شرکتهای بزرگ ساخت پروژههای نفتی و نيروگاهی
هستند و هم اکنون در يکی از پروژههای فاز  9۴عسلويه
مشغول کارند ،در اعتراض به تعويق مطالبات مزدی در
مقابل محل اجرای اين پروژه تجمع کردند .گروهی از
کارگرانی که صبح روز شنبه هنگام تردد روزانه به محل
کارشان شاهد برپايی اين تجمع اعتراضی بودند ،اعالم
داشتند :اين کارگران نيز مانند  2۷۷کارگر شرکت گاما که
در روز يکشنبه  ۴۲ارديبهشت ماه به دليل معوقات مزدی
خود تجمع اعتراضی مشابهی برپا کرده بودند ،از دی ماه
سال  ۹۴تاکنون بابت معوقات مزدی خود طلبکارند .بر
اساس اين گزارش :از آنجا که کارفرمای اصلی اين
کارگران پيمانکاری همان کارفرمای اصلی کارگران شرکت
گاما محسوب میشود ،در جريان اجتماع امروز نيز تعدادی
از کارگران گاما برای پيگيری معوقات خود حضور داشتند.

در پی تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه صابون سازی
خرمشهر در مقابل ساختمان فرمانداری ،صبح روز دوشنبه
 9۰خرداد ماه فرماندار خرمشهر با حضور در جمع کارگران
معترض ،وعده پيگيری خواسته های صنفی آنها را طی
روزهای آينده داد و بدين ترتيب کارگران با توجه به وعده
های وی ،موقتا به تجمع اعتراضی خود خاتمه دادند .بر
اساس اين گزارش:اين کارگران که از ابتدای سال جاری
تاکنون چند بار برای مطالبات معوقه خود تجمع کردهاند
میگويند :حدود چهار سال از زمان توقف فعاليت صابون
سازی خرمشهر میگذرد و در اين مدت تمامی پيگيریها
برای تعيين تکليف مطالبات کارگران بینتيجه بوده است.
در حال حاضر نزديک به  9۴۷کارگر در استخدام اين واحد
صنعتی هستند و دست کم  ۸۷نفر آنها از حدود سه سال
پيش بابت مزد و حق بيمه پرداخت نشده طلبکارند.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آب
معدنی داماش در رودبار!
کارگران کارخانه آب معدنی داماش از روز شنبه  ۸خرداد
ماه در اعتراض به تعويق مطالبات مزدی و بالتکليفی
شغلی در مقابل درب ورودی کارخانه در شهرستان رودبار
تجمع اعتراضی بر پا داشتند .در اين گزارش به نقل از
کارگران آمده است :بيش از  ۴۷نفر کارگر قراردادی در
کارخانه آب معدنی داماش فعاليت دارند که کارفرما به
داليلی که هنوز معلوم نيست از ابتدای خرداد ماه جاری با

پيروز باد انقالب! زنده باد کمونيسم!

شماره  ،29خرداد 5391
بستن درب های کارخانه مانع ورود کارگران به محل
کارشان شده است .تجمعات اعتراضی کارگران روز
چهارشنبه  9۴خرداد ماه ،در حالی وارد پنجمين روز متوالی
خود گشت که کارفرمای اين واحد توليدی به بهانه
مشکالت مالی همچنان از ورود کارگران به کارخانه
ممانعت نمود .يکی از کارگران در ارتباط با اين عملکردِ
کارفرما اظهار داشت :بصورت مشخص فعاليت توليدی
کارخانه آب معدنی داماش يک ماه است متوقف شده و
مشخص نيست کارخانه چند روز ديگر تعطيل است.
کارفرما به هيچ وجه اجازه نمیدهد کارگران وارد کارخانه
شوند .در اين گزارش به نقل از کارگران آمده است که:
کارگران اين کارخانه با احتساب عيدی اسفند سال ،۹۴
نزديک به  ۰ماه معوقات مزدی طلبکارند و همچنين گفته
میشود که حق بيمه آنها از اسفند ماه سال  ۹۴هنوز به
حساب سازمان تامين اجتماعی پرداخت نشده و در حال
حاضر اداره تامين اجتماعی شهرستان رودبار راضی به
تمديد دفترچههای درمان آنها نمیشود .يکی ديگر از
کارگران معترض می گويد :به دليل دوری محل کارمان به
مراکز و نهادهای پيگير که بيش از صد کيلومتر فاصله
دارد ،هيچ مسئولی در شهرستان و استان پيگير
مشکالتمان نيست و اعتنايی به مطالبات صنفی مان
ندارند.

یک کارگر شهرداری شادگان در استان
خوزستان دست به خودسوزی زده و جان
خود را از دست داد!

بر اساس گزارشی که در روز دوشنبه  9۷خرداد ماه انعکاس
يافت ،يک کارگر شهرداری شادگان در استان خوزستان در
روز سه شنبه  ۰ارديبهشت ماه در يک خانه در حال ساخت
دست به خودسوزی زده و جان خود را از دست داده است.
معلوم نيست اين فاصلۀ زمانی در انعکاس رسانه ای به چه
دليلی بوده است .با اين حال بنا به اظهارات همکاران اين
کارگر زحمتکش شهرداری ،وی با مشکالت معيشتی
بسياری دست و پنجه نرم می کرده است و در زمانی که
اقدام به خودسوزی کرده ۲ ،ماه مطالبات مزدی پرداخت
نشده داشته است .در ماه های گذشته،بسياری از خدمات
شهرداری ها به شرکت های پيمانکاری واگذار شده اند و
کارگران پيمانکاری شهرداری در نقاط بسياری از کشور با
مشکالت شغلی بسياری از جمله معوقات مزدی مواجه
هستند.
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کارگران بازنشسته آی .تی .آی با بر پایی
چادر در محوطه کارخانه
تجمع اعتراضی بر پا داشتند!

