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سرسخن:
"تو دهنی" کارگران فوالد به
"شورای اسالمی کار"
در دی ماه امسال ( )1399کارگران دلیر و هشیار گروه
ملی صنعتی فوالد اهواز با تجمع در محل کارخانه از به
اصطالح انتخابات جهت تشکیل "شورای اسالمی کار"
جلوگیری کرده و با حفظ اتحاد و هوشیاری خود ،دسیسه
های ضد کارگری کارفرما و مدیران شرکت را به هم زده و
تودهنی بزرگی به برگزار کنندگان انتخابات شورای
اسالمی کار در آن کارخانه زدند .عوامل کار فرما قصد
داشتند با گذاشتن چند صندوق به اصطالح رای در مسجد
کارخانه ،کارگران را تشویق به شرکت در انتخابات
فرمایشی و رای دادن به عوامل خود در یک نهاد خود
ساخته بکنند تا بعدا بتوانند این نهاد یعنی"شورای اسالمی
کار" را به عنوان حاصل رای کارگران جلوه داده و
سیاستهای ضد کارگری خود را به نام کارگران و به
اصطالح نماینده آنها پیش ببرند .اما کارگران آگاه که در
تجربه دیده اند که "خانه کارگر" و "شورا های اسالمی
کار" نهادهایی ضد کارگری می باشند با این حرکت
هوشیارانۀ خود ،بساط انتخابات فرمایشی کارفرما و
مدیریت را به هم زده و بر خواست کارگران مبنی بر ایجاد
تشکل های مستقل کارگری تاکید نمودند.
حرکت هوشیارانه کارگران گروه ملی صنعتی فوالد
اهواز نشان داد که نه تنها کارگران پیشرو بلکه اکثریت
کارگران بر ماهیت ضد کارگری نهاد های رژیم ساخته
همانند "شورای اسالمی کار" کامال آگاه بوده و همانطور
که کمونیستها و نیرو های انقالبی سالهاست تاکید می
کنند این شورا ها را به مثابۀ نهادهایی ضد کارگری می
شناسند .واقعیت این است که درطول سالهای گذشته بار
ها شاهد بوده ایم که کارگران با مبادرت به تجمع
اعتراضی به طور رسمی خواهان انحالل شوراهای اسالمی
کار شده اند .نفی شوراهای اسالمی از طرف کارگران البته
مختص امروز نیست؛ بلکه این آگاهی و کوشش در خنثی
کردن تالش رژیمی ها برای خواست کارگران جلوه دادن
صفحه 2
"شوراهای اسالمی" ،سالهاست که در میان

دومین تجمع اعتراضی کشاورزان شرق و

در بارۀ زندگي رفيق شهيد،

غرب اصفهان در میدان خوراسگان

مهدی اقتدار منش

روز شنبه  ۲۷دی ماه ،تعدادی از کشاورزان شرق و غرب
اصفهان برای دومین بار در طول یک هفته اخیر در میدان
خوراسگان این شهرتجمع کردند .رئیس هیئت مدیره صنف
کشاورزان شهرستان اصفهان گفت :اجرای مصوبات چندین
ساله دولتها در خصوص حقوق کشاورزان ،عمده مطالبات
این قشر است ،زیرا تاکنون مصوبات  9مادهای شورای
عالی آب اجرا نشده است که از جمله آن میتوان به
ممنوعیت بارگذاری جدید بر حوضه آبریز زایندهرود ،تعیین
حقابهها از سرچشمه تا پایاب ،پرداخت خسارت کشاورزان و
ساماندهی رودخانه اشاره کرد .نماینده کشاورزان شرق
اصفهان و از حاضران در تجمع گفت :ما کشاورزان
اصفهان به بیتوجهی صدا و سیما برای انعکاس
مطالباتمان نیز اعتراض داریم .چرا صدا و سیما برای تهیه
گزارش بین مردم نمیآید تا صدای مطالبات بحق ما را به
گوش مسئوالن برساند؟

تجمع بازنشستگان کارگری
در مقابل مجلس
روز یکشنبه  ۲1دی ماه ،جمعی از بازنشستگان کارگری
گفتند :در تجمع امروز خود از نمایندگان مجلس و تمام
مسئوالن انتظار داریم به مطالبات قانونی ما توجه کنند .ما
خواستار افزایش مستمریها به اندازه خط فقر ،اصالح
همسانسازی بر اساس قانون و همچنین ارائه خدمات
درمانی رایگان به بازنشستگان هستیم .بازنشستگان
مشاغل سخت و زیانآور نیز در تجمع امروز حضور داشتند.
یکی از این بازنشستگان در ارتباط با مطالبات خود اظهار
داشت :ما خواستار اصالح همسانسازی براساس رای
دیوان عدالت هستیم .باید هر سال سابقه کار سخت ما،
یک سال و نیم در نظر گرفته شود .نمایندگان مجلس باید
به بحث معیشت بازنشستگان ،مسئوالنه ورود کرده و
مشکالت آنها را حل نمایند .بر اساس این گزارش ،در
برخی از شهرستانها ،بازنشستگان با مراجعه به
استانداریها ،خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی خود
شدهاند.

چریک فدایی خلق رفیق مهدی اقتدارمنش یکی از
کارگران رزمنده هوادار چریکهای فدایی خلق ایران بود که
در  ۲۲بهمن سال  5۷در جریان قیام توده ها علیه نظم
ظالمانه حاکم هنگام حمله به پادگان تشکیالت خیابان
شاهپور همراه با رفیق کارگر محمد جواد عرفانی به
شهادت رسید.
در شرایطی که طرفداران خمینی در همه جا فریاد سر داده
بودند که "امام هنوز دستور جهاد نداده است" و روزنامه
های آن زمان نیز این سخن خمینی را با تیتر درشت در
صفحات اول خود درج کرده بودند تا مردم بپاخاسته را از
قیام بازدارند اما توده های قیام کننده بی توجه به این
فریاد ها و عمال بدون توجه به "دستور" شیخ مرتجعی که
امپریالیستها برای کنترل انقالب مردم در جثۀ نحیفش باد
کرده بودند ،با حمله به مراکز سرکوب ،خود را مسلح و
عمال قیام بهمن را شکل دادند.
قیام بهمن با حمله بخشی از ارتش به همافران قهرمان
نیروی هوایی و مقاومت همافران در مقابل این یورش در
 ۲1بهمن  5۷آغاز شد .این قیام یکی از ابتکارات توده ها
بود که خارج از برنامه امپریالیستها جهت انتقال قدرت به
خمینی شکل گرفت.
امپریالیستها در کنفرانس گوادلوپ بطور قطعی تصمیم
گرفته بودند که ماشین دولتی را در اختیار خمینی و دار و
دسته اش قرار دهند تا آنها با تکیه بر مذهب و فریب
مردم انقالب را سرکوب و نظم ظالمانه حاکم را حفظ
نمایند .به همین دلیل هم امپریالیسم آمریکا ژنرال هویزر
را به ایران فرستاده بود تا سران ارتش را جهت تحقق این
صفحه3
برنامه آماده سازد .در واقع با سفر هویزر،

