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اعتراض  ۳هزار کارگر شهرداری رشت

در باره زندگی رفیق شهید،
محمد رضا یثربی

سرسخن:
"مزد توافقی" ،تعرض جدید
سرمایه داران به کارگران
در اواخر شهریور ماه سال جاری 38 ،نماینده مجلس
ارتجاع با ارائه طرحی خواهان تغییر قانون کار از طریق
اضافه شدن یک تبصره به ماده  41این قانون که در رابطه
با تعیین حداقل دستمزد کارگران می باشد ،شدند .بر اساس
طرح ارائه شده از طرف این "نمایندگان" دستمزد کارگران
در روستا ها و در واحد هائی که کمتر از ده کارگر دارند از
شمول ماده  41قانون کار خارج شده و توافقی می گردد.
البته باید بدانیم که منظور پیشنهاد دهندگان این طرح از
روستاها صرفا کارگران کشاورزی که بر روی زمین در
حوزه زراعت کار می کنند نیستند بلکه آنها دستمزد
کارگران صدها واحد صنعتی که در خارج از شهر قرار دارند
را هم نشانه گرفته اند.
این واقعیت آشکاری ست که مساله عدم پرداخت مزد
مکفی برای تامین "قوت الیموت" کارگران و خانواده
هایشان یکی از معضالت فاجعه باری ست که در زیر
سلطه رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی و سرمایه داران
زالو صفت ،بر حیات مشقت بار آنان حاکم شده است.
روزی نیست که در چهار گوشه کشور شاهد ده ها اعتصاب
و اعتراض کارگران به دستمزدهای ناچیز و عدم دریافت به
موقع آن نباشیم .اما واقعیت تلخ تر این است که در صورت
تصویب طرح کارگر ستیز فوق دستمزد کارگران همه
واحدهای تولیدی که در شهر واقع نشده اند - ،و تعداد
قابل مالحظه ای را تشکیل می دهند -حتی از مقدار ناچیز
حداقل مزد تعیین شده توسط "شورای عالی کار" که خود
همواره چند برابر زیر خط فقر قرار دارد نیز کمتر خواهد
شد.
نمایندگان حیله گر مجلس ارتجاع جمهوری اسالمی برای
پیشبرد اهداف استثمارگرانه و در عین حال جنایتکارانه
خویش علیه کارگران ،در طرح خود از نام "روستا" استفاده
کرده اند در حالی که منظورشان واحد های تولیدی در
خارج از شهر می باشد که نه تنها کارگران کشاورزی بلکه
صفحه 2
هزاران کارگری را هم در بر می گیرد که

روز چهارشنبه  1۰آذر ماه ،کارگران مجموعه شهرداری
رشت گفتند :اخیرا تبدیل وضعیت استخدامی حدود 1۵۵
کارگر شرکتی ایثارگر در مجموعه شهرداری رشت در حال
اجراست که نارضایتیهایی بین بقیه نیروهای شرکتی
(غیرایثارگر) ایجاد کرده است .در مجموعه شهرداری رشت
حدود  3هزار نفر کارگر (غیرایثارگر) به صورت قرارداد
شرکتی با عناوین شغلی مختلف مشغول کارند که به این
روند اعتراض دارند .مسئوالن باید بحث تبدیل وضعیت
استخدامی کارگران را برای همه کارگران پیمانکاری انجام
دهند و نباید بین ایثارگر و غیرایثارگر که در یک جبهه
خدمت کردهاند ،تبعیض قائل شوند .

تجمع اعتراصی ادامه دار کارگران بیکار
شده فصلی کشت و صنعت هفت تپه
روز شنبه  13آذر ماه ،کارگران فصلی نیشکر هفتتپه
برای چندمین بار طی ماههای گذشته با خواست تغییر
وضعیت قراردادهایشان و تامین امنیت شغلی مقابل
فرمانداری شوش دست به تجمع زدند .این کارگران روز
قبل در مقابل مصالی شهرستان شوش ،دست به تجمع
زده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند .این کارگران
بیش از ده روز است که هر روز به شکلی دست به تجمع و
اعتراض می زنند .برای نمونه در روز های سوم و چهارم
آذر در مقابل ساختمان دفتر کعب عمیر نماینده رژیم از
شوش در مجلس شورای اسالمی ،تجمع کردند  .اما کسی
به خواستهای آنها رسیدگی نمی کند .آنها خواستار
پیگیری وضعیت شغلی خود با کارفرما شدند .یکی از
کارگران گفت :کارگران فصلی نیبر و لیلیکو به دنبال
تبدیل وضعیت استخدامی خود از فصلی به قراردادی
هستند .باتوجه به اینکه حرفه یک کارگر فصلی مجتمع
موقتی است ،کارگرانی که این حرفه را انجام میدهند تنها
در طول فصل بهرهبرداری به صورت موقت به کار گرفته
میشوند و مابقی فصول سال بیکار هستند بنابراین
درخواست این گروه از کارگران از مدیریت مجموعه عقد
قرارداد دائمی است تا امنیت شغلی داشته باشند.

