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سرسخن:
طبقه کارگر و قیام بهمن 1357
قیام بهمن  1357به مثابه نقطه اوج انقالب سالهای  56و
 57منبع درسهای فراموش نشدنی برای کارگران می باشد؛
درسهائی که طبقه کارگر اگر می خواهد به رسالت خود در
واژگونی نظم ظالمانه حاکم و برقراری جامعه ای عاری از
ستم و استثمار عمل کند باید آنها را فرا گرفته و راهنمای
حرکت های آینده خود سازد .با توجه به تحریف های
آشکارجمهوری اسالمی نسبت به این رویداد تاریخی قبل از
هر چیز باید این تحریفات را شناخت تا بتوان هر چه بهتر و
سریعتر به تجربیات نهفته در این قیام مردمی دست یافت.
دستگاه تبلیغاتی دیکتاتوری حاکم هر سال جشنی برگزار می
کند تحت نام"دهه فجر" که منظور ده روزیست که از 12
بهمن یعنی روز ورود خمینی به ایران تا  22بهمن روز قیام
بهمن را شامل می شود .زیر پوشش این برنامه ،رژیم دار و
شکنجه حاکم ،به دلخواه خود روایت تحریف شده ای از
رویدادهای تاریخی سال  57را اشاعه می دهد .در این
تبلیغات فریبکارانه دست اندرکاران جمهوری اسالمی می
کوشند روی کار آمدن رژیم خود را نتیجه قیام بهمن جلوه
دهند تا بلکه بتوانند شیوه واقعی به قدرت رسیدن این رژیم
وابسته به امپریالیسم را کتمان نمایند .امروز بر کسی پوشیده
نیست که دار و دسته خمینی نه بر اثر قیام بهمن بلکه قبل
از این قیام توسط امپریالیسم آمریکا و شرکایش در کنفرانس
گوادلوپ جهت سرکوب انقالب مردم ایران و حفظ سیستم
سرمایه داری وابسته حاکم بر جامعه ،به عنوان جانشین رژیم
شاه انتخاب شده بودند .جمهوری اسالمی درست جهت
الپوشانی این واقعیت است که "دهه فجر" برگزار می کند
و در بوق و کرنا می دمد تا موجودیت ننگین خود را نتیجه
قیام بهمن جا بزند.
البته در تحریف دو روز بزرگ تاریخی  21و  22بهمن این
فقط جمهوری اسالمی نیست که به هر وسیله سعی می کند
خود را محصول قیام تودهها جا بزند؛ بلکه جدا از این رژیم
ددمنش ،سلطنت طلبان نیز که این روز ها دُم در آورده و در
رویای بازگشت به قدرت به هر ترفندی متوسل می شوند تا
جائی که می توانند در اشاعۀ این تحریف فعال اند .آنها دهه
فجر را "دهۀ زجر" می نامند و قیام توده ها صفحه 2

تداوم اعتصاب کارگران کارخانه

در باره زندگی رفیق شهید

موتورسازان تراکتورسازی تبریز

خسرو پناهی

روز سه شنبه  12بهمن ماه ،کارگران کارخانه موتور سازان
تراکتورسازی تبریز گفتند :به دلیل آنکه وعدهها برای
افزایش حقوق و سایر خواستههای کارگران به نتیجه نرسیده
است ،از روز شنبه  ۹بهمن ماه ،کار در کارخانه را متوقف
کردهاند .خواستهای کارگران افزایش حقوق ،اجرای
طبقهبندی مشاغل ،پرداخت حق بهرهوری ،تامین امنیت
شغلی و تبدیل وضعیت قراردادها است .سرنوشت این واحد
صنعتی به اندازهای برایمان مهم است که نمیخواهیم هیچ
لطمهای به محل کارمان وارد شود.

ممانعت کارفرما از ورود کارگران به
شرکت مخابرات مسجد سلیمان
روز شنبه  ۹بهمن ماه ،نیروهای شرکتی مخابرات مسجد
سلیمان اطالع دادندکه  :حکم بازگشت به کار و تبدیل
وضعیت کارگران توسط هیأتهای تشخیص و حل اختالف
صادر شده و طبق قانون این حکم الزماالجراست اما شرکت
پیمانکار خدمات اول از بازگشت نیروها به کار جلوگیری
میکند .پیشتر نیز نیروهای مخابرات اهواز ،باغملک ،رامشیر،
شوشتر و گتوند با وجود گرفتن حکم اجرایی اجازهی ورود به
شرکت به آنها داده نشد .حدود  7۰نفر از نیروهای مخابرات
استان خوزستان دو دوره بدون قرارداد زیر نظر شرکت
پیمانکار خدمات اول به کار خود ادامه دادند .این کارگران با
استناد به تبصره  2ماده  7قانون کار برای تبدیل قرارداد خود
از موقت به دائم ،شکایت تنظیم کردند و به نفع خود رای
گرفتند .مطابق رأیی که توسط هیأتهای تشخیص و حل
اختالف صادر شده است ،این کارگران نیروهای دائم
مخابرات به حساب میآیند و باید به کار خود برگردند .

تجمع کارگران شاغل در
بندر صادراتی مجیدیه
روز چهارشنبه  13بهمن ماه ،شماری از کارگران شاغل در
بندر صادراتی مجیدیه واقع در ماهشهر ،در اعتراض به
معوقات مزدی و همچنین عدم امنیت شغلیشان ،در
محدوده محل کار خود تجمع کردند و به این وسیله اعتراض
خود علیه مظالم کارفرما را نشان دادند .یکی از کارگران
میگوید :پیمانکار از پرداخت حقوق کارگران سرباز زده و
همچنین هیچ قرارداد کاری را با آنها عقد نکرده است ،همین
موضوع باعث شده که وی ،ما کارگران را در معرض اخراج
قرار دهد .بعالوه پیمانکار قصد دارد که پس از اخراج
کارگران ،نیروی کار جدید خود را از دزفول آورده و استخدام
کند.

چریک فدائی خلق رفیق خسرو پناهی در سال 1331در
روستای «توت شامی گوران »از توابع کرمانشاه متولد شد.
در کودکی پدرش را از دست داد و دوران کودکی را در
تنگدستی و فقر گذراند .شرایط تنگدستی خانواده باعث شد
که رفیق خسرو از همان دوران نو جوانی با کار آشنا شده و
برای کمک به خانواده به هر شغلی متوسل گردد .امری که
باعث شد وی شناخت عینی و ملموسی از محیط های کار و
برخوردهای ستمگرانه کارفرمایان کسب کند .تنگدستی و
فقر خانواده و کار از دوران نوجوانی ،بطور طبیعی در شکل
گیری شخصیت انقالبی وی تاثیر خود را بر جای گذاشت و
به همین دلیل هم در تمام زندگی ،دوست و حامی
ستمدیدگان و بی چیزان و مخالف و دشمن سرسخت
غارتگران و زورگویان سرمایه دار شده بود .برغم شرایط
نامساعد مالی خانواده اما رفیق خسرو از تحصیل باز نماند و
تحصیالت ابتدائی و متوسطه را در کرمانشاه و تهران به
پایان رساند .پس از گرفتن دیپلم برای ادامه تحصیل به
مدرسه عالی ورزش رفت.
با توجه به عالقه اش به ورزش که رشته تحصیلی اش نیز
گواهی بر این امر بود و استعداد های فراوانش در این زمینه
در سالهای  54و  56به ترتیب درمسابقات وزنه برداری
جوانان کشور و دانشگاه های کشور نفر اول شد.
دوران دانشجوئی اش همزمان شده بود با آغاز و اوج گیری
جنبش مسلحانه که شدیدا از سوی دانشجویان مورد حمایت
قرار گرفته بود .رفیق خسرو در چنین شرایطی همراه با تعداد
دیگری از دانشجویان ضمن فعالیت های فوق برنامه
دانشجوئی از سازمان چریکهای فدائی خلق حمایت می
صفحه3
کرد .در مدرسه عالی ورزش در سال  1352در