کارخانه مخابرات راه دور شيراز در استان فارس از روز سه
شنبه  ۴خرداد ماه تا حداقل چهار شنبه 9۹خرداد ماه ،شاهد
تجمع اعتراضیِ گروهی از کارگران بازنشسته اين کارخانه
) (ITIتعطيل شده بود .کارگران مزبور با برپايی
چادرهای مسافرتی در محوطه اين کارخانه مبادرت به
تحصن و تجمع نموده و خواهان پرداخت مطالبات خود
شدند.
بر اساس اين گزارش؛ حدود  92۷۷نفر از کارگران
بازنشسته اين واحد توليدی که از سال  ۸۲تاکنون به مرور
بازنشسته شده اند ،هنوز نتوانستهاند معوقات مزدی و
سنوات پايان کار خود را دريافت کنند و به همين دليل
تعدادی از اين کارگران بازنشسته در محوطه داخلی
کارخانه برای دريافت مطالباتشان بصورت نمادين چادر
زدهاند .به گفته کارگران بازنشسته فعاليت توليدی کارخانه
مخابرات راه دور شيراز از سال  ۸۲همزمان با اتمام پروژه
ساخت کارتهای سوخت متوقف شده و از آن زمان تا کنون
اين کارخانه هيچ فعاليت توليدی نداشته و به غير از
کارگران واحد نگهبانی و انتظامات هيچ کارگر ديگری کار
نمیکند.
اين کارگران بازنشسته درباره روند پيگيری حقوقی دريافت
مطالباتشان میگويند ،بعد از بدقولی کارفرما همه به اداره
کار شيراز شکايت کرديم و از اداره کار حکم پرداخت شدن
مطالباتمان را گرفتيم اما به دليل تمکين نکردن کارفرما،
پرونده برای اجرای احکام به مراجع قضايی انتقال پيدا
کرده است .معترضين که از کارگران بازنشسته هستند در
خاتمه میگويند :با وجود مراجعات پی در پی هنوز موفق به
تسويه حساب نشده ايم و برای همين تصميم گرفتيم تا در
اعتراض به رويه کارفرما به اين شيوه جديد دست به تجمع
بزنيم.
روز دوشنبه شب  9۷خرداد ماه ،در ادامه چادرنشينی
بازنشستگان کارخانه تعطيل شده صنايع مخابرات راه دور
شيراز ) (ITIبرای دريافت معوقات مزدی ،تعداد  ۴۷۷نفر
از اين کارگران در محوطه اين کارخانه تجمع کردند .يکی
از کارگران سابق اين واحد صنعتی با اعالم اين خبر گفت:
از مسئولين اداره کار ،استانداری خواستيم که در خصوص
مطالبات با تجمع کنندگان ديداری داشته باشند اما آنها نه
تنها به کارخانه نيامدند بلکه از طرق مختلف فشار وارد

