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 سرسخن: 

 رایج ترین پاسخ کارفرما ،اخراج

 به کارگران معترض  

گسترش   و  کارگران رشد  اعتراضی  تجمعات  و  اعتصابات 
یکی از مشخصه های اوضاع و احوال کنونی است. این در  

شکل  به  صفت  زالو  داران  سرمایه  که  است  های  شرایطی 
ها را  محتلف می کوشند اعتراضات کارگران را سرکوب و آن 

مجبور به ادامه کار تحت شرایط استثمارگرانۀ مورد نظر و 
همین دلیل جدا از تهدید و تطمیع و دلخواه خود بکنند. به  

بگیر و ببند و پرونده سازی که از روشهای شناخته شده و  
همیشگی کارفرمایان می باشد، این سرمایه داران زالو صفت  
برای خاموش کردن صدای اعتراض کارگران وسیعا به ترفند 
برای   اخراج کارگرانی که  به  آنها متوسل می شوند،  اخراج 

ت خویش راهی جز اعتراض و مبارزه علیه  حفظ بقاء و شراف
 وضع ظالمانه موجود ندارند.

یکی از نمونه های برجسته از اقدام به اخراج کارگران مربوط  
اعتصاب   از  تبریز  پس  در  کارگران  اخراج دست جمعی  به 
کارگران شرکت موتوژن می باشد. کارگران شرکت موتوژن  

مزد و بستن  با خواست افزایش دست  1400بهمن  20در تاریخ  
قرارداد رسمی با خود شرکت و نه پیمانکار دست به اعتصاب  
حق   بر  مطالبات  به  توجه  بدون  کارفرما  ولی  بودند.  زده 

به مدت   کارگران  از آن که  روز همه رنج    9کارگران پس 
اعتصاب را به جان خریده بودند، با آگاهی به این که هیچ  

حشیانه سرمایه  قانونی در جمهوری اسالمی جلودار استثمار و 
 کارگر اعتصابی را اخراج نمود.  700داران نیست، بی محابا  

از نمونه های دیگر اخراج کارگران در همین ماهها می توان  
( ایران  نفت  کارگران شرکت  اخراج  (در  1400بهمن    21از 

در منطقه مرزی شهر هویزه نام برد که با    "جفیر"منطقه  
کارفرما به کارگران    اعتراض کارگران مواجه شد. ولی عوامل

در   نمودند.  را مجروح  آنها  از  برخی  و  معترض حمله کرده 
از نیروهای مخابرات    مورد دیگر می توان  به اخراج جمعی 

دلیل   به  نیروی تحت ستم  این  اشاره کرد.  اصفهان  استان 
عدم رعایت طرح طبقه بندی مشاغل و معوقات حقوقی از  

کرده بودند! اما کارفرما  شرکت شسکام به اداره کارشکایت  

   2حه صف  ، امکان     به جای رسیدگی به خواستهای آنها

و    ۵۰۰حذف   همسر  حق    ۱۵۰هزارتومان 

 کارگر  هزارتومان حق اوالد از عیدی زنان

تامین    27روز چهارشنبه   و  کار  قانون  برخالف  ماه،  بهمن 

کشوری،   خدمات  مدیریت  قانون  و  بند  اجتماعی    ۵در 

  ۲۷بخشنامه مصوبه عیدی امسال، که در تاریخ  

مشمول،   زنان  عیدی  است،  شده  صادر  بهمن 

هزارتومان تعیین شده    ۶۰۰صرفاً یک میلیون و  

  ۱۵۰هزارتومان حق همسر و    ۵۰۰است و آنها از  

 . اندوالد محروم شده هزارتومان حق ا
بازنشسته،   زنان  مورد  در  همچنین  جنسیتی  تبعیض  این 

بازمانده  و  بگیر  تامین  مستمری  سازمان  پوشش  تحتِ  ی 
آور خانه و سرپرست خانوار بودند  اجتماعی که گاهاً تنها نان 

نیز اعمال شده است.بر اساس این مصوبه زنانی که همسر  
خانه  و  بیمار  کارافتاده،  دراز  زنان    نشین  داشتند،  منزل 

ای که همسر ندارند  مستمری بگیرِ اصلی و تبعی یا بازمانده 
و خودشان سرپرست خانوار و قیم چند فرزند در خانه هستند، 

 نیز بر مبنای این بخشنامه عیدیشان کاهش یافته است.
 

