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ماهنامه کارگری
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اخراج فلهای ،سیاست جمهوری اسالمی در

در باره زندگی رفیق شهید،

رویارویی با اعتصابهای کارگری

شاهرخ زند کریمی

سرسخن:
اعتصاب ،مدرسۀ انقالب!
بیش از دو هفته است که اعتصاب کارگران پیمانی نفت و
پتروشیمی و گاز برای دست یابی به بدیهی ترین
مطالباتشان ادامه دارد .اما در این فاصله نه کارفرمایان و نه
دولت گامی در جهت حل مشکالت کارگران برنداشتهاند و
بر عکس آنها با تهدید به اخراج کارگران تالش کردهاند در
اراده کارگران جهت ادامه اعتصاب اخالل ایجاد کنند.
اعتصاب در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که از شریان
های اصلی اقتصاد ایران به شمار می روند در طول
حاکمیت ضد کارگری جمهوری اسالمی کمتر سابقه داشته
است .اما امروز شاهدیم که هر چه اعتصاب در این صنایع
بیشتر ادامه می یابد با حمایت کارگران بیشتری مواجه شده
و بار سراسری بیشتری پیدا می کند .در برخورد به این
اعتصاب ،کارگران تاکنون جز مقداری وعده های دروغین،
پاسخی از شرکتهای پیمانکاری و دولت روحانی و دار و
دسته رئیسی دریافت نکرده اند.
برای مقابله با اعتصاب کارگران در صنایع مذکور،
کارفرمایان که از حمایت دولت مدافع سرمایه داران
جمهوری اسالمی برخوردار می باشند ،در همان آغاز در
هراس از سراسری شدن این اعتصاب با دست پاچگی
اقدام به اخراج  ۷۰۰کارگر پیمانی در پاالیشگاه تهران
نمودند تا بلکه بتوانند با چنین حربه ای کارگران در بخش
های دیگر این صنایع را از دست زدن به اعتصاب و
پیوستن به هم طبقه ای های خود در پاالیشگاه تهران باز
دارند .حتی در ادامه سیاست سرکوبگرانه پیمانکاران
پاالیشگاه تهران شرکت کنسرسیوم سازه و جهان پارس
نیز کارگران را تهدید نمود که اگر تا روز شنبه  12تیرماه
سر کار برنگردند حقوق ماههای ازدیبهشت و خرداد آنها را
پرداخت نخواهند کرد .در همین حین در  1۴تیرماه خبر
رسید که شماری از کارگران پتروشیمی گچساران توسط
شرکت تیام صنعت از شرکت های طرف قرارداد پتروشیمی
گچساران اخراج شدند .با این حال اقدامات ضد کارگری
صورت گرفته نتوانست از پیوستن کارگران شاغل در صنایع
نفت و گاز و پتروشیمی در سراسر کشور به اعتصاب
صفحه 2
جلوگیری نماید.

روز سه شنبه یکم تیر ماه ،همزمان با دور جدید اعتصاب
کارگران پیمانی و پروژهای صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی و
نیز نیروگاهها در مناطق جنوبی ایران و همچنین تهران،
 ۷۰۰کارگر پروژهایِ پاالیشگاه نفت تهران بهصورت فلهای
اخراج شدند .این اعتصاب که از روز شنبه  2۹خرداد ماه،
آغاز شده بود ،امروز سهشنبه یکم تیرماه گسترش یافت و
دامنۀ آن از خوزستان و عسلویه و ...به تهران هم رسید.

اخراج ده ها کارگر پتروشیمی گچساران به
دنبال اعتصابات سراسری کارگری

به گزارش خبرگزاری هرانا روز دوشنبه  1۴تیر ماه،
شماری از کارگران پتروشیمی گچساران توسط شرکت تیام
صنعت از شرکت های طرف قرارداد پتروشیمی گچساران
اخراج شدند .این کارگران طی روزهای گذشته همزمان با
کارگران پیمانی بسیاری از شرکت های وابسته به صنعت
نفت ،در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست
به اعتراض زده بودند .کارگران پیمانی شماری از شرکت
های وابسته به صنایع نفت ،پتروشیمی و نیروگاهها از روز
شنبه  2۹خردادماه ،جهت دست یافتن به مطالبات خود
کمپینی را تحت عنوان " تخلیه سراسری بیست ده 1۴۰۰
" راه اندازی کردند و این کمپین رفته رفته به شهرهای
مختلف کشور کشیده شد .مسئوالن پاالیشگاه نفت تهران
نیز در واکنش به اعتصاب کارگران اقدام به توزیع فرم "
تسویه حساب " و " اخراج از محل کار " در میان ۷۰۰
کارگر این پاالیشگاه کرده اند.

در  28آبان  1361دژخیمان جمهوری اسالمی رفیق
شاهرخ زند کریمی یکی از یاران فراموش نشدنی
چریکهای فدائی خلق را در سنندج اعدام نمودند .او رفیقی
بود که با همه وجود به دیدگاه ها و تحلیل های رفیق
مسعود احمدزاده ،تئوریسین چریکهای فدائی خلق ایران
باور داشت .رفیق شاهرخ از جمله رفقائی بود که در همان
اوایل قدرت گیری دار و دسته خمینی نقشی اصلی در
شکل گیری گروهی از هواداران چریکهای فدائی خلق
ایران در سنندج را داشت که تحت نام "جانبداران
چریکهای فدائی خلق" فعالیت می کردند.
از همان نوجوانی که رفیق شاهرخ در یکی از دبیرستانهای
سنندج درس می خواند وی به آگاهی سیاسی دست یافته
بود .به همین دلیل وقتی پس از پایان دوره تحصیالت
دبیرستانی برای ادامه تحصیالت به دانشسرای تربیت معلم
پیوست ،او از جمله افراد مبارزی بود که در سازماندهی
اعتراضات دانشجوئی در این دانشسرا در زمان رژیم
جنایتکار شاه نقش داشت .همین امر باعث شد ساواک ،وی
و چند دانشجوی دیگر را به اتهام رهبری این اعتراضات و
نیز شعارنویسی در دانشسرا احضار کند.
رفیق شاهرخ در سال های  55-5۴با تعدادی از یارانش
محفلی تشکیل داد که طرفدار سازمان چریکهای فدائی
خلق ایران بودند .در جریان فعالیتهای این محفل برنامه
های آنها از جمله آتش زدن ماشین رئیس ساواک ،لو می
رود و او همراه با سه رفیق دیگرش دستگیر می شوند ،اما
با توجه به اوضاع سیاسی در سال  56یعنی شرایطی که
اعتراضات دانشجوئی و مردمی در حال اوج گیری بود و
کشور به سوی انقالبی مردمی پیش می رفت و البته فقدان
هر گونه مدرکی ،آنها پس از حدود یک ماه بازداشت آزاد
می شوند .این از اولین تجربه های شاهرخ در برخورد
مستقیم با ساواک جنایتکار شاه بود که درکش صفحه3
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سر می برند این است که بیست روز کار کرده و است .به همین دلیل هم چنین پیشنهاداتی با مخالفت
ده روز مرخصی داشته باشند تا بتوانند به کارگران آگاه مواجه شده است.
خانواده خود سر زده و تجدید قوا کنند .در حالی هر چند که در طول نزدیک به  ۴3سال سلطه جمهوری
که در حال حاضر آنها در هر ماه  24روز کار می اسالمی همواره کارگران ایران در صف اول اعتراض قرار
داشته اند ،اما باید تأکید کرد که اعتصاب سراسری
کنند و صرفاً  6روز مرخصی دارند .البته در کنار
کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فراز
این خواستها کارگران خواهان امنیت شغلی،
جدیدی از اعتراضات این طبقه می باشد .این واقعیت
امنیت محیط کار و ارتقاء سطح بهداشت
نشان می دهد که چگونه کارگران ما در جریان اعتصابات
خود تجربه اندوخته و خود را برای
کشور و توازون قوای موجود بین کارگران و کارفرمایان زالو صفت
حرکت های بعدی آماده می سازند.