میکنند تا چادرها را جمع کنيم .وی در عين حال از
برخورد منفعالنه نهادهای صنفی کارگری استان فارس ياد
کرد و افزود :بصورت مشخص حداقل انتظار از نمايندگان
کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان فارس اين
بود تا از موقعيت خود در جلسات استانداری و اداره کار
برای پيگيری خواستههای ما استفاده کنند .اما آنها نشان
دادند که حتی اين کار را هم نمی کنند .انگار از نظر آنها
پيگيری مطالبات بر حق ما ربطی به کار آنها ندارد.
هشت روز از چادرنشينی کارگران بازنشسته کارخانه تعطيل
شده صنايع مخابراتی راه دور شيراز ) (I.T.Iمیگذرد و
به گفته کارگرانی که در اجتماع صنفی حضور دارند هنوز از
سوی مسئوالن مربوطه پاسخی به آنها داده نشده است.
در هشتمين روز تجمع چادر نشينی کارگران میگويند :از
صبح امروز (چهارشنبه  9۴خرداد ماه) ،به صورت جدی
پيگير نتيجه جلسه روز سه شنبه  99خرداد ماهِ شورای
تامين هستيم اما تا اين لحظه تمامی تماسهايمان با
مسئوالن استانداری بیپاسخ مانده است.
بازنشستگان کارخانه مخابرات راه دور شيراز روز شنبه 9۲
خرداد ماه ،اعالم کردند؛ با وجود گذشت  99روز از برپايی
چادر در محوطه اين کارخانه تعطيل شده ،هنوز تکليف
مطالبات معوقه آنها روشن نشده است .در حالی که اين
کارگران برای گرفتن پاسخ قطعی از مسئوالن مربوطه
حتی در روزهای تعطيل اخير به اجتماع آرام صنفی خود
ادامه دادهاند .هنوز مسئوالن اداری استان حاضر نشدهاند تا
به آنها پاسخ روشنی بدهند .در اين باره يکی از تجمع
کنندگان با يادآوری اينکه هفته گذشته شورای تامين
استان برای رسيدگی به مشکالت آنها تشکيل جلسه داده
بود ،افزود:در اين جلسه به نماينده کارگران بازنشسته که
در واقع ذينفعان اصلی ماجرا هستند ،اجازه حضور داده نشد
و تا به امروز هم هيچ مقام مسئولی از نتيجه اين جلسه
سخنی نگفته است.
در ادامه اين گزارش آمده است که کميسيون کارگری
استان فارس در جلسهای که روز سه شنبه  9۰خرداد ماه
در خصوص رسيدگی به مشکالت کارگران کارخانه صنايع
مخابراتی راه دور شيراز برگزار کرده بود ،با فروش
مزايدهای اموال باقيمانده اين واحد توليدی مخالفت کرد.
کميسيون اين تصميم را با رويکرد بازگشايی دوباره اين
واحد تعطيل شده صنعتی اتخاذ کرده است .کارگران
صنايع مخابراتی راه دور ايران در عين حال که از شنيدن
خبر بازگشايی محل کار خود خوشحال شدهاند .خواستار
تضمين چگونگی پرداخت شدن مطالبات معوقه خود
شدهاند.
بر اساس اين گزارش روز چهارشنبه  9۹خرداد ماه با وجود
اعالم نتيجه جلسهای که دو روز پيش از سوی کميسيون
کارگری استان فارس برای رسيدگی به وضعيت کارخانه
صنايع مخابراتی راه دور شيراز برپا شده بود ،کارگران
پيشين اين کارخانه هنوز در برچيدن چادرهای خود ترديد
دارند.
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خاتمه چادرنشینی کارگران بازنشسته آی.
تی .آی در پی وعده بازگشایی کارخانه و
پرداخت معوقات مزدی!
بر اساس گزارش روز يکشنبه  ۴2خرداد ماه کارگران
بازنشسته کارخانه صنايع مخابراتی راه دور شيراز I.T.I
از ابتدای هفته جاری با برچيدن چادرهايشان به اقامت
خود در محوطه اين واحد توليدی خاتمه دادند .يکی از اين
بازنشستگان گفت :به دنبال برگزاری جلسه کميسيون
کارگری استان در هفته های گذشته و تصميم به بازگشايی
کارخانه ،از ما خواسته شد که چادرهای خود را از محوطه
کارخانه جمع کنيم .خواسته ما دريافت همه معوقات مزدی
است که در سالهای گذشته پرداخت نشده اند و برای
همين در هفته های گذشته در محوطه محل کار سابق
خود چادرهايی را برپا کرديم .گزارش در خاتمه می افزايد:
از قرار معلوم به اين کارگران وعده داده شده که در جلسه
بعدی کميسيون کارگری استان فارس که قرار است در
هفته آينده برگزار شود به موضوع چگونگی تسويه حساب
با آنها رسيدگی خواهد شد.

در پی اعتراضات کارگران،
 ۰۰درصد مطالبات  ۷۰تن از کارگران
پتروپارس پرداخت شد!

در پی اعتراضات چند روز گذشتهِ کارگران اخراجی
پااليشگاه پتروپارس واقع در فاز  9۹منطقه ويژه عسلويه،
بر اساس گزارش ايلنا روز پنجشنبه  92خرداد ماه با
تعدادی از اين کارگران تسويه حساب شد .اين گزارش در
ادامه می افزايد :ظاهرا نزديک به  ۰۷نفر از اين کارگران
در سال  ۹2از طريق شرکت پيمانکاری ونوسان در
پااليشگاه پتروپارس مشغول به کار بودند ،بنا بر اين
گزارش از ابتدای بامداد  92خرداد اين گروه از کارگران
توسط کارفرما فراخوانده شده و  ۸۷درصد مطالبات خود را
دريافت کردهاند ،و  ۴۷درصد مطالبات پرداخت نشده نيز
بابت ضمانتهای مربوط به تحويل ابزار و وسايل بوده و
همچنان در دست کارفرما باقيمانده است.
با اين همه بار ديگر در بامداد روز دوشنبه  9۰خرداد ماه،
گروهی از کارگران پيمانکاری شاغل در فاز  9۹عسلويه در
اعتراض به معوقات مزدی خود دست به تجمع اعتراضی
زدند که تا روز چهارشنبه  9۹خرداد ماه نيز ادامه داشته
است.

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

ماهنامه کارگری
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کارگران اخراج شدهِ پیمانکاری فاز 59

تجمع  52۰کارگر کمپروسور سازی تبریز،

کارگران میادین میوه و تره بار تهران در

منطقه ویژه عسلویه،

در اعتراض به معوقات مزدی خود!

اعتراض به طرح دست چین در منطقه

تجمع اعتراضی بر پا داشتند!

 9۴۷کارگر کارخانه کمپروسور سازی تبريز ،صبح روز
چهارشنبه  9۹خرداد ماه در تداوم تجمعات  ۴۷روز گذشته
خود در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی ،دست
از کار کشيده و يک تجمع اعتراضی بر پا داشتند .در اين
گزارش به نقل از کارگرانی که در اين تجمع شرکت دارند
آمده است که در کارخانه کمپروسور سازی تبريز حدود
 9۴۷نفر کارگر رسمی و قراردادی فعاليت دارند که کارفرما
هنوز  ۴۷درصد از دستمزد اسفند ماه و  ۲۷درصد عيدی
سال  ۹۴و کل مزد ماههای فروردين و ارديبهشت ماه سال
جاری را پرداخت نکرده است .به گفته کارگران ،درکارخانه
کمپرسور سازی تبريز زمانی بيش از  ۰۷۷نيروی کارگری
دائم و قرارداد موقت کار می کردند .اما بعد از آنکه مديريت
کارخانه به بخش خصوص واگذار شد ،مشکالت کارخانه با
کاهش امنيت شغلی کارگران آغاز شده و تعداد کارگران به
حداقل  9۴۷نفر تقليل يافت.