 اعتصاب کارگران فصلی نیشکر هفت تپه 

اسفند ماه، تجمع و اعتصاب کارگران فصلی    9روز دوشنبه  
از بستن   نیشکر هفت تپه در اعتراض به خودداری شرکت 
قرارداد کاری با کارگران مقابل گیت ورودی کارخانه با شعار  

قرارداد" برگزار شد. کارگران فصلی نیشکر هفت   "قرارداد 
گویند،  تپه در اعتراض به کارهای روزمزد و بدون قرارداد می 

ثابت، شرکت   هفت تپه باید با بستن قراردادهای قانونی و 
  11امنیت شغلی ما را تامین کند. این اعتراض روز جهارشنبه  

و   یافت   ادامه  هم  قرارداد  اسفند  خواهان  فصلی  کارگران 
  بودند. دائمی به جای قرارداد روز مزدی 

 

کارگران پتروشیمی آبادان به اعتصاب  

 دست زدند

پنجشنبه   در  اسفند    ۵روز  آبادان  پتروشیمی  کارگران  ماه، 
اعتراض به عدم دریافت حقوق و دستمزدهایشان در محل  

 .کار خود دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند

 د در باره زندگی رفیق شهی 

 بهمن آژنگ 

بندر    رد   132۵چریک فدائی خلق رفیق بهمن آژنگ در سال  
متوسط مالی  نظر  از  ای  در خانواده  به جهان  ،  انزلی  چشم 

گشود. پدرش مغازه زرگری کوچکی داشت که هزینه های  
زندگی خانواده اش را از آن تامین می کرد.  رفیق بهمن که  

در   را  ابتدائی  بود تحصیالت  به    انزلیفرزند سوم  خانواده 
فت و از سال  برای ادامه تحصیل به تهران ر  اتمام رساند. بعد

. شدمدرسه دارالفنون مشغول به تحصیل  سوم دبیرستان در
در دارالفنون مدتی با رفقا حمید اشرف و عباس جمشیدی  

رفیق آژنگ    ،رودباری هم کالس بود. پس از گرفتن دیپلم
گشت،  در رشته اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به تحصیل  

شد  د قبول  اما سال بعد در رشته زبان انگلیسی دانشگاه مشه
و با توجه به عالقه اش به این رشته، دانشگاه تهران را ترک  

رفیق بهمن در .  رفتبرای ادامه تحصیل به مشهد    گفت و  
آشنا  این شهر   توکلی  رفیق حمید  و  با  به شد  آشنائی  این 

 . گشترفاقتی همیشگی بدل 
رفیق توکلی با رفقا   عالوه براه مشهد گدر دانشرفیق بهمن 

گلو و  غالمرضا  آریان  سعید  و  از  نیز    ی  دیگری  تعداد 
رابطه بر قرار کرد. او که دانشجوی ادبیات  دانشجویان چپ  

انگلیسی بود فراتر از آنچه تحصیل در این رشته ایجاب می  
کرد، مطالعه می کرد و رفیقی بسیار با سواد بود به طوری  

 که ایرادات استادان مربوطه اش را هم تصحیح می کرد.

از طریق رفیق توکلی با رفیق  پس از این که رفیق بهمن  
مطالعات مارکسیستی  پروسۀ    ،پویان مرتبط گشتامیر پرویز  

شکل سازمان یافته و ادامه داری    ،و رفیق حمید  بهمن  رفیق  
رفیق پویان همراه با رفیق عباس    که  46در سال  .  کردپیدا  

دادن  مفتاحی   شکل  برای  تالش  تشکل  در  یک  به 
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 مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی! 