چریک فدائی خلق ،رفیق محمدرضا یثربی ،یکی از رهبران
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و یکی از رهروان
صدیق آرمانهای طبقه کارگر و رفیقی بود که با همه
وجودش برای رسیدن به سوسیالیسم و رهائی کارگران از
ستم ها و اجحافات سرمایه داران می جنگید.
رفیق محمد رضا که در خانواده ای با گرایشات سیاسی در
اراک چشم به جهان گشوده بود ،پس از پایان تحصیالت
متوسطه ،وارد دانشگاه علم و صنعت شد.
در سال  ،47دانشگاه علم و صنعت نارمک ،همچون بقیه
مراکز دانشگاهی ،صحنۀ مبارزات و اعتراضات دانشجوئی
بود .در چنین اوضاع و احوالی او خیلی زود یاران و
همفکران خود را در این مرکز دانشگاهی پیدا نمود .رفقائی
چون کیومرث سنجری ،جالل فتاحی ،خشایار سنجری و ...
این جمع در واقع به هستۀ اصلی جهت دهنده به مبارزات
دانشجوئی در این دانشگاه بدل شد .آنها جدا از شرکت و
جهت دادن به اعتراضات دانشجوئی ،مطالعات مارکسیستی
خود را نیز دنبال کرده و با گذاشتن برنامه های چند روزۀ
کوهنوردی ،خود را برای مبارزات آینده پرورش می دادند.
محفل این رفقا یکی از فعال ترین محافلی بود که
اعتراض به گران شدن بلیط اتوبوس را در سال  48سازمان
دادند .بر اساس فعالیتهای چنین گروه ها و محافلی بود که
روز شنبه دوم اسفند سال  ،48تظاهرات پرشکوهی در
مقابل دانشگاه تهران علیه گرانی بلیط اتوبوس شکل
گرفت و رژیم شاه را مجبور نمود نسبت به افزایش قیمت
بلیط عقب نشینی کند .تظاهراتی که رفیق محمد رضا در
آن نقش فعالی داشت .در بستر همین فعالیتها بود که در
مهر سال  ،1349وقتی که ساواک شاه از مخفی صفحه4
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حداقل مزد موضوع تبصره ۱این ماده مستثنی به اخبار اعتراضات کارگری نشان می دهد که سالهاست
از صفحه 1
"مزد توافقی" ....
که یکی از معضالت بزرگ کارگران عدم دریافت ماه ها
که در معادن و کارخانه های گوناگون از جمله ذوب فلزات می باشند.
و غیره که در خارج از شهرها قرار دارند ،به کار مشغولند .پرداخت مزد ،حق بیمه و سایر مزایای متعلقه ی دستمزد معوقه و عدم پرداخت حق بیمه به سازمان تامین
اهداف شوم طراحان این طرح جهت تغییر قانون کار البته کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد فی مابین اجتماعی از طرف سرمایه دار مربوطه می باشد .این مورد
اخیر باعث می شود که هم دفترچههای بیمه درمانی
به همینجا ختم نمی شود .آنها طرح خود را با نام روستا بوده و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ
کارگران از اعتبار ساقط شود و هم در امر بازنشستگی
شروع کرده اند تا همچون طرح قرار دادهای موقت در طی دریافتی ،ملزم به ارائه خدمات است".
کارگران با سابقه ،اخالل ایجاد گردد.
زمان آن را به کارگران سراسر ایران توسعه داده و تحمیل
نمایندگان بورژوازی ایران
نمایند .سرمایه داران انگل صفت که
قانون کار که در شرایط خاصی در آبان سال  - ۱۳۶۹مدت کوتاهی پس از
مدتهاست در جهت توافقی کردن
از قبَل کار و رنج دیگران ثروت می
شورشهای گرسنگان علیه رژیم در سال  -۱۳۶۸در مجمع تشخیص مصلحت نظام
دستمزد کارگران تالش نموده و
اندوزند به خوبی می دانند که در دوره
پیشنهادها و طرح هائی ارائه داده
تصویب شد علیرغم داشتن بندهای متعددی به نفع سرمایه داران ،دارای بندها و
رفسنجانی ،طرح قرارداد موقت در
بودند که راه به جائی نبرده بود.
تبصره هائی هم هست که تا حدی حقوق کارگر را ملحوظ داشته است .اما از زمان
ابتدا ظاهرا برای کارهای موقتی که
اغلب آنها مستقیماً خواهان حذف
تصویب قانون کار تا کنون ،هیچ کدام از آن حقوق باصطالح قانونی از تعدی قدرت
ماهیت دائمی ندارد ارائه داده شد ولی
تعیین ساالنه حداقل دستمزد که
دولتی و بورژوازی وابسته مصون نمانده اند و بورژوازی ایران همواره برای تغییر این
با توسعه دامنۀ پوشش این طرح در
در ماده  41قانون کار مطرح شده،
طول زمان به کارهای دائم ،کار به
قانون در جهت شدت دادن به استثمار کارگران و تامین منافع و سود هر چه بیشتر
بودند .حال معلوم می شود که آنها
جایی رسید که امروز گفته می شود
برای سرمایه داران بومی و اربابان جهانی شان تالش نموده است .از قانونی کردن
پس از مدتها بحث و تالش
که بیش از  9۰در صد کارگران در
قراردادهای موقت در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی تا خارج کردن کارگاه های
به این نتیجه رسیده اند که همان
مؤسسات تولیدی در سراسر ایران با
زیر  5کارگر از شمول قانون کار در زمان ریاست جمهوری خاتمی و یا خارج کردن
قصد و یورش به معیشت کارگران
قرار داد موقت یعنی با تحمل استثمار
کارگاه های زیر ده نفر از یکسری مواد قانون کار  ،طرح بیشرمانه استاد و شاگردی
را با نام "روستا" و واحدهای
شدیدتر و با عدم برخورداری از
در زمان احمدی نژاد که تصویب و بصورت آزمایشی عملی شد و ...
از  1۰نفر
"کمتر
تولیدی
کمترین درجه امنیت شغلی کار می
کارگر" کلید زده و عملی سازند.
کنند .با توجه به تجربۀ فوق و تجارب
همانطور که دیده می شود با به تصویب رسیدن طرح بی
متعدد دیگر در زمینه پیشبرد تدریجی قوانین ضد کارگری شرمانه و مرگبار نمایندگان مجلس ،یک "تبصره" به ماده پس به جای حذف اصل قانونی تعیین حداقل دستمزد
توسط حکومت -آنهم بنا به فرامین نهادهای امپریالیستی  41اضافه می شود که بر اساس آن ،هم حداقل دستمزد و کارگران با یک "تبصره" مشکل خود را حل کرده و می
نظیر صندوق بین الملی پول و بانک جهانی -بسیاری از هم حق بیمه و سایر مزایای متعلق به کارگران در خواهند هدف خود را به صورت غیر مستقیم پیش ببرند.
کارگران از همین امروز می فهمند که هدف این طرح شوم واحدهای مشمول این طرح کنار گذاشته می شود و در قانون کار که در شرایط خاصی در آبان سال  - 1369مدت
هموار کردن راه برای تضمین اصل توافقی کردن "قرارداد فی مابین" کارفرما با کارگر ،کارفرما به صورت کوتاهی پس از شورشهای گرسنگان علیه رژیم در سال
دستمزدها و از بین بردن تعیین حداقل مزد و در نتیجه کامالً "آزاد" و ظاهراً "توافقی" دستمزد دلخواهش را به  -1368در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد
کشیدن بیش از پیش شیره جان کارگران به قیمت مرگ و کارگر تحمیل می کند و بدون مواجه با هیچ بند قانونی علیرغم داشتن بندهای متعددی به نفع سرمایه داران،
میر تعداد هر چه بیشتری از آنها و اضمحالل و فنای آزادانه تصمیم می گیرد که حق بیمه و حق اوالد و غیره دارای بندها و تبصره هائی هم هست که تا حدی حقوق
کارگر را ملحوظ داشته است .اما از زمان تصویب قانون کار
خانواده های کارگری می باشد .معنای جنایتکارانه بودن به کارگر بپردازد یا نپردازد.
این طرح هم درست در آن است که قانوناً به سرمایه داران در شرایط کنونی با توجه به قرار داشتن سیستم سرمایه تا کنون ،هیچ کدام از آن حقوق باصطالح قانونی از تعدی
امکان می دهد با پرداخت مزد بسیار ناچیز به کارگران زیر داری در وضعیت بحرانی و با در نظر گرفتن توازن قوای قدرت دولتی و بورژوازی وابسته مصون نمانده اند و
نام "توافق" ،باعث سقوط هر چه بیشتر خانواده های فعلی بین کارگران و کارفرمایان که نشان می دهد وزنه بورژوازی ایران همواره برای تغییر این قانون در جهت
کارگری به مرداب فقر و گرسنگی و مرگ تدریجی آنها سنگین به سود کارفرمایان می باشد ،واضح است که با شدت دادن به استثمار کارگران و تامین منافع و سود هر
گردند ،امری که جز به معنی قتل عمد کارگران و خانواده قانونی شدن طرح شوم و ضد کارگری فوق ،شرایط زندگی چه بیشتر برای سرمایه داران بومی و اربابان جهانی شان
برای کارگران ایران از اوضاع وخامتبار فعلی نیز وخیمتر تالش نموده است .از قانونی کردن قراردادهای موقت در
هایشان نیست و نامی جز جنایت بر آن نمی توان گذارد.
زمان ریاست جمهوری رفسنجانی تا خارج کردن کارگاه
برای اینکه بیشتر در جریان کنه هدف طراحان یورش به خواهد شد.
حداقل دستمزد کارگران قرار بگیریم جزییات خود این در حال حاضر که حداقل دستمزد هر سال از سوی های زیر  ۵کارگر از شمول قانون کار در زمان ریاست
پیشنهاد ارتجاعی را در اینجا نقل می کنیم .طرح ارائه شده "شورای عالی کار" تعیین می شود و کارفرمایان قانوناً – جمهوری خاتمی و یا خارج کردن کارگاه های زیر ده نفر از
از سوی  38نماینده مجلس مدافع سرمایه داران که در و نه الزاما در عمل -مجبور به پرداخت آن به کارگران می یکسری مواد قانون کار  ،طرح بیشرمانه استاد و شاگردی
جلسه علنی  23شهریور ماه اعالم وصول شد،به شرح زیر باشند ،هر کارگری میبیند که عمال شرکتها تا می توانند در زمان احمدی نژاد که تصویب و بصورت آزمایشی عملی
پرداخت دستمزد کارگران را به تاخیر می اندازند و هر زمان شد و  ...همه و همه از تالش هائی حکایت می کنند که
می باشد:
"ماده واحده -تبصره به شرح زیر به عنوان هم که تحت فشار کارگران می پذیرند که باید مزد آنها را رژیم نماینده سرمایه داران در ایران (جمهوری اسالمی)
بپردازند از پرداخت کل حقوق کارگران خودداری می کنند علیه کارگران به آن ها دست زده است.
تبصره  ۲به ماده ۴۱قانون کار مصوب ۰۸/ ۲۹
و تنها مقداری از آن را به آنها مسترد می دارند .در مورد البته به موارد فوق باید طرحی که در دوره ریاست
 ۱۳۶۹/الحاق و تبصره قبلی آن به
حق بیمه هم ،بیشتر کارفرمایان از پرداخت به موقع آن به جمهوری روحانی مطرح شد را نیز اضافه کرد .روحانی در
تبصره  ۱تغییر می یابد.
سازمان تامین اجتماعی سر باز زده و صدها مشکل برای پیروی از سیاستهای اقتصادی اسالف خویش که اجرای
تبصره  -۲کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در زندگی و سالمت کارگران بوجود می آورند .تنها نگاهی گام به گام سیاستهای امپریالیستها وسرمایه داران جهانی
روستا ها با کمتر از  ۱۰نفر کارگر از شمول
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در ایران برای تسهیل استثمار نیروی کار و غارت منابع و
ثروتهای طبیعی مردم ایران به عنوان یک کشور تحت
سلطه توسط غارتگران جهانی و ایادی شان بود ،پیشنهاد
داده بود که  7منطقه آزاد تجاری ،صنعتی و  12منطقه
ویژه اقتصادی در سراسر ایران شکل بگیرد که در این
مناطق کارفرمایان بدون توجه به قانون کار به استخدام
نیروی کار بپردازند .بر این اساس کارگران شاغل در
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری از شمول قانون کار
خارج شده و با این کار عمال کارگران زیادی را بدون
هیچ نظارت "قانونی" ای در شرایط برده داری در قرن
بیست و یک قرار دادند .واقعیات فوق بیانگر آن است
که یکی از مشغله های ذهنی بورژوازی ایران و بالطبع
نمایندگانش در دولت و مجلس ،همواره تغییر قانون کار به
نفع کارفرمایان بوده است و آنها درطول حاکمیت رژیم
خود تا جائی که می توانسته اند این امر را پیش برده اند.
این سرمایه داران زالوصفت حریص هنوز هم همچنان
دنبال شرایطی هستند که هیچ قانونی دست و پای آنها را
برای استثمار "آزادانه" و هر چه شدیدتر کارگران نبندد تا
بتوانند با توجه به پراکندگی صفوف کارگران و وجود ارتش
انبوه بیکاران تا می توانند دستمزد کارگران را تقلیل داده و
ساعات کار را فزونی بخشند ،یعنی شدت استثمار کارگران
را افزایش دهند.
واقعیت این است که سرمایه داران خیلی خوب می دانند
که در شرایط گسترش روزمرۀ صفوف ارتش ذخیره کار