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!
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"تو دهني" کارگران فوالد به  ...از صفحه  1ابتکار کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز که با تجمع به این دیکتاتوری و تضعیف آن که سد راه سازمانیابی
در محیط کارخانه از شرکت در رأی گیری برای "شورای کارگران در نهاد های صنفی و سیاسی خود می باشد
شایع است .برای نمونه کارگران شرکت واحد ،کارگران
اسالمی کار" امتناع نمودند ،بار دیگر رسوایی این تشکل ضرورتی است که به خصوص کارگران آگاه و انقالبی باید
کارخانه "فوالد و چدن" دورود در سالهای  94و 95
ها را در مقابل چشم همگان قرار داد .به واقع هم در به آن پاسخ دهند و دست به همان مبارزه مسلحانه ای
خواهان انحالل شورای اسالمی کار در محل کار خود
شرایطی که کارگران خواهان تشکل های مستقل کارگری بزنند که هم طبقه ای هایشان چون چریکهای فدائی خلق،
شدند .به راستی هم در شرایطی که بر اساس قانون
جلیل انفرادی ،اسکندر صادقی نژاد ،حسن نوروزی ،مناف
شوراهای اسالمی کار تنها
فلکی ،اصغر عرب هریسی در دهه
به باور ما ،کارگران ،امروز در بستر مبارزات وقفه ناپذیر خود به این آگاهی رسیده اند
کسانی می توانند عضو این
پنجاه در شهر و جنگل در نبرد با
تشکل ها شوند که "التزام عملی
که عامل اصلی پراکندگی صفوفشان و فقدان سازمانیابی در میان کارگران قبل از هر
رژیم دیکتاتور شاه بدان مبادرت
به اسالم ،والیت فقیه و وفاداری
چیز دیکتاتوری لجام گسیخته ایست که جهت جلوگیری از متشکل شدن کارگران به
ورزیدند و راه مبارزه برای رسیدن
به قانون اساسی" را پیشاپیش
به آزادی و رهائی از استثمار را
هر وسیله سرکوب و شیوۀ فریبکارانه و از جمله برپائی نهاد های رژیم ساخته در محیط
اعالم کرده و "گرایش به احزاب
گشودند .آنها به همراه دیگر
های کارگری متوسل می شود .بنابراین ضربه زدن به این دیکتاتوری و تضعیف آن که
و گروه های غیر قانونی" نداشته
چریکهای فدائی خلق تجارب
باشند؛ روشن است که چنین نهاد
سد راه سازمانیابی کارگران در نهاد های صنفی و سیاسی خود می باشد ضرورتی است
درخشانی از خود برای آیندگان به
هائی دارای چه ماهیتی بوده و
که به خصوص کارگران آگاه و انقالبی باید به آن پاسخ دهند و دست به همان مبارزه
جا گذاشته اند که یادگیری از آنها و
چرا با مخالفت کارگران مواجه
به کار بستن آن تجارب در مقابل
مسلحانه ای بزنند که هم طبقه ای هایشان چون چریکهای فدائی خلق ،جلیل انفرادی،
می شوند .در شرایطی که
رژیم جمهوری اسالمی ،رژیمی که
اسکندر صادقی نژاد ،حسن نوروزی ،مناف فلکی ،اصغر عرب هریسی در دهه پنجاه در
کارگران ایران با باور به ادیان
با شالق و زندان و بگیر و به بند به
مختلف و یا عدم اعتقاد به هر
شهر و جنگل در نبرد با رژیم دیکتاتور شاه بدان مبادرت ورزیدند و راه مبارزه برای
سرکوب مطالبات کارگران جهت
دین و مذهبی در زیر سقف یک
رسیدن به آزادی و رهائی از استثمار را گشودند.
متشکل شدن می پردازد ،الزامی
واحد تولیدی در کنار هم مشغول
است .تجربه نشان می دهد که
کار بوده و استثمار می شوند و به همین اعتبار دارای منافع خود می باشند ،مبارزه با تشکل های رژیم ساخته و
هیچ راهی جز اعمال قهر انقالبی علیه سلطه جمهوری
و سرنوشت واحدی می باشند ،واضح است که نمی محدود ساختن حوزه نفوذ آنها در محیط های کارگری به
اسالمی در مقابل کارگران ما قرار ندارد .تنها در بستر چنین
توانند نهادهائی را مورد تأئید قرار دهند که بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه برای تحقق تشکلهای
مبارزه ای است که در سد دیکتاتوری حاکم شکاف افتاده و
دارای ایدئولوژی اسالمی بوده و اعضایش رسما باید مستقل کارگری بدل می گردد.
به باور ما ،کارگران ،امروز در بستر مبارزات وقفه ناپذیر امکان پیوند بین کارگران و پیشروان کمونیست به وجود
التزامشان را به ولی فقیه یعنی راس دیکتاتوری کارگر ستیز
خود به این آگاهی رسیده اند که عامل اصلی پراکندگی می آید ،پیشروانی که حاملین آگاهی سوسیالیستی به میان
جمهوری اسالمی اعالم کنند .چنین نهادهائی نه تنها
طبقه کارگر می باشند .در فضای انقالبی ایجاد شده،
هیچ ربطی به کارگران ندارند بلکه در عمل نشان داده اند صفوفشان و فقدان سازمانیابی در میان کارگران قبل از هر
کارگران نه تنها امکان می یابند تشکل های مستقل خود
که ابزار نفوذ جمهوری اسالمی در محیط های چیز دیکتاتوری لجام گسیخته ایست که جهت جلوگیری از
متشکل شدن کارگران به هر وسیله سرکوب و شیوۀ را شکل دهند ،بلکه راه برای متشکل شدن آنها در عالی
کارگری و مجری بخشی از وظایف دستگاه سرکوب
فریبکارانه و از جمله برپائی نهاد های رژیم ساخته در ترین ارگان طبقاتی شان یعنی حزب طبقه کارگر نیز فراهم
جمهوری اسالمی در محیط های کار می باشند.
محیط های کارگری متوسل می شود .بنابراین ضربه زدن می گردد.

تجمع کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان
روز پنجشنبه  1۸دی ماه ،جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان ،در مقابل دفتر مدیریت رکت ،دست به تجمع زدند۔ یکی از
کارگران حاضر در تجمع گفت :فعالین کارگری هفت تپه توسط مدیران این شرکت تحت فشار قرار دارند و این تجمع در حمایت از آنها برگزار شده است .کشت و صنعت هفت تپه،
قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیسش میگذرد و طبق اصل  44قانون اساسی اواخر سال  1394از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه
دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد .حدود  4هزار نفر به صورت رسمی ،قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

دومین روز تجمع کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان
روز شنبه  ۲۰دی ماه ،جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان ،در مقابل دفتر مدیریت این شرکت ،دست به تجمع زدند۔

سومین روز تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از فعاالن کارگری این مجتمع
بنا به گزارشات منتشره روز یکشنبه  ۲1دی ماه ،جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه ،در حمایت از همکاران و فعاالن کارگری این مجتمع در محوطه این شرکت دست به تجمع
اعتراضی زدند .کارگران معترض معتقدند که فعالین کارگری هفت تپه توسط مدیران این شرکت ،تحت فشار قرار دارند .

احضار  ۲۸تن از کارگران مجتمع هفت تپه به دنبال برگزاری تجمع اعتراضی
روز سه شنبه  ۲3دی ماه ۲۸ ،نفر از کارگران شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه با شکایت مدیران این شرکت به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شوش
احضار شدند .احضار این کارگران در پی برگزاری تجمع اعتراضی صورت گرفته و اتهام مطروحه علیه این کارگران " اخالل در نظم و آسایش عمومی " ذکر شده است.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
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در باره زندگي رفيق مهدی ...

از صفحه 1

فرستاده مخصوص دولت آمریکا به ایران و مالقات وی با سران ارتش ،به این
نیروی نظامی امپریالیست ساخته تفهیم شده بود که حاال دیگر باید خدمت خود
برای حفظ منافع امپریالیستها در ایران را در قالب دفاع از خمینی و دار و دسته
اش انجام دهند .با اینحال نیروهائی از ارتش در دفاع از شاه به همافران طرفدار
مردم یورش بردند .اما کل ارتش با توجه به سازشی که صورت گرفته بود در
روز قیام خلق اعالم بیطرفی کرد و خمینی هم خطاب به توده های خشمگین
ندا سر داد که هنوز حکم جهاد نداده است تا روند انتقال قدرت از دست رژیم
وابستۀ شاه به دار و دستۀ مزدور خمینی به آرامی پیش رود .اما حمله بخشی از
ارتش به همافران شرایط جدیدی خلق نمود که به قیام  ۲1و  ۲۲بهمن سال
 5۷منجر شد.
قیام بهمن گرچه خودانگیخته و بدون رهبری بود و از این رو نمی توانست
پیروز شود ،اما دستاورد های غیر قابل انکاری داشت .از جمله در اثر این قیام
مردم بسیاری مسلح شدند .واضح است که مسلح شدن توده ها که در صورت
برخورداری از یک رهبری انقالبی می توانستند از منافع خود و در جهت تحقق
خواستهای برحق خویش در مقابل دشمنان خود دفاع نمایند ،از همان آغاز به
دغدغه بزرگی برای دارو دسته خمینی و جمهوری اسالمیشان بدل شد .در آن
روزها همگان شاهد بودند که یکی از اولین برنامه های دولت بازرگان "نخست
وزیر منتخب امام "و جمهوری اسالمی خلع سالح توده ها و جمع آوری سالح
هایی بود که در جریان قیام به دست مردم افتاده بود.
رفیق مهدی از جمله هزاران کارگری بود که با آغاز مبارزه مسلحانه توسط
چریکهای فدایی خلق ایران با توجه به شرایط مبارزاتی نوینی که با تداوم
مبارزه چریکها در جامعه به وجود آمد ،به تدریج چریکهای فدایی خلق را
شناخته و به هواداری از سازمان خود برخاسته بود .وجود او و هزاران کارگری
چون او در صف طرفداران چریکهای فدائی خلق که حاضر بودند برای رهائی
طبقه خویش به هر تالش مبارزاتی دست بزنند ،امیدی برای رهائی همه توده
های تحت ستم ایران از زیر سلطه امپریالیستها و رژیم های دیکتاتور بود.
طرفداری چنین کارگران آگاه و جانفشانی از چریکهای فدائی خلق در ضمن
مشت محکمی بود و هست بر دهان نیرو هایی که تالش می کنند نفوذ و
اعتبار این تشکل کمونیستی در میان طبقه کارگر را ناچیز و پایگاه این سازمان
را عمدتا دانشجویان و یا "طبقۀ متوسط" قلمداد کنند .در حالیکه چریکهای
فدایی سازمان سیاسی-نظامی طبقه کارگر بودند که به تدریج از حمایت قابل
توجه کارگران برخوردار شده و می بایست با درک این واقعیت ابزار ها و
روشهای تبدیل این حمایت معنوی به حمایت مادی را سازمان دهند.
متاسفانه رفیق مهدی در جریان قیام بهمن در روز  ۲۲بهمن با گلوله هایی که
از سوی مزدوران ارتش ضد خلقی شلیک شد به شهادت رسید و با شهادتش
نشان داد که چریکهای فدایی خلق محق بودند که می گفتند بدون نابودی
ارتش ضد خلقی امکان پیروزی و رسیدن به آزادی وجود ندارد.

یاد رفیق مهدی اقتدارمنش ،گرامی و راهش پر رهرو باد!