 ۱صفحه از   .........  رایج ترین پاسخ ،اخراج

ورود به شرکت را از آنها سلب نمود. این اقدامات سرکوبگرانه  
را سرمایه داران با اطمینان از حمایتهای آشکار  و کارگر ستیز  

از اقدامات انجام می دهند    و مخفی حکومت  رذیالنه خود 
رسم   به یک  ایران  در  کار  در محیط های  امروز دیگر  که 

 .وحشیانه  تبدیل شده است
واقعیت این است که چماق اخراج در شرایطی که پیدا کردن  

شغل برای توده کارگر گرسنه و بیکار، خود با  
از   همواره  است  همراه  متعددی  مشکالت 

کارگ  سر  باالی  در  کارفرما  ران سوی 
نگهداشته می شود و به همین دلیل هم یکی 
به  پاسخ  در  کارفرما  روشهای  ترین  رایج  از 
جریان  در  است.  کارگری  اعتراضات 
که   شده  شنیده  ها  بار  کارگری  اعتراضات 
کارفرما با وقاحت تمام به کارگران معترض 
می گوید شرایط همین است که هست اگر 
پیدا  کار  دیگری  جای  بروید  خواهید  نمی 
را   شما  براحتی  که  کند  می  اضافه  و  کنید! 
وجود   که  است  روشن  کنیم!  می  جایگزین 
میلیون ها کارگر بیکار یعنی ارتش ذخیره کار  

سیستم گندیده سرمایه داری جهانی است که    ذاتی  ،که خود
از آن می باشد   ارگانیک  ایران هم جزئی  سرمایه داری در 

یه داران زالو صفت ایران چنین شرایط و امکانی را برای سرما
به وجود آورده است. در این شرایط است که سرمایه دار نه  
تنها به راحتی دست به اخراج کارگران مبارز می زند بلکه با  
خیال راحت از میان خیل کارگران بیکار جویای کار، نیرو کار  
مورد نیاز خود را پیدا و با شرایط دلبخواه، استخدام می کند؛  

این شرایط و با وجود صفوف فشرده میلیونها    و درست در
برای کارگران   کار جدید  پیدا نمودن  است که  بیکار  کارگر 
چنان سخت گشته است که بخشی از کارگران جهت اجتناب  

اخراج و بیکاری به خیلی از خواستهای کارفرما که خود    از
تن می   نامد،  می  غیرقانونی  را  آنها  اسالمی هم  جمهوری 

امروز   قراردادهای  دهند.  بستن  حد  از  شرم  بی  کارفرمایان 
سفیدامضاء هم با کارگران گذشته و به هنگام استخدام کارگر  
از او سفته می گیرند. اساساً وجود قرار دادهای موقت، یکی 
بورژوازی   برای  را  کارگران  اخراج  امر  که  است  عواملی  از 

ها  دندان گرد ایران تسهیل نموده است. در نتیجه این قرار داد
امنیت شغلی کارگران لگد مال منافع کارفرما ها شده و آنها  
با تحمیل قراردادهای یک ماهه و یا حتی سفید امضاء، تمدید  
های   خواهی  زیاده  به  نسبت  کارگر  تمکین  به  را  قرارداد 

کارفرما منوط می کنند. چنین اقداماتی از طرف کارفرما در  
بلکه عدم تمدید ق نمیشود  تلقی  اخراج  اعالم  ظاهر  داد  رار 

می گردد. در حالی که با عدم تمدید قرارداد کارگر در عمل  
 از کار بیکار شده یعنی اخراج می شود.  

در رابطه با ترفند عدم تمدید قرار داد که در عمل معنائی جز  
بیکار کردن کارگر و اخراج او ندارد، جالب است بدانیم که به  

کارگر در شرکت موتوژن تبریز که   700دنبال اخراج بیش از  
الکتروموتورهای   سازنده  های  کارخانه  بزرگترین  از  یکی 

با   و  باشد  می  فعالیت    3۵صنعتی  سابقه  منطقه  سال  در 
صنعتی غرب تبریز بیش از هزار کارگر را در استخدام خود  
دارد، چون این اخراج دسته جمعی انعکاس وسیعی در تبریز 
و رسانه های جمهوری اسالمی پیدا کرده بود، رئیس سازمان  
طور   به  فورا  شرقی،  آذربایجان  تجارت  و  معدن  صنعت، 

اجی در کار نبوده  فریبکارانه با انتشار پیامی اعالم کرد که اخر
است بلکه چون مدت قرارداد این کارگران تا بهمن ماه بوده،  
پیمانکار طرف قرارداد شرکت، در نامه ای به کارگران اعالم  
میکند که کارگران جهت تمدید قرارداد به شرکت مراجعه  
کنند که این نامه به معنای اخراج تلقی شده است. در حالی  