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!
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بازداشتن مردم به حمله به پادگان های نظامی رژیم شاه تواند به وجود آید .بنابراین اولین درسی که از شکست قیام
از صفحه 1
طبقه کارگر و قیام ....
فریاد می زد که من "هنوز دستور جهاد نداده ام" .اتفاقا قیام بهمن حاصل می شود ضرورت سازمانیابی طبقه کارگر به
را فاجعه قلمداد می کنند و چنین جلوه می دهند که توده
بهمن بی آن که امپریالیستها آن را پیش بینی کرده باشند عنوان ستون انقالب و وجود سازمانی انقالبی برای هدایت
هائی که رژیم سلطنتی را به زباله دان تاریخ انداختند ،خود،
رخ داد و در نتیجه ،این قیام مردمی ،در تقابل با سازشهائی این ستون می باشد .به همین دلیل هم هست که چریکهای
با دست و انتخاب خود ،به جای شاه ،خمینی را بر سر کار
بود که بین امپریالیستها و دار و دسته خمینی صورت گرفته فدائی خلق همواره کارگران و انقالبیون را به متشکل شدن
آوردند .آنها در این تبلیغ ریاکارانه حتی می کوشند
کمونیستها و چپها را به دلیل نقش واقعی شان در قیام بود .بنابراین چه جمهوری اسالمی و چه سلطنت طلبان در و سازمان دادن خود _که در شرایط ایران مسیر ویژه ای را
بهمن ،عامل اصلی قدرت گیری خمینی جا بزنند .سلطنت برخورد با این رویداد تاریخی چاره ای جز تحریف واقعیت می طلبد_ دعوت می کنند .تجربه نشان داده که در شرایط
دیکتاتوری بورژوازی وابسته تنها
طلبان برای این که بتوانند این دروغ
واقعیت این است که برای پیروزی انقالب و قیام نه تنها به سازمان رهبری کننده شکل سازماندهی که امکان بقا دارد
تاریخی را به خورد دیگران بدهند آگاهانه
بلکه به طبقه کارگر متشکل شده نیاز است که در شرایط دیکتاتوری حاکم بر ایران
همانا سازمان سیاسی -نظامی می
می کوشند بر این واقعیت پرده بکشند که
تنها در جریان جنگی توده ای می تواند به وجود آید .بنابراین اولین درسی که از باشد .به همین دلیل هم ضروری
شاه جنایتکار به دستور هویزر فرستاده
است که قبل از هر چیز ،پیشروان
شکست قیام بهمن حاصل می شود ضرورت سازمانیابی طبقه کارگر به عنوان
آمریکا و خواست سفیر آمریکا در  26دی از
ستون انقالب و وجود سازمانی انقالبی برای هدایت این ستون می باشد .به همین طبقه کارگر با ایجاد هسته های
ایران خارج شده و به واقع فرار را بر قرار
دلیل هم هست که چریکهای فدائی خلق همواره کارگران و انقالبیون را به متشکل سیاسی -نظامی و توسل به اعمال
ترجیح داد و قیام بهمن حدوداً یک ماه بعد
شدن و سازمان دادن خود _که در شرایط ایران مسیر ویژه ای را می طلبد_ دعوت قهر انقالبی ،ابتدا خود را از یورش
از این که وی برای همیشه ایران را ترک
مرگبار دشمن حفظ کنند و سپس
کرد ،به دست توده های قهرمان ایران به
می کنند .تجربه نشان داده که در شرایط دیکتاتوری بورژوازی وابسته تنها شکل
در فضایی که مبارزه مسلحانه در
وقوع پیوست.
سازماندهی که امکان بقا دارد همانا سازمان سیاسی -نظامی می باشد .به همین
جامعه ایجاد می کند در جهت ایجاد
و
نیست
ای
پوشیده
امر
ایران
فرار شاه از
دلیل هم ضروری است که قبل از هر چیز ،پیشروان طبقه کارگر با ایجاد هسته
ارتباط مستقیم با کارگران و
در خاطرات و اسنادی که از آن زمان منتشر
های سیاسی -نظامی و توسل به اعمال قهر انقالبی ،ابتدا خود را از یورش مرگبار ستمدیدگان گام بردارند .تنها در این
شده است به روشنی می توان دید که شاه
دشمن حفظ کنند و سپس در فضایی که مبارزه مسلحانه در جامعه ایجاد می کند مسیر است که موجودیت قدرتمند
بزدل به اطرافیانش که از وی مقاومت و
در جهت ایجاد ارتباط مستقیم با کارگران و ستمدیدگان گام بردارند.
طبقه سازمان یافته واقعیت پیدا می
ایستادگی طلب می کردند می گفت که آخر
کند و سازمان سیاسی -نظامی طبقه
سفیر آمریکا گفته که باید کشور را ترک کنم! همین واقعیت ندارند.
نیز مزدوری و نوکری این به اصطالح "آریامهر" را که امروز به رغم تبلیغات ریاکارانه این نیرو ها انقالب سالهای  56و در پیوند با کارگران قادر می شود انقالب را به سرانجام
مرتجعین به هر وسیله ای می کوشند تا از وی قهرمانی  57با نقطه اوج خود (قیام بهمن) درست در پاسخ به شرایط برساند.
دیکتاتوری و فقر و فالکت و مصیبت باری به وجود آمد که درس اساسی ای که از قیام بهمن باید گرفت این است که
"وطن پرست" بسازند را آشکار می کند.
سلطنت پهلوی بر اکثریت آحاد جامعه ایران تحمیل کرده این قیام به دلیل فقدان رهبری و عدم سازمانیابی طبقه
رژیم شاه رژیمی وابسته به امپریالیسم بود که تاریخ مصرفش
بود .رژیم شاه به خصوص بعد از رفرم های اوایل دهه چهل ،کارگر شکست خورد و همین شکست بار دیگر ثابت نمود
برای اربابانش ،به دلیل رشد و گسترش مبارزات توده ها که
خفقانی بیسابقه بر سراسر کشور حاکم کرده و آزادی و که راه پیروزی در شرایط جامعه ایران که دیکتاتوری ذاتی
جنبش مسلحانه نقش به سزائی در آن داشت ،و تغییراتی که
دمکراسی را لگد مال منافع امپریالیستها و مشتی سرمایه دار نظام سرمایه داری وابسته حاکم بر آن است مبارزه مسلحانه
در برنامه های امپریالیسم آمریکا در ایران و منطقه پیش
وابسته زالو صفت نموده بود .نیروی اصلی انقالب سالهای توده ای می باشد که پایه اش توسط تشکل های سیاسی-
آمده بود ،دیگر تمام شده بود .به خصوص که امپریالیسم
 1356 -57کارگران و زحمتکشان بودند که اگر چه متشکل نظامی متشکل از روشنفکران و کارگران آگاه ریخته می
آمریکا در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر تصمیم گرفته
نبودند ولی قهرمانانه به پا خاسته بودند تا طرحی نو دراندازند .شود .تنها در بستر مبارزه مسلحانه است که شرایط مساعدی
بود کمر بند سبزی به دور شوروی سابق درست کند و با باد
اما حقیقت تلخ آن است که قیام این توده های فداکار ،در جامعه به نفع کارگران و دیگر ستمدیدگان ایجاد می شود
کردن بر جثه نحیف بنیاد گرائی اسالمی ،هم شوروی را به
رهبری نداشت .تجربه هم یک بار دیگر نشان داد که نه و در این بستر است که طبقه کارگر امکان می یابد متشکل
خصوص در افعانستان به دردسر بیاندازد و هم توسط ارتجاع
انقالب و نه بالطبع قیام بدون وجود سازمان انقالبی رهبری شود و پیشاهنگان طبقه نیز قادر می شوند با این طبقه در
اسالمی جنبش های آزادیبخش و کمونیستی را در کل
کننده به پیروزی نخواهند رسید .واقعیت این است که برای آمیزند .این درسی است که شکست قیام بهمن به رغم همه
منطقه ایزوله کرده و به حاشیه براند و مبارزات توده ها را
پیروزی انقالب و قیام نه تنها به سازمان رهبری کننده بلکه فداکاری های توده های قیام کننده بار دیگر بر آن تأکید
سرکوب کند.
به طبقه کارگر متشکل شده نیاز است که در شرایط کرد؛ و طبقه کارگر و پیشروان این طبقه برای هموار کردن
راز قدرت گیری جنایتکاری همچون خمینی اجرای چنین
دیکتاتوری حاکم بر ایران تنها در جریان جنگی توده ای می راه پیروزی باید آنرا به کار گیرند.
سیاستی بود نه قیام بهمن که خمینی همان زمان برای

خودکشی یک معلم در میناب به دلیل مشکالت

تجمع اعتراضی کارگران سد شفارود در مقابل محوطه کارگاه محل فعالیت

معیشتی

با خواست پرداخت حقوق

روز پنجشنبه  14بهمن ماه ،مصطفی رنجبران ،معلم ساکن شهرستان
میناب ،به دلیل مشکالت اقتصادی و معیشتی اقدام به خودکشی کرد
و جان خود را از دست داد .بر اساس این گزارش ،پیش از این نیز غالم
عباس یحیی پور ،معلم ریاضی در شهرستان گراش واقع در استان
فارس ،به دلیل مشکالت معیشتی دست به خودکشی زده و جان خود
را از دست داده بود.

صبح روز دوشنبه  4بهمنماه ،کارگران سد شفارود به دلیل عدم دریافت حقوق حدودا هشت ماهه خود تجمع
برگزار کردند .کارگران معترض می گویند :نزدیک به  ۹۰۰کارگر هستیم که در نتیجهعدم دریافت حقوق
دچار مشکالت معیشتی شدهایم ،چند ماهی است اجرای ساخت سد شفارود به دلیل نداشتن اعتبار مالی راکد
مانده اما ما کارگران در محل کار خود حاضر هستیم .همه مقامات شهرستانی و استانی قول حمایت از
کارگران سد شفارود و ادامه اجرای این پروژه عمرانی را میدهند و اظهار امیدواری میکنند که به زودی
مشکالت مرتفع میشود اما ما شاهد هیچ اتفاق خاصی در این زمینه نیستیم.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
در باره زندگی رفیق خسرو ...