ناشی از بحران سیستم سرمایه داری و در شرایطی که تنها
به خاطر پیامدهای اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس
کرونا " 2میلیون نفر" بر تعداد آن افزوده شده و به دلیل
فقدان هر نوع تشکل مستقل کارگری که بتواند از حقوق
کارگران در محیط کار دفاع کند "مزد توافقی" یعنی
تحمیل کمترین مزد به کارگر محتاجی که برای اجتناب از
گرسنگی و مرگ خود و خانواده اش برای استخدام شدن
مجبور به پذیرش پیشنهادهای وقیحانه کار فرما است .با
قانونی شدن مزد توافقی البته تحت نام "در روستا"،
سرمایه داران بی همه چیز دستشان کامال باز خواهد بود تا
هر شرایطی را به کارگر تحمیل کرده و با بیشرمی آنرا
توافق آگاهانه و آزادانه دو طرف یعنی کارگر و کارفرما جا
بزنند.
واقعیت این است که قانون کار با سرنوشت کل طبقه
کارگر ایران مربوط بوده و هر تغییر کوچکی در این
قانون زندگی و سرنوشت همه کارگران را تحت تاثیر خود
قرار می دهد .به همین دلیل هم ضروری است که
کارگران نسبت به تالشهای سرمایه داران جهت تغییر
قانون کار عکس العمل الزم را نشان دهند و با مبارزات و
اعتراضات خود تا جایی که می توانند اجازه ندهند که
سرمایه داران زالو صفت از طریق نمایندگان خود در
مجلس قانون کار موجود را که خود با ضایع کردن حقوق
کارگران به نفع سرمایه داران تنظیم شده بیشتر از آنچه که
هست را به ضرر کارگران تغییر دهند.
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بیشک کارگران آگاه ،با تجربه خود بر این واقعیت واقف
هستند که در شرایط سلطه دیکتاتوری جمهوری اسالمی
هیچ قانونی از تعدی قدرت دولتی در امان نیست .با این
حال تجربه این را هم نشان داده است که در صورت
اعتراض گسترده کارگران ،جمهوری اسالمی به هر کاری
که مایل است قادر نخواهد بود .امروز نیز اعتراض کارگران
در سراسر ایران به تغییر قانون کار که با سرنوشت آنها گره
خورده است و خود به معنی انجام یک مبارزه سیاسی علیه
این رژیم می باشد ،می تواند جمهوری اسالمی را تحت
فشار قرار داده و در حال حاضر مانع از عملی کردن طرح
مورد بحث گردد.
همچنین مبارزه کارگران علیه توافقی کردن
دستمزد با تغییر قانون کار بی شک در خدمت
هموار کردن راه سرنگونی رژیم کارگر ستیز
جمهوری اسالمی نیز خواهد بود .کارگران ما تنها
با نابودی این رژیم و از بین بردن سیستم
سرمایه داری در ایران خواهند توانست خود را
از استثمار و شرایط ظالمانه ای که بر آنها
تحمیل می شود برهانند .برای این منظور
متشکل شدن کارگران پیشرو و روشنفکران
کمونیست و انقالبی در تشکل های سیاسی –
نظامی جهت مبارزه قهر آمیز با رژیم کارگر ستیز
جمهوری اسالمی اولین گام در این جهت می
باشد.

اعتصاب و تجمع کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان
روز سهشنبه  9آذر ماه ،کارگران شرکتهای آهن آجین ،زحل ،نوآوران و مبین شاغل در مجتمع مس سونگون ورزقان در محوطه شرکت دست به تجمع زدند .این کارگران در
اعتراض به ورود چهار نفر از مدیران سابق که توسط خود کارگران از مجتمع اخراج شده بودند دست به تجمع زدند .در ادامه این تجمع روز بعد یعنی روز چهارشنبه  1۰آذر ماه ،باز
هم تعدادی از کارگران معدن مس سونگون ورزقان برای دومین روز متوالی ،دست به اعتصاب زده و از شروع به کارشان خودداری کردند .بر اساس این گزارش ،این کارگران
خواستار اعمال تغییراتی در قراردادهای کاری خود هستند .صبح روز پنج شنبه  11آذر ماه ،نیز جمع کثیری از کارگران اعتصابی مجتمع مس سونگون ورزقان در محوطه معدن دست
به تجمع بزرگ اعتراضی زدند .آن ها شعار میدهند" :فساد اقتصادی ریشه ی هر ذلت ست" .روز شنبه  13آذر ماه ،پنجمین روز از اعتصاب بیش از  2۰۰۰نفر از کارگران
شرکت های پیمانکاری مجتمع مس سونگون ورزقان بود .کارگران در پنجمین روز از اعتصاب ،بیش از  1۰کیلومتر پیادهروی کردند تا مانع از ورود مواد به سنگشکنهای معدن
شوند .در بخشی از یک ویدئو نشان داده می شود که در حالی که کارگران معترض راهپیمایی می کردند ،چگونه یکی از کامیونهای شرکت به درون ازدحام جمعیت کارگران
میراند و میخواهد از روی کارگران رد شود .عقد قراردادها ،همسانسازی دستمزد و مزایا و طبقهبندی مشاغل از جملهی خواستههای معدنچیان معترض است.

ششمین روز تجمع کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان
از ساعات اولیه بامداد روز یکشنبه  14آذرماه ،نیروهای انتظامی و گارد ویژه با حضور گسترده در ورودی مجتمع مس سونگون مانع از تردد کارگران میشوند .حضور این همه نیرو
برای سرکوب اعتراض کارگرانی که تنها حقوق پایهای خود را طلب میکنند ،نشان از همدستی نهادهای حاکمیتی با مافیای چپاولگر معدن دارد .مدیران مجتمع در جلسه  12آذر به
شکل تهدیدآمیز به کارگران اعالم کرده بودند که چنانچه به اعتصاب خاتمه ندهند با دولت طرف خواهند بود .بر اساس این گزارش ،حدود نیمی از کارگران اعتصابی شب گذشته را
در خوابگاهها ماندهاند و شماری نیز به منازل خود بازگشته بودند که امروز صبح حین رجوع به محل کار ،نیروهای انتظامی از ورود و تردد آنها به محوطه مجتمع ممانعت کردهاند.

اطالعیه فریبکارانه روابط عمومی مجتمع معدن سون گون ورزقان درپنهان کردن اقدام جنایتکارانه خود
روز شنبه  13آذر ماه ،روابط عمومی مجتمع معدن سون گون ساعاتی بعد از حادثه تالش یک تریلی جهت زیر گرفتن کارگران ،با گستاخی تمام در اطالعیهای نوشت« :این جرثقیل
در حین حمل الینر از انبار به کارخانه تغلیظ در محدوده سه راهی نیمه صنعتی معدن مس سونگون به دلیل عدم دید در سر پیچ ،با مشاهده جمعیت که در حال راهپیمایی در وسط
جاده بودند ،نسبت به کشیدن ترمز و کاهش دنده خودرو اقدام میکند اما به علت سرازیری و بار جرثقیل ،کنترل ماشین به سختی انجام گرفته و در وضعیتی معجزهگونه از منتهی
الیه چپ جاده از میان جمعیت بدون حادثه جانی عبور میکند ».روابط عمومی مجتمع معدن سون گون ،عامدانه و فریبکارانه از اقدام جنایتکارانه خود با گفتن " وضعیت معجزه گونه
" نام برده و در تالش جهت تبرئه و مبرا کردن خود از یک جنایت هولناک می باشد .یک هفته تجمعات اعتراضی و دو روز راهپیمایی عظیم کارگران معترض  ،خواب را از چشم این
سرمایه داران جنایت کار ربوده است و اقدام روابط عمومی تنها اعتراف کوچکی است که به دلیل وجود فیلم از این صحنه قادر به کتمان آن نیستند.

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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در باره زندگی رفیق یثربی  ...از صفحه 1

شدن رفیقی در خانل رفیق کیومرث سنجری مطلع شد و جهت دستگیری وی به خانه وی یورش بُرد ،رفیق رضا
هم بطور اتفاقی در آن خانه بود و دستگیر شد .رفیق در بازجوئی رابطۀ خود را با رفیق کیومرث غیر سیاسی و در
حد همکالسی در دانشگاه تعریف کرده و روی این موضوع پایداری نمود و چون ساواک هیچ مدرکی علیه وی
نداشت بعد از مدت کوتاهی وی را آزاد نمود.
در آن زمان اما جامعه آبستن رویداد های نوینی بود به همین دلیل هم چند ماه بعد با حمله چریکهای فدائی خلق
به پاسگاه سیاهکل در الهیجان ،فضای جامعه کامال دگرگون گشت .رژیم شاه که می فهمید موج بزرگی از
انقالب در حال شکل گیری و تولد است در  26اسفند همان سال 13رزمنده سیاهکل را اعدام نمود تا چنین جلوه
دهد که همه چیز پایان یافت اما درواقع با این اقدام خود در سطح جامعه اعالم نمود که نبرد مرگ و زندگی
آغازشده است .به دنبال این جنایت ،رفقا به اعدام انقالبی تیمسار فرسیوی جنایتکار یکی از مسئولین اصلی این
اعدامها مبادرت نموده و به این ترتیب پاسخی دندان شکن به عربده کشی های شاه و ساواکش دادند .در حمایت
از جنبش نوینی که با سیاهکل اعالم موجویت علنی نموده بود دانشگاه ها در اردیبهشت سال  ۵۰به پا خاسته و
دانشجویان انقالبی با فریاد "فرسیو مرگت مبارک" نشان دادند که در جنگی که شروع شده در کدام سو ایستاده
اند .به دنبال این اعتراضات در دانشگاه علم و صنعت نارمک ،تطاهرات بزرگی شکل گرفت که به دنبال آن
ساواک فعالین این تظاهرات را مورد پیگرد قرارداد و در نتیجه رفیق خشایار سنجری دستگیر و رفقا رضا یثربی و
کیومرث سنجری مخفی شدند .آنها خانه ای در نظام آباد تهران ،نزدیک میدان فوزیه کرایه کردند و زندگی مخفی
خود را به این ترتیب آغاز نمودند .در جریان ضربات دشمن به چریکهای فدائی خلق در تابستان سال  ۵۰ارتباط
رفقا با سازمان قطع شد و پس از مدتی بی ارتباطی سرانجام بار دیگر ارتباط خود را با رفقایشان بر قرار نمودند.
با توجه به شرایط مخفی مبارزه در آن سالها ،اطالعات زیادی از فعالیتهای آن زمان رفقا در دست نیست ،اما می
دانیم که پس از مدتی فعالیت دراصفهان ،کیومرث در مشهد و رضا در تهران توسط تشکیالت ،سازمان یافتند.
رفیق رضا به تدریج از مسئولیت یک تیم به مسئولیت یک دسته رسید و به عنوان مسئول دسته ،در مرکزیت
سازمان قرار گرفت .مسئولیت بیشتر دانشجویان دانشگاه صنعتی بر عهده این دسته بود و رفیق در طول فعالیتهایش
جدا از بمب گذاری در سفارت عمان در حمایت از جنبش آزادیبخش ظفار و در اعتراض به لشکر کشی رژیم شاه به
این منطقه ،مسئولیت طرح اعدام انقالبی سروان یداهلل نوروزی فرمانده منفورگارد دانشگاه صنعتی را نیز در 12
اسفند  ۵3بر عهده داشت .همین دسته بود که در اواسط سال  ،۵4رفقائی را برای تشکیل پایگاهی به تبریز فرستاد
که متاسفانه در  6بهمن  ۵4پایگاه آنها مورد یورش ساواک قرار گرفت و رفقا همگی به شهادت رسیدند .همچنین
در باره رفیق یثربی نوشته شده که در سال  ۵4در نشستهای مشترکی که با سازمان مجاهدین مارکسیست شده
برگزار شد ،رفیق یثربی نیز همراه با رفقا بهروز ارمغانی و حمید اشرف شرکت داشت.
سرانجام در  8تیر سال  ۵۵در جریان یورش ساواک به پایگاه مهرآباد جنوبی ،رفیق رضا یثربی درجریان نبردی
دالورانه تا آخرین گلوله با مزدوران رژیم شاه جنگید و به شهادت رسید .به این ترتیب یک بار دیگر در پایان
زندگی پُر بار مبارزاتی خود نشان داد که بر پیمانش با کارگران و ایمانش به آرمانهای رهاییبخش آنها وفادار و
پایدار می باشد .به این ترتیب با شهادت رفیق رضا یثربی ،طبقۀ کارگر ایران یکی از حامیان پیگیر خود و
چریکهای فدائی خلق یکی از رهبران خستگی ناپذیر خویش را از دست دادند.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!