خانی آباد تجمع اعتراضی بر پا کردند!

صبح روز شنبه  ۸خرداد ماه ،حدود  2۷۷نفر از کارگران
پيمانکاری شاغل درپااليشگاه پتروپارس واقع در فاز 9۹
منطقه ويژه عسلويه که از پايان سال  ۹۴همزمان با
متوقف شدن فعاليت پيمانکار بيکار شدهاند ،به دليل
دريافت نکردن مطالبات مزدی و بی پاسخ ماندن خواسته
هايشان مقابل درب ورودی محل کارشان تجمع اعتراضی
برپا داشتند .بنا بر اين گزارش کارگران میگويند :هنوز
بابت دستمزد ماه های مرداد ،شهريور ،دی ،بهمن و اسفند
سال  ۹۴خود طلبکارند و در عين حال از اسفند  ۹۴که
بيکار شدهاند هنوز وضعيت شغلی بالتکليفی دارند.
صبح روز يکشنبه  ۹خرداد ماه نيز جمعی از کارگران
پيمانکاری بيکار شده فاز  9۹منطقه ويژه عسلويه در
اعتراض به بالتکليفی در وضعيت شغلی خود مقابل در
ورودی محل کارشان تجمع کردند .کارگران معترض با
پوشش سفيد يکدست و در دست داشتن بنرهايی که
گويای خواسته آنها بود ،در محل ورودی پااليشگاه
پتروپارس که کارفرمای اصلی آنها تلقی میشد ،خواستار
پيگيری مسئوالن پااليشگاه برای دريافت معوقات مزدی
خود شدهاند.
صبح روز چهارشنبه  9۴خرداد ماه ،تجمع اعتراضی
کارگران اخراجی پااليشگاه پتروپارس واقع در فاز 9۹
منطقه ويژه عسلويه به پنجمين روز خود رسيد .يکی
ازکارگران معترض درباره داليل تجمع امروز خود و ساير
همکارانش گفت ،ما بيش از  2۷۷کارگر پيمانکاری شاغل
در پااليشگاه پتروپارس هستيم که اواخر سال  ۹۴با خروج
پيمانکار از پااليشگاه بيکار شدهايم و اين در حالی است که
در اين مدت هنوز مطالبات ما پرداخت نشده است .در
چنين شرايطی مديريت پااليشگاه در مقام کارفرمای اصلی
نيز از پاسخ دادن به ما طفره میرود.

یک کارگر آسفالت کار حین کار با غلطک
آسفالت جان خود را از دست داد!
ظهر روز چهارشنبه  9۹خرداد ماه يک کارگر آسفالت کار،
زمانی که مشغول آسفالت کردن در انتهای بلوار شبلیِ
ميدان ظفريه سنندج بود ،بر اثر افتادن زير غلطک دستگاه
آسفالت جان خود را از دست داد.

 21۰۰کارگر رسمی ،قرارداد معین و
روزمزدِ معدن سنگ آهن بافق
هنوز دستمزد فروردین ماه خود را
دریافت نکرده اند!
بر اساس گزارش روز سه شنبه  ۴خرداد ماه ،کارگران
رسمی ،قرارداد معين و روزمزد شرکت معدن سنگ آهن
بافق که روی هم رفته حدود  ۴۲۷۷نفر از پرسنل کاری
اين واحد معدنی را تشکيل می دهند ،هنوز دستمزد
فروردين ماهِ خود را دريافت نکرده اند .هرچند که کارفرما
وعده داده بود روز  ۴۲ارديبهشت ماه دستمزد فروردين ماه
را پرداخت خواهد کرد ،ولی تاکنون اين وعده محقق نشده
است.

 31۰کارگر شهرداری مرند 3 ،ماه
دستمزد دریافت نکرده اند!
روز يکشنبه  2۷خرداد ماه ،يکی از کارگران شهرداری مرند
از عدم پرداخت دستمزد بيش از  2۲۷کارگر اين شهرداری
در استان آذربايجان شرقی ،به مدت دست کم  2ماه خبر
داد و گفت :اين کارگران که در شهرداری مرند و
سازمانهای وابسته به آن به صورت رسمی و قراردادی
مشغول کارند دست کم  2ماه حقوق معوقه طلب دارند.
وی همچنين افزود :عالوه بر به تاخير افتادن پرداخت
دستمزد کارگران رسمی و قراردادی تحت مسئوليت
شهرداری مرند ،تعداد حدود  ۲۷۷کارگر نيز به صورت
پيمانی در شهرداری کار می کنند که مسئوالن شرکتهای
پيمانکاری به بهانه پرداخت نشدن به موقع صورت
وضعيتهای مالی می گويند امکان پرداخت به موقع حقوق
کارگران را ندارند.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