نامه شرک در  واقعیت،  تاکید  که در  کارگران  به  پیمانکار  ت 
شده که تا پایان بهمن ماه با آنها تسویه حساب می شود و 

شنبه   را    30از  شرکت  به  ورود  اجازه  کارگران  ماه،  بهمن 
دلیل   به  چه  فریبکارانه  اعالم  این  که  است  روشن  ندارند! 
جو   کردن  آرام  برای  چه  و  باشد  کارفرما  نشینی  عقب 

کارگر در تبریز صورت    700ج  نارضایتی مردمی از خبر اخرا
گرفته باشد در این واقعیت که سرمایه داران حربۀ اخراج یا  
سر   باالی  چماقی  چون  را  داد  قرار  تمدید  عدم  و  تعدیل 

 .کارگران نگهداشته اند تغییری ایجاد نمی کند
 حقیقت این است که در شرایط کنونی به دلیل بحران در  

وجود میلیونها کارگر در  سیستم سرمایه داری وابسته ایران و  
و   کارگران  صفوف  پراکندگی  همچنین  و  کار  جستجوی 
فقدان تشکل های مستقل کارگری و در شرایط عدم حضور  

سیاسی   سازمان  کارگران  پشتی  انقالبی   نظامی  –یک  بان 
نفع سرمایه   به  اوضاعی  آمدن چنان  به وجود  باعث  ایران، 

نایتکارانه علیه  داران گشته که آنها به هر اقدام زذیالنه و ج
آنقدر   ایران  داران  سرمایه  امروز  زنند.  می  دست  کارگران 
گستاخ و وقیح شده اند که حتی در مواردی که اداره کاردر  
مورد اخراج کارگران به نفع کارگران حکم می 
دهد و خواهان بازگشت کارگران به کار می 
حکم   پذیرش  از  داران  سرمایه  این  گردد 

از می زنند. یک نمونه از  قانونی اداره کار سر ب
اتفاق  امسال  چنین مواردی در همین بهمن 
مخابرات   شرکتی  کارگران  که  آنجا  افتاد. 
توسط   اینکه  با  دادند  اطالع  سلیمان  مسجد 

حکم  هیأت  اختالف  حل  و  تشخیص  های 
بازگشت به کار گرفتند اما شرکت پیمانکار از  
بازگشت به کار آنها جلوگیری می کند. چون 

که جمهوری اسالمی نهایتا حافظ و می داند  
حامی وی و هم طبقه ای های استثمارگرش 
می باشد و در نتیجه بدون هراس از هیچ گونه عواقبی، می 

 .توان چنین احکام و چنین قوانینی را نادیده گرفت

در   که  دهند  می  نشان  فوق  در  برشمرده  واقعیات  همه 
مه قوا  شرایطی که رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی با ه

از سرمایه داران زالو صفت حمایت و پشتیبانی می کند و در  
سلطه   زیر  که  اند  دیده  تجربه  به  کارگران  که  شرایطی 
از تعرض حکومت مصون   این رژیم هیچ حقی  دیکتاتوری 
نیست، و در شرایطی که کمیت ارتش ذخیره کار به حدی  

ه  است که انبوهی از کارگران بیکار در مقابل درب هر کارخان
صف می بندند و همچنین در شرایطی که گسترش بی اندازه 
قرارداد های موقت و فقدان سازمان یابی کارگران توازون  
چنین   در  است،  نموده  کارگر  طبقه  ضرر  به  شدیدا  را  قوا 
منافع   تأمین  برای  کارگران حتی  که  است  واضح  شرایطی 
همین   به  نیستند.  برخوردار  الزم  قدرت  از  نیز  خود  صنفی 

ل در شرایط جامعه ما راه رسیدن به مطالبات بر حق طبقه  دلی
از مسیر نابودی نظام ظالمانه سرمایه داری حاکم و  کارگر 
سگ نگهبانش رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی  
می گذرد. تنها مبارزه برای برپائی یک جامعه سوسیالیستی 

دار سرمایه  ظلم  از  را  کارگران  رهائی  امکان  که  و   است 
 استثمار فراهم می نماید.