تصحیح و پوزش
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جان باختن یک زن کارگر حین کار توسط
باالبر غیر استاندارد
به گزارش روز دوشنبه  1۵آذر ماه ،یک کارگر زن  36ساله
در یک کارگاه قنادی در قم در جریان یک جادثه کاری
جان خود را از دست داد .بر اساس این گزارش ،وی در روز
دوشنبه  8آذر ماه ،هنگامی که میخواست سوار باالبر
بشود و در حالی که یک پای وی داخل کابین و یک پای
دیگر بیرون آن مانده بود ،بر اثر پاره شدن ناگهانی سیم
بکسل نگهدارنده ،تعادل خود را از دست داده و به همراه
کابین به طبقه پایین سقوط میکند و بر اثر اصابت سرش
با کف باالبر جان خود را از دست میدهد .گزارش در
خاتمه می افزاید ،باالبری که موجب جان باختن یک
کارگر شد 14 ،سال پیش نصب شده و گفته میشود
استاندارهای الزم ایمنی را برای حمل بار و جابجایی
کارگران نداشته است.

تعلیق قرارداد  1۰نفر کارگران معترض
کارخانه سیمان جوین به دلیل
پیگیری خواستههای خود
به گزارش روز شنبه  13آذر ماه ،کارگران معترض می
گویند :نسبت به اجرا نشدن طرح طبقهبندی مشاغل ،عدم
پرداخت حق اوالد ،دستمزد اضافهکار ،مسکوت ماندن مزایا
بارها اعتراض کردهایم تا به حق و حقوق خود برسیم .دی
ماه سال  99دست به اعتراض زدیم؛ سپس در اردیبهشت
ماه سال جاری بار دیگر خواستههای خود را در یک تجمع
بیان کردیم .پس از اعتراضات اردیبهشت ماه ،شورای
جدید کارگری این کارخانه تشکیل و پیگیری مطالبات
کارگران را در دستور کار خود قرار داد .شورای جدید با
کارفرما وارد مذاکره شد و کارفرما نسبت به اجرای حقوق
کارگران تعهد داد .با این حال به دلیل متعهد نبودن
کارفرما به وعدههایش ،مهرماه باردیگر نسبت به وضعیت
خود اعتراض کردیم .از آن تاریخ تا به امروز شنبه  13آذر
ماه ،کار فرما از ورود  1۰نفر از نیروهای مجموعه به محل
کارگاه جلوگیری نموده است.

به دنبال درج مطلبی در باره زندگی رفیق شهیدمحمد عظیمی در ماهنامه کارگری

سرکوب کارگران معدن آسمینون

شماره قبل (شماره  )94رفقائی اطالع دادند که در این متن ،اشتباهی در مورد شغل

توسط نیروی رژیم

پدر این رفیق رخ داده که نیاز به تصحیح دارد .رفقا تایید کردند که شغل پدر رفیق

به گزارش روز شنبه  6آذر ماه ،در سومین روز اعتصاب
دوبارهی کارگران معدن آسمینون در منوجان ،در حالی که
از روز گذشته کارگران اعتصابی جادهی محور کهنوج به
بندرعباس را مسدود کرده بودند ،مقامات محلی با گسیل
یگانهای سرکوب جاده را باز کردند .جمهوری اسالمی
که تالش میکرد در هفتههای اخیر نمایش "مدارا" بدهد،
با اوجگیری اعتراضات متعدد در بخشهای مختلف چهره
واقعی خود را بار دیگر به نمایش گذاشت و از امروز صبح
در تمامی محورها به سرکوب مردم معترض مشغول است.

محمد عظیمی ،سرایداری در مراکز فرهنگی بوده در حالیکه در متن درج شده در
ماهنامه شماره  ،94شغل پدر رفیق "دبیر دبیرستان ششم بهمن بندر عباس "قید شده که
درست نیست .ضمن پوزش از خوانندگان به این وسیله به تصحیح آن اشتباه مبادرت می
ورزیم .در مورد سن رفیق هم که در آن متن "حدود  18سال" نوشته شده مطابق
اطالعات رفقایی که در رابطۀ نزدیکتری با رفیق محمد عظیمی قرار داشته اند احتماال
سن این رفیق ،در زمان شهادت از  18سال بیشتر بوده است.

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!

ماهنامه کارگری
تجمع بازنشستگان صنعت فوالد استانهای
تهران و اصفهان و اهواز
روز یکشنبه  14آذر ماه ،بازنشستگان صنعت فوالد
استانهای تهران ،اصفهان و اهواز در اعتراض به نحوه اجرا
و اصالح همسانسازی و میزان ناچیز مستمریهای خود،
در مقابل ساختمان صندوق فوالد در تهران و امور
بازنشستگی در این استانها تجمع کردند .بازنشستگان
خواستار پرداخت به موقع هزینههای درمانی بازنشسته
فوالد از بودجههای سنواتی ،قرارداد درمان برابر آئیننامه
استخدامی و دستورالعملهای فوالد ،بیمه عمر و حوادث
برابر دیگر واحدهای فوالدی و بکارگیری فرزند
بازنشستگان در ذوب آهن و شرکتهای زیرمجموعه
صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد شدند.

کارگران شرکتی شهرداری اهواز به عدم
تبدیل وضعیت استخدامی خود معترض اند
روز دوشنبه  1۵آذر ماه ،شماری از کارگران قرارداد پیمانی
شهرداری اهواز که در بخش خدمات و فضای سبز مشغول
کارند ،گفتند :مسئوالن باید بحث تبدیل وضعیت
استخدامی را برای همه کارگران مناطق هشت گانه اهواز
انجام دهند و نباید بین ایثارگر و غیرایثارگر تفکیک قائل
شوند .جدا از امنیت شغلی ،هر ماه بخش زیادی از منابع در
آمدی کارگران شرکتی از طریق پیمانکاری کسر میشود
که این موضوع باعث شده این کارگران از حداقلهای
زندگی محروم باشند .مسئوالن باید به وضعیت همه
کارگران شرکتی که تعدادشان هم در اهواز کم نیست،
رسیدگی کنند.

اعتصاب کارکنان شرکت قطعه کاران
فالورجان
روز شنبه  13آذر ماه ،اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه
"قطعه کاران فالورجان اصفهان" در اعتراض به پایمال
شدن حقوقشان ،با دخالت نیروهای سرکوبگر جمهوری
اسالمی روبرو شد.

تجمع کارکنان تعاونیهای سهام عدالت
شهرستانهای کشور
صبح روز دوشنبه  1۵آذر ماه ،کارکنان تعاونیهای سهام
عدالت شهرستانهای کشور در ادامه تجمع اعتراضی روز
یکشنبه  14آذر ماه خود ،مقابل ساختمان وزارت اقتصاد ،در
مقابل ساختمان معاونت امور تعاون وزارت کار واقع در
میدان تختی حاضر شدند .آنها می گویند حدود  7۰۰نفر
هستیم که پس از  1۵سال فعالیت در  3۵2دفتر
شرکتهای تعاونی سهام عدالت ،هنوز وضعیت شغلیمان
مشخص نیست و در عین حال به دلیل پرداخت نشدن
حدود  44ماه از مطالبات مزدی و مخارج دفاترمان ،در
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وضعیت بد معیشتی قرار داریم .ما در تجمع امروز دوشنبه
منتظر حضور «مهدی مسکنی» معاون امور تعاون وزیر کار
برای بیان مشکالت خود هستیم .یکی دیگر از کارکنان
حاضر در این تجمع صنفی مدعی شد 2 :روز است که از
شهرستانهای مختلف به تهران سفر کرده و در خیابانهای
این شهر سرگردانیم و خواهان رسیدگی به خواستههای
خود هستیم .مسئوالن پیش از این حاضر به مذاکره و
شنیدن خواستههای ما نبودند اما انگار شرایط کمی تغییر
کرده و آنها یکبار به جمع معترضان آمدند و برای پیگیری
مشکالتمان جلسه گذاشتند .ما از وزارت اقتصاد و کار
انتظار داریم با بررسی همه اسناد مورد ادعای ما کارکنان
سهام عدالت ،به مشکالت ما رسیدگی کنند.