در عسلویه که یکی از مراکز اصلی این اعتصاب می باشد
کارفرمایان در جهت بازداشتن کارگران از تداوم اعتصاب
خود با قطع آب و غذا و اخالل در سرویس های ایاب و
ذهاب عمال امکان تردد کارگران برای تهیه نیاز های
غذائی خود را نا ممکن ساخته اند تا به این وسیله بتوانند
کارگران را از خوابگاه های خود بیرون کرده و فشار به
کارگران اعتصابی را فزونی بخشند .در این بخش سرمایه
داران زالو صفت به امام جمعه نیز
شرایط سیاسی
متوسل شده اند و او در یک اقدام
تنها مقایسه اعتصاب این بار
اجازه نمی دهد که با قاطعیت سر انجام این حرکت سراسری بزرگ را پیش بینی
نمایندگان کارگران را جمع نموده
کارگران پیمانی که با حمایت
کرد .اما بدون تردید باید گفت که این اعتصاب همجون بقیه اعتصابات کارگری
و سعی کرد کارگران را از اقدام به
گسترده کارگران و اقشار مختلف
تجارب مبارزاتی غیر قابل انکاری برای هموار کردن راه جهت رهائی از استثمار در
راهپیمائی در شهر و یا انجام شکل
مواجه شده با اعتصاب ده هزار
اختیار کارگران ایران خواهد گذاشت .این اعتصاب نیز همچون دیگر حرکت های
های دیگر مبارزه باز دارد و
کارگر پتروشیمی در ماهشهر در
مبارزاتی کارگران به آنها خواهد آموخت که چگونه باید برای کسب مطالباتشان
کارگران را در رابطه با عواقب این
سال  13۹2که به رغم گستردگی و
کار تهدید کرد.
بجنگند و چرا رهائی واقعی آنها وابسته به نابودی نظام سرمایه داری حاکم و
حتی راهپیمائی کارگران در شهر،
از  2۹خرداد که اعتصاب در صنایع
سرنگونی رژیم حامی این سرمایه داری وابسته به سیستم جهانی امپریالیسم یعنی
انعکاس عمومی وسیعی نیافت
مهم کشور شکل گرفت تا کنون
جمهوری اسالمی می باشد .درس های این اعتصاب سراسری ارزشمند یک بار دیگر
نشان می دهد که کارگران در این
که بر اساس آخرین گزارشات،
روشنی بخش این حقیقت خواهد بود که بدون مبارزه برای سرنگونی جمهوری
فاصله چه تجربه بزرگی کسب
بیش از  82واحد صنعتی به
اسالمی و همراه با آن مبارزه برای نابودی سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران
نموده و چگونه توانسته اند اعتصاب
اعتصاب پیوسته و همبستگی خود
کارگران به آزادی دست نخواهند یافت و خواهند آموخت که نابودی این جرثومه های
خود را در زمانی و با مطالبه ای
را با کارگران شروع کننده حرکت
برپا دارند که هر چه بیشتر در
فساد و تباهی تنها با توسل به مبارزه مسلحانه امکان پذیر می باشد.
اعالم کرده اند ،دولت روحانی و
استانهای مختلف و واحد های
شرکت نفت ،هیچ گام عملی و
خوابگاه ها هم می باشند.
صنعتی گوناگون کشور گسترش یابد .بی دلیل نیست که
واقعی در جهت تحقق خواستهای کارگران بر نداشته و
سراسری
شده
یاد
صنایع
در
یکی از ویژگی های اعتصاب
در جنبش کارگری همواره گفته شده که اعتصاب "مدرسه
شرکت نفت حتی مدعی شده است که چون طرف قرارداد
کارگران شرکت های پیمانکاری می باشند موضوع به بودن آن می باشد .نکته قابل توجه این است که هر چه جنگ" است ،مکتبی که کارگران در آن می توانند فرا
شرکت نفت ربطی ندارد .اما اگر چه امروز سپردن استثمار مدت بیشتری از اعتصاب می گذرد همبستگی داخلی و گیرند که چگونه باید بر علیه کل طبقه سرمایه دار و دولت
و مکیدن شیره جان کارگران به پیمانکاران از طرف خارجی از کارگران اعتصابی فزونی گرفته و اراده کارگران حامیش بجنگند تا راه رهائی واقعی کارگران هموار گردد.
صاحبان اصلی صنایع در ایران به امری متداول تبدیل شده برای تداوم اعتصاب قوی تر می گردد .این اعتصاب در شرایط سیاسی کشور و توازن قوای موجود بین کارگران و
است ،ولی این به گردن شرکت های اصلی است که زمانی شکل گرفته است که در کل جامعه شاهد اعتراضات کارفرمایان زالو صفت اجازه نمی دهد که با قاطعیت سر
شرایط را برای باروری کار آماده نمایند .بر این اساس و اعتصابات روزمره هستیم .به واقع روزی نیست که خبری انجام این حرکت سراسری بزرگ را پیش بینی کرد .اما
قانون خود جمهوری اسالمی تصریح نموده است که وقتی از تجمعات و اعتراضات از پزشکان و دارو سازان گرفته تا بدون تردید باید گفت که این اعتصاب همچون بقیه
شرکت پیمانکار از اجرای وظایف خود باز می ماند این کشاورزان ،باز نشستگان و کارگران شهرداری ها در چهار اعتصابات کارگری تجارب مبارزاتی غیر قابل انکاری برای
وظیفه شرکت اصلی است که دخالت کرده و پیمانکار را به گوشه کشور شنیده نشود .این واقعیات بیانگر آن است که هموار کردن راه جهت رهائی از استثمار در اختیار کارگران
اجرای تعهداتش مجبور سازد .با این حال شرکت های سیاست هائی که جمهوری اسالمی در جهت تأمین منافع ایران خواهد گذاشت .این اعتصاب نیز همچون دیگر
مذکور از انجام وظیفه ای که قانون دولت متبوع و سرمایه داران داخلی و امپریالستهای ذینفع در ایران دنبال حرکت های مبارزاتی کارگران به آنها خواهد آموخت که
مدافعشان وضع کرده است سرباز می زنند .آنهم در می کند نه فقط زندگی و معیشت کارگران بلکه همه اقشار چگونه باید برای کسب مطالباتشان بجنگند و چرا رهائی
شرایطی که مطالبات کارگران خواستهای بدیهی و بر حقی و گروه های اجتماعی تحت ستم در ایران را آنچنان مورد واقعی آنها وابسته به نابودی نظام سرمایه داری حاکم و
حمله قرار داده است که هر روز شاهد اعتراض دسته سرنگونی رژیم حامی این سرمایه داری وابسته به سیستم
می باشد.
جدیدی از توده های تحت ستم می باشیم.
جهانی امپریالیسم یعنی جمهوری اسالمی می باشد .درس
کارگران اعتصابی در صنایع نفت و گاز و
در برخورد به کارگران اعتصابی ،در شرایطی که دولت های این اعتصاب سراسری ارزشمند یک بار دیگر روشنی
پتروشیمی با توجه به تورم روز افزون خواهان
روحانی دورانش پایان یافته و رئیسی با دولتش در حال بخش این حقیقت خواهد بود که بدون مبارزه برای
افزایش حقوق و پرداخت به موقع دستمزد خود
کسب کنترل دولت می باشند ،دار و دسته رئیسی تا کنون سرنگونی جمهوری اسالمی و همراه با آن مبارزه برای
می باشند .همچنین آنها تاکید دارند که با توجه چندین بار تعدادی از کارگران اعتصابی را دیده و از این نابودی سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران کارگران به
به گرانی ارزاق عمومی حقوق کارگران ساده به صحبت کرده اند که کنترل کل پروژه پارس جنوبی در آزادی دست نخواهند یافت و خواهند آموخت که نابودی
هیچ وجه نباید کمتر از ماهی  12میلیون تومان
باشد .یکی دیگر از مطالبات آنها با توجه به این
که دور از خانواده و در خوابگاه محل کار خود به

عسلویه را به شورای اسالمی کار محول خواهند کرد .این
در حالی است که کارگران در تجربه خود دیده اند که هر
جا کار به دخالت شورای اسالمی رسیده حقوق و مطالبات
کارگران پایمال دخالتهای این نهاد رژیم ساخته گشته