گرامي باد خاطره سترگ رزمندگان سياهکل و توده های قيام
کننده در بهمن 57
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چماق پرونده سازی باالی سر کارگران شرکت هفت تپه

بر اساس گزارش روز دوشنبه  13بهمن ماه ،فرزانه زیالبی ،وکیل دادگستری از دو پرونده ای
که سال  9۸با شکایت کارفرمای هفت تپه برای حدود  14نفر از کارگران شرکت ،در شعبه
ی 1۰۲دادگاه کیفری  ۲شوش تشکیل شد ،به عنوان  ۲مورد از این پرونده های جریانی
کارگران یاد کرده که در آن برای کارگران احکام حبس و شالق صادر شده است .براساس
توضیحات این وکیل دادگستری ،او همراه با سیاوش شجاع پوریان در شعبه  1۶دادگاه
تجدیدنظر استان خوزستان در مقام تجدیدنظرخواهی به دفاع از کارگران پرداخته و نقض
ا حکامی را که به وضوح برخالف موازین و مقررات قانونی صادر شده بود ،خواستار شدند اما با
وجود اعالم نظر مساعد قضات شعبه و فرصت کافی دفاع که در جلسه رسیدگی به کارگران،
نمایندگان کارگران و وکالی شان داده شد ،تاکنون یعنی نزدیک به یک سال پس از جلسه
تجدیدنظر ،تکلیف آن پرونده معلوم نشده و به دالیل نامعلوم ،پرونده ها مسکوت مانده و
حکمی برای آنها صادر نشده است .فرزانه زیالبی ،صدور احکام حبس و شالق (به ویژه احکام
تعلیقی) و مسکوت گذاشتن پرونده ها را مانند "چماقی باالی سر کارگر" می داند که به گفته
او ،زمینه ساز است که در نتیجه آن کارگران دیگر نتوانند به نپرداختن دستمزد و پایمال شدن
حقوق شان اعتراض کنند .همچنین وکیل کارگران هفت تپه فرزانه زیالبی ،انکار اقدام به
خودسوزی کارگران شرکت در سال  9۷را حاشیه سازی خوانده و می گوید" :در تابستان
 ،۹۷تعداد  ۵نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از
شرکت اخراج شده و پیگیر بازگشت به کار و مطالبات خود بودند و سرانجام
درنهایت استیصال ،با آوردن بنزین و ریختن بنزین روی لباس های خود قصد
خودسوزی داشتند ولی با تالش تعدادی از نمایندگان عضو مجمع وقت
نمایندگان کارگران شرکت ازجمله اسماعیل بخشی و با دخالت سازمان آتش
نشانی ،نیروی انتظامی و برخی مسووالن استانی از بروز یک فاجعه جلوگیری
شد و کارفرما هم با بازگشت به کار آنها موافقت کرد ".به گفته زیالبی ،متاسفانه
متعاقب اقدام به خودسوزی در کمال ناباوری زیر عنوان اخالل در نظم عمومی از طریق جنجال
و هیا هو ،برای این کارگران پرونده ای باز شده که با صدور قرار کفالت آزاد بودند .این وکیل
دادگستری که در آن پرونده وکالت یکی از کارگران را برعهده داشته ،می گوید" :نهایتا 19
شهریور ماه  9۷دادیار محترم شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب شوش ،به لحاظ جرم
نبودن عمل ارتکابی ،قرار منع تعقیب کارگران را صادر کرد ".این وکیل دادگستری در پایان
گفته هایش به نشریه "اعتماد" از شهروندان ایران ،کنشگران حوزه کارگری ،دانشجویان ،رسانه
ها ،حقوقدانان و همه کسانی که در هر جایگاهی دغدغه معیشت طبقه کارگران و آرامش جامعه
را دارند ،خواسته تا توجه خود را به پرونده اقتصادی کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر
هفت تپه و همچنین پرونده واگذاری این شرکت به بخش خصوصی متمرکز و معطوف کنند تا
مگر از این طریق ،باالخره مشکالت این قشر زحمتکش پایان یافته و با خلع ید کارفرمای
هفت تپه ،کارگران این شرکت بتوانند روال عادی کار و زندگی شان را پی بگیرند.

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!

ماهنامه کارگری
جان باختن یک کولبر با شلیک مستقیم
نیروهای مرزی بانه

بر اساس گزارشات منتشر شده ،نیروهای نظامی رژیم
سرکوبگر جمهوری اسالمی ،صبح دوشنبه  13بهمن ماه در
گذرگاه هنگه ژال در نزدیکی بانه در کردستان ،بر سر راه
کولبران ،کمینگذاری کرده و بسوی آنان آتش گشودند .در
اثر این حمله ،کولبری با هویت هاشم حسنی ساکن بانه،
مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داد.
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سالهاست شهرداری هیچ اقدامی برای تبدیل وضعیت ما
برای قراردادی شدن انجام نمیدهد .به همین دلیل طی
روزهای شنبه  11و یکشنبه  1۲بهمن ماه ،در میدان
ساعت شهر تبریز دست به تجمع اعتراض زدیم .جدا از
مشکل ناکافی بودن دستمزد دریافتی ،ثبات شغلی نداریم و
با مشکل تهدید امنیت شغلی نیز مواجه هستیم .در تجمع
اعتراضی روز شنبه  11بهمن ماه ،معترضین مقابل
شهرداری تبریز و استیصال معاون فرهنگی شهردار تبریز
در میان تجمع کنندگان ! متعرضین فریاد می زدند
"شهردار یاتیب دی  ،پرسنلی آتیب دی"!

عدم پرداخت معوقات مزدیِ کارگرانِ

کارگران گروه ملی صنعتی اهواز توطئه
مدیریت را خنثی کردند

سازمان حمل و نقل بار و مسافر یاسوج
روز چهارشنبه  ۸بهمن ماه ،تعدادی از کارگران سازمان
حمل و نقل بار و مسافر یاسوج گفتند :حدود  5۰نفر
هستیم و تحت نظارت شهرداری مرکزی یاسوج در پایانه
مسافربری این شهر مشغول خدمترسانی به مردم هستیم
و در حال حاضر حدود  1۰ماه معوقات مزدیمان پرداخت
نشده است .علیرغم پیگیریهای مکرر کارگران برای
دریافت حقوق ،مسئوالن سازمان حمل و نقل پاسخ
قانعکنندهای به درخواستهای کارگران نمیدهند ،در عین
حال شهرداری بهجای چارهاندیشی برای پرداخت مطالبات
کارگران ،پیشنهاد بیکاری آنها را مطرح میکند .یکی از
کارگران گفت :شهرداری معتقد است چون سازمان حمل و
نقل بار و مسافر یک نهاد مستقل و دارای بودجه خاص
است ،باید خود مدیران این سازمان پاسخگوی مطالبات
کارگران باشند بنابراین شهرداری نمیتواند به این بخش از
مجموعه کمکی بکند.

تجمع کارگران کارخانه قند یاسوج در
اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان

تجمع کارکنان معترض سازمان منطقه

روز دوشنبه  13بهمن ماه ،جمعی از کارگران کارخانه قند
یاسوج در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان ،در
مقابل ساختمان بانک تجارت و استانداری کهگیلویه و
بویراحمد ،دست به تجمع اعتراضی زدند .بر اساس این
گزارش ،بعد از مطالبه گری کارگران ،فعالین اجتماعی و
رسانهای و همچنین ورود دادگستری استان کهگیلویه و
بویراحمد به موضوع کارخانه قند یاسوج ،این کارخانه به
بیت المال برگشته است ،اما با وجود دستورات قضایی،
تاکنون بانک تجارت برای تعیین تکلیف این کارخانه
اقدامی نکرده و دهها کارگر در بالتکلیفی به سر میبرند.
کارگران معترض خواستار تعیین تکلیف هر چه سریعتر این
کارخانه از سوی بانک تجارت شدند.

ویژه پارس جنوبی

جان باختن یک کارگر کارخانه سیمان
داراب به دلیل سقوط از ارتفاع
روز دوشنبه  ۶بهمن ماه ۲ ،کارگر حین انجام کار با
جرثقیل در کارخانه سیمان داراب استان فارس بر اثر نقص
فنی و رها شدن سبد فلزی جرثقیل دچار حادثه سقوط
میشوند که  ،یک کارگر  35ساله جان خود را از دست می
دهد و یک کارگر ۲۶ساله دیگر مصدوم گشته و به
بیمارستان منتقل می شود.

تجمع مربیان روزمزدی شهرداری تبریزدر
اعتراض به عدم ثبات شغلی
روز سه شنبه  14بهمن ماه ،مربیان روز مزدی شهرداری
تبریز گفتند :نزدیک به  3۲۰نفر هستیم که با مدرک فنی
حرفهای در مناطق مختلف شهر تبریز به عنوان مربی
مهارت آموزی به صورت روزمزدی مشغول کاریم اما

روز سه شنبه  ۷بهمن ماه ،مدیریت کارخانه گروه ملی
صنعتی اهواز بدور از چشم کارگران اقدام به استخدام
شماری بنام ورزشکار برای تقویت حراست کارخانه کرده
بود .روز چهارشنبه  ۸بهمن ماه ،کارگران این توطئه را
کشف و خنثی کردند .آنها در ادامه این حرکت مدبرانه نه
تنها این عوامل بلکه با شعار «کارگر می میرد ذلت نمی
پذیرد» مدیریت گروه ملی را از محل کارخانه بیرون
انداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،روز دوشنبه  13بهمن ماه،
شماری از کارکنان پارس جنوبی با تجمع در مقابل سازمان
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،خواستار رسیدگی به
وضعیت استخدامی و حقوقی خود شدند .از جمله مهمترین
خواسته های کارکنان معترض سازمان منطقه ویژه پارس
میتوان به حذف مدت موقت و تبدیل وضعیت و همسان
سازی حقوق (مطابق تبصره  3ماده  ۲9برنامه ششم)،
پرداخت آیتمهای کارمندان وزارت نفت (مطابق ابالغیه
وزیر نفت) و اجرای بند سیاستهای کلی نظام اداری،
اشاره کرد.