شکایت کارفرما از سه کارگر بیکار شده
معدن طالی آق دره به نیروهای انتظامی
روز شنبه  13آذر ماه ،کارگران بیکار شده معدن طالی آق
دره که هفته گذشته برای پیگیری وضعیت شغلی خود در
محدوده معدن اعتراض کرده بودند ،گفتند :در نتیجه این
تجمع ،کارفرما از سه نفر از همکاران به نیروی انتظامی
تخت سلیمان شکایت کرده است و قرار است این پرونده از
سوی شورای حل اختالف شعبه شش رسیدگی شود.
الزم به یاد آوری است که تعدادی از کارگران بیکارشده
معدن طالی آقدره که در استان آذربایجان غربی واقع
شده صبح روز دوشنبه یکم آذر ماه ،نیز در اعتراض به
تصمیم کارفرما در خصوص تعدیل خود و شمار دیگری از
همکارانشان تجمع کرده بودند .مشکل کارگران بیکار شده
که اکثرا بومی هستند ،فصلی بودن کارشان است .آنها
می گویند کار ثابت در این واحد معدنی به کارگران غیر
بومی داده شده و کارگران بومی که سهم زیادی از این
معدن دارند ،شش ماه از سال بیکارند و هیچ کاری برای
انجام ندارند .معدن طالی آق دره در مراتع روستاهای ما
در آق دره علیا ،آق دره سفلی و آق دره وسطی واقع شده
است .بیشتر کارگران شاغل در این معدن غیر بومی هستند
و فقط چهل تا  ۵۰نفر از اهالی روستاهای اطراف در این
معدن کار میکنند ،آن هم با قراردادهای فصلی .ما
کارگران به نشانه اعتراض به بیکاری ،از بین رفتن
مراتعمان و قراردادهای فصلی ،دست به تجمع زدیم.
اعتراض ما مسالمتآمیز و خواستههایمان اشتغال دائم در
این معدن است.

اعتراض شرکتیهای مخابرات از عدم
واریز حق بیمه در چند ماه گذشته
روز شنبه  13آذر ماه ،شرکتیهای مخابرات گفتند :حق
بیمه چند هزار پرسنل شرکتی زیرمجموعه خدمات اول ،از
شهریور ماه واریز نشده است .در ماههای اخیر ،همهی
هزینههای درمان را در این شرایط تورمی و کرونا ،آزاد و از
جیب میپردازیم .این در حالیست که باید شرکت پیمانکار،
حق بیمههای ما را به روز و مرتب پرداخت کند .همکاران

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

شماره  ،95پانزدهُم آذر 1400
شرکتی در استانهای مختلف کشور ،از این قانون گریزی
و تاخیر ،به شدت ناراضی هستند و نمیدانند چگونه باید از
پس هزینههای دارو و درمان خانواده بربیایند .خواستهی
اصلی ما تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات
است .همهی این مشکالت ناشی از تبعیض است.
سالهاست که از تبعیض مزدی و اختالف در امکانات
رفاهی در رنج هستیم و مخابرات هیچ اقدامی برای تبدیل
وضعیت ما صورت نمیدهد.

عدم پرداخت  ۳ماه حقوقِ  ۳۵کارگر
کارخانه رنگ ورزین پارس پامچال
روز پنج شنبه  11آذر ماه ،کارگران کارخانه رنگ ورزین
پارس پامچال گفتند :علیرغم اینکه از آغاز سال جاری
حدود  9ماه گذشته است ،از شهریور ماه دستمزد کارگران
پرداخت نشده است .پیش از این مطالباتمان  ۵ماه بود که
اخیرا کارفرما دو ماه آن را به حساب کارگران واریز کرد .در
عین حال وعده پرداخت یک ماه دیگر از مطالبات کارگران
را تا  1۰روز آینده داده است .از سوی دیگر حق بیمه
کارگران این کارخانه حدود  7تا  8ماه با مشکل پرداخت
مواجه است به طوری که کارفرما اخیرا با توافق با تامین
اجتماعی قرار است بخشی از بدهی خود را (تا مرداد ماه) به
صورت اقساطی واریز کند .کارگران بارها به نهادهای
مختلف دولتی در شهرستان و استان مراجعه کرده و
مذاکراتی با برخی مسئوالن داشتهاند اما وعدههای
مسئوالن تا امروز شنبه  13آذر ماه نتیجهای برای کارگران
دربرنداشته است.

معوقات کارگران کارخانه "عظیم خودرو"

روز چهارشنبه  1۰آذر ماه ،کارگران شاغل در کارخانه
عظیم خودرو در بروجرد گفتند :شرکت عظیم خودرو
تولیدکنندهی انواع خودرو در اشترینان بروجرد است که
فعالیت آن از چندین ماه پیش به سبب برخی مشکالت
قضایی متوقف شده و حدود  18۰کارگر این واحد تولیدی
دیگر کاری برای انجام ندارند .کارگران با حدود  7ماه
حقوق معوقه ،مشکالت معیشتی زیادی پیدا کردهاند.
کارفرما هم مدعی است که برخی مشکالت قضایی امکان
ادامه تولید را نمیدهد .بدون تردید بیتوجهی مسئوالن به
وضعیت کارگران و کارخانه باعث گسترده شدن مشکالت
 18۰کارگر این کارخانه خواهد شد.
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ماهنامه کارگری
تداوم افزایش معوقات مزدی کارگران
شهرداری قروه
روز سه شنبه  9آذر ماه ،کارگران شهرداری قروه در استان
کردستان گفتند :بابت  ۵ماه معوقات مزدی سال جاری
طلبکاریم و با اتمام آذرماه ،این معوقات به  6ماه افزایش
پیدا میکند .هم اکنون در شهرداری قروه نزدیک به 6۰
کارگر به صورت قراردادی مشغول کارند که نگران انباشته
شدن مطالبات خود در ماههای آینده هستند .اگر مدیریت
شهرداری راهکاری برای پرداخت بدهیهای خود به
کارگران پیدا نکند همه کارگران برای تامین هزینههای
زندگی خود با مشکالت بزرگتری مواجه خواهند شد.

تجمع کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه
در اعتراض به نحوه محاسبه سنوات
پایان خدمت
صبح روز یکشنبه  7آذر ماه ،کارگران بازنشسته مجتمع
هفت تپه در اعتراض به نحوه محاسبه سنوات پایان خدمت
خود بعد از گذشت  9ماه از بازنشستگی ،در مقابل درب
ورودی کارخانه تجمع کردند .نماینده کارگران بازنشسته
معترض گفت :صبح امروز یکشنبه حدودا  3۰نفر به
نمایندگی از دست کم  1۰۰کارگر بازنشسته مجتمع کشت
و صنعت هفت تپه که از  9ماه پیش از این واحد بازنشسته
شدهاند و هنوز نتوانستهاند سنوات پایان خدمت خود را به
صورت قانونی از کارفرما دریافت کنند ،دست به تجمع
زدند .این کارگران در ادامه این اعتراضات روز چهارشنبه
 1۰آذر ماه ،بار دیگر در مقابل درب ورودی این شرکت
تجمع کردند .کارگران می گویند از اسفند ماه سال 99
بازنشسته شده ایم اما هنوز موفق به دریافت قانونی سنوات
بازنشستگی خود از کارفرمای جدید نشده ایم.

اعتراضات کارگران این واحد تولیدی ادامه یافته و سرانجام
روز سه شنبه  9آذر ماه ،با وعدهی مسئوالن برای پیگیری
مطالبات صنفی آنها به پایان رسید .مسئولین از اجرائی
شدن طرح طبقهبندی مشاغل که یکی از مهمترین
خواستهی کارگران است خبر دادند و گفتند این طرح
بزودی در کارخانه اجرا شده و سایر مطالبات صنفی
کارگران نیز در دست بررسی است.

تجمع کارکنان شرکت برق استان گلستان
روز شنبه  6آذر ماه ،به گزارش رکنا ،گروهی از کارکنان
شرکت برق استان گلستان،در اعتراض به عدم تبدیل
وضعیت نیروهای شرکتی در مقابل ساختمان این شرکت،
دست به تجمع زدند .در جریان تجمع امروز شنبه این
معترضین ،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان،
وعده پیگیری مطالبات تجمع کنندگان را داده است.

جان باختن یک کارگر آرماتوربند در اثر
سقوط از ارتفاع در مهاباد
روز سه شنبه  9آذر ماه ،یک کارگر آرماتوربند حین کار در
یک پروژه ساختمانی واقع در محله جانبازان در شهر
مهاباد ،به علت رعایت نشدن اصول ایمنی از جمله فقدان
کمربند ایمنی ،از ارتفاع طبقه سوم سقوط کرد و جان خود
را از دست داد.

تجمع اعتراضی مردم شهرکرد در اعتراض
به غارت آب توسط مافیای حکومتی

نباتی نینا با  ۳ماه معوقه مزدی

تجمع اعتراضی کارگران شرکت
ایرانخودرو در تبریز
به گزارش صدا و سیما ،روز پنجشنبه  4آذر ماه ،گروهی از
کارگران شرکت ایرانخودرو تبریز برای دومین روز متوالی
دست به اعتصاب زده و در محل کار خود تجمع کردند.
کارگران ایرانخودرو تبریز خواهان همسانسازی حقوقها
با کارگران سایر کارخانجات ایرانخودرو و اجرای طرح
طبقه بندی مشاغل هستند .

کشور منتقل کنند .ما مخالفت خود را با این موضوع اعالم
کردهایم و معتقد هستیم ،این تصمیم منجر به بروز
مشکالت بیشتر خواهد شد .تنها بخشی از حقوق آبان ماه
یعنی مبلغ  2میلیون تومان را دریافت کردهایم .متاسفانه راه
و شهرسازی نسبت به بازنشستگان بیتفاوت و نسبت به
آن سکوت کرده است .همچنین انحالل مؤسسه صندوق
بازنشستگی و وظیفه کارکنان هما و رسیدگی به صورت
حسابهای این موسسه از دیگر خواسته بازنشستگان
است.

تجمع اعتراضی پرستاران و کادر درمانی
در اصفهان و تهران
روز شنبه  6آذر ماه ،مدافعان سالمت کشور (کادر
سالمت) برای پیگیری اجرای برقراری فوقالعاده خاص،
طبق آییننامه اداری استخدامی غیرهیئت علمی کارکنان
(بند  16ماده  )۵4حداقل با ضریب  ،3مقابل سازمان برنامه
و بودجه تجمع کردند .در این تجمع اعتراضی پرستاران و
کادر درمانی شعار می دادند« :تنهاترین رستهایم ،از وعده
ها خستهایم» «فوقالعاده خاص حق ماست ،حاصل دست
رنج ماست» عالوه بر این مورد ،معترضان خواهان تبدیل
وضعیت نیروهای قراردادی ،شرکتی و طرحی و حذف
مالیات یا حداقل معافیت مالیاتی هستند .آنها با اشاره به
نزدیک شدن به روز پرستار ،یادآور شدند که انتظار دارند
حقوق آنها از جمله در اعمال ضریب  3که مجلس آن را
مصوب کرده ،بر زمین نماند.