به دنبال تصميم جديد مديريت سازمان ميادين ميوه و
ترهبار شهرداری تهران ،مبنی بر اجرای"طرح دستچين"
از بامداد روز شنبه يکم خرداد ماه ،جمعی از غرفهداران و
کارگران در اين روز در مقابل دفتر اين سازمان در منطقه
خانی آباد تهران تجمع کردند .براساس اطالعاتی که
توسط تعدادی از افراد حاضر در اين تجمع انعکاس يافته
است ،طبق دستورالعمل جديد سازمان ميادين ميوه و ترهبار
از اين پس تعداد افراد شاغل در هر غرفه نبايد از سه نفر
(متصدی غرفه ،صندوقدار و کارگر فروشنده) بيشتر باشد.
اين در حالی است که در حال حاضر در برخی از شعب
ميادين ميوه و ترهبار به دليل حجم بار عرضه شده و نيز
شمار باالی مراجعه مشتريان تا نزديک به  9۷نفر مشغول
کارند .بنا به اظهار معترضين :در حال حاضر بيشتر
کارگرانی که در غرفههای ميادين ميوه و ترهبار مشغول
کارند تا نزديک به  9۲سال سابقه کار دارند و معلوم نيست
که در نتيجه اين تعديل با چه وضعی مواجه خواهند شد.
اين حرکت اعتراضی سه روز ادامه داشت و سرانجام صبح
روز شنبه  2خرداد ماه ،بدون تحقق قطعی مطالبات
معترضان موقتا خاتمه پيدا کرد .همه معترضان از صبح
امروز به کار سابق خود بازگشتهاند اما هنوز وضعيت اجرای
طرح موسوم به "دست چين" که باعث برپايی اين
اعتراض صنفی شده بوده مشخص نيست.

 ۲۰۰کارگر اخراجی کارخانه کاشی خزر
در استان گیالن ،چهار ماه معوقات مزدی و
بیمه بیکاری پرداخت نشده دارند!
بر اساس گزارش روز سه شنبه  ۴خرداد ماه ۴۷۷ ،کارگر
اخراجی کارخانه کاشی خزر در استان گيالن ،از بهمن ماهِ
 ۹۴حدود  ۴ماه معوقات مزدی و بيمه بيکاری پرداخت
نشده دارند و تا به امروز اقدامی صورت نگرفته است.
کارگران اين واحد صنعتی می گويند ،عالوه بر چندين ماه
مزد معوقه ،کارفرما هنوز همه مزايای مربوط به سنوات و
عيدی و پاداش سالهای  ۹2و  ۹۴را به کارگران مشمول
پرداخت نکرده است .آنها همچنين می گويند روند اخراج
هایِ کاشی خزر نخستين بار از تير ماه سال  ۹۴با اخراج
 ۰۲نفر از مجموع  ۲۷۷کارگر اين واحد توليدی آغاز شد.

۰
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به دلیل عدم پرداخت حقوق ،کارگران

کارگران کارخانه ماشین آالت صنعتی

 ۰۰کارگر معدنچی زغال سنگ بلده  6ماه

کمپرسور سازی تبریز به دریافت مستمری

تراکتورسازی 5۰ ،ماه حقوق نگرفته اند!

مزد و مزایا دریافت نکرده اند!

از "کمیته امداد امام" روی آوردند!
يکی از کارگران کارخانه کمپرسورسازی تبريز به خبرنگار
ايلنا گفت :بيش از بيست و يک روز است که به دنبال
دريافت مطالبات مزدی خود در محوطه کارخانه دست به
اعتراض زده ايم .اما کسی پاسخگوی ما نيست و به
مشکالتی که در زمينه دريافت نکردن  ۴ماه حقوق برايمان
به وجود آمده ،فکر نمیکنند .به گفته اين کارگر ،تأخير ۴
ماهه در پرداخت حقوق قانونی کارگران کمپرسورسازی
تبريز باعث شده که کارگران در شرايط سخت معيشتی
قرار بگيرند ،بهطوریکه بيش از  9۴۷کارگر کارخانه عمال
در تأمين مايحتاج روزانه خود ناتوان شدهاند .طبق اظهارات
اين کارگر ،اقساط معوقه و دغدغه تأمين معيشت کارگران
کمپرسورسازی آنقدر زياد است که نمیتوانند مدت طوالنی
به اين وضعيت ادامه دهند .وی افزود :متاسفانه در حال
حاضر اين موضوع به اعتبار ،منزلت و کرامت کارگران اين
کارخانه ضربههای جبرانناپذيری وارد کرده است .به
گزارش ايلنا ،در نتيجه تاخير و تعلل  ۴ماهه در پرداخت
دستمزد کارگران کارخانه کمپرسورسازی تبريز ،شماری از
کارگران شاغل در اين واحد صنعتی با ارسال نامهای از
کميته امداد شهرستان تبريز درخواست کمک مالی و
غذايی کردند.
بر اساس اين گزارش ،در اين نامه که به امضای شماری از
کارگران کارخانه کمپرسورسازی رسيده و رونوشت آن نيز
به مديران استانداری آذربايجان شرقی ،فرمانداری و اداره
کار ،تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان تبريز ارسال شده
است خطاب به رئيس کميته امداد شهرستان تبريز آمده
است :با توجه به اينکه کارگران کارخانه کمپرسورسازی
تبريز حدود  ۴ماه حقوق معوقه دارند و در تنگنای شديد
مالی هستند و هيچگونه اقدامی از طرف مديران اين
کارخانه برای حل مشکالت مالی کارگران زحمتکش
صورت نمیگيرد و باتوجه به قرار گرفتن در ماه ضيافت
الهی و نياز مبرم کارگران اين کارخانه به حمايت از طرف
اين سازمان خير ،خواهشمند است دستور فرمائيد در صورت
امکان حداقل جيره مناسب غذايی به کارگران اين کارخانه
اختصاص داده شود.