خودکشی یک کودک  1۴ساله کار
در ماهشهر

تجمع  ۶۰کارگرِ واحد شیرینسازی

بامداد روز یکشنبه  1۲بهمن ماه ،محمد کودک کار 14
ساله در خانه پدریاش خود را به دار آویخت .یکی از
دوستان محمد می گوید :فقر و تنگدستی علت تصمیم
محمد برای پایان دادن به زندگیاش بوده است .او به دلیل
مشکالت مالی و نان آور خانواده بودن ،سال  ،9۸ناچار به
ترک تحصیل شد .محمد به شغل دستفروشی مشغول بود
و این اواخر با سهچرخهای که از سوی بستگانش در اختیار
او گذاشته شده بود ،به شغل فروش آب تصفیه شده روی
آورده بود که با شیوع بیماری کرونا دیگر کسی حاضر به
خرید آب از این کودک دستفروش نبودهاست .او در
سالهای گذشته در کنار شغل دستفروشی ،برای تامین
هزینه های تحصیل به توپجمع کنی در زمین فوتبال تیم
شهرداری ماهشهر مشغول بوده است.

پتروشیمی ایالم در پی بیکاری با اتمام
قرارداد پیمانکار
روز دوشنبه  ۲۲دی ماه ،کارگرانی که در بخش
شیرینسازی میعانات گازی مشغول به کار بودهاند و از روز
چهارشنبه  ۲۶آذر ماه با خاتمه کار پیمانکار بیکار شدهاند،
گفتند :همه کارگران از سال  94تحت مسئولیت یک
شرکت پیمانکاری که برای انجام یک پروژه خاص
(شیرینسازی میعانات گازی) به پتروشیمی آمده بود،
مشغول به کار بودهایم اما پس از متوقف شدن ناگهانی کار
شرکت در پروژه شیرینسازی پتروشیمی ایالم ،بیکار شدیم
و این موضوع فشار روانی و معیشتی زیادی را به ما
کارگرانی که چندین سال در این واحد خدمت کردهایم،
وارد کرده است .همه کارگران از بومیان منطقه هستند و
سابقه کار آنها حدود  5تا  ۶سال است .

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!

ماهنامه کارگری
تجمع دستفروشان سنندج

به گزارش تسنیم روز چهارشنبه  ۸بهمن ماه ،گروهی از
دستفروشان سنندج در اعتراض به تصمیم مسئوالن در
طرح ساماندهی دستفروشان خیابان فردوسی ،مقابل
استانداری کردستان تجمع کردند .آنها خواستار افزایش
ساعت فعالیتشان در خیابان فردوسی شدند .معترضان
گفتند :دستفروشی از ساعت  1۸و  3۰دقیقه به بعد برایمان
سودی ندارد و مسئوالن شهری به ما اجازه دهند که
حداقل از ساعت  4عصر فعالیتمان را آغاز کنیم.

تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری تبریز
در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری
روز شنبه  11بهمن ماه ،جمعی از کارکنان شهرداری تبریز
در اعتراض به عدم اعمال قانون کار و نداشتن بیمه ،مقابل
ساختمان مرکزی شهرداری این شهر تجمع اعتراضی
برگزار کردند .یکی از معترضان اظهار داشت :پس از تجمع
چند روز پیش مقابل شورای شهر تبریز از طرف مسئوالن
وعده حل مشکل قرارداد کادر مربیان داده شد .این مسئله
متاسفانه با گذشت حدودا دو هفته حل نشده و روز
پنجشنبه با قراردادی جدید مبنی بر پرداخت  15روز حق
بیمه و حقوق در ماه مواجه شدیم ،ما در این اعتراض فقط
خواستار پرداخت حق و حقوق قانونی خود هستیم.

تجمع کامیون داران و رانندگان چابهار
به گزارش رسانک ،روز چهارشنبه  ۸بهمن ماه ،جمعی از
کامیون داران و رانندگان چابهار در اعتراض به قطع
سهمیه سوخت کامیون های خود در این شهر تجمع
کردند .بر اساس این گزارش ،در پی قطع سهمیه سوخت
ماشینهای سنگین در شهرهای بلوچستان ،صدها نفر
بیکار شدهاند.

ادامه عدم پرداخت معوقات مزدی
کارگران شهرداری سقز
روز دوشنبه  13بهمن ماه ،کارگران شهرداری سقز گفتند:
ما کارگران شاغل در بخش خدمات و فضای سبز
شهرداری سقز دستکم  3ماه مزد معوقه از کارفرما
طلبکاریم .اضافهکاری هایمان نیز چندین ماه پرداخت
نشده و منتظر دریافت عیدی پایان سال خود هستیم.
مشکالت معیشتی و عدم پرداخت مطالبات ،مشکالت
بسیاری برای خانوادههای کارگران به وجود آورده است.
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تجمع اعتراضی کارگران آبدار آبفای

هشدار مردم چهارمحال و بختیاری

استان کهکیلویه و بویراحمد

به مافیای آب

بر اساس گزارش روز چهارشنبه یکم بهمن ماه ،حدود ۲5۰
کارگر آبدار آبفای استان کهکیلویه و بویراحمد در اعتراض
به دستکم  ۶ماه مطالبات مزدی صبح روز دوشنبه ۲9
دی ماه ،با سفر به تهران مقابل ساختمان مجلس شورای
اسالمی تجمع کردند .کارگران گفتند :در حالی
مطالباتمان به تاخیر افتاده که در شرایط بد اقتصاد فعلی
که همه چیز بیش از اندازه گران شده ،ما در حال تجربه
کردن شرایط بد معیشتی هستیم .اما مسئوالن شرکت آب
و فاضالب استان هیچ واکنشی نسبت به تعیین تکلیف
وضعیت مطالباتمان و پرداخت حقوق ،بیمه و مشخص
شدن وضعیت قراردادهایمان انجام نمیدهند .

روز چهارشنبه  ۸بهمن ماه ،بخشی از مردم چهارمحال و
بختیاری در اعتراض به غارت آب مورد نیازشان توسط
مافیای آب و وعده های بی اساس دولت به خود برای حل
مشکالتشان تجمعی اعتراضی برگزار کردند .در این تجمع
به دولت و مافیای آب هشدار دادند.

اعتراض کارگران شهرداری اروند
کنارنسبت به عدم پرداخت معوقات مزدی
روز پنجشنبه  9بهمن ماه ،کارگران شهرداری اروند کنار
میگویند :چندین سال است مطالبات مزدی و بیمهای
معوقه داریم .در عین حال دفترچههای درمانی ما کارگران
به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمهها به تامین اجتماعی
تمدید و تعویض نمیشود .یکی از کارگران گفت :طی 3
سال گذشته شورای شهر اروندکنار  3شهردار و  ۶سرپرست
تغییر داده است و در حال حاضر نیز بازهم شهرداری فاقد
مدیریت شهری است در نتیجه وضعیت شهر و مطالبات
کارگران شاغل در مجموعه شهرداری پیگیری نمیشود .در
شرایط فعلی ،نگرانی کارگران شهرداری اروندکنار در
آستانه شب عید ،تامین هزینههای زندگی است.

تجمع کارگران یک شرکت پیمانکاری در
پتروشیمی ایالم در اعتراض به عدم
پرداخت معوقات مزدی
روز چهارشنبه یکم بهمن ماه ،کارگران تحت مسئولیت
یک شرکت پیمانکار که به صورت روزمزدی در پروژه
ساخت پتروشیمی ایالم مشغولاند بابت مطالبات خود
معادل  4ماه دستمزد معوقه طلب دارند .کارگران گفتند :به
دلیل روزمزدی بودن قراردادهایمان در این واحد پتروشیمی
همیشه نگران از دست دادن شغل خود هستیم.

اعتصاب و راهپیمائی و تجمع کارگران
پتروشیمی گچساران
روز چهارشنبه یکم بهمن ماه ،کارگران پتروشیمی
گچساران در اعتراض به عدم دریافت  4ماه حقوق خود،
دست از کار کشیده و در محوطه شرکت دست به
راهپیمائی زدند .کارگران معترض در ادامه حرکت خود در
مقابل ساختمان این پتروشیمی تجمع اعتراضی برگزار
کردند.

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

اخراج تدریجی  ۵۴۰کارگر کارخانه
روغن نباتی جهان طی  ۸سال گذشته
روز یکشنبه  5بهمن ماه ،گزارش داده شد که :در کارخانه
روغن نباتی جهان زمانی حدود  ۶۰۰نیروی کارگری دائم و
قرارداد موقت کار میکردند .اما بعد از تغییر مدیریت که در
اواخر دولت دهم و اوایل دولت یازدهم اتفاق افتاد،
مشکالت کارخانه با کاهش امنیت شغلی کارگران آغاز و به
تدریج از تعداد کارگران کاسته و به حداقل  ۶۰نفر رسید.
اخیرا نیز طبق گزارش کارگران ،تعدادی از همکاران
باسابقه که برای دریافت مطالبات قدیمی خود سالها پیش
علیه کارفرما در مراجع قضایی شکایت کردهاند ،بعد از
گرفتن احکام اجرایی خود بیکار شدهاند .