تجمع بازنشستگان صنعت فوالد اهواز
مقابل ساختمان کانونهای بازنشستگی

تجمع کارگران شاغل در کارخانه روغن
روز سه شنبه  2آذر ماه 3۵۰ ،نفر از کارگران قراردادی
شاغل در کارخانه روغن نباتی نینا در سیرجان استان
کرمان در اعتراض به وضعیت شغلی و مطالبات معوقه
خود ،در مقابل ساختمان فرمانداری سیرجان تجمع
اعتاضی بر پا کردند .
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روز چهارشنبه  3آذر ماه ،چهارمین روز تجمع اعتراضی
مردم شهرکرد در اعتراض به غارت آب توسط مافیای
حکومتی در میادین این شهر ،قدرت عظیم کشاورزان و
مردم را در صحنه اعتصاب و اعتراض خود با آهنگ «دایه
دایه وقته جنگه ،دایه دایه وقته جنگه ،قطار که باالی سرم،
پرشَ فشنگه » به نمایش گذاشته شد.

روز یکشنبه  7آذر ماه ،بار دیگر جمعی از بازنشستگان
صنعت فوالد ،اینبار در شهر اهواز با حضور مقابل ساختمان
کانون ،خواستار توجه به مطالبات و خواستههای خود شدند.
بر اساس این گزارش ،هر یکشنبه گروهی از بازنشستگان
صنعت فوالد برای تحقق خواستههای صنفی خود در
مقابل دفتر کانون بازنشستگی صندوق فوالد در شهرهای
محل سکونت خود در اصفهان ،اهواز ،تهران و رودبار
گیالن دست به اعتراض میزنند .مهمترین خواستههای
این بازنشستگان ،از دولت اجرای صحیح طرح همسان
سازی حقوق و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان فوالد
مطابق آییننامه معتبر فوالد است.

محارب خواندن مردم از سوی نیروی
تجمع بازنشستگان هواپیمایی هما در

انتظامی اصفهان

اعتراض به معوقه حقوق

روز سهشنبه  9آذر ماه ،فرمانده یگان ویژه اصفهان خطاب
به مردم معترض :فحاشی نکنید ما خدمت گزار شما
هستیم! فرمانده نیروی انتظامی اصفهان :با کمترین هزینه
این عملیات را اداره کردیم ،کسی که به سمت پلیس،
سنگ پرتاب میکند« ،معترض» نیست« ،محارب» است.

صبح روز دوشنبه  8آذر ماه ،گروهی از بازنشستگان
هواپیمایی هما ،مقابل صندوق بازنشستگی هما تجمع
کردند .بازنشستگان معترض می گویند :مسئوالن درنظر
دارند تا صندوق بازنشستگان هما را به صندوق بازنشستگی

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

ماهنامه کارگری
تجمع کارگران  ۳واحد کشتارگاهی در
شهرستان خرمشهر
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هزارتومانی حقوق پایه پرسنل از آذرماه تصمیمی بود که در
این جلسه گرفته شده است .با این حال؛ کارگران نسبت به
تصمیمات این جلسه و افزایش  3۰۰هزار تومانی حقوق
ناراضی هستند و به همین دلیل صبح دیروز دست از کار
کشیدند.
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تجمع اعتراضی آبداران ادارهی آب و
فاضالب ایذه

اعتراض بازنشستگان کشوری و لشگری به
تصمیم نمایندگان مجلس برای افزایش
ده درصدی حقوق
روز دوشنبه  8آذر ماه ،کارگران  3واحد کشتارگاهی در
شهرستان خرمشهر از مسئوالن استانی درخواست کردند
عالوه بر افزایش حقوق حداقلی ،آنها را از مزایای سخت
و زیانآوری بهرهمند کنند .کارگران همچنین خواستار
برخورداری از امنیت شغلی ،اجرا شدن طرح طبقهبندی
مشاغل ،لحاظ شدن سختی کار و برطرف کردن
کمبودهای امکانات رفاهی است .یکی از کارگران گفت :ما
کارگران کشتارگاه از ساعت  19شب تا  7صبح ،حدود 11
ساعت آنهم بدون دریافت حق شیف و لحاظ شدن عنوان
شغلیمان در مشاغل سخت و زیانآور مشغول به کار
هستیم .دلیل شبکاری کارگران و کشتار شبانه مرغ و
سایر ماکیان نیز این است که چون مرغها در روز سر و
صدا و جنب و جوش زیادی دارند ،اگر کشتار در روز انجام
شود میزان تلفات آنها باال میرود .در پیگیری مطالباتمان
حدود یک هفته پیش در اعتراض به حداقل دریافتی و
لحاظ نشدن سختی کار در مشاغل خود مقابل ساختمان
استانداری خوزستان تجمع صنفی برگزار کردیم.

اعتراض کارگران شهرداری خرمشهر
روز سهشنبه  9آذر ماه ،کارگران شهرداری خرمشهر برای
چندمین بار در اعتراض به واریز نشدن حقوق چهارماه خود
مقابل ساختمان فرمانداری ویژه این شهر تجمع کردند .در
پی اعتراض این کارگران ،چند روزی است زبالههای سطح
شهر هم جمع آوری نمیشود .پس از  6ماه انتظار حقوق
معوقه دو ماه پرسنل شهرداری خرمشهر در نهم آبان
پرداخت شد .آنها میگویند :جدا از عدم پرداخت چهارماه
حقوق ،اضافه کاری و بیمۀ آنها هم در این مدت پرداخت
نشده است.

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت الستیک
دنا در اعتراض به وضعیت حقوق خود
روز یکشنبه  7آذر ماه ،کارگران شرکت الستیک دنا در
اعتراض خود نسبت به تصمیم شورای اسالمی کار دست
از کار کشیده و تجمع کردند .از مطالبات این کارگران
میتوان به درخواست برای افزایش دستمزد ،افزایش
مزایای تولیدی کارخانه و پیاده شدن طرح طبقهبندی
مشاغل اشاره کرد .بر اساس این گزارش ،افزایش 3۰۰

روز سهشنبه  9آذر ماه ،بازنشستگان معترض می گویند :به
نظر میرسد تالش برای افزایش ده درصدی مزد و
مستمری حقوقبگیران دولت در سال آینده جدی است .در
بخشنامه اولیه الیحه بودجه ،دولت میزان افزایش حقوق
سال  14۰1را ده درصد در نظر گرفته بود و حاال نمایندگان
مجلس نیز اصرار دارند که همین ده درصد است و الغیر!
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسالمی میزان افزایش حقوقها در سال  14۰1را فقط 1۰
درصد اعالم کرد و گفت :با این 1۰درصد افزایش حقوق با
یک فریز حقوقی مواجه میشویم ،ولی چارهای نداریم .اگر
حقوقها را متناسب با تورم افزایش بدهیم تورم بیشتری را
بر مردم تحمیل خواهیم کرد.

تجمع کارگران فنی قراردادی شرکت
توزیع برق
روز سهشنبه  9آذر ماه ،کارگران فنی قراردادی شرکت
توزیع برق استان تهران ،در مناطق رباط کریم ،مالرد،
کهریزک ،شهریار ،اندیشه و ورامین ،از روز شنبه  6آذر ماه،
در اعتراض به تبعیض و نامشخص بودن مطالبه تبدیل
وضعیت استخدامیشان ،در محل کار خود دست به تجمع
زدند .یکی از کارگران معترض می گوید :با گذشت بیش از
 2۰سال از سابقه فعالیت کارگران شرکت توزیع برق ،هنوز
اقدامی در جهت تبدیل وضعیت شغلی آنها صورت نگرفته
است .سالهاست با حقوق نابرابر در سختترین شرایط و
استرسزا به کار مشغول بودهایم و در این راه شماری از
همکاران خود را بر اثر حوادث برق گرفتگی از دست
دادهایم با این حال علیرغم پیگیریهای زیاد در بهبود
وضعیت شغلیمان ،هنوز نتیجهای نگرفتهایم.

روز شنبه  13آذر ماه ،آبداران ادارهی آب و فاضالب ایذه
برای چندمین بار طی ماههای اخیر در اعتراض به تعویق
چندماههی حقوق خود مقابل اداره آب و فاضالب این شهر
دست به تجمع زدند.

عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران
نگهداری از خطوط
روز چهارشنبه  3آذر ماه ،کارگران خطوط ابنیه فنی راه
آهن جنوب و شرق گفتند :حدود  3۰۰نفر از کارگران
نگهداری از خطوط هستیم که حدود  4سال تا اردیبهشت
سال  ،14۰۰تحت مسئولیت یکی از شرکتهای پیمانکاری
در ناحیه ریلی جنوب شرق مشغول به کار بودهایم اما از
زمان خاتمه قرارداد خود با پیمانکار مذکور ،هنوز
نتوانستهاند مطالبات معوقه خود را از او دریافت کنیم.
کارگران پیمانکاری در طول زمان حدود  4سالهای که زیر
نظر پیمانکار مذکور مشغول فعالیت بودند برخی مزایای
مزدی همانند حق سنوات ،اضافه کاری و عیدی را هنوز
دریافت نکردهاند .پیمانکار پیشین به هر کارگر خطوط ابنیه
فنی جنوب شرق به صورت میانگین حدود  14تا 1۵
میلیون تومان بدهی دارد .طبق قانون شرکت راه آهن نباید
بدون پرداخت طلب کارگران با پیمانکار قبلی (ریل صنعت
کاران) که هم اکنون از مجموعه خارج شده ،تسویه حساب
می کرد و همزمان نباید قرارداد کار جدیدی را در بخش
نگهداری با کارفرمای جدید (تراورس) منعقد می کرد ،چرا
که این شرکت نیز که اخیرا عنوان دولتی به خود گرفته
همه مطالبات کارگران را به صورت قانونی پرداخت
نمیکند و وضعیت ما کارگران به نسبت گذشته بدتر شده
است.