این جرثومه های فساد و تباهی تنها با توسل به مبارزه
مسلحانه امکان پذیر می باشد.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
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از صفحۀ 1
در باره زندگی رفیق شاهرخ ....
از دشمن را هر چه واقعی تر نمود .پس از آزادی ،خانواده شاهرخ وی را جهت ادامه تحصیل به آمریکا می فرستند اما
او به جای تحصیل در آمریکا به فلسطین می رود تا آموزش های الزم جهت ادامه مبارزه انقالبی را فراگیرد .این امر
همزمان می شود با اوج گیری انقالب در ایران .به همین دلیل هم وی خیلی زود از فلسطین به ایران باز میگردد تا در
جریان خود انقالب ،امر انقالب را فرا گیرد .رفیق شاهرخ به محض ورود به ایران و حضور در سنندج با توجه به فضای
کامال انقالبی جامعه و ق یام توده ها علیه رژیم وابسته به امپریالیسم شاه و با توجه به اعتقادش به تئوری مبارزه
مسلحانه و نظرات رفیق مسعود احمدزاده فورا مبادرت به تشکیل هسته های مبارزاتی و مطالعاتی نموده و با تسخیر
خانۀ یکی از ساواکیهای معروف سنندج ،آن خانه را به کتابخانه ای به نام "کتابخانۀ شهید احمدزادە" تبدیل میکند.
این درست در زمانی بود که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به اعتبار گذشته انقالبی اش از نفوذ قابل توجهی
برخوردارشده و با استقبال توده ای مواجه گردیده بود .اما با توجه به غلبه خط اپورتونیستی بر این سازمان و ضربات
سنگینی که در سال  55از طرف ساواک وارد آمد و بسیاری از کادرهای با تجربه سازمان جان باختند ،اعضای
باقیمانده در آذر  56طی اعالمیه ای فتوا گونه ،خط انقالبی چریکهای فدائی خلق که بر اساس نظرات رفیق احمدزاده
بود را تحت عنوان خطی "چپ روانه" کنار گذاردند .به همین دلیل سازمان مذکور در شرایط قیام و قدرت گیری دار و
دسته خمینی مواضعی سازشکارانه در مقابل آنها اتخاذ نمود .اما رفیق شاهرخ که بر اساس اعتقاداتش از همان آغاز
هیچ توهمی نسبت به دار و دسته خمینی و جمهوری اسالمی نداشت و همچون رژیم شاه آنها را هم در تقابل با منافع
و خواستهای کارگران و ستمدیدگان می دید ،خیلی زود با یاری همفکرانش "کتابخانه شهید احمدزاده" را به مرکزی
جهت مطالعه و تبلیغ مشی مسلحانه و جمع آوری نیرو و تالش حهت سازماندهی این نیرو ها تبدیل نمود .فعالیتی که
به خصوص در محله شریف آباد سنندج به جذب جوانان و نیرو های بسیاری به سوی این رفقا انجامید.
با یورش ارتش ضد خلقی به سنندج و خونین کردن نوروز این مردم مبارز ،آنهم در به اصطالح "بهار آزادی"،
جانبداران به خصوص در محله شریف آباد سنندج همراه با مردم شهر به مقابله با ارتش برخاستند .و به دنبال عقب
نشینی ارتش تا  28مرداد  58و اعالم جهاد خمینی جنایتکار علیه خلق رزمنده کرد "کتابخانه شهید احمدزادە" به
فعالیتهای مبارزاتی خود ادامه داد و هر چه بیشتر با مردم در آمیخت .به دنبال اعالم موجودیت چریکهای فدائی خلق
در تقابل با سازمانی که به ناحق این نام را با خود حمل می کرد و ایجاد ارتباط با این رفقا در سنندج ،رفیق شاهرخ و
دیگر همرزمانش ،کتابخانه شهید احمدزاده را به مقر "جانبداران چریکهای فدایی خلق" تبدیل نمودند .جانبداران
چریکهای فدایی خلق ،یک نیروی انقالبی در سنندج بودند که با ایجاد واحد های سیاسی –نظامی عملیات های
مختلفی را علیه مزدوران جمهوری اسالمی سازمان داده و برخی از آنها را از صحنه نبرد علیه خلق کرد خارج ساختند.
این رفقا همچنین مواضع و دیدگاهای خود و اعالمیه یا نوشته هائی که از تشکیالت چریکهای فدایی خلق به
دستشان می رسید را در منازل مردم وسیعا پخش و تبلیغ می نمودند .جانبداران چریکهای فدایی خلق همچنین در
مقاومت کامیاران و مبارزه علیه خوانین منطقۀ "کرفتوی" سقز ،همراه با سایر نیروهای مبارز ،شرکت فعال داشتند .به
دنبال حکم جهاد خمینی علیه خلق کرد ،خمینی قاضیِ طنابِ دار خود ،یعنی صادق خلخالی را به کردستان فرستاد تا
با اعدام های وحشیانه و بدون هرگونه دادرسی ،فضای رعب و وحشت را در کردستان حاکم کند .در جریان این اعدام
ها خلخالی در فرودگاه سنندج بیش از ده نفر از رفقای دلیر جانبداران ،از جمله رفیق امجد مبصری را اعدام نمود و
جنایتی آفرید که چون لکه ننگی ابدی بر پیشانی جمهوری اسالمی باقی مانده و باقی خواهد ماند .به دنبال استقرار
پیشمرگان چریکهای فدائی خلق در روستای ملکشاه تعدادی از جانبداران به این مقر منتقل شده و از نزدیک به
همکاری با رفقای تشکیالت پرداختند .همچنین تا قبل از دستگیری شاهرخ در سال  61آنها به فعالیتهای سیاسی و
نظامی در داخل سنندج و بیرون شهر ادامه می دادند .متاسفانه مزدوران جمهوری اسالمی سرانجام موفق شدند رفیق
شاهرخ را در نزدیکی سالن تختی شهر سنندج در حالی که در حال تدارک برای انجام یک عملیات انقالبی بود،
شناسائی و دستگیر کنند .به گزارش شاهدان واقعه ،این رفیق حتی در زمان دستگیری نیز از شعار دادن باز نماند و با
فریاد مرگ بر جمهوری اسالمی و زنده باد طبقه کارگر صحنه پرشوری از مقاومت یک کمونیست وفادار به نظرات
رفیق مسعود احمدزاده ،آفرید .دوران شکنجه و بازجوئی این کمونیست انقالبی خود فراز دیگری از زندگی سراسر
مبارزه وی می باشد .به گزارش همبندیان و شاهدان زنده ،او در جریان شکنجه های وحشیانه ای که بر وی اعمال
می شد هیچ اطالعاتی به دشمن نداد و همواره با فریاد "مرگ بر خمینی" و "مرگ بر جمهوری اسالمی" و "زنده باد
طبقه کارگر" با بازجویان و در واقع دژخیمان خود مواجه می شد .به دنبال دستگیری شاهرخ ،رفقا تالش کردند با
دستگیری یکی از مسئوالن سپاه ،وی را با شاهرخ معاوضه کنند که این تالش به موفقیت نیانجامید و دشمن رفیق
شاهرخ را در  28آبان سال  61اعدام نمود .به این ترتیب طبقه کارگر قهرمان ما یکی از حامیان پیگیر خود و
چریکهای فدائی خلق یکی از یاران آگاه ،مبارز و وفادار و مقاوم خود را از دست دادند .رفیق شاهرخ به هنگام
شهادتش تنها  23سال داشت.
یاد رفیق شاهرخ زند وکیلی گرامی و راهش پر رهرو باد!

شماره  ،90پانزدهُم تیر 1400
حذف حقوق کارگران و بازنشستگان زیر
لوای طرح "نجات ایران"
به گزارش ایلنا در شنبه  22خرداد ماهِ  ،طرحی به نام

"نجات ایران" در نهاد های حکومتی از جمله اتاق
بازرگانی و اتاق ایران در حال بررسی است که بر اساس آن
قرار است حقوق کارگران هر چه بیشتر مورد تعرض قرار
بگیرد .این طرح در شرایطی مطرح شده که بیش از 6۰
نماینده مجلس پای طرح مزد منطقهای و مزد توافقی را
امضا گذاشتهاند و از سوی دیگر ،شنیده می شود که
آنهایی که تعیین کنندهی خط و خطوط
اقتصادی کشور هستند" ،نجات ایران" را در
"تعدیل" و رفع مقررات میدانند .آنچه اتاق
بازرگانی و اتاق ایران و همسویان آن در بخش
خصوصی در نظر دارند ،چینیسازی یا
ویتنامسازی اقتصاد است :کارگر بسیار ارزان،
مقرراتزدایی از قانون کار و تسهیل اخراج
کارگران ،رفع الزام و انحصار از بیمه و تامین
اجتماعی ،رفع محدودیت ساعات کار با به
کرسی نشاندن مزد توافقی و مزد کارمزدی .وقتی
به کارگر بگویند در ازای  Aمقدار کار  Bریال دستمزد
میگیری ،دیگر چیزی به نام  8ساعت کار روزانه یا ۴۴
ساعت کار هفتگی ،معنا نخواهد داشت؛ کارگر باید بدون
توجه به ساعات آغاز و پایان کار ،به طور شبانهروزی جان
بکند تا بتواند سطح کار خود را به همان  Aرضایتبخش
برای کارفرما برساند! و حذف تمام حمایتهای قانونی از
عرصه روابط کار یعنی "ویتنامسازی" اقتصاد ،مدلی است
که بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص در دو دههی
اخیر ،توسط سه تفنگدار جهان سرمایهداری یعنی سازمان
تجارت جهانی ،صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی
پیگیری میشود تا آزادسازی و تعدیل با قدرت بسیار پیش
برده شود.
این تفنگداران که نمایندگان تفکر آنها در ایران همین
اتاقها هستند ،معتقدند جهان در حال توسعه برای
توسعهیافتگی هیچ راهی ندارد جز مقرراتزدایی از بازار
کار ،محو نظارت و حمایت دولت و خصوصیسازی هرچه
بیشتر! همان راهکارهایی که مدل ایرانی آنها از دههی
 8۰شمسی به بعد پیش گرفته شده و امروز کارگران ایران
است.
نشانده
سیاه
خاک
به
را

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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اعتصاب سراسری کارگران پیمانکاری
پارس جنوبی با خواست حذف پیمانکاران
و برابری دستمزدها

باال بردن استانداردهای بهداشتی خوابگاهها و سرویسهای
بهداشتی و مهمتر این که پایان دادن به امنیتیسازی
محیطهای کار ،به رسمیت شناختهشدن حق تشکلیابی،
برگزاری تجمع و اعتراض کارگران ،از دیگر مطالبات
آنهاست .کارگران پیمانکاری ،پروژهای و روزمزد صنعت
نفت ،گاز و پتروشیمی در تابستانهای  5سال گذشته،
کمپینهایی را برای بهبود شرایط صنفی خود به راه
انداختهاند اما این دومین اعتصاب گسترده آنان در کمتر از
یک سال گذشته است.

تاخیر پرداخت حقوق و اعتراض کارگران
از روز شنبه  2۹خرداد ماه ،موج بزرگی از اعتصاب
شرکتهای نفت ،پتروشیمی و گاز را فراگرفت .این اعتصاب
هر چه می گذرد تا امروز( 15تیر  )1۴۰۰ابعاد وسیع تری
پیدا کرده است .در روز سه شنبه یکم تیر ماه ،کارگران
پیمانکاری عسلویه در اعتراض به شرایط نامناسب شغلی و
عدم رعایت برابری ،در برخی از فازها دست از کار کشیده
و به این اعتصاب پیوستند .کارگران میگویند :خواستهی
اصلی ما حذف پیمانکاران از تمام شرکتهای نفتی است،
باید قانون کار یکسان  -مزد یکسان در تمام پاالیشگاهها،
پتروشیمیها و صنایع نفت و گاز اجرایی شود .این کارگران
اعمال شرایط چهارده  -چهارده برای همه کارگران نفتی
پارس جنوبی را از خواستههای خود میدانند و میگویند :با
توجه به وخامت اوضاع کرونا ،کارگران پیمانکاری در
بدترین شرایط ممکن هستند و در معرض ابتال قرار دارند.
سطح رعایت پروتکلهای ایمنی در کانکسهای استراحت،
محل سرو غذا و سرویسهای رفت و آمد بسیار پایین است
و کارگران به سادگی آلوده میشوند .کارگران پیمانکاری
نفت مدتی است که با ایجاد هشتگِ "نه به پیمانکاران"
خواستار حذف شرکتهای واسطه در صنایع نفت و گاز
کشور شدهاند.