عدم پرداخت معوقات مزدیِ  11۰کارگر
شاغلِ کارخانه رنگ پارس پامچال
روز سه شنبه  14بهمن ماه ،کارگران شاغل در کارخانه
رنگ پارس پامچال واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین
گفتند :نزدیک به  11۰کارگر در کارخانه پارس پامچال در
بخش تولید مشغول کارند که در سال جاری  5ماه حقوق و
 ۸ماه بیمه طلبکارند .از چند ماه پیش فعالیت تولیدی
کارخانه به دلیل تامین نشدن مواد اولیه به حداقل رسیده و
این موضوع کارگران را نگران امنیت شغلی خود کرده
است .کارگران پارس پامچال خواستار دریافت مطالبات
معوقه خود و از سرگیری فعالیت تولیدی کارخانه هستند اما
مسئوالن ذیربط و کارفرما پاسخ قانعکنندهای به کارگران
نمیدهند.

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت آب تابان
در اعتراض به معوقات مزدی خود
به گزارش روز سه شنبه  3۰دی ماه ۲۰۰،کارگر شرکت آب
تابان که  ۲ماه است حقوق نگرفتهاند ،اعتصاب کردند.
شرکت آب تابان زیرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا
وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی در منطقه جفیر
هویزه از استان خوزستان است .کارگران این شرکت در
مرداد ماه جاری هم برای مطالبات صنفی خود اعتصاب
کرده بودند .یکی از خواستهای کارگران پرداخت به موقع
دستمزدها بود .مدیران وعده کردهاند دو ماه دستمزد عقب
بپردازند.
را
کارگران
افتاده
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ماهنامه کارگری
تجمع کارگران رنگین نخ در اعتراض به

تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر

اعتصاب و تجمع اعتراض هر روزه

عدم پرداخت مطالبات معوقه

هشتگرد مقابل ساختمان شرکت عمران

کارگران شهرداری کوت عبداهلل

شهر جدید

صبح روز پنجشنبه  ۲بهمن ماه ،کارگران رنگین نخ که
پیش از این  13بار تجمعات مشابهی را مقابل ساختمان
نهادهای دولتی در استان انجام دادهاند ،همزمان با ورود
رئیسی به سمنان با تجمع در مقابل ساختمان دادگستری
خواستند صدای اعتراضشان را به گوش رئیس دستگاه
قضایی برسانند .حدود  5۰کارگر در کارخانه رنگین نخ
حضور دارند که از سال  9۲سنوات پایان خدمت و سایر
معوقات مزدی آنها ،همزمان با تعطیلی کارخانه پرداخت
نشده است .یکی از کارگران می گوید:سالها پیش فقط
توانستیم حکم مصادره اموال کارخانه را برای دریافت
طلبمان بگیریم اما پیش از کارگران ،بانک ملی و سازمان
تامین اجتماعی برای وصول مطالبات معوقه خود اموال
کارخانه را توقیف کرده بودند .همه کارگران این کارخانه
مشمول بازنشستگی با مشاغل سخت و زیانآور هستند اما
به دلیل آنکه کارفرما هزینه بازنشستگی آنها را پرداخت
نمیکند هنوز امکان بازنشستگی برایشان فراهم نشده
است .درخواست ما از آقای رئیسی پیگری
قانونشکنیهایی است که کارفرما طی  ۸سال گذشته
برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران انجام داده است و
در حال حاضر ما وخانوادهایمان در سختترین وضعیت
معیشتی در مشکالت غرق شده ایم.

تجمع کارگران شهرداری یاسوج و اخراج
شان در پی اعتراض به عدم دریافت حقوق
معوقه خود
روز دوشنبه  ۲۲دی ماه ،شماری از کارگران شهرداری
یاسوج در اعتراض به عدم دریافت بیش از  5ماه حقوق
معوقه خود ،در مقابل ساختمان این شهرداری دست به
تجمع اعتراضی زدند .کارگران معترض در پی حضور در
این تجمع ،از محل کار خود اخراج شده اند .کارگران می
گویند :بدنبال مراجعات مکرر برای وصول مطالباتشان،
هیچ یک از مسئولین از جمله استاندار و فرماندار ،حاضر به
مذاکره و پیگیری خواسته های آنها نشدند .یکی از
کارگران حاضر در این تجمع گفت :اگر حقوق دریافتی یک
کارگر شهرداری بین  3.5الی  4میلیون تومان باشد ،مقدار
دریافتی کارگران شهرداری یاسوج به ازای هر ماه ۲.5
میلیون تومان است .این بدان معناست که حقوق و مزایای
ما کارگران چیزی معادل نصف مقدار معمول است.

بر اساس گزارشات منتشر شده ،روز چهارشنبه یکم بهمن
ماه ،جمعی از متقاضیان مسکن مهر هشتگرد با برگزاری
تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان شرکت عمران شهر
جدید هشتگرد ،خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
معترضین دلیل اعتراض خود را عدم اتمام به موقع پروژه و
تحویل مسکن عنوان کردند .یکی از معترضان گفت :تقریبا
پروژه ها متوقف شده اند و علیرغم صحبتی که وزیر کرده
که تا پایان سال  14۰۰این پروژه ها تمام می شود حتی تا
 1۰سال آینده نیز به اتمام نمی رسد و همین باعث
بالتکلیفی متقاضیان شده است.

تجمع اعضای تعاونی مسکن گمرک
در تهران
به گزارش فارس روز پنجشنبه  ۲بهمن ماه ،جمعی از
اعضای تعاونی مسکن کارکنان گمرک ،در اعتراض به عدم
رسیدگی به مطالباتشان در مقابل دفتر رئیس قوه قضاییه
در تهران تجمع کردند .یکی از اعضا معترض می گوید:
این شرکت ،تعاونی مسکن کارکنان گمرک جمهوری
اسالمی ،در سال  13۷۰با حضور  3هزار نفر از کارکنان
گمرک ایران تشکیل شد که هیئت مدیره وقت با مبالغ
واریزی اعضا اقدام به خرید زمین در چندین پالک مختلف
کرد .در پالک خریداری شده  353/4۷جنب فاز  1شهر
اندیشه و به اصطالح ابراهیمآباد شهریار به مساحت بیش
از  53هکتار پس از انجام افراز برای  1۲۰۰نفر از اعضا
سند صادر شد که پس از گذشت چند سال به  1۷۰۰نفر
سند تحویل داده شد .پس از گذشت مدتی با ابطال افراز
انجام شده پالک مربوط توسط هیئت مدیریت وقت به
 1۰5۰قطعه تبدیل شد که در این میان حدود  ۷۰۰قطعه
کنار رفته و به تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل
شده و طی سالهای بعدی نیز امتیازات اعضاء این شرکت
تعاونی چندین دست منتقل و فروخته شده است .طبق
اظهارات در سال  1391اعضای تعاونی متوجه اقدامات
صورت گرفته و انتقال مال غیر توسط اعضای هیئت مدیره
تعاونی شدند که این پرونده وارد فاز شکایت قضایی شد.
پس از گذشت چندین سال پرونده به شعبه  1۰4دادگاه
کیفری شماره  ۲شهرستان شهریار واصل شد که پس از
بررسی یک ساله در سال جاری دادنامهای  ۲9صفحهای
در خصوص این پرونده صادر و به بازپرسی دادسرای
شهرستان شهریار ارجاع شد .حال اعضا این شرکت عنوان
کردند که این پرونده پس از گذشت چندین ماه در این
مرحله متوقف شده است و به همین منظور در مقابل
ساختمان ریاست قوه قضاییه برای مطالبه احقاق حقوق و
مطالبات خود و ادامه فرایند پیگیری قضایی پرونده تجمع
کردند.

روز پنجشنبه  ۲بهمن ماه ،کارگران معترض شهرداری
گفتند :از حدود یک ماه پیش کارگران بخش خدماتی و
فضای سبز شهرداری کوت عبداهلل با همراهی کارگران
واحد اجرائیات برای وصول مطالبات معوقه خود به نشانه
اعتراض دست از کار کشیده اند .اعتراض کارگران
اجرائیات شهرداری با همراهی حدودا  3۰۰نفر از کارگران
خدماتی (تنظیف و حمل زباله) گستردهتر شده است به
طوری که طی یک ماه گذشته کارگران تنظیف و حمل
زباله به نشانه اعتراض از جمعآوری زبالههای برخی مناطق
شهر کوت عبداهلل در شهرستان کارون خودداری میکنند.
شهرداری کوت عبداهلل می گوید :مطالبات مورد اعتراض
کارگران پرداخت نشدن حقوق سه ماه مهر ،آبان و آذر ،و
 ۲۰درصد از حقوق شهریور ماه است که به زودی با
مشخص شدن پیمانکار مشکل جمع آوری زباله برطرف
میشود.

تجمع دوباره آموزشیاران نهضت
سوادآموزی در مقابل ساختمان مجلس
روز یکشنبه  1۲بهمن ماه ،پذیرفتهنشدگان آزمون
استخدامی نهضت سوادآموزی که با سفر به تهران در
مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند ،با ناامیدی تمام
از رای نمایندگان مجلس به تجمع اعتراضی خود پایان
دادند و به محل سکونت خود بازگشتند .نمایندگان مجلس
شورای اسالمی ،با  9۸رأی موافق 1۲۰ ،رأی مخالف و ۸
رأی ممتنع از مجموع  ۲31نماینده حاضر در صحن با
پیشنهاد حذف آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت
سودآموزی مخالفت کردند .با این حال با اصرار نمایندگان
و ارائه پیشنهادات ،بررسی طرح مذکور به  ۲ماه آینده
موکول شد.