اعتصاب کارگران فضای سبز کیش به دلیل
عدم پرداخت حقوق

جان باختن  ۲کارگر مقنی در اثر ریزش

صبح روز چهارشنبه  1۰آذر ماه ،کارگران فضای سبز و
خدمات شهری کیش در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد
و پایین بودن حقوق و مزایا مجدداً دست از کار کشیده،
تجمع و راهپیمایی کردند .این کارگران در حالی دستمزد
حداقلی خود را مطالبه می کنند که میزان دستمزد برخی
مدیران شهرداری کیش بیش از 33میلیون تومان عنوان
شده است.

قنات در روستای دارابِ خوشاب

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

عصر روز پنجشنبه  4آذر ماه  ،ریزش قنات در روستای
داراب شهرستان خوشاب در استان خراسان رضوی به جان
باختن  2کارگر مقنی و مجروح شدن یک کارگر دیگر
انجامید .ریزش قنات و آوار در ماههای اخیر ،موجب مرگ
چندین کارگر مقنی در منطقه شدهاست .
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ماهنامه کارگری
اخراج کارگران شرکت ایران مایه در تبریز

روز چهارشنبه  1۰آذر ماه ،کارگران شرکت ایران مایه
تبریز گفتند :کارخانهی ایران مایه که متعلق به یک
سرمایهدار ترکیه است ،از ابتدای سال  14۰۰تعطیل شده
است .یکی از این کارگران که نخواست نامش فاش شود،
در تشریح ماجرا میگوید :در آذر  1399حدود  4۰نفر از
کارگران این کارخانه اخراج شدند و به آنها گفته شد بعد
از  4 – 3ماه مجددا واحد مربوطه راهاندازی خواهد شد و
آنها به کار برمیگردند .اما نه تنها این کارگران به کار
برنگشتند بلکه در  22اسفند  99مابقی کارگران که 11۰
نفر بودند نیز اخراج شدند .برای اینکه ما شکایت نکنیم،
حقوق دو ماه ما را پرداخت کردند و گفتند  6ماه دیگر
کارخانه مجددا راهاندازی خواهد شد و از شما دعوت به کار
میکنیم .در این مدت تعدادی از کارگران به دلیل فشار
مالی و مشکالت خانوادگی تسویه حساب کردند و به دنبال
بیمه بیکاری و شغل دیگر رفتند اما حدود  27نفر تسویه
نکردند و به اداره کار شکایت کردند که رای اداره کار ابقا
به کار کارگران و پرداخت حق السعی بود .با وجود اینکه
رای بازگشت به کار گرفتهایم اما ما را به کارخانه راه
نمیدهند و میگویند حقالسعی خود را بگیرید و به
کارخانه نیایید ،کارخانه تعطیل است .ایران مایه پیشتر یک
کارخانه نیز در تهران داشت .کارخانه تهران در سال 87
خریداری شد و در سال  89با این ادعا که میخواهند
کارخانهی تبریز را توسعه بدهند ،بسته شد .ابتدا تمام
تجهیزات و بعد زمین آن کارخانه فروخته شد و آن کارخانه
به طور کامل از چرخهی تولید خارج شد .کارگران این
کارخانه معتقدند :ادعای زیانده بودن کارخانه بیاساس
است .چون این کارخانه از سه ماه قبل محصوالت خود را
پیشفروش میکرد بنابراین سرمایهگذار خارجی میخواهد
کاری که با کارخانهی تهران کرده با کارخانهی تبریز هم
انجام دهد .ما در این  9ماه از مسئوالن مختلف تقاضای
کمک کردهایم .هم در دولت قبل و هم در دولت جدید
جلساتی با مسئوالن گذاشتهایم .در دولت جدید تا حدودی
فشارهایی به مدیران این کارخانه وارد شده که اگر کارخانه
برایتان سود ندارد آن را واگذار کنید اما تا االن هیچ اتفاقی
نیفتاده است.
برخی از این کارگران بیش از  1۵سال سابقهی کار دارند و
سن آنها باالی  4۰سال است .آنها میگویند :کارمان
سخت و زیانآور است و تنها چند سال تا بازنشستگی
فاصله داریم اما فعال از کار اخراج شدهایم و صدایمان به
جایی نمیرسد.
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صدور رای بازگشت به کار به نفع نیروهای

تجمع کشاورزان اصفهان

مخابرات شهرستان ماهشهر و گتوند
روز چهارشنبه  1۰آذر ماه ،رای هیأت حل اختالف به نفع
نیروهای مخابرات شهرستان ماهشهر و گتوند استان
خوزستان صادر شد .با این رای ،کارگران عالوه بر اینکه به
کار خود بازمیگردند ،قراردادشان از موقت به دائم تبدیل
میشود و کارفرما ملزم به پرداخت حق السعی خواهد شد.
پیشتر نیز رای هیأت حل اختالف به نفع نیروهای مخابرات
باغملک و رامشیر صادر شده است .کارگران رامشیر با
وجود آنکه حکم اجرای احکام را نیز گرفتهاند اما کارفرما
راضی به اجرای حکم نمیشود.

روز چهارشنبه  3آذر ماه ،تجمع اعتراضی کشاورزان
اصفهان در بستر خشک زاینده رود برای چندمین روز
متوالی برگزار شد .معترضان خواستار تخصیص حقابه پاییزه
کشاورزان و احیای رودخانه مذکور هستند .همزمان با
تجمع کشاورزان اصفهانی ،بحرانهای آبی موجود در استان
چهارمحال و بختیاری نیز اعتراضات مردمی وسیعی را در
پی داشته است .کشاورزان اصفهانی که سه شنبه شب 2
آذر ماه را نیز در جوار پل خواجو به صبح رسانده بودند،
شعارهایی از قبیل "اصفهان ،شهر کرد ،اتحاد اتحاد" را سر
دادند.

کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری

نارضایتیِ کارگران شاغل در شهرداری

ورامین خواستار تبدیل

الوند از حداقل دریافتی دستمزد خود

وضعیت شغلی خود هستند
روز شنبه  6آذر ماه ،شماری از کارگران قرارداد پیمانی
شهرداری ورامین که در بخش خدمات و فضای سبز
مشغول کارند ،می گویند :تبدیل وضعیت شغلی مطالبه ما
کارگران شهرداری ورامین است .اما مسئوالن و مدیران
شهرداری ورامین سالهاست در اجرای آن تعلل میکنند .ما
نه امنیت شغلی داریم و نه دستمزدمان به اندازه کافی است
که معیشتمان را تامین کند .رفع تبعیض ،یک خواسته
قانونی است ،وقتی ما برای شهرداری در سطح شهر کار
میکنیم ،چرا قراردادمان مستقیم نیست و بخش زیادی از
درآمد ماهانهمان به شرکتهای تامین نیرو و واسطهها تعلق
میگیرد .چندین سال است پیگیر تبدیل وضعیت و دریافت
مطالبات قانونی از شهرداری هستیم که انجام نمیشود این
در حالیست که از چند ماه پیش سازمان همیاری
شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور مجوز استخدام و
تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری از جمله ایثارگران را به
همه شهرداریها ابالغ کرده است .

عدم پرداخت ماه ها حقوق معوقهِ نیروهای
خدماتی بیمارستان شهرستان باشت
روز سه شنبه  2آذر ماه ،نیروهای شرکتی خدماتی
بیمارستان دولتی باشت در حوالی یاسوج گفتند :ما
ماههاست که کار میکنیم ،آنهم کار سخت و پرخطر
بیمارستانی .اما پیمانکار مدام مدعی میشود پولی در بساط
نیست و نمیتواند حقوق ما را واریز کند .از ابتدای سال
تنها چند بار مبالغی به عنوان علیالحساب به حساب
کارگران واریز شده است اما حقوق کامل هرگز واریز نشده
است .هیچ زمان مشخصی برای پرداخت معوقات مزدی ما
تعیین نمیکنند و ما نمیدانیم تا چه زمانی باید منتظر
بمانیم .برج ده امسال ،قرارداد پیمانکار با بیمارستان و
دانشگاه علوم پزشکی به پایان میرسد و مشخص نیست
تکلیف ما چه میشود .نسبت به آینده شغلی خود اطمینان
نداریم.

روز یکشنبه  7آذر ماه ،تعدادی از کارگران شاغل در
شهرداری الوند گفتند :نزدیک به  3۰۰کارگر شاغل در
بخش خدمات ،فضای سبز ،آتشنشانی و عمرانی در
شهرداری الوند هستیم که درآمد برخی از ما کارگران
نزدیک به حداقل حقوق است و دریافتی ماهانهمان کفاف
معاش زندگیمان را نمیدهد .کارگران معترض شهرداری
الوند ماهانه با اضافهکاری ،مبلغی در حدود چهار تا چهار و
نیم میلیون تومان حقوق دریافت میکنند که این رقم
باتوجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقالم مصرفی و
غذایی بسیار ناچیز است .کارگران در ادامه گفتند :آنچه
باعث افزایش حقوقمان میشود اجرای طرح طبقهبندی
مشاغل است که طبق مقررات کار و تامین اجتماعی باید
در کارگاههای باالی  1۰۰نفر اجرایی شود .جدا از بهبود
وضعیت دستمزدمان ،کارفرمای شرکت پیمانکاری ،حق
مزایای اضافه کار ،شب کاری و تعطیل کاری کارگران را
بصورت کامل پرداخت نمیکند.