گسترش هر چه بیشتر اعتصاب

پیمانکاری پاالیشگاه اصفهان

شماره  ،90پانزدهُم تیر 1400
تجمع کارگران بخش دفع آفات شرکت
نیشکر هفت تپه
از پنجم تیر ماه کارگران بخش دفع آفات شرکت نیشکر
هفت تپه نسبت به عدم تمدید قراردادهایشان دست به
اعتصاب زدند .روز دوشنبه  1۴تیر ماه ،در نهمین روز
اعتصاب کارگران بخش دفع آفات ،جمعی از کارگران
بخش دفع آفات شرکت نیشکر هفت تپه ،برای چندمین
روز متوالی در محوطه این شرکت تجمع اعتراضی بر پا
کردند .بر اساس این گزارش ،تجمع این کارگران در
اعتراض به عدم تمدید قراردادهایشان صورت گرفته است.

همبستگی رانندگان حمل و نقل از اعتصاب
کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی

روز دوشنبه  ۷تیر ماه ،کارگران پیمانکاری پاالیشگاه
اصفهان ،میگویند :تعداد زیادی از ما هنوز حقوق برج یک
سال جاری را دریافت نکردهایم .این کارگران که در
پروژههای مربوط به تجهیز و ساخت پاالیشگاه مشارکت
دارند ،از مقامات مسئول درخواست دارند نظام پرداخت
حقوق کارگران پیمانکاری را زیرنظر داشته باشند و اجازه
ندهند که پیمانکاران حقوق کارگران را با این اندازه تاخیر
بپردازند .کارگران پیمانکاری میگویند :در این شرایط
اقتصادی باید حقوق کارگران به موقع پرداخت شود تا
زندگی آنها به مشکل برنخورد و بتوانند از پس هزینههای
یومیه زندگی بربیایند .اعتراض کارگران در حالی صورت
گرفته که دفتر پاالیشگاه اصفهان ،هیچ پاسخی در ارتباط
با این اعتراض و دالیل آن ارائه نداد.

روز پنجشنبه  1۰تیر ماه ،در بیانیه اتحادیه تشکلهای
کامیونداران و رانندگان سراسر ایران آمده است :اعتصاب
سراسری کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی در
اعتراض به دستمزد پایین و شرایط سخت و طاقت فرسای
کاری معیشتی ،از روز  2۹خرداد آغاز شده و روزانه در حال
گسترش است .این اعتصاب در ادامه سلسله اعتراضات
اقشار زحمتکش جامعه صورت گرفته و علیه فساد
سیستماتیک و چپاول و به هدر دادن سرمایههای عمومی
کشور و فقر و تورم و بیکاری ناشی از آن است .ما
رانندگان حمل و نقل جاده ضمن حمایت از تمامی
خواستههای برحق کارگران پیمانی از کارگران رسمی نیز
درخواست مشارکت در این اعتصاب را داریم چراکه همگی
یک درد مشترک دارند و همینجا نیز اعالم میکنیم در
راستای حمایت از این حرکت اعتراضی اگر به مطالبات این
کارگران شریف و زحمتکش رسیدگی نشود و خواستههای
برحق آنها برآورده نگردد  ،ما رانندگان نیز در سراسر کشور
به این اعتصاب خواهیم پیوست.

تجمعات اعتراضی در  ۵استان درباره
گرانی علوفه و بحران تولید شیر

کارگران پیمانی نفت
روز سه شنبه  15تیر ماه ،با پیوستن کارگران  5شرکت
بزرگ دیگر ،تعداد واحد های اعتصاب کننده به عدد 8۷
رسید.

خواسته کارگران اعتصابی شرکتها و
پاالیشگاهها و نیروگاهها
کارگران پیمانی پاالیشگاهها ،پتروشیمیها و نیروگاهها در
این اعتصابات ،افزایش دستمزد به  12میلیون تومان در ماه
و تغییر نوبت مرخصی به  2۰روز کار و  1۰روز مرخصی،
پرداخت به موقع دستمزدها ،کوتاه شدن دست پیمانکاران
از صنعت نفت و لغو اخراج کارگران و قوانین بردهوار
مناطق آزاد اقتصادی را درخواست کردند .رعایت
استانداردهای بهداشتی ،محیطزیستی و ایمنی محیط کار،

اعتصاب کارگران خط مترو هشتگرد در
اعتراض به عدم دریافت حقوق و بیمه
صبح روز سه شنبه  15تیر ماه ،شماری از کارگران
نگهداری خط  5متروی تهران ،گفتند :بیش از  15۰نفر
هستیم که با پرداخت نشدن حقوقمان از فروردین ماه سال
جاری دچار مشکالت معیشتی شدهایم .کارگران معترض
در این تجمع افزودند :جدا از حقوق معوقه در حال حاضر
حق بیمه کارگران نیز از بهمن ماه سال ۹۹به تامین
اجتماعی پرداخت نشده است .در اعتراضات گذشته که
آخرین آن روز شنبه  22خرداد ماه برگزار شد ،مسئوالن
وعده پرداخت بخشی از مطالباتمان را دادند که تاکنون
عملی نشده است .کارگران معترض تحت مسئولیت یک
شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستند .

به دنبال گرانی علوفه برخی از دامداران استانهای یزد،
فارس ،کرمان ،اصفهان و خراسان رضوی در روزهای
گذشته اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردهاند .در
همین رابطه روز دوشنبه  ۷تیر ماه ،مدیرعامل اتحادیه
دامداران استان کرمان ،در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا،
علت اعتراض دامداران در این استان را افزایش شدید
قیمت علوفه در شرایط خشکسالی و باال بودن قیمت حمل
و نقل ذکر کرد و گفت :قیمت تمام شده شیر با قیمت
مصوب دولت همخوانی ندارد .قاچاق علوفه به کشورهای
همسایه ایران به ویژه ترکیه و عراق نیز از دیگر دالیل
افزایش قیمت علوفه می باشد .امروز دوشنبه همچنین
ویدئوهایی از تجمعات اعتراضی در استانهای فارس و یزد
منتشر شده است که در آن کشاورزان میگوید شیر از کاه
است.
شده
ارزانتر

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!
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کارگران بیش از  ۶۰شرکت در  ۸استان
ایران دست به اعتصاب زدهاند
در تداوم اعتصاب سراسری کارگران پیمانی بر اساس
گزارشات منتشر شده کارگران بیش از  6۰شرکت در 8
استان ایران دست به اعتصاب زدهاند .بر اساس این
گزارش ،برخی از منتشرکنندگان خبرهای اعتصاب با
تهدیدهای قضایی و امنیتی روبهرو شدهاند .حدود 12۰
هزار نفر در صنعت نفت ایران با قرارداد پیمانکاری و 3۴
هزار نفر با قرارداد موقت کار میکنند که به گفته
اعتصابکنندگان تاکنون "چند ده هزار نفر" از آنان به
"کمپین  "1۴۰۰پیوستهاند .شورای سازماندهی اعتراضات
کارگران پیمانی نفت روز یکشنبه در دومین بیانیه خود
نوشت :خواست محوری ما کارگران نفت ،چه رسمی و
چه غیررسمی ،افزایش دستمزدهاست.

تجمع اعتراضی پرستاران تامین اجتماعی
برای رسیدگی به حقوق خود
روز سه شنبه  15تیر ماه ،پرستاران تامین اجتماعی به
منظور پیگیری حقوق خود ،مقابل سازمان تامین اجتماعی
تجمع کردند .پرستاران به پرداخت پول بابت  ۴درصد ما
بهالتفاوت حق بیمه برای بازنشستگی زودتر از موعد در
مشاغل سخت و زیانآور اعتراض دارند .آنها میگویند باید
چیزی در حدود  5۰میلیون تومان و بیشتر (بسته به سنوات
سخت و زیان آوری) به سازمان در مقام کارفرما پرداخت
کنند .پرستاران همچنین خواهان رسیدگی دیوان عدالت
اداری به درخواست خود برای ابطال آرایی هستند که دست
سازمان تامین اجتماعی را برای دریافت پول بابت
بازنشستگی زودتر از موعد بازمیگذارد .پرستاران مرد هم
بهعدم احتساب سنوات بیمهپردازی خود در ایام خدمت
سربازی در سوابق بیمهای مربوط به بازنشستگی پیش از
موعد ،اعتراض دارند و میگویند که سازمان سوابق آنها را
عادی محسوب میکند.

تجمع در اعتراض به عدم پرداخت چندین
ماه دستمزد  1۲۰کارگر اتوبوسرانی آبادان
روز سه شنبه  15تیر ماه ،کارگران معترض اتوبوسرانی
آبادان گفتند :پرداخت دستمزد حدود  12۰کارگر پیمانی
اتوبوسرانی شهر آبادان ،چندین ماه به تاخیر افتاده است ،به
همین دلیل روز دوشنبه  1۴تیر ماه ،شماری از کارگران
مقابل سازمان اتوبوسرانی دست به تجمع اعتراضی زدند.
این کارگران پیمانکاری که در حرفههایی همچون
رانندگی ،تعمیرات موتوری و ستادی مشغول کارند ،بابت
مطالبات سال جاری طلبکارند و هنوز بخشی از مطالبات
سال  ،۹۹خود را دریافت نکردهاند .کارگران معترض
خواستار مستقیم شدن قراردادهای شغلی خود و برداشته
شدن پیمانکار هستند و می گویند :در ساختار کنونی
بخشی از درآمدهای ما درحالی به پیمانکار اختصاص پیدا
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میکند که مالکیت تمام خودروها و وظیفه تامین تمامی
هزینههای مربوط به آنها برعهده سازمان اتوبوسرانی
آبادان است .کارگران پیمانکاری اتوبوسرانی آبادان خواهان
آن هستند تا مانند همکاران رسمی خود به صورت قرارداد
مستقیم همکاری خود را با این شرکت ادامه دهند و بتوانند
از مزایای ویژهای همانند پاداش ،حق طرح طبقهبندی
مشاغل و… برخوردار شوند.
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جان باختن  ۲کارگر معدن بر اثر ریزش
معدن نمک در گرمسار

حمایت فعالین مدنی اردبیل از اعتصاب
کارگران ایران
روز پنجشنبه  1۰تیر ماه ،فعالین مدنی ترک در اردبیل در
اعتراض به وضعیت کارگران و اعالم همبستگی با
اعتصابات گسترده و مطالبات به حق آنها اقدام به تهیه و
نصب صدها پوستر در سطح این شهر کردند .این پوسترها،
رنج کارگران و بیعدالتی اجتماعی علیه طبقه کارگر در
ایران را به دو زبان ترکی و فارسی به تصویر کشیده است.