جان باختن یک کولبر در اثر ایست قلبی
در جریان تعقیب پاسداران
بر اساس گزارش روز شنبه  ۲۷دی ماه ،در جریان تعیقب و
گریز و تیراندازی پاسداران جمهوری اسالمی بسوی
کولبران در گذرگاه مرزی برویشکانیِ بانه قلب کولبری با
هویت محمد احمدی  5۰ساله ،متاهل و پدر  3فرزند از
ایستاد.
باز
تپش

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

ماهنامه کارگری
تجمع مربیان پیشدبستانی
استان خوزستان
به گزارش عصر جنوب ،روز پنجشنبه  ۲بهمن ماه ،گروهی
از مربیان پیشدبستانی استان خوزستان با برگزاری تجمع
اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری ،خواستار رسیدگی
به مطالبات خود شدند .یکی از معترضین میگوید :ما
نیروهای پیش دبستانی هستیم که پس از دو سال واریز
بیمه به صورت شخصی ،امسال با جملهِ "دیگه بهتون
احتیاجی نداریم" مواجه شدیم .در اعتراض به این تصمیم
به ادارات مختلف رفتیم و جوابی نگرفتیم .این مربیان
خواستار بازگشت به کار و امنیت شغلی هستند.

تجمع پرستاران بیمارستان میالد تهران در
اعتراض به عدم اجرای قوانین پرستاری
روز یکشنبه  5بهمن ماه ،پرستاران بیمارستان میالد تهران
در اعتراض به شرایط شغلی خود دست به تجمع زدند.
پرستاران میگویند :کارانه ما مدتهاست ثابت مانده و
افزایش دستمزد پرستاران شامل حال ما نشده است.
همچنین قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری علیرغم
گذشت چهارده سال از تصویب ،هنوز اجرایی نشده است.
در عین حال ،حقوقی که پرستاران بیمارستانهای دیگر
دارند مانند حق کرونا ،علیرغم مطالبهگری بسیار ،به ما
پرداخت نمیشود .پرستاران میالد تهران در دی ماه نیز
تجمع اعتراضی ترتیب داده بودند .مدیرعامل بیمارستان،
خودکفا و شرکتی بودن بیمارستان و کمبود درآمد را دلیل
عدم پرداخت حق کرونای پرستاران میداند.
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هفت تپه و  ...با شعار "فقط کف خیابون بدست میاد
حقمون" تجمع کرده و خواهان رسیدگی مسئوالن
حکومتی به خواسته هایشان شدند .این سومین تجمع
سراسری بازنشستگان در چند ماه اخیر است که جلوه ای از
پیگیری آنها برای دستیابی به مطالباتشان می باشد.
در جریان این تجمعات بازنشستگان و مستمری بگیران در
مشهد شعارِ می دادند که" فریادِ بازنشستگان گرسنه" .
همچنین در استان قزوین و گیالن نیز بازنشستگان
کارگری دست به تجمع زدند  .در استان گیالن
بازنشستگان کارگری با حضور مقابل ساختمان مدیریت و
برنامهریزی استان در شهر رشت ،نسبت به شرایط معیشتی
و دستمزدهای پایین اعتراض کردند .در ضمن روز سه
شنبه  ۷بهمن ماه ،تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی
مقابل وزارت کار در تهران با شعار " اعتصاب و اعتراض
حق است نه اتهام و جرم ! به آزار و احضار کارگران
هفتتپه پایان دهید" ! برگزار شد .بازنشستگان کارگری
خواستار پیگیری مطالبات و خواستههای خود می باشند.
آنها میگویند :بایستی مستمری دریافتی ما به خط فقر
رسانده شود؛ در عین حال ،همسانسازی حقوق باید به
درستی اجرایی شود .این بازنشستگان ،خواستههای دیگر
خود را ارائه خدمات رفاهی مکفی ،ارائه درمان رایگان و
باکیفیت و حق مشارکت در امور و تعیین سرنوشت میدانند
و میگویند :چگونه با حقوقهای زیر سه میلیون تومانی
میتوانیم زندگی کنیم؟

تجمع سراسری بازنشتگان سازمان تامین
اجتماعی در مقابل ساختمان مجلس رژیم
در تهران
روز سه شنبه  ۷بهمن ماه ،در پی فراخوان بازنشستگان
تامین اجتماعی ،برای برگزاری تجمعی سراسری ،دهها
هزار نفر از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در مقابل
ساختمان مجلس رژیم در تهران و ساختمان تامین
اجتماعی در شمار زیادی از شهرهای کشور ،از جمله،
مشهد ،کرمانشاه ،سنندج ،تبریز ،اراک ،اصفهان ،ایالم ،خرم
آباد ،قزوین ،خوزستان ،ارومیه ،ساری ،نیشابور ،شوش و

تجمع کارگران خطوط ابنیه فنی راهآهن
اراک در اعتراض به عدم پرداخت مزدها

شماری از کارگران خطوط ابنیه فنی راهآهن اراک از روز
شنبه  4بهمن ماه ،طی سه روز متوالی در اعتراض به
بیتفاوتی کارفرما و مسئوالن راهآهن در قبال درخواست
کارگران برای حذف بخش خصوصی و پرداخت مطالبات
مزدی کارگران تجمع کردند .کارگران گفتند :حدود 1۸۰
نفر هستیم که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار با
سوابق  1۰تا 15ساله در نواحی ریلی نورآباد شارند و
مشکآباد مشغول کار هستیم .طی سالهای گذشته هر ماه
حقوقمان با تاخیر  ۲تا  3ماهه پرداخت شده و در حال
حاضر نیز  3ماه مطالبات مزدیمان به تاخیر افتاده است.
در تجمع امروز دوشنبه ،کارگران ابنیه فنی اراک بار دیگر
از سوی کارفرما تهدید به اخراج شدند.

ضرب و شتم یک کارگر شهرداری سربندر
اعتصاب و تجمع کارگران در زاهدان

توسط مسئول کارگران
به گزارش روز چهارشنبه  1۷دی ماهِ عصر جنوب ،یک
کارگر واحد خدمات شهری سربندر ،به دلیل درخواست
پوتین کار ،توسط مسئول کارگران مورد ضرب و شتم قرار
گرفته و روانه بیمارستان شد.

تجمع معلمان و مربیان سیرجان و الشتر
بر اساس گزارشات منتشر شده ،روز یکشنبه  5بهمن ماه،
شماری از معلمان حق التدریسی و مربیان نهضت سواد
آموزی شهرستان های سیرجان و الشتر در محوطه آموزش
و پرورش این شهرستان ها تجمع اعتراضی برگزار کردند.
معترضین دلیل تجمع خود را عدم استخدام خود علیرغم
سابقه شان و آنچه که تعیین تکلیف امور استخدامی و
برگزاری دورههای تابستانی خوانده شده ،اعالم کردند .

شماره  ،85پانزدهُم بهمن 1399

اعتراض کارگران پیمانکاری اخراج شده
یک شرکت ریلی
روز دوشنبه  13بهمن ماه ،شماری از کارگران روزمزد در
زاهدان در مقابل ساختمان تامین اجتماعی تجمع کرده و
می گویند که می خواهیم که مسئولین صدای ما را
بشنوند .همچنین در روز دوشنبه  ۶بهمن ماه نیز شماری
از کارگران روزمزد ساختمانی شهر زاهدان دست به تجمع
اعتراضی زده بودند.

تجمع اعتراضی خانواده آسیه پناهی
همزمان با سفر رئیسی به کرمانشاه
بر اساس گزارش روز چهارشنبه  1۸دی ماه ،اعضای
خانواده آسیه پناهی ،زنی که در آلونکش بدست اوباش
شهرداری منطقه  3شهرداری کرمانشاه به قتل رسید،
همزمان با سفر رئیسی به کرمانشاه مقابل استانداری تجمع
کردند و خواهان رسیدگی به این جنایت شدند.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

روز یکشنبه  1۲بهمن ماه ،کارگران اخراج شدهِ چند شرکت
پیمانکاری در مجموعه رجاء ،گفتند :از فروردین ماه برخی
از شرکتهای پیمانکاری حوزههای سیروحرکت و فنی به
دلیل شیوع کرونا به تعدیل نیروی کار خود اقدام کردهاند
که هنوز مقرری بیمه بیکاری برخی کارگران برقرار نشده
است .سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه قرارداد ما با
شرکت هنوز چند ماهی باقی است و حق بیمه ما در این دو
ماه پرداخت نشده ،مقرری بیمه بیکاری کرونا را برای
کارگران این مجموعه برقرار نمیکند .این در حالیست که
کارفرمای شرکت نیز زیر بار پرداخت حق بیمه ما نمیرود،
بنابراین ما کارگران در عین حال که وضعیت مشخصی
نداریم در انتظار بازگشت به محل کار سابق خود هستیم.
میانگین سابقه کاری این کارگران بین  1۰تا  15سال
است.
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ماهنامه کارگری
تجمع کارگران هپکو نسبت به شرایط بد