3
از صفحه 1

سازماندهی اولین اعتصاب نقش مهمی داشت و در تظاهرات شانزده آذر  1356دانشجویان نیز فعاالنه شرکت داشت.
در سال  56ایران کم کم به سوی یک انقالب به پیش می رفت .انقالبی که در سال  57سراسر کشور را فراگرفت.
حضور میلیونی مردم در خیابانها کامال شرایط سیاسی کشور را دگرگون نموده بود به همین دلیل هم وقتی درسال 57
از سوی ساواک دستگیر شد خیلی زود آزادی خود را به دست آورد.
رفیق خسرو پس از پایان دوره تحصیلی از رفتن به سربازی امتناع ورزید و هر چه فعاالنه تر به سیل خروشان انقالب
خلقهای ایران پیوست  .او در آن روزهای پر شور ،همواره یکی از سازماندهندگان توده های مردم در تهران بود.
انقالب آن سالها که یکی از خصوصیاتش شرکت وسیع توده ها در آن بود با اینکه از فقدان رهبری در رنج بود اما هر
روز اوج تازه ای می گرفت؛ تا اینکه در نقطه اوجش به قیام  21و  22بهمن رسید .قیامی که دار و دسته خمینی در
مقابلش ایستادند و در خیابانها ایادیشان فریاد می زدند "امام هنوز دستور جهاد نداده است"! اما برغم همه این ترفند ها
رفیق خسرو فعاالنه در قیام شرکت نمود و تا حد توانش سعی کرد مردم را نیز به این قیام دعوت نماید .سرانجام چریک
فدائی خلق رفیق خسرو در بیست و دوم بهمن سال  57در طی قیام شکوهمند توده ها در جریان حمله به کالنتری 6
خیابان گرگان تهران ،آن هنگام که کالنتری چون دژی استوار می نمود و از سوی ارتش و گارد شهربانی محافظت
می شد و از پنجره های همیشه تاریک آن بسوی مردم رگبار گلوله روان بود ،با اسلحه کمری خود و چند نارنجک
آماده در مقابل چشمان مضطرب توده ها ی مردم جسورانه به درون کالنتری پرید و تنی چند از مزدوران رژیم مزدور
را به خاک و خون افکند و خود نیز با رگبار مسلسل مزدوران وابسته به امپریالیسم به شهادت رسید .مزدوران قلبش -
که همواره به خاطر مردمش می تپید -را نشانه گرفته بودند .بدین ترتیب با توقف تپش های قلب خسرو در قیام
مردمی ،این رفیق ،آخرین صحنه مبارزه قهرمانانه زندگی اش را نیز دالورانه به پایان رساند .با مرگ قهرمانانه رفیق
خسرو پناهی ،طبقه کارگر یکی از رزمندگان دالور خود و چریکهای فدائی خلق نیز این یار فراموش نشدنی شان را
برای همیشه از دست دادند .اما هرگز خاطره دالوری های وی را از یاد نخواهند برد.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!

کارگران کارخانه روغن خوراکی فریکو

خودسوزی یک دستفروش در خرم آباد

در برابر فرمانداری به اعتراض بر خاستند!

روز پنجشنبه  14بهمن ماه ،دست فروشی که بساطش
توسط نیروی انتظامی و شهرداری غارت شد ،خودش را در
میدان شقایق خرمآباد به آتش کشید .بر اساس فیلم ویدئویی
که از این رویداد پخش شد یکی از شاهدین ماجرا گفت :خدا
لعنتتون کنه جوونامون که شغل براشون ایجاد نمیکنید ،میان
خودشونم یه دستفروشی کنن ،خرج خودشونو خانوادشونو
دربیارن ،نمیزارین و بساطشونو بهم میریزین .چه خاکی
بریزن تو سرتون حاال شماها خیلی قانونمندید و همه چیتون
رو قانون هستش که به این بدبختا گیر میدین خیر نبینین
.

روز پنجشنبه  14بهمن ماه 3۰،کارگر شاغل در کارخانه
روغن نباتی «نینا» با  3ماه معوقه مزدی ،برای چندمین
بارخواستار بازگشایی محل کار خود شدند .کارگران این واحد
تولیدی که در مجتمع کارخانجات فریکو واقع در منطقه
ویژهی اقتصادی سیرجان واقع شده ،از شهرها و روستاهای
همجوار در این کارخانه مشغول کار هستند و به دلیل
مطالبات معوقه با مشکالت بسیار دست و پنجه نرم میکنند.
بیتوجهی کارفرما به مطالبات صنفی آنها باعث کاهش
انگیزه کار در کارگران شده است .پیش از این نیز کارگران
در تاریخ یکم آذر ماه در مقابل ساختمان فرمانداری تجمع
کرده بودند که با دستور فرماندار بخشی از مطالبات عقب
افتاده آنها تا راهاندازی مجدد کارخانه پرداخت شد .اما نه تنها
هنوز کارخانه راهاندازی نشده ،بلکه پرداخت دستمزد کارگران
دوباره به تاخیر افتاده است.

جان باختن سیمبانان در سکوت و بی خبری
به گزارش روز چهارشنبه  6بهمن ماهِ ایلنا ،تنها طی یک ماه
گذشته 4 ،خبر از جان باختن دردناکِ سیمبانان اعالم شده
است .یک کارشناس ایمنی و بهداشت کار می گوید :معموال
وقتی حادثهای برای سیمبانان اتفاق میافتد ،موضوع به
بیرون درز نمیکند .مسئله بین کارگر یا بازماندگان او و
سازمان حل میشود و اطالعات حوادث ناشی از کار آنها
از توانیر بیرون نمیآید .باالی  ۸۰درصد از حوادث کار به
اعمال ناایمن نیروی انسانی برمیگردد .بازرسی کار وزارت
کار میتواند نظارت بیشتری بر این کارگران داشته باشد.
قاعدتا هر چه در اجرای کار پیمانکاران بیشتری وارد شوند،
احتمال وقوع حوادث بیشتر میشود .زمانی یک کارفرما بود
و یک پیمانکار ،اما االن یک کارفرما است ،یک پیمانکار
اصلی و چند پیمانکار محلی .احتمال اینکه پیمانکار برای
انجام کار خطرناک اصول ایمنی را رعایت کند کم است اما
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کارفرمای اصلی نمیتواند تا زمانی که مجوز ایمنی را اخد
نکرده مجوز کار بگیرد .برای پیشگیری از وقوع حوادث کار
در بلندمدت باید به امر بازآموزی توجه ویژهای کرد.
بخصوص در مورد شغلهای پُرخطر کارفرما باید هر شش
ماه یا یک سال آموزش کارگران را تکرار کند تا رعایت
اصول ایمنی ملکهی ذهن شود و این خود حوادث را کاهش
میدهد.

کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه مقابل
دفتر مدیریت مجتمع به اعتراض برخاستند

روز چهارشنبه  13بهمن ماه ،کارگران بازنشسته نیشکر هفت
تپه ،مقابل دفتر مدیریت این مجتمع تجمع کرده و خواستار
دیدار با مدیریت شدند .بازنشستگان معترض گفتند :ما
بازنشستگان سال  ۹۹و  14۰۰مجتمع هفت تپه هستیم که
بعد از بازنشستگی و تسویه حساب متوجه شدیم بخشی از
مطالباتمان (سنوات و مرخصی ذخیره) محاسبه و پرداخت
نشده است .ما تا وصول مطالبات بر حق بازنشستگیمان
کوتاه نخواهیم آمد .بر اساس این گزارش ،در دیدار کارگران
بازنشسته با مدیریت مجتمع ،وعده داده شد تا اواسط هفته
آینده موضوع مطالبات با مدیریت طرح توسعه نیشکر و اداره
کل کار استان خوستان مطرح شود.

تجمع کارمندان و پرسنل بیمارستان
مهرگان مشهد
روز چهارشنبه  13بهمن ماه ،جمعی از کارمندان و پرسنل
بیمارستان مهرگان مشهد ،در اعتراض به عدم رسیدگی به
مطالباتشان ،در مقابل درب ورودی این بیمارستان تجمع
کردند .تجمع کنندگان میگویند :علیرغم گذشت  2ماه از
وضعیت بالتکلیف بیمارستان و تعلیق کارکنان ،هیچ یک از
مسئولین مربوطه حاضر به پاسخگویی و رسیدگی به
مطالبات آنها نیستند.

اعتصاب کارگران شهرداری اهواز
روز شنبه  ۹بهمن ماه ،شماری از کارگران شهردارى منطقه
 6اهواز برای پنجمین روز متوالی دست به اعتصاب زدند و
از انجام فعالیت هایشان خودداری کردند .اعتصاب این
کارگران در اعتراض به عدم اجرای طبقه بندى مشاغل ،عدم
پرداخت بیمه کارگران و همچنین بیتوجهی مسئولین به
دیگر مطالبات کارگران صورت گرفته است.

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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ماهنامه کارگری
جان باختن یک کارگر جوان در حال حفر
چاه در روستای آران ساوجبالغ
روز جمعه  15بهمن ماه ،یک کارگر جوان در روستای آران
ساوجبالغ در حین کار ،به دلیل پاره شدن سیم بکسل و
سقوط ار ارتفاع جان خود را از دست داد.

شبانهروزی مشغول حفاظت از اموال پیمانکاری هستیم که
هیچ توجهی به پرداخت مطالبات ما نمیکند .دلیل ادامه
همکاری ما در پروژه قطار شهری اهواز ،کمبود اشتغال در
منطقه و افزایش سن کارگران و اینکه کاری برای اشتغال
مجدد آنها وجود ندارد ،است .پیش از این حدود  ۹۰۰کارگر
پیمانی در قطار شهری اهواز کار میکردند که به مرور شغل
خود را با متوقف شدن پروژه از دست دادهاند.
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به سختی روزگار میگذراند .درحالیکه کارکنان شهری بیش
از  3برابر این مبلغ حقوق میگیرند .ما وقتی میتوانیم به
مرخصی برویم که یک نفر دیگر را پیدا کنیم و به جای
خودمان بگذاریم یعنی حتی حق مرخصی نداریم.