جان باختن و زخمی شدن  ۲کولبر با
شلیک مستقیم هنگ مرزی

روز دوشنبه  31خرداد ماه ،در جریان ریزش معدن نمک
در کیلومتر  25آزادراه گرمسار به قم  2 ،کارگر جان خود را
از دست دادند .بر اساس گزارش منتشره ،این  2کارگر
هنگامیکه در داخل معدن درحال کار بودند ،معدن ریزش
کرده و زیر آوار گرفتار شدند .به گفته شاهدان عینی به
دلیل نبود امکانات ،نیروهای امداد پیکر این  2کارگر را
بعداز چند ساعت از زیر آوار بیرون آوردند .در استان سمنان
نیز در سال  1۴۰۰یک حادثه مرگبار معدنی اتفاق افتاد و
طی آن  2معدنچی معدن زغال سنگ طرزه زیر آوار گرفتار
شدند و پیکر آن ها بعد از حدود یک هفته پیدا شد.

تجمع اعضای کمپین حمایت از معلوالن در
مقابل سازمان برنامه و بودجه

روز چهارشنبه  ۹تیر ماه ،بر اساس گزارش رسیده به کولبر
نیوز نیروهای هنگمرزی رژیم در ارتفاعات تهته هورامان
به سوی دستهای از کولبران آتش گشودند که در نتیجه آن
یک کولبر اهل کانیدینار مریوان جان خود را از دست داده
و کولبر دیگری اهل روستای تفلی زخمی شده است که در
وضعیت وخیمی قرار دارد .نامبرده جهت مداوا به مراکز
درمانی منتقل شده است.

روز دوشنبه  1۴تیر ماه ،اعضای "کمپین حمایت از
معلوالن" به خاطر خلف وعده سازمان برنامه و بودجه در
تخصیص اعتبارات حمایت معیشتی از معلوالن مقابل
سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند .به گفته معترضان؛ بر
اساس وعده محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و
بودجه ،قرار بود حداقل  3میلیارد ریال جهت اجرای قانون
حمایت از معلوالن اختصاص یابد و این رقم صرف اجرای
جزء ( )1بند (و) تبصره ( )2قانون بودجه سال  1۴۰۰شود.
حمایت از معیشت معلوالن در قالب اعتبارات دولتی یکی از
مهمترین خواستههای این جامعه از دولت است .معترضین
در این تجمع عالوه بر طرح این خواسته ،خواهان اجرای
کامل قانون حمایت از معلوالن هستند.

کارگران پیمانکاری پارس جنوبی
نگران امنیت شغلی

تجمع گروهی از مردم در شهرهای مختلف

به گزارش روز سه شنبه  15تیر ماه ،به گفته کارگران ،پس
از اینکه کارگران متخصص در اعتراض به وضعیت خود
دست از کار کشیدند ،شرکت ،تصمیم به استخدام نیروی
جدید میگیرد ولو اگر دانش و مهارت کافی نداشته باشند.
نکته قابل توجه این است که این استخدام برای
متخصصان سیستم پاپینگ و جوشکاران با کدهای مختلف
صورت میگیرد آنهم در شرایطی که هیچ نیروی
متخصصی حاضر نیست با چنین سطح دستمزدی به
کارهای تخصصی روی بیاورد.

در مقابل اداره برق و یا میدان اصلی شهر

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

به گزارش هرانا ،یکشنبه شب  13تیر ماه ،گروهی از مردم
در برخی از شهرستان های استان گلستان از جمله
گنبدکاووس ،بندرگز ،بندر ترکمن و آققال و همچنین
شهرستان کازرون در استان فارس ،در اعتراض به قطعی
مکرر ،طوالنی مدت و خارج از برنامه برق ،در این شهرها
تجمع کردند .در شهر گنبد کاووس تجمع مردم با حضور و
استقرار نیروی انتظامی در محل تجمع و سطح شهر همراه
بوده است.
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کارگران شهرداری خرمشهر به عدم

اعتصاب و اعتراضِ جمعی از نیروهای

عدم اجازهی ورود کارگران الستیک پارس

پرداخت  ۶ماه دستمزد ها معترضند!

خرید خدمت اورژانس اجتماعی

ساوه به شرکت و بالتکلیفی آنها

روز سه شنبه  15تیر ماه ،جمعی از نیروهای خرید خدمت
اورژانس اجتماعی گفتند :دو ،سه روز است برخی از
نیروهای خرید خدمت اورژانس اجتماعی در اعتراض به
معوقات مزدی و شرایط شغلی خود به ماموریت نرفتهاند و
بعد از اعالم ماموریتهایی مثل خودکشی و کودکآزاری،
سازمان مجبور شده نیروهای قراردادی خود را برای
پوشش ماموریت اعزام کند .تا جایی که ما خبر داریم تا
امروز سه شنبه نیروهای خرید خدمت  5مرکز به ماموریت
نمیروند .اولین واکنش سازمان شهر تهران مثل همیشه
این بوده است که مسئوالن اسامی افرادی را که دست از
کار کشیدهاند را اعالم کنند .ما هنوز واکسن کرونا دریافت
نکردهایم.

روز چهارشنبه  ۹تیر ماه ،برخی از کارگران الستیک پارس
ساوه گفتند :از روز شنبه  22خرداد ماه ،تعدادی از کارگران
اجازهی ورود به شرکت را ندارند و تا امروز چهارشنبه  ۹تیر
ماه ،بالتکلیف ماندهاند .درحالیکه قرار بود مطالبات
کارگران طی دو دوره یعنی در  15اردیبهشت ماه و 15
خرداد ماه پرداخت شود اما بخشی از این مطالبات در دور
اول پرداخت اما در دور دوم پرداخت نشده بود که در پی
این موضوع کارگران در روز شنبه  22خرداد ماه ،دست به
اعتراض زدند .درهمان روز به تعدادی از کارگران اجازهی
ورود به شرکت داده نشد .این کارگران خواستار بازگشت به
کار هستند.

روز شنبه  12تیر ماه ،کارگران مجموعه شهرداری خرمشهر
در استان خوزستان دست به تجمع اعتراضی زده و گفتند:
مشکالت معیشتی و عدم پرداخت مطالبات ،مشکالت
بسیاری برای خانوادههای آنها به وجود آورده است .آنچه
کارگران شهرداری خرمشهر هر ماه به عنوان دستمزد
میگیرند حداقلهای مزدی قانون کار است اما این
حداقلها کفاف معیشت آنها را نمیدهد .از طرفی حقوق
کارگران تنها یکبار در سال افزایش پیدا میکند و آن یکبار
هم به گونهای تعیین میشود که با هزینههای زندگی و
نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.
در ادامه این تحمع اعتراضی بار دیگر روز دوشنبه  1۴تیر
ماه ،کارگران شهرداری خرمشهر نسبت به تاخیر در
پرداخت معوقات مزدی خود اعتراض نمودند .به گفته
کارگران ،پرداخت حقوق کارگران در گرو وصول ارزش
افزوده است .شهرداری از دولت بابت ارزش افزوده طلب
دارد و پرداخت مطالبات ما کارگران شهرداری خرمشهر
درگرو پرداخت ارزش افزوده از سوی دولت اعالم شده
است.

تجمع کارگران شیشه کاوه فلوت ساوه در
اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان
روز شنبه  12تیر ماه ،کارگران شیشه کاوه فلوت ساوه
گفتند :این کارگران که  2۰سال سابقه کار دارند ،خواستار
پرداخت  ۴درصد بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور و
برخورداری از مزایای بازنشستگی پیش از موعد شدند.
یکی از این کارگران میگوید :بعد از یک سال که کارگران
به همه ادارات دولتی و نماینده مجلس ساوه مراجعه کرده
و همه آنها به حق بودن خواسته کارگران بازنشسته مبنی
بر سخت و زیان آور بودن کارشان اذعان نمودند و وعدهی
رسیدگی دادند ،هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد در نتیجه مجبور
شدیم دست به دامان اداره کار ساوه شویم تا شاید صدای
دادخواهی ما را بشنوند و کاری برایمان صورت دهند .این
افراد شرایط بازنشستگی را دارند و سابقه بیمهپردازی آنها
در مشاغل سخت بیش از  2۰سال است .اگر در استان
نتوانیم به نتیجه برسیم مجبوریم باز به تهران بیاییم و از
نمایندگان مجلس بخواهیم صدای ما را بشنوند و به
وضعیت ما رسیدگی کنند.

جان باختن یک کارگر راهآهن زنجان
نرخ تورم در ایران به باالترین حد در ۲۶

حین هواگیریِ  ۲واگن قطار

سال گذشته رسید

روز یکشنبه  13تیر ماه ،یکی از کارگران راهآهن زنجان
هنگام هواگیری قطار الی  2واگن گیر کرد و در اثر فشار
بسیار شدید در همان لحظه جان خود را از دست داد.
کارگر جانباخته در ایستگاه راهآهن سلطانیه بخش باغ حلی
مشغول کار بوده است.