تجمع اعتراضی کارگران فوالد اردکان!
به گزارش ايلنا از يزد ،از روز چهارشنبه  ۴۹ارديبهشت ماه
تجمع صنفی کارگران فوالد ارفع اردکان آغاز شد و تا روز
يکشنبه  ۴خرداد ماه ،ادامه داشت .در تجمع روز دوم خرداد
ماه حدود  ۴۷۷نفر از کارگران پيمانکاری فوالد ارفع
همچنان خواستار همسان سازی قراردادها (حقوق و مزايا)
و تضمين امنيت شغلی بودند .پس از واگذاری بخش
عظيمی از فعاليت های اين واحد توليدی به شرکت های
پيمانکاری ،نارضايتی کارگران از وضعيت معيشتی و شغلی
افزايش يافته است.

روز پنجشنبه  ۴۷خرداد ماه ،سايت آذوح به نقل از سايت
نصر گزارش داد که :رئيس شورای اسالمی کار شرکت
ماشين آالت صنعتی تراکتورسازی ايران گفت :کارگران
ماشين آالت صنعتی  9۸ماه است که حقوق نگرفته اند و
اميدمان از پيگيری مسئوالن استان هم نااميد شده است.
در بخش ديگری از اين گزارش ،نامبرده با بيان اينکه
سهامدار بخش خصوصی با سندسازی و افزايش سرمايه
صوری ،نقدينگی شرکت را به تاراج برد می افزايد :شرکت
ماشين آالت صنعتی تراکتورسازی ايران در اواخر سال ۸۲
توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده است ،ما در
سال  ۸۲بيش از  ۲۲۷دستگاه بکهو لودر توليد کرديم و
عالوه بر آن  ۴۷۷دستگاه هم در همان سال پيش فروش
کرديم ،اما سرمايهگذار بخش خصوصی با افزايش سرمايه
غير منطقی و افزايش  29۷تومانی ارزش هر سهم،
نقدينگی را به تاراج برد و هيچ چيز در شرکت برای
کارکردن نماند .آنها با سرنوشت و احساسات کارگران و
خانواده های آن ها بازی کردند و حق آنها را پايمال کردند.
از رئيس دادگستری استان بعيد بود ماشين آالت صنعتی
تراکتورسازی ايران را با تجارب قبلی دوباره به همان
کسانی واگذار کند که عامالن اين وضعيت اسفبار هستند.

 1۲کارگر کارخانه ورق کاران تبریز،
دستمزد دریافت نکرده اند!
يکی از کارگران کارخانه ورق کاران تبريز روز شنبه ۴۴
خرداد ماه ،از پرداخت نشدن بيش از  ۲ماه از دستمزد
سالهای  ۹۴و  ۹۲به همراه عيدی سال  ۹۴کارگران اين
واحد توليدی با  ۲۴کارگر شاغل ،خبر داد و گفت:
مشکالت اين کارخانه از ماههای آغازين سال  ۹۴با باال
گرفتن اختالفات بين سهامداران کارخانه آغاز شده است.
ادامه اختالفات سهامداران کارخانه بر سر مديريت کارخانه
باعث شد تا از مجموع  92۴کارگر اين کارخانه ۰۷ ،نفر
اخراج شوند.
هم اکنون اين کارگران اخراجی از مقرری بيمه بيکاری
استفاده میکنند .وی در خاتمه افزود :با وجود آنکه
مسئوالن اداره کار ،سازمان تأمين اجتماعی و استانداری
آذربايجان شرقی از مشکالت کارگران و کارخانه ورقکاران
اطالع دارند ،اما تا اين لحظه نسبت به سرنوشت کارگران
و کارخانه بیتوجه بودهاند.

روز سه شنبه  ۴۲خرداد ماه يکی از کارگران معدن زغال
سنگ بلده در محدوده روستای "چل" شهرستان نور خبر
داد که  ۸۷کارگر اين معدن به دستور کارفرمای اصلی اين
واحد معدنی ۲ ،روز مانده به اتمام قراردادهای کاری شان
اخراج شدند .به گفته اين کارگر آنها طبق آخرين قرارداد
منعقد شده تا پايان خرداد ماه سال جاری در استخدام
معدن بلده بايد می بودند .کارگران پس از اطالع از قطعی
شدن خبر اخراجشان در مقابل اين واحد معدنی تجمع
کردند که در نهايت ،اين اجتماع اعتراضی به صحنه
برخورد لفظی آنها با عوامل پيمانکار و کارفرمای اصلی
معدن تبديل شد .بر اساس اين گزارش :پس از آغاز اين
جدال لفظی ،گروهی از عوامل انتظامی با تماس تلفنی
پيمانکار در محل شکل گيری تجمع کارگران معترض
حاضر شدند و در نهايت کافرما و پيمانکار در حضور
ماموران انتظامی صورت جلسهای امضا کردند که در آن بر
پرداخت شدن تمامی مطالبات کارگران تا خاتمه خرداد ماه
سال جاری تاکيد شده بود .اين کارگران میگويند به دنبال
امضا اين صورت جلسه ،کارفرما و پيمانکار با تهيه يک
دستگاه اتوبوس آنها را روانه محل سکونتشان کردند اما در
ميانه راه راننده تمامی آنها را پياده کرد .به دنبال اين
اتفاقات يکی از اين کارگران معدن در باره اوضاعی که
پيش آمده گفت :نزديک به  ۸۷نفر هستيم که زير نظر
پيمانکار در اين واحد معدنی به استخراج زغال سنگ
مشغوليم .تا سال  ۹۴در معدن بلده نزديک به  9۲۷کارگر
مشغول کار بودند ،از بهمنماه سال  ۹۴قرارداد کار حدود
 ۰۷نفر از همکارانمان ديگر تمديد نشد و در نتيجه همه
آنها اخراج و به بيمه بيکاری معرفی شدند اما به داليل
نقص پرونده بيمه ،سازمان تامين اجتماعی تا اين لحظه
حق بيمه آنها را برقرار نکرده است .وی افزود :تا اين لحظه
نزديک به  ۲ماه مزد معوقه طلبکاريم و در مقابل کارفرما
اعالم کرده بود که به دليل مشکل مالی تنها می توان
معادل يک ماه از طلب هر کارگر را پرداخت کند .وی در
خاتمه گفت که اگرچه پيمانکار اعالم کرده که کارگران
میتوانند برای وصول طلب پرداخت نشده خود به
هياتهای تشخيص و حل اختالف اداره کار مراجعه کنند،
اما به دليل موقت بودن قراردادهای کاری هيچ کارگری
حاضر به انجام چنين کاری نيست .تا باالخره کارفرما همه
کارگران را اخراج نمود.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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تجمع اعتراضی کارگران معدن طزره