اعتصاب کارگران شرکت
قالبهای صنعتی سایپا

تجمع اهالی روستای مرغملک شهرکرد در
اعتراض به دست اندازی اوقاف

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین

به زمینهایشان

اجتماعی تبریز
روز یکشنبه  3بهمن ماه ،بازنشستگان و مستمریبگیران
تأمین اجتماعی تبریز مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان
دست به تجمع اعتراضی زدند .آنها نسبت به سطح نازل
حقوق و مستمریها ،مشکالت بیمه تکمیلی و وضعیت بد
معیشتی خود معترض اند و خواهان افزایش و همسانسازی
کامل حقوقها هستند.

عدم بازدید وزیر ارتباطات از شرکت
روز جمعه یکم بهمن ماه ،اهالی مرغملک در اعتراض به
دست اندازی و آزارهای چهل ساله اوقاف در این روستا
تجمع اعتراضی برگزار کردند .بر اساس این گزارش اوقاف
نه فقط در شهرکرد بلکه در اصفهان ،اراک و دیگر شهرها،
زمینهای مردم را تصرف میکند .روستائیان اعالم کردند
اگر مشکل حل نشود اعتراضها بیشتر و گستردهتر خواهد
شد و هفته آینده با خانوادهها جلوی دادگستری تجمع
میکنند.

مصدومیت  11کارگر زن در اثر برخورد
مینیبوس حامل کارگران با یک کامیون
صبح روز چهارشنبه  13بهمن ماه ،در اثر برخورد مینیبوس
حامل کارگران شرکتهای شهرک صنعتی حسن رود انزلی
با یک دستگاه کامیون 11 ،کارگر زن مصدوم شدند که 5
نفر از سوی امدادگران به بیمارستان پورسینای رشت و مابقی
به بیمارستان انزلی انتقال یافتند.

تجمع کارگران شاغل در پروژه قطار شهری
اهواز در اعتراض به  15ماه معوقات مزدی
صبح روز چهارشنبه  13بهمن ماه ،گروهی از کارگران
نگهبان شاغل در پروژه ساخت قطار شهری اهواز ،در
اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی پرداخت نشده خود،
مقابل ساختمان قطار شهری تجمع کردند .یکی از کارگران
گفت :ما  113کارگر نگهبان قطار شهری اهواز هستیم که
حدود  15ماه مطالبات معوقه از شرکت پیمانکاری کیسون
مجری این پروژه عمرانی طلبکاریم .هرچند ماه یکبار بخشی
از معوقات مزدی ما پرداخت میشود .علیرغم اینکه فعالیت
پروژه قطار شهری اهواز چندین سال است (از سال )۹7
تعطیل شده ،هرکدام از کارگران نگهبان به صورت

مخابرات گیالن به خاطر هراس از کارگران
روز شنبه  ۹بهمن ماه ،نیروهای مخابرات گیالن گفتند :با
توجه به گستردگیِ مشکالت کارگران با مخابرات گیالن و
شرکت پیمانکار شسکام و همچنین اعتراضات سراسری چند
هفتهی پیش نیروهای مخابرات گیالن ،وزیر ارتباطات حتما
از مشکالت کارگران آگاه بود ،اما به جای بازدید از مخابرات
و سوال از مسئوالن به شرکت چوکا رفته است .بر اساس
این گزارش ،نیروهای شرکتیِ مخابرات گیالن در اعتراض
به عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل ،بدعهدیِ شرکت
شسکام نسبت به رفع مشکالت کارگران و همچنین عدم
پرداختِ به موقع و مرتبِ حق بیمهی کارگران مدتهاست
اعتراض دارند .آنها در آخرین روزهای دی ماه در اعتراض
به وضعیتِ خود به مدت دو روز دست از کار کشیدند.

اعتراض به خلف وعده مخابرات و
تبعیض میان کارکنان
روز چهارشنبه  6بهمنماه ،نماینده کارکنان مخابرات
روستایی استان خوزستان گفت :کارکنان مخابرات روستایی
مدتی است که قرارداد دائم دارند و طبق آیین نامه استخدامی
شرکت هلدینگ مخابرات ایران تمام کسانی که نیروی دایم
مخابرات هستند و مستقیم از مخابرات حقوق دریافت
میکنند ،شامل مصوبه آیین نامه استخدامی سال ۸۹
میشوند .مخابرات باید به مصوبه مجلس و قانون تمکین
کند اما این کار را صورت نداده و کارگزاران مخابرات
روستایی را شهروند درجه دو به حساب میآورد :ما دایم
نشدیم که حقوق موقت بگیریم و از مزایای دایمی بیبهره
بمانیم .یک کارگزار مخابرات روستایی همه وظایف مرکز
روستایی از خدمات تلفن گرفته تا اینترنت و نگهداری و حتی
نظافت را به تنهایی انجام میدهد و با  5میلیون تومان حقوق

روز شنبه  ۹بهمن ماه ،حدود  2۰۰نفر از کارگران سالن 1
شرکت قالبهای صنعتی سایپا ،در اعتراض به عدم رسیدگی
به مطالباتشان ،دست به اعتصاب زده و از انجام فعالیتهایشان
خودداری کردند .کارگران این شرکت به تأخیر در پرداخت
حقوقها ،عدم افزایش دستمزد و کارانه و همچنین انتصابات
و استخدام فامیلی توسط مدیرعامل و نزدیکانشان ،معترض
هستند .بر اساس این گزارش ،مدیرعامل شرکت و
نزدیکانش حدود  1۰۰نفر از افراد دست نشانده خود را به
صورت قراردادی به استخدام شرکت درآورده اند در حالیکه
اکثریت کارگران با سوابق باال هنوز به شکل پیمانکاری
مشغول به کار هستند و این تبعیض یکی از موارد جدی و
دخیل در اعتصاب این کارگران است.

کارگران آب و فاضالب تهران در ساختمان
شرکت مهندسی آب و فاضالب
دست به تجمع زدند
روز چهارشنبه  2۹دی ماه ،جمعی از کارگران آب و فاضالب
تهران می گویند :سالهاست پیگیر خروج پیمانکاران تامین
نیرو از شرکت آب و فاضالب شهری تهران هستیم اما
تاکنون مسئوالن هیچ تصمیم جدی برای حذف پیمانکار و
نوع قرارداد کارگران نگرفتهاند و این موضوع هر روز نگرانی
کارگران را بیشتر میکند .کارگران شرکتی آبفای تهران در
واحد تامین آب برخالف نیروی کار رسمی و قرارداد مستقیم
مجموعه آب و فاضالب دچار مشکالتی همانند شیفتهای
اجباری هستند و از مزایایی همانند اضافهکاری ،پاداش و
کارانه و سایر خدمات عرفی محروم هستند ،با وجود اینکه
مطالبات کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم تقریبا به روز است
اما در مورد کارگران پیمانی اینطور نیست و آنها حداقلهای
مزدی خود را با تاخیر دریافت میکنند .طرح تبدیل وضعیت
شغلی که با آینده شغلی هزاران و شاید میلیونها کارگر سر
و کار دارد نباید به بهانههای مختلف نادیده گرفته شود
بنابراین خواستار تصویب این طرح مهم ازسوی نمایندگان
مجلس هستیم.

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!

ماهنامه کارگری
بالتکلیفی شغلی و اعتراض و تجمع
کارگران کارخانه ایرانمایه تبریز
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کارگران زیرمجموعه خود را داشته باشد اما حتی نمی خواهد
یک ماه حقوق ما کارگران را پرداخت کند ،عالوه بر حقوق
معوقه ،چند سال عیدی و سنوات کارگران به تاخیر افتاده
است .چندین ماه است شهرداری وعده پرداخت حقوق
میدهد ولی اتفاقی نمی افتد .

اعتراض کارگران پیمانی تعمیرات واگنِ

شماره  ،97پانزدهُم بهمن 1400
راهداری و پایانه های استان لرستان اعالم کرده اند و
خواسته اند که این افزایش قیمت را لغو نماید که هزینههای
بیشتری بر رانندگان لرستانی تحمیل نشود.