روز سه شنبه یکم تیر ماه ،مرکز آمار ایران در تازهترین
گزارش ماهانه خود خبر داد که تورم 12ماه منتهی به
خرداد امسال نسبت به دور مشابه پارسال به  ۴3درصد
رسیده است .این رقم باالترین میزان تورم ساالنه در ایران
از سال  13۷۴است ،یعنی زمانی که نرخ تورم به ۴۹.۴
درصد اوج گرفته بود .مرکز آمار ایران میگوید ،تورم اقالم
خوراکی بسیار بیشتر از دیگر اقالم و خدمات بوده است.
تورم ساالنه اقالم خوراکی و آشامیدنی در خردادماه به
حدود  52درصد رسیده است .در میان این گروه از کاالها
بیشترین رشد قیمت مربوط به روغن خوراکی بوده که
حدود  ۷۰درصد رشد کرده است و در ردههای بعدی
گوشت قرمز ،میوه و سبزیجات قرار دارند .البته این ارقام
مربوط به نرخ تورم ساالنه است ،یعنی رشد قیمتها در 12
ماه منتهی به خرداد نسبت به دور مشابه سال قبل ،اما
افزایش قیمتها در خود خردادماه نسبت به خرداد (تورم
نقطه به نقطه) پارسال بسیار بیشتر است .برای نمونه،
افزایش قیمت روغنهای خوراکی در خرداد امسال نسبت
به خرداد پارسال حدود  113درصد بوده است ،یعنی بیش
از دو برابر پارسال .همچنین قیمت نان و غالت نزدیک به
 51درصد رشد داشته و تورم گوشت قرمز هم حدود ۷۰
درصد بوده است .نرخ تورم نقطه به نقطه کل کاالها و
خدمات در کشور نیز در خردادماه به  ۴۷.6درصد رسیده
است .بر اساس ارزیابی صندوق بینالمللی پول ،ایران در
سال  ۹۹پس از ونزوئال ،زیمبابوه ،سودان ،سورینام و لبنان
بیشترین نرخ تورم را در جهان داشته است و امسال نیز
وضعیت کشور بدتر خواهد شد .بر اساس ارزیابی این نهاد
بینالمللی ،تورم پارسال ایران 36درصد بوده و امسال به
 3۹درصد اوج خواهد گرفت.دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه
در خرداد ماه  1۴۰۰برای دهکهای مختلف هزینهای از
 ۴2,3درصد برای دهک ششم تا  ۴۹.1درصد برای دهک
دهم است.

تجمع کارگران کارگاههای تعطیل شده
سنگکوبی در شهرستان نیریز

صبح روز چهارشنبه  2تیر ماه ،کارگران معترض
کارگاههای تعطیل شده سنگکوبی در شهرستان نیریز
گفتند :دلیل اعتراض آنها برهم ریختن فعالیت محل کار
شان در نتیجه حضور  2شرکت سنگکوبی است که با
حمایت مسئوالن پا به عرصه تولید در شهرستان
گذاشتهاند .در حال حاضر فعالیت  6کارگاه در شهرک
صنعتی حنا به دلیل حضور این  2شرکت متوقف شده و
حدود  1۰۰کارگر شاغل در آنها بیکار و کارگرانی که به
صورت غیرمستقیم با این واحدها همکاری داشتهاند،
بالتکلیف شدهاند .برای پیگیری وضعیت شغلیمان چندین
بار به نهادهای مختلف دولتی در شهرستان سر زدیم اما
پاسخی دریافت نکردهایم و در نهایت تصمیم گرفتیم
مطالبات خود را از طریق فرمانداری و تجمع اعتراضی
پیگیری کنیم.

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

ماهنامه کارگری
حمایت اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
از اعتصابات سراسری کارگران نفت
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درگیری جوانان بندرکرگان با

زنان دلیر روستای نقدی علیا جاده

مامورین تکاوری

اردبیل  -مشگینشهر را بستند!

روز یکشنبه  13تیر ماه ،پس از یورش نیروهای تکاوری
به تعمیرگاه هایی که در بندر کرگان ،قایق های سوختبران
را تعمیر میکنند ،جوانان به دفاع از خود پرداختند .یورش
گارد ویژه در حالی صورت می گیرد که در روزهای سخت
شیوع پاندمی کرونا بسیاری از مردم بیکار شده اند.

روز سه شنبه  8تیر ماه ،اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
با انتشار بیانیه ای ازاعتصابات سراسری کارگران شرکت
نفت و پتروشیمی و خواستههایشان حمایت کردند.

اعتصاب کارکنان رسمی پاالیشگاه آبادان
در کنار اعتصابهای کارگران پیمانکاری ،پروژهای و
روزمزد ،کارکنان رسمی پاالیشگاه آبادان نیز روز چهارشنبه
 2تیر ماه ،در اعتراض به نحوه افزایش دستمزدها و دریافت
مالیات مضاعف ،اعتصاب و تجمع کردند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت
واحدمقابل اداره مرکزی شرکت واحد

تجمع کارگران ابنیه فنی ناحیه آذربایجان

اتوبوسرانی تهران

شرقی در اعتراض به اخراج  ۲نفر از

صبح روز چهارشنبه  ۹تیرماه ،تجمع اعتراضی رانندگان
بازنشسته شرکت واحد دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات
شان درمقابل اداره مرکزی شرکت واحد شکل گرفت.
مطالبات بازنشستگان شرکت واحد عبارتند از :عدم پرداخت
کامل حق سنوات ،عدم پرداخت  ۴درصد حق بیمه کارهای
سخت وزیان آور از سوی مدیریت و عدم واریز  6درصد
حق کارگران از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران.
شعار کارگران بازنشسته چنین بود :کارگران بیدارند از
دزدی ها بیزارند ،سنوات قانونی حق مسلم ماست  ،مدیر
خیانت میکند شهردار حمایت میکند.

همکارانشان

جوانان بیکار قله چنعان کوت عبداهلل و
اعتراض به استخدامهای غیر بومی
روز جمعه  11تیر ماه ،جوانان معترض با پالکاردهایی با
شعار " اولویت حق استخدامی با نیروهای بومی است "،
"فاصلهی روستای قله چنعان با شرکت فوالد خوزستان
تنها یک متر است"" ،سهم ما از آالیندههای زیست
محیطی شرکت فوالد خوزستان فقط بیکاری است" مقابل
در ورودی صنایع فوالد اهواز جمع شدند و از مسئوالن
تقاضای بازنگری در امر استخدامیهای لیستی و غیر بومی
درصنایع فوالد و باقی شرکتها را داشتند.

تجمع اعتراضی گاوداران
شهرستان دامغان
روز سه شنبه  15تیر ماه ،تجمع گاوداران شهرستان
دامغان در اعتراض به قطعیهای مکرر برق و بی تفاوتی
مسئوالن مربوطه ،در مقابل اداره برق این شهرستان دست
به تجمع زدند .در جریان این حرت اعتراضی دامداران با
تخلیه شیر در خیابان خشم خود را از وضع موجود به
نمایش گذاشتند.

صبح روز دوشنبه  ۷تیر ماه ،کارگران خطوط ابنیه فنی
راهآهن آذربایجان شرقی در محور ریلی تبریز و مرند در
حمایت از  2همکار و نمایندگان اخراجی خود در ایستگاه
تبریز دست به تجمع اعتراضی زدند .کارگران گفتند:
ابوالفضل صدیقی از کارگاه تبریز و حامد جانشکار هرزندی
از کارگران قراردادی و نماینده صنفی سابق کارگران ابنیه
فنی راه آهن آذربایجان شرقی است که از ابتدای تیر ماه
سال جاری به مدت  ۷روز است اجازه حضور در محل کار
خود را ندارند .این دو کارگر با  12سال سابقه کار از سه
سال پیش تا پایان اسفند  ۹۹از سوی کارگران ابنیه فنی
راه آهن آذربایجان شرقی به عنوان نماینده قانونی
کارگران ،مسئول پیگیری مطالبات صنفی کارگران بودند.
کارگران پیمانکاری ابنیه فنی راهآهن آذربایجان شرقی
اعتراض صنفی خود را با وعده بازگشت به کار دو همکار
اخراجی خود به پایان برده و به کار خود بازگشتند.

روز پنجشنبه  2۰خرداد ماه ،زنان روستای نقدی علیا در
اعتراض به کمبود آب آشامیدنی و عدم تحقق وعده
مقامهای مسئول برای تامین آب ،ضمن تجمع اعتراضی،
برای ساعاتی جاده اردبیل -مشگینشهر را بستند .این
دومینبار طی یک ماه گذشته است که اهالی روستای
نقدی علیا با بستن جاده مشگینشهر به اردبیل ،اعتراض
خود را به عدم تحقق وعده مقامهای استان اردبیل برای
رفع مشکل آب آشامیدنی این روستا ابراز کردند.

تجمع سرایداران مدارس مشهد
روز سه شنبه  8تیر ماه ،جمعی از خدمتگزاران و
سرایداران مدارس مشهد در مقابل ساختمان آموزش و
پرورش این شهرستان تجمع کردند .تجمع این شهروندان
در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات و مشکالتشان
صورت گرفته است .در ادامه این اعتراضات روز یکشنبه
 13تیر ماه ،نیز تجمعهایی از سرایداران و خدمتگزاران
مدارس استانهای مختلف کشور بر پایه فراخوان از پیش
اعالم شده در اعتراض به سطح نازل حقوق و دستمزد و
شرایط بد معیشتی مقابل ساختمان های وزارت آموزش و
پرورش رخ داد .سرایداران و خدمتگزاران تجمع کننده شعار
میدادند" :خدمتگذار میمیره ذلت نمی پذیره"" ،وزیر بیا
نگاه کن فکری به حال ما کن" و....