حقیقت این است که در شرایط کنونی به دلیل بحران در سیستم سرمایه 

داری وابسته ایران و وجود میلیونها کارگر در جستجوی کار و همچنین  

و کارگران  صفوف  در   پراکندگی  و  کارگری  مستقل  های  تشکل  فقدان 

سیاسی   سازمان  یک  حضور  عدم  بان  پشتی  انقالبی  نظامی  –شرایط 

کارگران ایران، باعث به وجود آمدن چنان اوضاعی به نفع سرمایه داران  

گشته که آنها به هر اقدام زذیالنه و جنایتکارانه علیه کارگران دست می  

ر گستاخ و وقیح شده اند که حتی در  زنند. امروز سرمایه داران ایران آنقد

کارگران حکم می   نفع  به  کارگران  اخراج  مورد  کاردر  اداره  مواردی که 

دهد و خواهان بازگشت کارگران به کار می گردد این سرمایه داران از 

 پذیرش حکم قانونی اداره کار سر باز می زنند. 

 تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور                     

 بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای رشت، اردبیل، شوش،  اسفند ماه، جمعی از بازنشستگان و مستمری 1۵روز یکشنبه 
 شوشتر، کرمان، اهواز، اراک، کرمانشاه، قزوین و تبریز در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان خود دست به تجمع 

 های زندگی با  سازی به منظور کاهش فاصله هزینهمتناسبزدند.خواستهای بازنشستگان از این قرارند: استمرار اجرای  
 درصد زمان برقراری مستمری، اعتراض داشتن  100سازی مستمری بازنشستگان تا های آنها، تکمیل متناسب مستمری

 جانبه با  قانون تامین اجتماعی، اجرای کامل سه  ۸9اده درصدی از مستمری خود بر اساس م  2به کسر سرانه درمان 
 تغییر ساختار سازمان تامین اجتماعی از حالت هیات امنایی به شورای عالی، پرداخت کامل مطالبات دولت به سازمان  

 .رسدهزار میلیارد تومان می  400تامین اجتماعی که رقم آن به بیش از  
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  ! چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است

 1از صفحه        ... آژنگدر باره زندگی رفیق 

 احمدزاده این گروه در حال شکل گیری بود، رفیق بهمن آژنگ که با نام مستعار  
 رفقا حمید توکلی و غالمرضا  در بین رفقای گروه شناخته می شد، با همراهی  "انتوان"

 که زیر نظر رفیق پویان قرار کرد  اصلی گروه در مشهد را پایه ریزی   گلوی هسته
 تحلیلی از شرایط جامعه  "رفیق مسعود احمدزاده درکتاب که  صورت به همان  داشت.

 با هدف  "این گروه   شده،قید  " مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک   ایران و مبارزه
 احتماعی میهن ما    -لنینیسم و تحلیل شرایط اقتصادی -مارکسیسم  عاجل آموزش
 انذار ز پایه گا  رفیقی برجستهرفیق بهمن به مثابه به همین دلیل . "بود تشکیل شده

 شاخه مشهد با همه وجود در راستای تحقق این هدف گام برداشت.  با توجه به تسلط 
 رفیق بهمن به زبان انگلیسی که رشته تحصیلی اش هم بود یکی از فعالیتهای  

 ترجمه آثار مارکسیستی و تجربیات جنبش های آزادی بخش  همیشگی وی برای گروه
 در  با توجه به مطالعات وسیع مارکسیستی اش  ترجمه  از کاربود. رفیق بهمن جدا 

 نقشی اساسی داشت.  نیزآموزش رفقای شاخه مشهد 
ر کمونیست ویتنامی که  کارگ  ،"وان تروی"با الهام از صحنه اعدام    بود. این شاعر  توهوئو  به نام  ویتنامی  ترجمه شعری حماسی از شاعری      یک نمونه از ترجمه های رفیق بهمن آژنگ

و در دفاع از مبارزات خلق ویتنام شعار داده بود، شعری حماسی تأثیر گذار سروده بود. وقتی ترجمه فارسی این    اعدامش قهرمانانه در مقابل مزدوران امپریالیسم ایستاده بودبه هنگام  
ا در قالب یک شعر حماسی در آورد، شعری که در جلسات شعر خوانی در زندان های شاه خوانده می شد  شعر به دست رفیق علیرضا نابدل که خود یک شاعر انقالبی بود رسید او آن ر