تجمع بازنشستگان گیالن در مقابل سازمان
تامین اجتماعی

راه آهن آذربایجان به دلیل عدم تغییر
وضعیت استخدامی
روز شنبه  2بهمن ماه ،کارگران ایرانمایهی تبریز گفتند:
این کارخانه که در سال  13۸7به یک شرکت ترکیهای-
فرانسوی واگذار شد ،اوایل سال  14۰۰به بهانهی ضررده
بودن ،رو به تعطیلی رفت و کارفرما با  15۰نفر از کارگران
که هر کدام سابقهی باالی  1۰تا  15سال داشتند ،تسویه
حساب کرد .از این تعداد  2۸نفر از کارگران از امضای تسویه
امتناع کردند و با طرح شکایت در اداره کار تبریز و با
همکاری فرمانداری و مصوبهی کمیسیون کارگری شورای
تامین شهرستان تبریز ،حکم بازگشت به کار برایشان صادر
شد .چرا شرکتی که ادعای ضرر دهی میکند به شخص یا
اشخاص دیگری واگذار نمیشود؟ کارگران با اشاره به اینکه
حدود  1۰ماه را بدون حقوق و بیمه سپری کردهاند ،از
مسوالن استانی و کشوری می خواهند با توجه به وضعیت
بحرانی اقتصادی کشور و وضعیت کرونایی و مشکالت
بوجود آمده برای کارگران و نزدیک شدن به ماههای پایانی
سال ،به داد آنها برسند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان و
مستمریبگیران تامین اجتماعی مشهد
روز یکشنبه  3بهمن ماه ،بازنشستگان و مستمریبگیران
تامین اجتماعی مشهد به دلیل عدم تحقق مطالباتشان و
بیتوجهی به مشکالت معیشتیشان مقابل اداره کل تامین
اجتماعی این استان تجمع اعتراضی برگزار کردند .معترضان
در این تجمع ،شعار «ظلم و ستم کافیه ،سفره ما خالیه» سر
دادند.

روز یکشنبه  3بهمن ماه ،کارگران پیمانی تعمیرات واگن
شرکت راهآهن آذربایجان گفتند :حدود  6۰کارگر پیمانی
تعمیرات واگن شرکت راه آهن آذربایجان در تبریز هستیم و
از اینکه در چند سال گذشته به صورت پیمانی در استخدام
یک شرکت پیمانکاری مشغول کار هستیم ،اعتراض داریم.
ما خواستار آن هستیم که وضعیت استخدامیمان به قرارداد
مستقیم تبدیل شود .سالهاست مجموعه کارگران راهآهن
برای دریافت مطالبات صنفی خود و همچنین در اعتراض به
سیاستگذاریهای مدیران در رابطه با واگذاری بخش
عمدهای از تأمین نیروی انسانی به شرکتهای پیمانکاری،
پیگیریهای زیادی را انجام دادهاند که تاکنون به نتیجه
نرسیده است.

تجمع کارگران شهرداری مهران در
اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی
روز شنبه  2بهمن ماه ،کارگران شهرداری مهران در استان
ایالم گفتند :دستکم 4ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده
داریم و مطالبات مزدی ما با تاخیر پرداخت میشود .عالوه
بر حقوق ،بخشی از بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت
نشده است .علیرغم پیگیریهای مکرر کارگران شهرداری
مهران برای دریافت حقوق ،هنوز مسئوالن شهری پاسخگو
نیستند به همین دلیل کارگران در ادامه بیتوجهی مسئوالن
به پرداخت مطالباتشان ،تجمع اعتراضی مقابل ساختمان
فرمانداری شهرستان برگزار کردند.

تداوم اعتصاب رانندگان باری لرستان در

کارگران خدماتی شهرداری یاسوج علیه

اعتراض به افزایش  ۴۰۰درصدی ورودی

معوقات مزدی به اعتراض برخاستند

به پایانه بار

صبح روز شنبه  2بهمن ماه ،کارگران شهرداری یاسوج واقع
در استان کهکیلویه و بویراحمد گفتند 5 :ماه معوقات مزدی
سال جاری طلبکاریم و با اتمام دی ماه ،این معوقات وارد 6
ماه شده است که در اعتراض به بیتوجهی کارفرما به
پرداخت مطالباتمان ،تعدادی از همکارانمان در مقابل
ساختمان استانداری تجمع کردند .در شرایط فعلی که در
آستانه سال نو قرار داریم ،نگران افزایش مطالبات پرداخت
نشده و تامین مخارج زندگی هستیم .پیمانکار باید طبق
قرارداد توانایی مالی پرداخت حداقل دو تا سه ماه حقوق

روز دوشنبه  4بهمن ماه ،رانندگان باری لرستان در اعتراض
به افزایش  4۰۰درصدی هزینه صدور مجوز از صبح روز
جمعه یکم بهمن ماه ،دست به اعتصاب زدند .رانندگان
معترض از مبلغ قبلی تعیین شده ناراضی بودند و به دفعات
نارضایتی خود را ابراز کرده بودند .پیش از این هر ماشین
برای صدور مجوز بار باید  55۰۰تومان ورودی میداد که از
صبح جمعه این هزینه با افزایشی عجیب به  22۰۰۰تومان
شده است .رانندگان اعتراض خود را به سازمان حمل و نقل،

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

روز یکشنبه  3بهمن ماه ،جمعی از بازنشستگان گیالن در
مقابل سازمان تامین اجتماعی این استان تجمع اعتراضی
برپا کردند .آنها خواستار اجرای طرح همسانسازی حقوق و
افزایش مستمریها ،ارائهی خدمات درمانی رایگان و
پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شدند.
بازنشستگان معترض می گویند :هم حقوقها بسیار پایینتر
از خط فقر است و هم سازمان تامین اجتماعی خدمات
درمانی ناچیزی ارائه میدهد و این وضعیت فشار بسیاری بر
آنها وارد کرده است.

تجمع کارکنان تعاونیهای سهام عدالت
مقابل سازمان خصوصیسازی
صبح روز یکشنبه  3بهمن ماه ،تعدادی از کارکنان
تعاونیهای سهام عدالت شهرستانهای کشور به نیابت از
همکاران خود ،در مقابل سازمان خصوصیسازی تجمع کرده
و خواهان پرداخت حدود  2سال مطالبات مزدی (سالهای
 ۹7و  )۹۸خود شدند .آنها میگویند :بعد از اعتراضات ما،
اعضای شورای عالی بورس به منظور بررسی مشکالت
معوقات مزدی و سایر مطالبات کارکنان تعاونیهای سهام
عدالت شهرستانهای کشور تشکیل جلسه داد و تصمیم
گرفت حدود  75درصد از مطالبات مزدی عقب افتاده
کارکنان تعاونیهای سهام عدالت شهرستانهای کشور (تا
پایان سال  )۹۸به صورت علیالحساب به همراه معوقات
بیمهای و مالیاتی تا یک هفته آینده پرداخت شود.
با وجود اینکه نزدیک به دو ماه از تصمیم و وعده شورای
عالی بورس میگذرد و علیرغم دریافت مدارک ،هنوز
مطالبات مزدی دوساله ( ۹7و )۹۸کارکنان پرداخت نشده
است و این امر موجب شده برای امرار معاش دچار مشکل
شویم .درواقع سازمان خصوصیسازی با زیر پا گذاشتن
وعدههای خود ،شرایط را برای ما بدتر میکند .بدهی بیمهای
و مالیاتی کارکنان تعاونیهای کشور به حدی رسیده که
برخی نهادهای طلبکار اقدام به توقیف اموال شخصی
تعدادی از همکاران کردهاند.
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ماهنامه کارگری
بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق
بازنشستگی فوالد کشور در تهران
دست به اعتراض زدند

روز یکشنبه  3بهمن ماه ،جمعی از بازنشستگان و مستمری
بگیران صندوق بازنشستگی فوالد کشور مقابل ساختمان
صندوق مرکزی فوالد کشور در خیابان وزرا در تهران تجمع
کردند .بازنشستگان معترض خواستار تحقق مطالبات
معیشتی و حقوقی خود هستند .بازنشستگان صندوق فوالد
هر یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکالتشان
دست به تجمع میزنند.

عدم پرداخت  3ماه معوقات مزدی
کارگران شهرداری توحیدِ هلیالن
روز دوشنبه  4بهمن ماه ،عضو شورای شهر توحید شهرستان
هلیالن گفت :کمبود منابع مالی در شهرداری باعث تاخیر در
پرداخت دستمزد کارگران شده است .پیش از این مطالبات
مزدی کارگران حدود  6ماه به تعویق افتاده بود که به مرور
با تامین منابع مالی این مطالبات به  3ماه تقلیل یافته است.
همچنین کارگران حدود  2سال است که از دریافت اضافه
کاری و سایر مزایای مزدی به دلیل کمبود منابع مالی
محروم هستند .در عین حال  2ماه از حق بیمه کارگران به
تامین اجتماعی پرداخت نشده است .

ساختمان مجلس فرمایشی

تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوسرانی
ارومیه و کرمانشاه
روز یکشنبه  1۰بهمنماه ،رانندگان اتوبوسرانی در ارومیه و
کرمانشاه و کارگران شرکت تهران جنوب هلدینگ خلیج
فارس ،در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان ،دست
به اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان خودداری کردند.

روز یکشنبه  1۰بهمن ماه ،کارگران شرکت تهران جنوب
هلدینگ خلیج فارس برای چهارمین روز به اعتصاب خود
ادامه دادند .بر اساس این گزارش ،اعتصاب این کارگران در
اعتراض به معوقات مزدی  4ماه خود صورت گرفته است.

تجمع نیروهای شرکتی مخابرات در
فرمانداری استان اصفهان
صبح روز دوشنبه  4بهمنماه ،جمعی از نیروهای مخابرات
استان اصفهان گفتند :مدیریت مجموعه از تاریخ یکم دی
ماه به دلیل پیگیریِ حقوق و درخواستِ اجرای طرح
طبقهبندی و دریافت مابهالتفاوت ناشی از اجرای طرح
طبقهبندی ،با حذف اثر انگشت ،مانع ورود کارگران به محل
کار شده و دو نفر از کارگران نیز در این پروسه به طور قطعی
حکم اخراج گرفتهاند .پیگیریهای بسیار برای بازگشت به
کار ،تاکنون به نتیجه نرسیده و نیروهای شرکتی مخابرات
بدون حقوق در شرایط بسیار سختی به سر میبرند.