تجمع کارگران شرکت سیمان سپاهان در

اعتصاب کارگران شهرداری بیجار در

اعتراض به عدم پرداخت کارانه

استان کردستان به دلیل عدم دریافت

و بهره وری

مطالبات مزدی
بر اساس گزارش روز سه شنبه  8تیر ماه ،بیش از 5۰
کارگر شهرداری بیجار در استان کردستان دستکم  3ماه
حقوق و حدود  1۰ماه اضافه کاری پرداخت نشده دارند .از
قرار معلوم ،از شب یکشنبه  6تیر ماه ،زبالههای شهری
جمع آوری نشده است .بر اساس این گزارش ،این کارگران
صبح روز شنبه  5تیر ماه،نیز مقابل ساختمان شورای شهر
بیجار تجمع کرده اند .کارگران شهرداری بیجار میگویند:
مقامات شهرداری که از امکانات و مزایای باال برخوردارند،
هیچ توجهی به مطالبات کارگرانی ندارند که سه ماه است
سفرههایشان خالی مانده است.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

روز سه شنبه یکم تیر ماه ،کارگران شرکت سیمان
سپاهان واقع در اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت
کارانه و بهره وری در محل کار خود دست به تجمع زدند.
به گفته یکی از کارگران معترض پس از آنکه سپاه
پاسداران مالک این کارخانه شد و سیمان سپاهان جزو
هلدینگ غدیر گردید ،مالکان جدید ،تمامی مزایای پرسنل
را قطع کردهاند .به گفته این کارگر معترض ،تاکنون
چندین بار برای احقاق حقوق خود دست به تجمع و
اعتراض زده اند .این درحالی است که مالکان وابسته به
سپاه ،کارگران معترض را توسط حراست کارخانه ،تهدید به
اخراج نمودهاند.
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تجمع اعتراضی کارکنان قرار دادی معین

ترک تحصیل بیش از  3میلیون دانشآموز

گسترش اعتصابات کارگری در کشور

هلدینگ خلیج فارس دربندر ماهشهر

در ایران

روز جمعه  ۴تیر ماه ،اعتصاب کارگران پیمانکاری ،پروژهای
و روزمزد صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی با پیوستن
گروههای دیگری از کارگران جنوب کشور به آن گسترش
یافت .بر اساس این گزارش ،یک فدراسیون بین المللی
کارگری که دهها میلیون کارگر در صنایع اتومبیلسازی،
فوالد ،نفت و پتروشیمی و نساجی در کشورهای سراسر
جهان را نمایندگی میکند ،حمایت خود را از کارگران
اعتصابی در ایران اعالم کرد .کارگران پیمانکاری و
پروژهای پتروپاالیش کنگان ،اورهال  15و  16در پارس
جنوبی ،رادیوگراف نیروگاه بیدخون و تلمبهخانه شماره 5
بندرعباس در روز جمعه  ۴تیر ماه ،به اعتصاب کارگران
نفت پیوستند.

روز پنجشنبه  1۰تیر ماه ،کارکنان مدت معین شرکتهای
زیرمجموعه هلدینگ خلیجفارس در اعتراض به
سیاستهای مدیران هلدینگ و اجرا نشدن قوانین مصوب
برای بهبهود معیشت و افزایش حقوق خود در مقابل
ورودی سایت یک منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دست
به تجمع اعتراضی زدند.

اعتراض کارگران روزمزد پتروشیمی چوار
ایالم نسبت به شرایط بد شغلی خود
روز چهارشنبه  2تیر ماه ،کارگران روزمزد پتروشیمی چوار
ایالم گفتند :از اینکه مدتها در انتظار دریافت حقوق نصفه و
نیمه و روزمزدی خود باشیم ،دیگر به ستوه آمدهایم .چرا
حقوق کارگر روزمزد را به محض اتمام کار نمیپردازند؟!
دلیل اصلی اعتراض ما نامعلوم بودن تکلیفمان است .چرا
مثل سایر نیروها با ما قرارداد نمیبندند .برخی از ما بیش از
 8سال سابقه کار داریم آن وقت هنوز باید روزمزدی کار
کنیم و چند ماه در انتظار پرداخت حقوق روزمزدی خود
باشیم .یکی از کارگران میگوید :آیا خون یک کارگر
رسمی از خون ما رنگینتر است؟ آیا نباید برابری و عدالت
میان کارگران برقرار باشد؟

اعتراض کارگران روزمزدی شرکت پاالیش
نفت تهران به اجرا نشدن مفاد قرارداد

روز چهارشنبه  2تیر ماه ،کارگران روزمزدی که در "شرکت
پاالیش نفت تهران" کار میکردند ،به اجرا نشدن بخشی
از مفاد قرارداد خود اعتراض کردند .کارگران معترض با
پیمانکار بر سر دستمزدی مشخص توافق کرده بودند اما
دستمزدی که به آنها پرداخت شده ،با دستمزد توافقی که
به ازای هر روز کار باید پرداخت میشد ،تفاوت دارد.
همچنین به دلیل اعتراضهای روز سه شنبه یکم تیر ماه،
کارگران اعالم کردند که قرارداد بخشی از آنها لغو شده
است .

اعتصاب کارگران پروژهای و پیمانکاری
عسلویه با خواست برآورده شدن
مطالبات خود
روز چهارشنبه  2تیر ماه ،جمعی از کارگران پروژهای و
پیمانکاری عسلویه در اعتراض به شرایط نامناسب شغلی
دست از کار کشیده و در محیط کار خود حاضر نشدند .این
کارگران با بیان اینکه باید  2۰روز کار و  1۰روز مرخصی
برای همه کارگران رعایت شود ،خواستار توجه به برابری
دستمزد و افزایش مزد و مزایای مزدی کارگران پروژهای
شدند .کارگران با بیان اینکه حقوق یک کارگر رسمی
بسیار بیشتر از کارگران پیمانکاری است ،خواستار حذف
پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم شدند .

روزنامه همشهری در گزارشی به تاریخ  26خرداد نوشت:
در سال تحصیلی  13۹۹ - 1۴۰۰بیش از  3میلیون
دانشآموز در ایران به دلیل فقر مالی و نبود امکانات
آموزشی و تحصیلی ،ترک تحصیل کردهاند .همچنین بر
اساس گزارشی که سازمان جهانی کار و یونیسف ،اخیرا
(روز شنبه  22خرداد ماه)منتشر کردهاند ،یکی از هر 1۰
کودک در سراسر دنیا ،کودک کار است .حدود نیمی از این
کودکان کار ،به کارهایی اشتغال دارند که برای سالمتی،
امنیت و رشد روان آنها ،خطرناک است.

اعتصاب کارگران صنعت نفت ایران و
عکس العمل مسئوالن وزارت نفت
روز پنجشنبه  3تیر ماه ،در پنجمین روز اعتصاب گسترده
کارگران صنعت نفت و پتروشیمی ایران ،رئیس کمیسیون
انرژی مجلس به خبرگزاری فارس گفته است که یکشنبه
آینده در کمیسیون تلفیق با حضور وزیر نفت ،مدیرعامل
شرکت ملی نفت و مسئوالن دستگاههای نظارتی از قبیل
دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ،مشکالت کارگران را
بررسی خواهیم کرد و این اطمینان را به کارگران و
متخصصان تالشگر صنعت نفت میدهیم که کمیسیون
انرژی با درک شرایط ،به دنبال احقاق حق آنهاست و
راهکارهای قانونی را برای رفع نگرانی آنها به کار میبندد.

اعتصاب و تجمع کارگران الستیک پارس
ساوه در اعتراض به عدم تعهد کارفرما
روز سه شنبه یکم تیر ماه ،یکی از کارگران الستیک
پارس میگوید :در اسفند سال قبل قرار بود موضوع
صندوق پس انداز به خوبی حل شود و کارفرما اندوختهی
کارگران را به آنها برگرداند اما متاسفانه از  ۷۰۰کارگر
فقط  2۰۰نفر پسانداز صندوق را گرفتهاند و تسویه حساب
کردهاند .حتی طرح طبقهبندی به درستی اجرایی نشده
است .این کارگران انتظار داشتند امروز حقوق خردادماه
آنها پرداخت شود اما با وضعیت به وجود آمده واقعاً
نمیدانند چه اتفاقی میافتد از دیروز عصر دوشنبه 31
خرداد ماه ،در کارخانه را قفل زدهاند و کارگران را به
مجموعه راه نمیدهند! کارگران یک هفته تمام در اعتراض
به نامشخص بودن وضعیت صندوق پس انداز دست از کار
کشیدند.

خواست کارگران سیمبانِ خط گرم در
شرکت توزیع برق کشور
حذف پیمانکاران تامین نیروست
روز چهارشنبه  2تیر ماه ،کارگران شاغل در شرکت توزیع
برق کشور گفتند :حدود  2هزار کارگر در شرکت توزیع برق
کشور به عنوان سیمبان خطوط گرم و سرد زیر نظر
پیمانکاران مختلف مشغول کار هستند که از این تعداد
نیمی از آنها در خط گرم فعالیت دارند که در تمامی این
سالها بخشی از مطالبات مزدی آنها توسط پیمانکاران
برداشت میشود .پیمانکار تامین نیرو در مقام کارفرما به
هیچیک از تعهدات مزدی خود در قبال کارگران سیمبان
خط گرم عمل نکرده و آنها از حداقلهای مزدی و امنیت
جانی محرومند .ما از بسیاری از مزایای قانونی محروم
بودهایم .یکی از این محرومیتها ،دریافت حداقل دستمزد
مصوب شورای عالی کار بدون دریافت اضافه کاری،
تعطیل کاری جمعه کاری و سایر آیتمهایی است که باعث
افزایش حقوق میشود .شرکت توزیع برق میتواند با حذف
پیمانکاران تامین نیرو با کارگران سیمبان قرارداد مستقیم
ببندد .ما کارگران انتظار داریم منابع مالی که هر ماه با
وجود پیمانکاران از دریافتی ماهانهمان کسر میشد به
کارگران بازگردد و با این اتفاق شاهد افزایش انگیزه در
کارگران خواهیم بود .همچنین شرکت توزیع برق میتواند
همه این منابع مالی بدست آمده را صرف مشکالت زیر
بنایی خطوط برق کشور کند.