تجمع کشاورزان شرق اصفهان مقابل

تولید و عدم تهاتر بدهیهای شرکت

استانداری این شهر

روز یکشنبه  ۲1دی ماه ،کارگران هپکو اراک در اعتراض
به شرایط تولید و عدم تهاتر بدهیهای شرکت ،بعد از
پایان ساعت کاری شرکت ،در خروجی شرکت تجمع
کردند .امروز یکشنبه قرار است استاندار مرکزی با وزیر کار
و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جلسهای داشته باشد و
کارگران خواستار پیگیری مطالبات خود در این جلسه
هستند .کارگران هپکو میگویند :باید تهاتر بدهیهای
شرکت در اسرع وقت انجام شود تا قفلها باز شده و تولید
رونق بگیرد .از سوی دیگر ،باید واردات ماشینآالت
صنعتی و معدنی که توان ساخت آنها در هپکو وجود دارد،
جدا ممنوع شود .این کارگران میپرسند :مقصر این اوضاع
و قفل شدن تولید در هپکو ،به راستی چه کسی است؟!
به دنبال این تجمع اعتراضی روز سه شنبه  ۲3دی ماه،
استاندار مرکزی وعده داد به زودی با پرداخت بدهیهای
هپکو ،مشکالت این مجموعه حل خواهد شد در این حال
کارگران این مجموعه میگویند :اگر معضل بدهیها حل
نشود ،هپکو و کارگران آن به مشکل برخواهند خورد.
امیدواریم به این وعده عمل کنند و قبل از پایان سال،
مشکالت هپکو حل شود .در ادامه این اعتراضات روز شنبه
 ۲۷دی ماه ،کارگران هپکو به تعلل در تسویه یا تهاتر
بدهیها اعتراض کرده و از تاخیر در حل معضل بدهیهای
هنگفت این مجموعه ابراز نارضایتی کردند .کارگران هپکو
میگویند :اگر مساله بدهیها هرچه زودتر حل نشود تولید،
معیشت کارگران و آینده مجتمع به مخاطره میافتد .در
حال حاضر به بهانه توقف تولید در هپکو ،ماشینآالت
معدنی وارد میکنند .کارگران هپکو از مسئوالن توقع دارند
به وعدههای پیشین عمل کرده و هرچه زودتر ،مساله
بدهیها و راه افتادن چرخ تولید را به سرانجام برسانند.

به گزارش ایمنا روز دوشنبه  ۶بهمن ماه ،حدود  3۰۰نفر
از کشاورزان شرق اصفهان با برگزاری تجمع اعتراضی در
مقابل استانداری اصفهان خواستار تعیین تکلیف حقابهها
براساس طومار شیخ بهایی و اجرای مصوبات قانونی دولت
در مورد زاینده رود شدند .یکی از کشاورزان گفت :به
تازگی بخشی از تصاویر جلسه نماینده مردم فالورجان با
حضور استاندار اصفهان منتشر شده است که در آن آقای
الرگانی با فریاد میگوید که  5۰درصد آب زاینده رود حق
کشاورزان غرب است و باید خسارت نکاشت و خشکسالی
به آنها پرداخت شود در حالی که طبق طومار شیخ بهایی
اینچنین نیست و کشاورزان شرق اصفهان سهم بیشتری
دارند .نماینده مجلس باید طبق طومار صحبت کند و بر
همان اساس هم خسارت کشاورزان پرداخت شود در حالی
که  ۲سال پیش مبلغی جزئی از خسارات را به ما دادند اما
به کشاورزان غرب هم آب دادند و هم بخشی از خسارتها
را پرداخت کردند.

شماره  ،85پانزدهُم بهمن 1399
قانون تامین اجتماعی و اختصاص بودجه کافی برای اجرای
دقیق همسانسازی حقوق در سال آینده میدانند و
میگویند :اگر به خواستههایمان توجه نشود ،روز یکشنبه
 ۲۶بهمن ماه مقابل مجلس جمع میشویم.

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت ایران
خودرو در تبریز

قرارداد کاری حدود  3۰۰کارگر فصلی
معدن طالی آق دره تمدید نشده است
روز یکشنبه  1۲بهمن ماه ،کارگران معدن طالی آق دره
گفتند :زمان بازگشت به کار حدود  3۰۰کارگر فصلی بهار
سال بعد است اما هیچ تضمینی برای بازگشت به کار این
کارگران از سوی پیمانکار بعد از ایام بیکاری وجود ندارد، .
کارفرما با این استدالل که سرمای فصل زمستان مانع
فعالیت کارگران فصلی میشود به قرارداد کاری آنها
خاتمه میدهد .

ادامه روند تعطیلی سیمان نیریز و
احتمال بیکاری کارگران آن
روز چهارشنبه  ۸بهمن ماه ،کارگران کارخانهِ موقتا تعطیل
شدهِ سیمان نی ریز گفتند :کارخانه سیمان خاکستری
نیریز در استان فارس از حدود  4۰روز پیش روز پنج شنبه
 ۲۲آبان ماه سال جاری ،به دلیل آنچه از سوی کارفرما
مشکالت آالیندگی و کمبود سوخت عنوان میشود ،موقتا
تعطیل شده و  35۰کارگر کارخانه کاری برای انجام دادن
ندارند .یکی از کارگران می افزاید :مدیران کارخانه وعده
دادهاند تعطیلی واحد موقتی است اما ما میدانیم که به این
زودی امکانات سوخترسانی محل کارمان به دلیل هزینه
بر بودن ،مهیا نمیشود .

بازنشستگان کارگری میگویند پایان سال
است و باید خواستههامان برآورده شود
به گزارشی به تاریخ شنبه  11بهمن ماه ،تاکید شده که در
بهمن ماه ،بازنشستگان کارگری ،یکبار در ششم بهمن
مقابل سازمان برنامه و بار دیگر در هفتم بهمن ،مقابل
تامین اجتماعی دست به اعتراض زدند .گروههای مختلف
بازنشستگان ،مهمترین خواستههای خود را اجرای ماده 9۶

بنا به گزارشات منتشر شده ،روز شنبه  11بهمن ماه،
شماری از کارگران شرکت ایران خودرو تبریز در این
شرکت دست به اعتصاب و تجمع زدند .آنها دلیل تجمع
خود را اعتراض به اخراج شماری از همکارانشان و تعویق
در پرداخت حقوق خود عنوان کردند.

عدم تمدید قرارداد کاری و بیکاری
دوباره حدود  ۲۵۰نفر از کارگران فصلی
ِ
بر اساس گزارش روز سه شنبه  1۶دی ماه ،در مجتمع
نیشکر هفت تپه حدود  ۲هزار و  5۰۰کارگر نیبر فصلی
مشغول کار هستند که قرارداد کاری حدود  ۲5۰کارگر
فصلیِ لیلیکو با شروع فصل بهرهبرداری هنوز تمدید نشده
است .کارگران فصلی در مجتمع هفت تپه می گویند:
کارگران فصلی در آبان ماه هر سال فعالیت خود را در
مزارع نیشکر شروع کرده و تا پایان بهرهبرداری نی به
همکاری خود برای درو و جمعآوری نیشکر با این واحد
کشاورزی صنعتی ادامه میدهند .هر یک از کارگران
فصلی از یک تا بیست سال سابقه کار در مجتمع نیشکر
هفت تپه را دارند ،کارگرانی که شامل این طرح هستند از
سال  95به بعد در مجتمع هفت تپه به عنوان کارگر فصلی
مشغول کار شدهاند .اگر در سال جاری جذب کار نشوند،
زمان بازگشت به کار آنها تا آبان ماه سال بعد است اما
بازهم هیچ تضمینی برای بازگشت به کار آنها وجود
ندارد.

تهدید امنیت شغلی کارگران
کارخانه فوالد گیالن
روز یکشنبه  5بهمن ماه ،کارگران فوالد گیالن گفتند :با
قطعی ادامهدار برق و گاز که منجر به از کار افتادن
بخشهای مختلف خط تولید شده است ،به لحاظ فنی
زیان غیرقابل جبرانی به ماشینآالت برقی و کورههای
کارخانه وارد خواهد آمد و به تبع این زیان ،امنیت شغلی
حدود بیش از  14۰۰نیروی کار این واحد تولیدی تهدید
خواهد شد .به علت نبود برق در برخی از روزها کارگران
ناچار هستند با هماهنگی کارفرما زودتر دست از کار بکشند
و با وجود اطالعرسانی مسئوالن کارخانه به شرکت توزیع
برق استان ،این موضوع پیگیری نمیشود .آنچه موجب
نگرانی شده ،وضعیتی است که در حال حاضر برای
کارگران به وجود آمده است ،چراکه به سبب قطعی برق،
ندارند.
انجام
برای
کاری
آنها

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!

ماهنامه کارگری
عدم تمدید دفترچههای خدمات درمانی
کارگران هپکو
به گزارش روز شنبه  4بهمن ماه ،با وجود آنکه سهامدار
عمده شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده
است ،اما در روزهای گذشته کارگران شرکت هپکو از
مشکل تمدید نشدن دفترچه بیمههای خود و اعضای
خانوادههایشان خبر میدهند .این کارگران بیش از  ۲۰سال
است که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت
میکنند و در حال حاضر مشکالت بیمهای ناشی از عدم
تمدید و تعویض دفترچههای درمانی این تعداد کارگر و
خانوادههایشان به مشکالت معیشتی آنان افزوده است.
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حدود  ۸۰کارگر دارد و تولید در آن پس از مدتی توقف ،از
سال  9۸از سر گرفته شده است .هر چند وضعیت تولید و
سفارشات دریافتی این کارخانه مساعد است کارگران یک
ماه حقوق معوقه دارند و حق بیمهشان نیز از آبان ماه
پرداخت نشده است.