اعتراضات زحمتکشان سیستان برای کسب
تجمع بازنشستگان مخابرات کشور در تهران

حقابه هیرمند
روز جمعه  ۸بهمن ماه ،جمعی از مردم منطقه سیستان در
شمال سیستان و بلوچستان تجمع اعتراض آمیزی نسبت به
دریافت حقابه هیرمند در مقابل پایانه مرزی میلک برگزار
کردند .بر اساس این گزارش ،مردم معترض اقدام به شکستن
شیشه چند کامیون در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات
خود کردند در حالی که وزیر کشور رئیسی تهدید به برخورد
با معترضان کرد.

مخابرات در مقابل ساختمان ستاد اجرایی فرمان خمینی در
تهران ،سبب ایجاد جو امنیتی در این مکان شد .بازنشستگان
تنها در اعتراض به معوقات چندین ساله و عدم رسیدگی به
مشکالت معیشتی توسط مسئوالن در آنجا تجمع کرده
بودند .آنها خواهان اجرای کامل آئیننامه استخدامی و
پرسنلی سال  ۸۹از زمان خصوصیسازی مخابرات ایران و
پرداخت کامل معوقات پس از  13سال شدهاند.

هشتمین روز اعتصابات کارگران
کشت و صنعت میانآب

اعتصاب کارگران شرکت تهران جنوب

تجمع اعتراضی پرستاران در مقابل
روز یکشنبه  3بهمن ماه ،جمعی از پرسنل پرستاری و
بهداشت و درمان مراکز درمانی در مقابل ساختمان مجلس
در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند .پرستاران نسبت به
تداوم محرومیت از حق امنیت شغلی معترض هستند .این
پرستاران و شاغالن در مراکز درمانی که بدون سهمیه و در
پوشش طرحی و قراردادهای موقت  ۸۹روزه فعالیت می کنند
خواستار تصمیم گیری و تعیین وضعیت شغلی خود و خروج
از بالتکلیفی هستند.
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روز دوشنبه  4بهمنماه ،جمعی از بازنشستگان مخابرات
کشور از استانهای مختلف ،در مقابل ساختمان ستاد اجرائی
در تهران تجمع کردند .تجمع این افراد در اعتراض به عدم
رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است .به دنبال این
تجمع اعتراضی شمار بسیاری از ماموران نیروی انتظامی ،در
مقابل این معترضین که تنها خواستار تحقق عدالت بودند،
صف کشیدند .حضور ماموران در محل تجمع بازنشستگان

روز یکشنبه  3بهمن ماه ،کارگران شرکت کشت و صنعت
نیشکر میانآب در شهرستان شوش ،با تداوم اعتراضات خود،
فعالیتهای شغلی را متوقف کرده و برای هشتمین روز
متوالی اقدام به برگزاری تجمع کردند .کارگران معترض با
تجمع در محوطه این مجتمع و در دست داشتن نوشتههایی،
در خصوص به کارگیری نیروهای روزمزد با دستمزد روزانه
 ۹۰هزار تومان بدون حق بیمه تامین اجتماعی و همچنین
دخالت کارفرمایان در مسائل شخصی کارگران اعتراض
کردند .اعتصابکنندگان همچنان با سردادن شعارهایی،
اعتراض خود را نسبت به وضعیت قراردادهای کاری،
دستمزد پایین و نحوه مدیریت این مجتمع نشان داده و
خواستار رسیدگی مسئوالن به مطالبات شغلی و معیشتی خود
شدند .این اعتراض روز دوشنبه  4بهمنماه نیز ادامه یافت.
بر اساس اعالم کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان
آب ،نماینده فرمانداری شوش در محل اعتراض آنها حضور
یافته و با آنها به مذاکره پرداخته است .به این ترتیب اعتراض
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب وارد نهمین
روز خود شد .کارگران شعار می دهند که "مدیر بی لیاقت
نمی خوایم نمی خوایم"

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شوش
به معوقات چهارماهه خود
صبح دوشنبه  11بهمنماه ،کارگران شهرداری شوش به
دلیل عدم دریافت حقوق  4ماهه خود در مقابل فرمانداری و
شهرداری شوش دست به اعتراض زدند .کارگران معترض
خواستار دریافت حقوق ،مطالبات ،تغییر وضعیت و طبقهبندی
هستند .یکی از کارگران معترض گفت 4 :ماه میشود که
حقوقی دریافت نکردهایم و با شرایط فعلی زندگی ما
بهسختی میگذرد.

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

ماهنامه کارگری
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جان باختن یک کارگر در اراک

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران

اعتراضات بازنشستگان مخابرات کشور

به گزارش مهر ،روز یکشنبه  1۰بهمن ماه ،یک کارگر 3۸
ساله باغ وحش در حین غذا دهی به شیرها ناگهان مورد
حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد .شیرها پس از
حمله به این مرد از قفس خارج شدند اما عوامل شهرداری،
نیروی انتظامی و محیط زیست استان مرکزی آنها را به
قفس باز گرداندند.

پتروشیمی مروارید در عسلویه

روز دوشنبه  4بهمنماه ،جمعهایی از بازنشستگان مخابرات
ایران از استانهای مختلف در اعتراض به عدم رسیدگی به
مشکالت و مطالباتشان مقابل ستاد اجرایی در تهران دست
به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری
پاالیشگاه تندگویان تهران

اعتراضات و راهپیمایی کارگران
پتروشیمی رازی

روز چهارشنبه  6بهمنماه ،بیش از  1۸۰۰نفر از کارگران
پیمانکاری پاالیشگاه تندگویان تهران در اعتراض به عدم
دریافت حق و حقوق قانونی خود و عدم اجرای طرح
طبقهبندی مشاغل در محوطه شرکت دست به تجمع زدند.

روز سهشنبه  5بهمن ماه ،کارگران پتروشیمی مروارید در
عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه مبادرت
به اعتصاب و در محوطه این شرکت تجمع اعتراضی برگزار
کردند.

پرستاران و کادر بهداشت و درمان در

تجمع اعتراضی کارگران و استادکاران

شهرهای مختلف به اعتراض برخاستند

ساختمانی در مقابل مجلس
صبح روز دوشنبه  4بهمن ماه ،جمعی از کارگران
پتروشیمی رازی در اعتراض به ممنوع الورود شدن تعدادی
از کارگران دست از کار کشیدند و مقابل حراست مجموعه
تجمع اعتراضی بر پا کردند .این اعتراض روز بعد یعنی روز
سه شنبه  5بهمن ماه نیز دامه یافت .در دومین روز اعتراض
کارگران پتروشیمی رازی ،کارفرما  3نفر دیگر از کارگران را
ممنوعالورود کرد و این موجب خشم کارگران شد .به این
ترتیب تا این لحظه  ۸نفر از کارگران ممنوع الورود شدند.
حرف این کارگران این بوده است که کارفرما باید
نمایندهیشان را بهرسمیت بشناسد.

تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان معاونت
تجاری مخابرات ایران
روز دوشنبه  4بهمنماه ،جمعی از کارکنان معاونت تجاری
مخابرات ایران در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه های
معوقه شان مقابل ساختمان معاونت تجاری این شرکت در
تهران دست به تجمع زدند.

اعتصاب وتجمع دستیاران پزشکی
بیمارستان رسول
روز چهارشنبه  6بهمنماه ،دستیاران پزشکی ضمن توقف
کار به اعتراض گفتند :با وجود این که یک ماه قبل احکام
افزایش حقوق به بیمارستان ها صادر شده بود و حتی
بیمارستان رسول دستور پرداخت را داده بود ،با این حال اول
این ماه دانشگاه احکام قبلی رو پس گرفت و جلوی پرداخت
حقوق جدید را هم گرفت .بعد از دو ماه مجددا دانشگاه ایران
با وجود تاییدیه هیات امنا حقوق جدید رو پرداخت نکرد و
روز پنجم ماه با تاخیر همون حقوق قبلی رو پرداخت کرده
است.

روز سهشنبه  5بهمنماه ،جمعهایی از کارگران و استادکاران
ساختمانی از شهرها و استانهای مختلف با تجمع مقابل
مجلس نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به
اعتراض زدند .حذف سهمیه بیمه کارگران ساختمانی ،تایید
نهایی اصالحیه ماده  5بیمه کارگران ساختمانی توسط
نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس و بیمه تمامی
کارگران و استادکاران ساختمانی که در نوبت بیمه هستند،
مهمترین خواسته کارگران است .بهرهمند کردن کارگران
ساختمانی از مزایای قانون مشاغل سخت و زیانآور و
غرامت ایام بیماری ،صدور دستورالعملهای کاربردی در
الزام کارفرمایان به رعایت مسائل ایمنی در صنعت ساختمان
و کاهش حوادث ناشی از کار در این صنعت ،لغو
دستورالعملهای یکطرفه سازمان تامین اجتماعی از قبیل
حذف بیمه کارگران تاسیسات ،لولهکش آب و لولهکش گاز،
بررسی دالیل قطع بیمه کارگران به بهانه عدم پرداخت بیمه
به مدت 3ماه و واگذاری بازرسی کارگران ساختمانی به
کارگزاریها ،بررسی دالیل کاهش پرداخت حق بیمه 35
سال برای کارگران ساختمانی و تذکر به وزارت راه و شهر
سازی ،وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در جهت به
رسمیت شناختن تشکلهای کارگری دیگر خواستههای
آنهاست.