اخراج  ۲1۰کارگر مجتمع فوالد بناب در

 5۰۰کارگر اخراجی کارخانه مدیران

در ادامه مخالفت با فروش کوی سازمانی

پی تعطیلی برخی از خطوط تولید!

خودرو در استان کرمان ۰ ،ماه در انتظار

کارگران البرز شرقی!

به گزارش روز جمعه  ۴۸خرداد ماهِ ايلنا ،مجتمع فوالد
بناب که يکی از بزرگترين توليدکنندگان ميلگرد در ايران
است ،به دليل مشکالت اقتصادی دست به تعديل گسترده
زده است .در حال حاضر  ۴خط توليد از  ۰خط توليدمجتمع
فوالد بناب تعطيل شده است .تاکنون کارفرما از مجموع
 9۴۷۷کارگر اين واحد توليدی بيش از  ۴۲۷نفر از کارگران
خود را اخراج کرده است .بر اساس اين گزارش :کارگران
اين واحد توليدی معوقات مزدی پرداخت نشده نيز دارند و
دستمزد آنها در  ۴ماه گذشته پرداخت نشده است.

روز دوشنبه  ۴۴خرداد ماه ،در دومين روز از تجمع اعتراضی
گروهی از خانوادههای کارگران معدن البرز شرقی در مقابل
درب وردی مجتمع رفاهی و اقامتی کوی سازمانی اين
معدن دست به اجتماع زده و گروهی از کارگران معدن
طزره نيز در حمايت از اين اجتماع صنفی در محل کار خود
تجمع کردند.
بر اساس گفته کارگران :تجمع روز يکشنبه  ۴2خرداد ماه،
زمانی آغاز شد که گروهی از عوامل شهرداری شاهرود ابتدا
در پوشش رسيدگی به فضای سبز اين مجتمع وارد محل
میشوند و در نهايت با آوردن چند خودروی سنگين
عمرانی در صدد تخريب قسمتی از مجتمع برمیآيند.
پيش از اين نيز از سوی شهرداری شاهرود برای گروهی از
ساکنان اين منطقه اخطاريه تخليه فرستاده شده بود و در
عين حال مسئوالن محلی تا اين لحظه به اعتراض
کارگران پاسخ مشخصی ندادهاند.
در اين حال خبربازداشت  2نفر از کارگرانی که در تجمع
روز يکشنبه  ۴2خرداد ماه ،در مجتمع رفاهی معدن البرز
شرقی حضور داشتند ،اعالم گشته است .در ادامه اين
مبارزات و اعتراضهای روزهای اخير کارگران معدن زغال
سنگ البرز شرقی به واگذاری مالکيت زمينهای کوی
سازمانی کارگران اين مجتمع معدنی ،صبح روز سه شنبه
 ۴۲خرداد ماه ،تجمعی در مقابل دفتر اداری معدن البرز
شرقی برپا شد.
در اين تجمع اعتراضی که با وعده رسيدگی کارفرما خاتمه
يافت ،موضوع پرداخت نشدن معوقات مزدی نيز در کنار
اعتراض به واگذاری مالکيت زمين کوی سازمانی کارگران
مطرح شد .بر اساس اين گزارش 2 :نفر از کارگران که
توسط عوامل انتظامی بازداشت شده بودند ،روز دوشنبه ۴۴
خرداد ماه با قرار وثيقه آزاد شدند .سرانجام روز پنجشنبه
 ۴۰خرداد ماه ،کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی
موفق به دريافت حق عيدی پرداخت نشده خود شدند.
پرداخت اين عيدی در راستای وعدهای بود که هفته
گذشته از سوی کارفرما به آنها داده شده بود .مطالبات
معوقه مربوط به  ۴ماهه نخست سال جاری اين کارگران
نيز قرار است به زودی توسط کارفرما پرداخت شود.

تعطیلی کارخانه کاشی جم بروجرد
و اخراج  52۰کارگر!
بر اساس گزارش روز پنجشنبه  ۲خرداد ماه 9۴۷ ،کارگر
کارخانه کاشی جم بروجرد اخراج و اين کارخانه از روز
چهارشنبه  ۲خرداد ماه به صورت کامل تعطيل شد .اين
بيکارسازی و يا اخراجها در شرايطی هست که اين
کارگران قرار است برای دريافت بيمه بيکاری به تامين
اجتماعی شهرستان بروجرد معرفی شوند.

اخراج  5۰۰کارگر کارخانه آهن و فوالد
لوشان در استان گیالن!