جان باختن یک کارگر ساختمانی حین کار
در اثر سقوط از ارتفاع داربست در مراغه
روز جمعه  ۴تیر ماه ،فرمانده انتظامی شهرستان مراغه
گفت :یک کارگر ساختمانی حین کار بر روی داربستهای
فلزی از ارتفاع سقوط کرده و به دلیل شدت جراحات وارده
جان خود را از دست داد .این حادثه در شهر مراغه استان
آذربایجان شرقی رخ داد.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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خود نیست .چندی پیش ،پلیس تهران از کشف حدود ۷
هزار ماینر در این کارخانه خبر داد و این مجموعه را به
عنوان بزرگترین مجموعه تولیدی رمز ارز کشور معرفی
کرد .بازنشستگان این مجموعه تصریح کردند ۷ :هزار
دستگاه روزانه  ۹بیتکوین استخراج میکنند .در حال
حاضر ،قیمت بیتکوین به شکل عجیبی سقوط کرده،
قیمت هر عدد از آن 2۹هزار دالر است .اگر مزرعه از تمام
ظرفیت خود استفاده کند ،دستکم  5میلیارد و 22۰
میلیون تومان درآمد دارد.

به گزارش روز یکشنبه  6تیر ماه ،کارگران شرکت هپکو
ماههاست که در انتظار بازشدن تمام قفلها بعد از تهاتر
بدهیهای  12۰۰میلیارد تومانی و گرفتن سفارشات ساخت
برای تولید ماشین آالت سنگین می باشند .در این انتظار
طوالنی ،اخباری منتشر میشود که بر آتش اعتراضات
کارگران میدمد :روز شنبه  5تیر ماه ،جانشین فرمانده
انتظامی استان مرکزی از کشف یک دستگاه لیفتراک
قاچاق به ارزش  1۰میلیارد ریال در اراک خبر داد .کارگران
با شنیدن این خبر میگویند :یکی نیست بپرسد این
دستگاه که هپکو سابقه و توانایی تولیدش را دارد ،مگر
کوچک است که از مرزهای کشور رد شده و تا اینجا
رسیده؟! لطفاً همه مجاری ورود ماشیناالت سنگین را
ببندید ،چه واردات قانونی و چه قاچاق .هرچه که هپکو
میتواند بسازد ،اجازه بدهید تا بسازد؛ رونق تولید فقط به
این شیوه محقق میشود.

تجمع و درگیری کشاورزان در سازمان آب

لیفتراک قاچاق به کشور
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و خدماتی در شهرک صنعتی زرنق فعالند که با مشکل
قطعی برق مواجهند .اکثر این واحدها به دلیل وقوع این
مشکل ناچار هستند با کاهش تعداد شیفتها از فعالیت
روزانه کارخانه بکاهند و در برخی از واحدها هم از انجام
شیفتهای اضافهکاری خبری نیست .مشکالت واحدهایی
که بیشتر از دیگر کارخانهها به برق نیاز دارند ،بغرنجتر
است و اگر همین روال ادامه یابد ،قطعا با مشکالت
جدیتری روبهرو خواهند شد.

دولت روحانی فوقالعاده ویژه مدیران را
منطقهای اصفهان

روز دوشنبه  ۷تیر ماه ،تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان
به درگیری با نیروهای انتظامی کشیده شد .در یکی از فیلم
هائی که در فضای مجازی در این رابطه پخش شده نشان
داده می شود که فیلم بردار می گوید " :من دارم از
اتاق جلسه فیلم میگیرم ،مردم نرده ها را
شکستند و برای بازگشایی آب زاینده رود دارند

اخراج  ۲۵۰کارگر کارخانه
لولهسازی ماهشهر
روز چهارشنبه  1۹خرداد ماه ،فریدون بندری فرماندار
ماهشهر ،در یک برنامه تلویزیونی درباره اخراج  25۰کارگر
کارخانه لولهسازی ماهشهر گفت :مدیران کارخانه دلیل این
کار را کاهش فروش عنوان کردهاند ولی "تعدیل نیرو باید
با مالحظه"انجام شود .بنابراین از نظر دولت روحانی اخراج
کارگران و محروم کردن آنها از هست و نیست ،در اساس
ایرادی ندارد اما باید با "مالحظه" انجام شود که به
اعتراض و اعتصاب نیانجامد.

عدم دریافت چکهای ضمانتی
بازنشستگان از بانک
علیرغم وعدههای کارفرما
روز شنبه  5تیر ماه ،بازنشستگان شرکت پارس متال
گفتند :در حال حاضر 135 ،نفر به دلیل پرداخت نشدن
اقساط بانکی از سوی کارفرما موفق به دریافت چکهای
خود نشدهاند .سال  ،۹۴علیرضا نیکویی (مدیرعامل روزنامه
قانون) با خرید بخش عمدهای از سهام شرکت ،سهامدار
اصلی این مجموعه میشود .بر اساس این گزارش ،کارفرما
درآمد باالیی دارد اما حاضر به تسویه حساب اقساط معوقه

وارد محوطه می شوند".

اخراج  ۲نفر از راهبران قراردادیِ شرکت
بهرهبرداری مترو
به گزارش روز دوشنبه  ۷تیر ماه 2 ،نفر از راهبران
قراردادی شرکت بهرهبرداری مترو به دلیل شرکت در
تجمعات اعتراضی از کار بیکار شدند .این راهبران تا پایان
شهریور ماه با شرکت بهرهبرداری مترو قرارداد دارند .اما
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو مدعی شدکه :نمیدانم
به چه دلیلی از کار منفک شدهاند اما واقعیت این است که
در ارتباط با راهبران و یا تجمع راهبران کسی اخراج نشده
است.

تهدبد شغلی کارگران شاغل در شهرک
صنعتی زرنق به دنبال قطعی مکرر برق
روز یکشنبه  13تیر ماه ،یکی از کارگران شاغل در شهرک
صنعتی زرنق در شهرستان هریسِ استان آذربایجان شرقی
گفت :بیش از هزار کارگر در شهرک صنعتی زرنق
شهرستان هریس مشعول کارند که امنیت شغلی برخی از
آنها به دلیل قطعی مکرر برق به خطر افتاده است .بر
اساس گزارش این کارگر :بیش از ۴۰واحد تولیدی ،صنعتی

 ۲برابر کرد
به گزارش روز سه شنبه  15تیر ماه ،دولت دوازدهم با
اصالح یک مصوبه دولت نهم ،شرایط را برای افزایش
حقوق جدیدِ مدیران فراهم کرد .البیگری مدیران دولتی
ظاهراً نتیجهبخش بوده است .هیئت وزیران به پیشنهاد
شماره  1۷۴2۴مورخ  1۴۰۰/۴/5سازمان اداری و
استخدامی کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به
استناد ماده ( )6۷قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب
 -1386تصویب کرد :امتیاز فوقالعاده مدیریت هر یک از
عناوین مدیریت و سرپرستی موضوع تبصره ( )2ماده ()65
قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب  -1386متناسب
با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها ،حیطه سرپرستی و
نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط
موضوع جدول شماره ( )2بند ( )2بخشنامه شماره
 2۰۰/1۴5۹3مورخ  1388/2/21معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) به شرح جدول
اصالح میشود.

 1۷ماه حقوق کارگران آبدار در چهار
محال بختیاری پرداخت نشده است
روز چهارشنبه  2تیر ماه ،یکی از کارگران آبدار در استان
چهارمحال بختیاری گفت :کارگران آبدار استان که در
بخشهای مختلف در نگهداری تاسیسات آبرسانی تحت
مسئولیت پیمانکار فعالیت دارند ،حدود  1۷ماه دستمزد و
سایر مزایا را از کارفرمای خود طلبکارند .به غیر از معوقات
مزدی 3 ،تا  ۴ماه است که حق بیمه کارگران آبدار چهار
محال بختیاری به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است
و کارگران نگرانند که این مطالبات در ماههای آینده
افزایش پیدا کند .بر اساس این گزارش کارگران میگویند:
به ما کارگران آبدار بیتوجهی میشود که در شرایط بد
اقتصاد فعلی که همه چیز بیش از اندازه گران شده و ما در
حال تجربه کردن شرایط بد معیشتی هستیم ،مسئوالن آبفا
وعده کردهاند یک ماه از طلب مزدی و بیمهای کارگران را
در ماه جاری بپردازند .پیمانکاران مدعی اند که تامین
نشدن منابع مالی ،باعث این امر شده است .اما واقعیت این
است که کارگران آبدار بعد از  1۰تا  2۰سال سابقه کار
هنوز وضعیت شغلی ،حقوقی و بیمهای مشخصی ندارند.

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
"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

آدرس پست الکترونیکی:

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

E-Mail:
ipfg@hotmail.com

می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب
قتل عمد می نامیم .هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در
چنان 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 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

چریکهای فدائی خلق ایران

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 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")

برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقۀ کارگر!