اعتصاب جمعی از کارگران شرکت
قالبهای صنعتی سایپا و کارگران
شهرداری منطقه  ۶اهواز
روز شنبه  ۹بهمن ماه ،جمعی از کارگران شرکت قالبهای
صنعتی سایپا و شماری از کارگران شهرداری منطقه  6اهواز،
در اعتراض به عدم رسیدگی به خواستههایشان دست به
اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان خودداری کردند.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

روز شنبه  ۹بهمن ماه ،گروهی از پرستاران و کادر بهداشت
و درمان استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرهای اصفهان،
تهران ،ایالم ،پلدختر ،شیراز ،مشهد و اسد آباد ،در اعتراض
به قراردادهای  ۸۹روزه و شرایط نامناسب شغلی خود دست
به تجمع زدند و با سر دادن شعارهایی اعتراضی ،خواستار
برقراری فوقالعاده خاص با حداقل ضریب سه و تبدیل
وضعیت نیروهای غیررسمی شدند.

اعتصاب سراسری معلمان و فرهنگیان و
بازنشستگان و مستمری بگیران
در سراسر کشور
روز یکشنبه  1۰بهمنماه ،معلمان و فرهنگیان در سراسر
کشور برای دومین روز به اعتصاب خود ادامه داده و در محل
کار خود تحصن کردند .این اعتصاب که دیروز با مشارکت
گسترده معلمان در دویست شهر و استان و ناحیه و با حضور
هزاران نفر برای پیگیری مطالبات اصلی معلمان برگزار شد،
امروز با قدرتی فزاینده تر و حضوری وسیع تر وارد دومین
روز خود شده است .همچنین روز یکشنبه  1۰بهمنماه،
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی
بطور همزمان در چندین شهر از جمله در شهرهای رشت،
اهواز ،خرم آباد ،تبریز ،کرمانشاه ،مشهد و قزوین مقابل اداره
کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع اعتراضی زدند.
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تجمع اعتراضی جوانان بیکار خرمشهری
مقابل مسجد جامع این شهر

نمیشود .در این پروژه عمرانی که از فروردین سال  ۹1آغاز
شده است ،در ابتدا بیش از 15۰۰نفر مشغول کار بودند که
به مرور با محدود شدن کار ،تعداد کارگران هم کمتر شد.
جدا از حقوق معوقه ،چندین ماه حق بیمه کارگران به تامین
اجتماعی پرداخت نشده است .کارگران با رسانهای کردن
مشکالتشان منتظرند شاید مسئوالن استانی حرکتی از خود
نشان دهند.

عدم پرداخت  ۴ماه معوقات مزدی
روز شنبه  ۹بهمن ماه ،جوانان جویای کار شهرستان
خرمشهر مقابل مسجد جامع این شهر تجمع کردند .حاضران
در تجمع ،خواستار اشتغال بومیها در پروژههای نفت ،گاز و
پتروشیمیِ اروندان هستند .یکی از این جوانان جویای کار
میگوید :بارها به ما وعده دادند ولی متاسفانه اوضاع هیچ
تغییری نکرده و بیکاری بومیها همچنان ادامه دارد.
خرمشهر علیرغم داشتن بزرگترین منابع نفتی ،بندرخاور
میانه و مرز بینالمللی اما  7۰درصد جوانان آن بیکار هستند.
این عادالنه نیست که از شهرهای دیگر برای کار به مناطق
نفتی بیایند ولی جوانان ماهر و تحصیلکردهی این شهر،
بیکار باشند .فقط در صورتی میتوانیم شغل داشته باشیم که
به استانها و شهرستانهای دیگر مهاجرت اجباری کنیم
.

کارگران خدماتی شهرداری مسجد سلیمان
روز یکشنبه  3بهمن ماه ،کارگران خدماتی شهرداری مسجد
سلیمان گفتند :در این اوضاع اقتصادی که شرایط زندگی را
برای همه کارگران حداقل بگیر سخت کرده است ،مسئوالن
شهری به پرداخت به موقع حقوق کارگران بیاعتنا هستند و
ما علیرغم همه سختیها مجبوریم بدون دریافت حقوق کار
کنیم .برای پرداخت مزد بارها با مسئوالن شهری و حتی
دولتی صحبت کردهایم ،چرا باید ما کارگران برای دریافت
معوقات مزدی خود دوندگی کنیم .

تجمعات اعتراضی در ده ها شهر کشور

تجمع اعتراضی بازنشستگان گیالنی مقابل
تامین اجتماعی
روز یکشنبه  1۰بهمنماه ،بازنشستگان گیالنی به نشانه فقر
و اوضاع بد معیشتی ،سفره خالی پهن کردند و خواستار بهبود
معیشتی و رفع فقر شدند .بازنشستگان خواستار پرداخت
بدهی دولت به تامین اجتماعی ،باال رفتن مستمریها به
اندازهی خط فقر ،رفع تبعیض و ارائه خدمات درمانی رایگان
شدند و اعالم کردند دولت و مدیران سازمان تامین اجتماعی
باید به مطالبات ما توجه کنند.

عدم پرداخت  ۹ماه مطالبات مزدی
کارگران ساخت سد کوهرنگ  3استان
چهار محال بختیاری
روز چهارشنبه  6بهمن ماه ،کارگران شاغل در پروژه ساخت
تونل و سد بتنی دو قوسی کوهرنگ  3استان چهار محال
بختیاری ،حدود  ۹ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.
کارگران از طریق یک شرکت تامین نیرو با نظارت شرکت
آب و منطقهای اصفهان در منطقه روستایی چگاله ،روی
رودخانه بیرگان مشغول کارند .شرکت پیمانکار عالوه بر
تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی آنها ،اخیرا ساخت این پروژه
عمرانی را متوقف کرده است .همچنین کارگران با  1۰تا 11
سال سابقه کار به دلیل دارا بودن قراردادهای یک ماهه هنوز
فاقد امنیت شغلی هستند .در عین حال از همه مزایای قانونی
کار بیبهره بوده و اضافهکاری کارگران نیز محاسبه

روز یکشنبه  1۰بهمنماه ،شماری از بازنشستگان و
مستمریبگیران تأمین اجتماعی در شهرهای قزوین،
کرمانشاه ،مشهد ،خرمآباد ،اهواز ،رشت و تبریز در مقابل اداره
کل تأمین اجتماعی شهر خود ،گروهی از بازنشستگان و
مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فوالد اصفهان مقابل
ساختمان این صندوق در اصفهان ،تعدادی از پیش
خریدکنندگان خودرو از شرکت شهرخودرو به نمایندگی از
شرکت ریگان خودرو در مقابل وزارت صمت و جمعی از
شهروندان جویای کار در خرمشهر مقابل مسجد جامع این
شهر در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان
شدند.

عدم پرداخت  ۴ماه حقوق معوقه کارگر
شاغل در شهرداری اروندکنار
روز شنبه  ۹بهمن ماه ،کارگران شهرداری اروندکنار گفتند:
مطالبات ما به حدود  ۹ماه رسیده بود که حدود  5ماه آن
پرداخت شده است و در حال حاضر  4ماه حقوق معوقه
طلبکاریم .مسئوالن شهری همواره مدعی اند که این واحد
خدمات شهری چندین سال است در دریافت عوارض و
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بدهیهای خود از ادارات بخش خصوصی و نهادهای دولتی
دچار مشکل است.

جان باختن یک کارگر کارخانه هفت تپه
حین کار در اثر حادثه کاری
روز چهارشنبه  6بهمن ماه ،مدیر روابط عمومی شرکت
کشت و صنعت نیشکر هفتتپه گفت :متاسفانه در جریان
عملیات تعمیرات کارخانه شکر  2نفر از کارگران زحمتکش
در حین انجام کار دچار حادثه شدند که پس از انتقال به
بیمارستان و علیرغم تالشهای کادر درمان متاسفانه یکی
از مصدومین جان خود را از دست داد و مصدوم دیگر حادثه
در حال طی مراحل تکمیل درمان میباشد .ارزیابیهای اولیه
حاکی از آن است که فرسودگی کابلهای انتقال برق دستگاه
پن پخت شکر باعث ایجاد اتصال و در نتیجه استارت
ناگهانی دستگاه شده است .

کارگران خطوط ابنیه فنی نواحی یزد و
آذربایجان در حسرت حقوق و دستمزد!
روز سهشنبه  5بهمن ماه ،کارگران شاغل در خطوط ابنیه
فنی راهآهن نواحی یزد و آذربایجان که بهصورت قراردادی
تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری در خطوط ریلی
مشغول کارند ،گفتند :باتوجه به اینکه کارگران این نواحی
حداقلهای مزدی را دریافت میکنند ،پرداخت نشدن دو ماه
مزد مشکالت معیشتی آنها را دو چندان میکند .دستکم
 45۰کارگر در ناحیه یزد و حدود هزار کارگر در ناحیه
آذربایجان همزمان با یک پیمانکار مشغول کار هستند که
هر ماه مطالبات خود را با تاخیر دریافت میکنند .کارگران
جدا از مطالبات مزدی در زمینه دریافت لباس کار زمستانی
هم دچار مشکل هستند ،آنها اضافهکاری کاملی دریافت
نمیکنند و مبلغ حداقلی که بابت حقوق دریافت میکنند
باتوجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقالم مصرفی و
غذایی بسیار ناچیز است.