تجمع اعتراضی کشاورزان شهرستان
باویِ خوزستان
روز شنبه  6آذر ماه ،به گزارش عصر ما اهواز ،جمعی از
کشاورزان شهرستان باوی ،در اعتراض به عدم تامین حقابه
کشت پاییزه خود ،در مقابل درب شرکت آبیاری اراضی
شرق کارون واقع در اهواز ،دست به تجمع اعتراضی زدند.
معترضان حاضر در این تجمع ،خواستار عمل به وعده های
پیشین مدیران سازمان آب وبرق استان و انجام تعهدات
قانونی در قالب مصوبات شورای آب استان شدند .بنابر این
گزارش ،علیرغم وعده سازمان آب و برق و جهاد کشاورزی
خوزستان در خصوص تامین حقابه  ۵۰درصد اراضی
موضوع قراردادهای سال  ،99با گذشت  2ماه از پاییز،
کماکان این امر تحقق نیافته و تمامی کشت های صورت
گرفته توسط کشاورزان ،در آستانه نابودی است .طی
هفتهی اخیر این چندمین بار است که این کشاورزان دست
به تجمع میزنند .باوی یکی از شهرستانهای ملتهب
بود.
تیر
قیام
دوران
در
خوزستان

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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دادستان اصفهان بازداشت شدگان را
اراذل و اوباش خواند!

ساعت سه بامداد روز پنجشنبه  4آذر ماه ،نیروهای لباس
شخصی با همراهی نیروهای انتظامی به محل تجمع
کشاورزان اصفهانی در زاینده رود حمله کردند و چادرهای
آنها را به آتش کشاندند .اجتماع و شبمانی شماری از
کشاورزان اصفهان در بستر زاینده رود با ورود نیروی
انتظامی جهت پایان دادن به تجمع ،به خشونت کشیده و
تعدادی از چادرها به آتش کشیده شد .دادستان اصفهان از
بازداشت تعدادی از افراد معترض به جمع آوری چادرهای
تجمعات خبر داده و آنان را " اراذل و اوباش " خوانده
است .خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای امنیتی ،با
ادعای اینکه تجمع کشاورزان اصفهان پایان گرفته،
عامالن آتش سوزی چادرهای تجمع کنندگان را " عناصر
ضد انقالب " خوانده است.

از اعالم آمار مصدومان حوادت دیروز
اصفهان معذور هستیم!
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اعالم آمار کل
مصدومان تجمع روز جمعه  ۵آذر ماه ،خودداری کرد اما
اعالم کرد که  19نفر از مصدومان که دچار آسیب چشمی
شدند هنوز در بیمارستان بستری هستند و  2نفر نیز حال
عمومی مناسبی ندارند .همچنین به گفتهی او این حوادث
تا به حال کشتهای نداشته است ،در صورتی که به نقل از
یکی از پرسنل بیمارستان شریعتی اصفهان یک پسر جوان
 2۰الی  2۵سالهی بدون کارت شناسایی و موبایل ،به دلیل
خونریزی داخلی و در اثر اصابت تعداد زیادی گلولهی
ساچمهای فوت شده است .همچنین طبق آخرین اطالعات
منتشر شده از سوی منابع محلی ،اختالل اینترنت در
اصفهان هنوز برطرف نشده ،خیابانهای متصل به
مکانهای اصلی تجمع دیروز بسته شده و فضای شهر به
شدت ملتهب و امنیتی است.

جو شدید امنیتی در اصفهان به دنبال
تجمعات کشاورزان معترض
روز جمعه  ۵آذر ماه ،شعار «مال برو حیا کن ،مملکتو رها
کن» «مرگ بر دیکتاتور» حکایت از آن دارد که این مردم،
علت مشکالت را حکمرانی مالیان میدانند .فرزند یکی از
کشاورزان معترض نیز عصر روز جاری در تماس با هرانا از

جو شدید امنیتی در سطح شهر اصفهان خبر داده و گفته
که نیروهای امنیتی سوار بر موتور در گروههای  1۰الی 2۰
نفره به صورت گسترده در سطح شهر و مخصوصا اطراف
پل در تردد هستند .چندی پیش نیز یک شهروند در
شهرستان فالورجان واقع در استان اصفهان به دلیل انتشار
و ارسال تصاویر اعتراضات کشاورزان به یکی از شبکههای
تلوزیونی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
تجمعات اعتراضی کشاورزان از روز یکشنبه  16آبان شروع
شد که در روز های ابتدایی در مقابل دفتر یکی از
نمایندگان مجلس یازدهم ،ساختمان صدا و سیمای مرکز
اصفهان و شرکت آب منطقهای اصفهان برگزار شد و
سپس در بستر خشک رودخانه زایندهرود ادامه یافت.
شهروندان معترض که خواهان تخصیص حقابه پاییزی و
احیای زاینده رود هستند ،شب ها را نیز در جوار پل خواجو
به تحصن پرداختند.

مصدومیت  14کارگر کارخانه نوردکاران
فوالد غربِ تبریز در اثر دود گرفتگی
روز شنبه  6آذر ماه ،یکی از مسئوالن آتش نشانی شهرک
صنعتی سلیمی شهرستان آزادشهر تبریز اظهار داشت:
حوالی ساعت ده و هفت دقیقه صبح روز شنبه  6آذر ماه،
حدود  14کارگر کارخانه نوردکاران فوالد غرب به دلیل
یک آتشسوزی جزئی ناشی از سوختن بخش از
محصوالتی که خود تولیدکننده آن هستند و در کنار سالن
تولید انباشته شده بود بر اثر دودگرفتگی دچار مشکالت
تنفسی شدند که با کمک امدادگران آتش نشانی به بیرون
از کارخانه منتتقل شدند.
در این سانحه حدود  8کارگر دچار آسیب دیدگی تنفسی
شدند که وضعیت سه نفرشان حادتر از بقیه بود در عین
حال  ۵تا  6نفر هم دچار آسیب دیدگی جزئی (در حد سرفه
کردن) شده بودند که سرپایی مداوا شدند .بوی نامطبوع و
تصاعد گازهای اسیدی ناشی از سوختن مواد شیمیایی
ریههای کارگران این واحد تولیدی را درگیر کرده بود.
همزمان سه تا چهار کارگری که بیشتر از بقیه همکاران
دچار مشکالت تنفسی شده بودند برای خاموش کردن
آتش در محیط کار خود تالش کرده بودند که به
بیمارستانی در شهرستان آزادشهر منتقل شدند.

جان باختن یک کارگر پسماند بیمارستان
کاشان در حین تعمیر دستگاه زبالهسوز
روز شنبه  13آذر ماه ،زمانی که یک کارگر پسماند در
واحد بیخطرسازی بیمارستان در حال تعمیر دستگاه زباله
سوز و رفع عیوب آن بود ،دچار حادثه گشته و جان خود را
از دست داد .بر اساس این گزارش ،این کارگر جانباخته
41ساله و اهل روستای ابوزیدآباد در شهرستان آران و
بیدگل بوده است .او حین عیبیابی دستگاه و رفع
اشکاالت دستگاه هرز آب اتو کالو ،دچار حادثه سوختگی
شد.
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تجمع کشاورزان شهرستان
حوزیه خوزستان
روز شنبه  13آذر ماه ،کشاورزان شهرستان حوزیه خوزستان
با مطالبهی تامین حقآبهی کشت پاییزهی خود مقابل
استانداری خوزستان دست به تجمع زدند.

کارگران شرکت ارژن چوب معترض به
تخلف کارفرما در عقد قراردادشان
روز دوشنبه  8آذر ماه ،کارگران شرکت ارژن چوب
میگویند :اغلب کارگران هنگام عقد قرارداد باید یک فقره
سفته به مبلغ  2۰تا  3۰میلیون تومان به کارفرما تحویل
دهند .هنگامی که برای شروع به کار با شرکت وارد مرحله
عقد قرارداد میشویم ،قرارداد توسط مدیرعامل امضا
نمیشود و طبعا نسخهای هم در اختیار نیروی کار قرار
نمیگیرد .اگر کارگری بنا به هر دلیلی توان همکاری
نداشته باشد و خواهان پیگیری مطالبات خود به وسیله
مراجع ذیصالح باشد ،کارفرما میتواند سفته را به اجرا
گذاشته و کارگر را از پیگیری روند شکایت خود منصرف
کند .حتی پس از خاتمه دوران همکاری هم سفته به
نیروی کار بازگشت داده نمیشود .بر اساس این گزارش،
دستمزد دریافتی کارگران کمتر از حداقل مزد قانونی است،
تنها برخی از کارگران که چند سال سابقه دارند ،مبلغ 3
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان دریافت میکنند.

تجمع کشاورزان در قم
به گزارش صدا و سیما ،روز پنجشنبه  11آذر ماه ،جمعی از
کشاورزان قم در مقابل شرکت تعاونی تولیدی روستای
رحمت آباد این شهر تجمع کردند .بر اساس این گزارش
تجمع این کشاورزان در اعتراض به عدم تخصیص حقابه و
اعمال جریمه های سنگین نسبت به برداشت غیرمجاز از
چاه های کشاورزی صورت گرفته است .کشاورزان در این
تجمع حقابه استان قم از سرشاخه های قمرود را در سال
های خشک  ۵۰و سالهای پربارش  8۰میلیون متر مکعب
اعالم کردند که به دلیل تخصیص نیافتن این حقابه مجبور
به برداشت اضافه آب از چاه های کشاورزی شدند که این
برداشت اضافه از منظر شرکت آب منطقه ای قم
غیرقانونی و مستوجب جریمه است .کشاورزان معترض
گفتند :شرکت آب منطقه ای قم جریمه های چند میلیاردی
بابت اضافه برداشت از چاه های کشاورزی اعمال کرده که
در صورت پرداخت نکردن با مصادره و توقیف اموال و
زمین کشاورزی و احیانا زندان مواجه خواهند شد.

جان باختن یک کارگر تعمیرکار خطوط
مترو در اثر برخورد با قطار
صبح روز سه شنبه  2آذر ماه ،یک کارگر حدود  2۵ساله
مشغول تعمیر سوزن ورودی ایستگاه مترو ارم سبز تهران
بود که در اثر برخورد با قطار جان خود را از دست داد.

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:

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

چریکهای فدائی خلق ایران

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!