يک کارگر اخراجی کارخانه آهن و فوالد لوشان در استان
گيالن روز شنبه  ۴۴خرداد ماه از تعطيلی اين واحد توليدی
از اول ارديبهشت ماه سال جاری و بيکاری بيش از 9۸۷
کارگر اين کارخانه خبر داد و گفت :اين کارگران که
بصورت ميانگين  9۷سال سابقه کار دارند ،با يک ماه
حقوق معوقه در دو مرحله ۲۴ ،نفر از کارگران در هشتم
فروردين و مابقی تقريبا بيستم فروردين ماه سال جاری با
اتمام قرارداد کارشان از کارخانه اخراج شدهاند که هنوز اين
تعداد کارگر نتوانستهاند با کارفرما تسويه حساب کنند.

اخراج  52۰کارگر کارخانه فوالد قزوین در
تاکستان از ابتدای خرداد ماه جاری!
کارگران کارخانه فوالد قزوين روز يکشنبه  ۹خرداد ماه با
اعالم اين خبر گفتهاند :در اين واحد توليدی حدود ۴۷۷
کارگر مشغول بکار بودند اما از ابتدای خرداد ماه جاری
حدود  9۴۷نفر از کارگران پس از اتمام قرارداد کار اخراج
شدهاند .کارگران اخراجی از کارگرانی هستند که هر يک
نزديک به  9۲سال سابقه کاری دارند و قرارداد کاری آنها
هر ماه يک بار تمديد میشده است .يکی ديگر از کارگران
اين کارخانه در ادامه با بيان اينکه تمامی کارگران هر ماه
پس از خاتمه قرارداد کارشان نگران از دست دادن شغلشان
هستند ،افزود :سال  ۹۴نيز حدود  9۷۷نفر از همکارانشان
در اين واحد توليدی با اتمام قرارداد کار در دو دسته ۲۷
تايی اخراج شده بودند.

دریافت مطالبات حق سنوات خود!
کارگران اخراجی اين واحد صنعتی روز سه شنبه  99خرداد
ماه با اعالم اين خبر گفتند :آبان ماه سال  ۹۴حدود 9۷۷
نفر از کارگران کارخانه مديران خودروِ بم در استان کرمان،
با تمديد نشدن قرارداد و دريافت پيامکی مبنی بر "همکار
محترم ضمن تشکر از زحمات شما ،از روز شنبه ۹۴/۸/۴2
حضور شما در کارخانه الزامی نمیباشد .تا پايان قرارداد
حقوق شما پرداخت میشود" ،از کار اخراج شدند .اين
کارگران که به صورت ميانگين هر کدام از  ۲تا  ۸سال
سابقه کار داشتند ،در زمان اشتغال از قرارداد کار معتبر
برخوردار نبودهاند ،و در حال حاضر هنوز فرصت دريافت
مقرری بيمه بيکاری برای نيمی از کارگران اخراجی
کارخانه مديران خودرو در اداره کار شهرستان بم فراهم
نشده و همين مسئله آنها را در موقعيت سخت مالی قرار
داده است .گزارش به نقل از کارگران می افزايد :با وجود
آنکه از آن تاريخ تاکنون کارگران بيکار شده پیگير
مطالبات معوقه خود هستند ،اما کارفرما اعتنايی به پرداخت
مطالبات معوقه آنان نمی کند و کارگران در بالتکليفی به
سر میبرند .حدود  ۸۷۷نفر از کارگران اين واحد صنعتی با
دريافت پيامک در سال  ۹۴در فهرست نخستين گروه
تعديلیها قرار گرفتند و در ادامه اين اتفاق ،در روزهای بعد
به تعدادی ديگر از کارگران اين واحد صنعتی گفته شده
است که از ابتدای آذر ماه سال  ،۹۴ديگر در محل کار خود
حاضر نشوند.

اخراج  5۷۰کارگر در پی تعطیلی کامل
کارخانه قطعات بتنی گیالن!
يکی از کارگران کارخانه قطعات بتنی گيالن روز سه شنبه
 ۴خرداد ماه در يک اطالع رسانی اظهار داشت :اين
کارخانه که در زمينه توليد انواع کانال های پيش ساخته و
قطعات بلوکی در استان گيالن فعاليت دارد ،از اول خرداد
ماهِ  ،۹۲با ادعای مشکالت مالی تعطيل و  9۰۷کارگر اين
کارخانه که بصورت ميانگين بين  9۲سال سابقه کار دارند،
هم اکنون بيکار شدهاند .در حال حاضر به صورت موقت در
اين کارخانه يک راننده جرثقيل ،يک کارگر باربر و حدود
سه کارمند اداری برای رسيدگی به امور کارخانه مشغول
کارند .وی در ادامه افزود :کارگران اين واحد توليدی از
ابتدای فروردين ماه سال جاری دستمزد نگرفتهاند .عالوه
بر دستمزد ،کارگران سنوات سال  ۹2عيدی و سنوات سال
 ۹۴خود را از کارفرما طلب دارند .بر اساس اين گزارش
کارگران میگويند :شرايط توليد در کارخانه قطعات بتنی
گيالن بسيار خوب بود و آنچه باعث بحرانی شدن وضعيت
اين واحد شده است وصول نشدن مطالبات معوقه از
نهادهای دولتی همانند استانداری ،شهرداری و اداره آب و
فاضالب و همچنين بهم خوردن قرار داد فروش با چندين
خريدار دولتی ديگر است.

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

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

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

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

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

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

چریکهای فدائی خلق ایران

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

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

بر قرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر!