اعتراض مردم مهاباد اصفهان به تصاحب
یک چشمه توسط شرکت فوالد نطنز
روز جمعه  15بهمن ماه ،شماری از مردم شهر مهاباد از توابع
شهرستان اردستان در استان اصفهان ،در اعتراض به حفر
چاههای غیرمجاز و تصاحب غیرقانونی یکی از چشمههای
این شهر توسط شرکت فوالد نطنز اعتراض کردند .معترضان
با نصب تابلوهایی در کنار چشمه باباحاجی که شماره پالک
ثبتی بر روی آن درج شده است ،اعتراض خود را نشان داده
و بر تعلق این چشمه به عموم مردم منطقه تاکید کردند.
بنابر اظهارات فعاالن محیطزیست و طبق شواهد موجود،
کارخانه فوالد نطنز با لولهگذاری در مسیر آب این چشمه،
آب آن را به سمت کارخانه هدایت کرده است ،در حالی که
این چشمه به مدت صدها سال یکی از منابع آب و منشا
آبادانی روستاهای منطقه بوده است.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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تیراندازی نیروهاى انتظامى در جریان

در یک واحد ساختمانی ،در اثر سقوط از ارتفاع طبقه چهارم
به طبقات پایینتر جان خود را از دست داد.

در شهر اندیمشک

مصدومیت و زخمی شدن  ۶کارگر در اثر

ضرب وشتم دستفروشان

واژگونی یک دستگاه درزینِ حامل
کارگران راهآهن

روز جمعه  ۸بهمن ماه ،دست فروشان اهل شهر اندیمشک
در مقابل هتل بزرگ اندیمشک مورد ضرب وشتم نیروهاى
شهرداری و انتظامی قرار گرفتند و بساط آنها توسط ماموران
شهردارى مصادره شد .بر اساس گزارش منابع محلى یورش
نیروهاى انتظامى و ماموران شهردارى منجر به درگیرى
فیزیکى و تیراندازى شده است.

جان باختن یک کارگر در پی حادثهِ شرکت
سیمان سفید الرستان
روز چهارشنبه  22دی ماه ،حادثهای در کارخانه سیمان
الرستان به وقوع پیوست که در نتیجه آن  4کارگر دچار
سوختگی شده و به بیمارستان شیراز منتقل شدند .ظهر روز
جمعه یکم بهمن ماه ،یکی از این  3کارگر در اثر شدت
سوختگی جان خود را از دست داد .دلیل حادثه که منجر به
سوختگی این  4کارگر شده است را پاشش بخار داغ از گریت
کولر (پروژه خنک کننده مواد داغ سیمان که از کوره خارج
میشود) عنوان شده است.

عدم پرداخت مطالبات معوقه کارگران
شهرداری ایرانشهر
روز یکشنبه  1۰بهمن ماه ،تعدادی از کارگران شهرداری
ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان گفتند :بابت مطالبات
مزدی حدود  5ماه طلبکاریم و با توجه به مخارج سنگین
سال نو ،از شهردار میخواهیم تا بدهی خود را پرداخت کند.
هم اکنون در شهرداری ایرانشهر نزدیک به  6۰۰کارگر به
صورت قرارداد مستقیم با شهرداری مشغول کارند که در
روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای خانوادههای خود
برای نوروز هستند .این کارگران جدا از مشکالتی که در
رابطه با عدم پرداخت مزد دارند ،با مشکل پرداخت حق بیمه
هم مواجهاند.

جان باختن یک کارگر ساختمانی حین کار
در اثر سقوط از ارتفاع در کاشان
روز یکشنبه  3بهمن ماه ،یک کارگر 44ساله ساختمانی در
خیابان امیرکبیر کاشان واقع در استان اصفهان ،هنگام کار

صبح روز یکشنبه  1۰بهمن ماه ،در اثر واژگونی یک
دستگاه درزین حامل کارگران راه آهن در محور جاده یوالق
در استان مرکزی  6کارگر مصدوم شدند .این کارگران به
بیمارستان ساوه انتقال داده شدند .درزین خودروی تندرویی
است که به منظور سرویسدهی و اعزام کارکنان و
کارشناسان و کارگران به طول خطوط ،تشریفات و بازدید از
خطوط و یا در مواقع اضطراری و فوری ،کمک به مصدومین
و حادثه دیدگان مورد استفاده قرار میگیرد.

جان باختن یک کارگر فوالد آلیاژ حین
کار در اثر انفجارِ کوره
روز پنجشنبه  7بهمن ماه ،فرمانده انتظامی اسالم آباد غرب
گفت :یک کارگر 3۸ساله که در یکی از شرکتهای تولیدی
فعال در اسالم آبادغرب شاغل بود ،در حین کار در اثر انفجار
کوره ذوب ماده منگنز دچار سوختگی شدید شد ،که بعد از
انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده متاسفانه
جانش را از دست داد.

مصدومیت  ۴کارگر حین کار در اثر وقوع
آتش سوزی یک کارگاه تراشکاری در تبریز
روز دوشنبه  4بهمن ماه ،به دنبال آتش سوزی گسترده در
یک کارگاه تراشکاری در محله کوچه باغ تبریز در استان
آذربایجان شرقی 4 ،کارگر دچار مصدومیت شدند که در
نتیجه آن  3نفر از کارگران با مصدومیت جرئی و یک نفر
دیگر با شدت جراحات بیشتر به بیمارستان منتقل شدند.

شماره  ،97پانزدهُم بهمن 1400
کارکنان فوالد و ذوب آهن نطنز  ۴ماه
حقوق معوقه دارند
روز سهشنبه  5بهمنماه ،کارکنان مجتمع فوالد و ذوب
آهن نطنز ،یک ماه حقوق معوقه مربوط به بهمن ماه  ۹۸و
سه ماه حقوق سال جاری را دریافت نکردهاند .کارکنان این
مجتمع صنعتی ،پیگیریها و اعتراضات شان چارهساز نبوده
و مسئوالن حاضر به پاسخگویی و پرداخت معوقات مزدی
کارکنان نیستند .معوقات در شرایطی پرداخت نشده که
کالفهای فلزی تولید کارخانه در حالی که هنوز سرد نشده
بارگیری شده و در بازارهای داخلی و یا در قالب صادرات به
کشورهای خارجی فروش میرسند.

جان باختن  ۴کارگر در انفجار دیگ
بخارپز در یک شهرک صنعتی در کالت
روز یکشنبه  1۰بهمن ماه ،سخنگوی اورژانس کشور گفت:
وقوع انفجار دیگ بخار در یکی از سولههای کارخانه حلوا
شکری بیدک واقع در کیلومتر  14جاده کالت (فاز  4شهرک
صنعتی کالت) در استان خراسان رضوی منجر به جان
باختن  4کارگر شد.

جان باختن یک کارگر و مصدومیت 3
کارگر ساختمانی در گرگان
روز یکشنبه  1۰بهمن ماه ،رئیس سازمان آتش نشانی و
خدمات ایمنی شهرداری گرگان گفت 4 :کارگر ساختمانی
در اثر سقوط جرثقیل در شهر گرگان مصدوم شدند .رئیس
مرکز فوریتهای پزشکی گلستان اعالم کرد :یکی از این
کارگران پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات
جان خود را از دست داده است .عدم وجود حداقل ابزار و
پوشاک حفاظتی و استانداردهای امنیتی در محیط کار
کارگران ساختمانی یکی از دالیل این فاجعه است.

کشف پیکر یکی از کارگران شرکت آزاد
کشته شدن یک کودک افعان توسط

راه پلزال

نیروهای نظامی مرز میلک

به گزارش رکنا ،روز یکشنبه  1۰بهمن ماه ،مدیرعامل
جمعیت هالل احمر لرستان ،از پیدا شدن پیکر یکی از
نیروهای شرکت آزاد راه پلزال پس از  17روز در سد کرخه
خبر داد .این کارگر در جریان سیالب اخیر بعد از سقوط در
رودخانه زال ،مفقود شده بود.

تجمع اعتراضی کارکنان معاونت تجاری
مخابرات ایران
روز چهارشنبه  13بهمن ماه ،کمپین فعالین بلوچ گزارش
داد ،در پی تیراندازی ماموران مرزبانی در مرز میلک یک
کودک سوختبر اهل افغانستان کشته شده است .بر اساس
گزارشها ،نیروهای مرزبانی بدون هشدار به سمت این
کودک تیراندازی کردند.

صبح روز دوشنبه  4بهمن ماه ،شماری از کارکنان معاونت
تجاری مخابرات ایران ،در مقابل ساختمان این اداره ،دست
به تجمع اعتراضی زده و خواستار تحقق مطالبات خود
شدند.کارکنان معترض ،از مسئوالن میخواهند نسبت به
پرداخت کامل معوقات اقدام کنند.

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!

10

ماهنامه کارگری

شماره  ،97پانزدهُم بهمن 1400

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

BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX

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

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 در قبال

چریکهای فدائی خلق ایران

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!