جان باختن  ۵کولبر در حین کولبری در

درگیرى جوانان بیکار با نیروى انتظامى و
حراست شرکت نیشکر سلمان فارسی

کار روستای شهرویی مقابل درب اصلی

خانوارهای کشور به  3۲.۲درصد رسید

اخراج کارگران با سابقه کارخانه روغن
نباتی جهان در زنجان توسط کارفرما برای
فرار از پرداخت دستمزدها
بر اساس گزارش روز دوشنبه  ۲9دی ماه ،کارفرمای
کارخانه روغن نباتی جهان تعدادی از کارگران را اخراج
نمود .کارگران اخراج شده نمیتوانند از بیمه بیکاری
استفاده کنند .چرا که کارفرما حق بیمهی آنها را به طور
کامل نپرداخته است .آخرین مورد اخراج  ۸کارگر با سابقه
در آبان ماه بود .جرم این کارگران این است که برای
پیگیری مطالبات معوقه خود مربوط به سالهای  93تا 9۷
به اداره کار زنجان شکایت کردهاند .کارگران میگویند:
کارفرما به محض دریافت احکام کارگران با سابقه
بالفاصله آنها را بیکار و با کارگران جدید ،جایگزین
میکند .کارفرما کارگران با سابقه را در برابر این انتخاب
قرار داده که یا از شکایت خود و مطالبات معوقهشان چشم
پوشی کنند ،یا بیکار شوند .کارخانه روغن نباتی جهان

به گزارش روز دوشنبه  ۶بهمن ماهِ  ،بامداد دوشنبه ۲9
دی ماه 5 ،کولبر در حین کولبری در اثر سقوط بهمن در
مناطق مرزی شهرستان ارومیه ،گرفتار و مفقود شدند .بر
اساس این گزارش ،پس از گذشت  ۸روز اجساد  3کولبر
جان باخته متین اصالنی ،بلین احمدی و موالیی خدایی
کشف شد .همزمان تالش و جستجو برای کشف  ۲جسد
دیگر به نام های یاور اصالنی و یاور خدایی ادامه یافت که
پس از ساعاتی اجساد آنها نیز پیدا شدند.

ادامه تجمعات جمعی از جوانان جویای

نرخ تورم  1۲ماهه منتهی به دی  ۹۹برای
روز چهارشنبه  ۸بهمن ماه ،بر اساس اعالم مرکز آمار ایران
آمده است :در دی  1399عدد شاخص کل برای خانوارهای
کشور ( )1395=1۰۰به  ۲۸5.۷رسید که نسبت به ماه قبل
 1.۸درصد افزایش نشان میدهد .در این ماه بیشترین نرخ
تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان زنجان با
 3.3درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به
استانهای مازندران و قم با  ۰.۷درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل
(تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور  4۶.۲درصد
است .بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان
کردستان ( 55.۸درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم
( 41.5درصد) است .نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی
ماه  1399برای خانوارهای شهری به عدد  3۲.۲درصد
رسید .بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان
هرمزگان ( 3۶.۲درصد) و کمترین آن مربوط به استانهای
آذربایجان غربی و مرکزی ( ۲۸.۶درصد) است.

اثر سقوط بهمن

پاالیشگاه بیدبلند ۲
روز پنجشنبه  ۲5دی ماه ،جوانان روستاهای محور اهواز -
آبادان در اعتراض به فریب خود و خانواده هایشان توسط
شرکت نیشکر سلمان فارسی ،با نیروی انتظامی و حراست
شرکت در چهل کیلومتری جاده اهواز _ آبادان درگیر
شدند .مدیران این شرکت با تصرف زمین های روستائیان
وعده استخدام جوانان روستاها را داده بودند اما به وعده
خود عمل نکردند.

کولبران را به تیر نبندید؛ اشتغال زائی و
ساماندهی آنها ارزانی تان!
روز سه شنبه  ۷بهمن ماه ،رئیس ستاد اجرائی فرمان
خمینی در یک سفر یک روزه به کردستان ،در حالیکه
روزانه شماری از کولبران با شلیک مستقیم واحدهای سپاه
پاسداران و مرزبانی جان خود را از دست می دهند ،در
مراسم فریبکارانه ائی تحت عنوان "رونمائی از  5هزار و
 ۷۰۰طرح اشتغال در مناطق روستائی" که در دانشگاه
کردستان برگزار شد ،یکبار دیگر چهره فریبکارانه نظام
سرمایه داری حاکم بر ایران و کردستان را به نمایش
گذاشت .سرکوبگران حاکم در حالیکه در عمل بسوی
کولبران شلیک می کنند اما از ساماندهی و ایجاد اشتغال
برای کولبران سخن می گویند.

افزایش  ۵3درصدی جان باختن کارگران
در حوادث ناشی از کار در استان یزد
بر اساس گزارش روز چهارشنبه یکم بهمن ماه ،مدیرکل
پزشکی قانونی استان یزد در نشست برخط (آنالین) با
خبرنگاران گفت 43 :نفر در حوادث ناشی از کار در  9ماهه
اول سال جاری در یزد جان خود را از دست داده اند ،که با
افزایش  53درصدی نسبت به مدت مشابه سال  ،9۸روبرو
می باشد .تعداد مصدومان ناشی از حوادث کار استان در
این مدت  449نفر بوده است از این تعداد  4۲3نفر مرد و
بقیه زن بودند.

روز شنبه  ۲۷دی ماه ،جمعی از جوانان جویای کار روستای
شهرویی از توابع بهبهان ،برای چندمین بار در ماه های
گذشته در اعتراض به بیکاری و نبود شغل و همچنین
برخورد نامناسب یکی از ماموران با فرزند یکی از افراد
جویای کار ،مقابل درب اصلی پاالیشگاه بید بلند  ۲این
شهرستان ،تجمع اعتراضی یر پا نمودند .روز پنجشنبه ۲5
دی ماه ،طی تجمع اهالی روستای شهرویی یکی از
فرزندان تجمع کنندگان با برخورد نامناسب ماموران روبرو
شد .فرمانده انتظامی بهبهان در تجمعات پیشین وعده
برگزاری یک نشست را با مسئولین ذی ربط برای جذب
این جوانان در عرصه کار ،را مشروط به پایان دادن به
تجمعاتشان کرده بود .اما نهایتا نتیجه این جلسه بر خالف
وعده های داده شده رقم خورد .گفته می شود هر یک از
مسئولین شخصا افرادی را بدون طی مراحل قانونی در
پاالیشگاه بید بلند  ۲بهبهان بکار گرفته اند .این جوانان
روز چهار شنبه  1۷دی ماه نیز با همین خواستها دست به
تجمع زده بودند.

مصدومیت شدید یک کارگر در جریان
تیراندازی به کارگران سقزی در
سلیمانیه عراق
به گزارش روز سه شنبه  3۰دی ماه ،طی روزهای گذشته،
در داخل شهر سلیمانیه ،افراد موتورسوار به سوی  4کارگر
سقزی تیراندازی کردند که در پی آن ،یک کارگر به نام
سیروان مجروح شده است .کارگر مصدوم به علت شدت
جراحات وارده به داخل کشور منتقل شد و هماکنون در
تبریز تحت اقدامات درمانی قرار دارد .رئیس انجمن
کارگران و استادکاران ساختمانی سقز گفت :این انجمن در
نامههایی خطاب به استاندار کردستان ،فرماندار ویژه سقز و
همچنین کنسولگری ایران در سلیمانیه خواستار پیگیری
دیپلماتیک و قضایی ماجرا و برخورد با عوامل این حادثه
شده است.

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!
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برای آشنایی با دیدگاه ها و تحلیل
های چریکهای فدائی خلق ایران از
سایت های زیردیدن کنید:
www.siahkal.com
www.ashrafdehghani.com

برای تماس با چریکهای فدائی خلق
ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید:
BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX
"زماني که فردی به فردی دیگر آسيب جسمي وارد مي آورد،
آن هم آسيبي که به مرگ وی بيانجامد ،این را ما قتل غير عمد

آدرس پست الکترونیکی:

وارده به مرگ طرف مقابل منجر خواهد شد ،آنگاه عمل او را

E-Mail:
ipfg@hotmail.com

مي ناميم؛ و هنگامي که شخص ضارب از پيش بداند که آسيب
قتل عمد مي ناميم .هنگامي که جامعه صد ها پرولتر را در چنان
وضعي قرار مي دهد که آنها به طور حتم به دام مرگي زودرس
و غير طبيعي مي افتند ،مرگي به همان اندازه ناشي از اعمال
خشونت که مرگ در اثر شليک گلوله و یا به ضرب شمشير ،وقتي
جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حيات محروم ساخته و
آنها را در شرایطي قرار مي دهد که در آن قادر به زندگي
کردن نيستند ،وقتي آنها را به زور چوب قانون مجبور مي سازد
که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتيجۀ اجتناب ناپذیر این
شرایط است فرا رسد؛ وقتي جامعه مي داند و به خوبي هم مي
داند که این هزاران نفر اجبارا قرباني این شرایط خواهند شد،
و با وجود این ،شرایط مربوطه را برقرار نگاه مي دارد ،این
عمل جامعه یک نوع قتل عمد است ،درست مثل قتل عمد توسط
یک فرد؛ قتلي پنهاني و خائفانه ،قتلي که هيچ کس نمي تواند

چریکهای فدائی خلق ایران

در قبال آن از خویشتن دفاع کند .قتلي که ظاهرا قتل نيست،
زیرا کسي قاتل را نمي بيند ،زیرا که مرگ این قرباني چونان
مرگي طبيعي به نظر مي آید چرا که در آن ،تعرض به عمل
آمده بيشتر ناشي از بي عملي ست تا انجام وظيفه .ولي در هر
حال در اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است "

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقۀ کارگر!