 طور وسیع در سطح جامعه پخش شد.  ه ببعداً  "وان تروی"و به زندانیان سیاسی عزم هر چه بیشتری برای مقاومت در مقابل دشمن می داد. شعر 
، رفیق بهمن نقشی اساسی در سازماندهی  ، مفتاحی، احمدزاده در مشهد سازمان دادن اعتراضات و مبارزات دانشجوئی بود. در این مقطعیکی از کارهای مبارزاتی رفقای گروه پویان  

ای مشهد در اعتراض به این حرکت،  چند اعتصاب دانشجوئی در مشهد ایفا نمود. برای نمونه وقتی که یک استاد تاریخ به گوش دانشجوئی سیلی زد رفیق بهمن با همراهی دیگر رفق
ی مبارزاتی برجسته رفقای ما در مشهد با رهبری رفیق بهمن آژنگ سازمان دادن یک اعتراض به نمایش تئاتر  اعتصابی سازمان دادند که باعث تعطیلی کالسها شد. یکی دیگر از کارها

د و کار به آنجا رسید که ساواک در  چهار صندوق و سلطان مار از بهرام بیضائی بود؛ به طوری که در اثر اعتراض دانشجویان مبارز سازماندهی شده جلسه نمایش به تشنج کشیده ش
 ن مورد دخالت کرد و چند دانشجو را بازداشت نمود.  ای

ضرورت مبارزه  برای یافتن راه انقالب در ایران نقش فعالی داشت و با توجه به دید عمیق مارکسیستی و تجربیات انقالبی اش، در رسیدن گروه به مباحثات گروه رفیق بهمن آژنگ در  
 .به مثابه شکل اصلی مبارزه و تضمین رهبری طبقه کارگر در انقالب، نقش به سزائی ایفاء کردمسلحانه 

تیمی با کرد،  سازماندهی گروه تغییر  دست یافتند و برای پیاده کردن این ضرورت در عمل  مبارزه مسلحانه  در تئوری به ضرورت  حی و احمدزاده  پس از اینکه گروه رفقا پویان، مفتا
به چریکهای فدائی خلق  ساواک    حملهجریان    درو    عمر زیادی نداشت  اما این تیم.  شدشرکت رفقا سعید آریان، شهین توکلی و عباس جمشیدی تحت مسئولیت رفیق بهمن تشکیل  

 .  گرفتفیق بهمن در جریان همین ضربات دستگیر و زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار . رضربه خورد13۵0در سال 
محاکمه  به اصطالح  بیدادگاه  رفیق بهمن یکی از رفقائی بود که در این   ،چریکهای فدائی خلق تشکیل داد  ابانقالبیون مرتبط نفر از  23رژیم شاه دادگاهی برای که  ۵0در بهمن سال  

من  "  چریکهای فدائی خلق را خواندند که  سطر های آخر آن چنین است:ت داشتند رفقا در اعتراض به این بیدادگاه سرودکنفر شر  23می شد. در دو جلسه اول این دادگاه که هر  
 . "ی خلقم/ در پیکار خلق ایران پرچمدار توده هایم/ ایران ای کُنام شیران/ وقت رزم تو شدچریک فدائی خلقم/ جان من فدای خلقم/ جان به کف خون خود می فشانم/ هر زمان برا

 هنگی روی آن گذاشته بود. شعر این سرود که اولین سرود چریکهای فدائی خلق محسوب می شود توسط سعید یوسف، یکی از رفقای شاخه مشهد سروده شده بود و خود وی نیز آ
دست اندرکاران رژیم پس از حماسه آفرینی  اندکی به آن داده بودند.  اتاوین رفقا علیرضا نابدل و مسعود احمدزاده به هدف خواندن این سرود در دادگاه، تغییر ۵شماره در اتاق معروف 

دادگاه را رد نموده و خود را تابع نه  آن بیصالحیت    ده بودند،در دادگاهی که برای وی تشکیل دا  . رفیق بهمنندرا به دسته های کوچک تری تقسیم نمودآنها  نفر،    23در دادگاه  رفقا  
،  هابرای رسیدن به پیروزی توده   دفاع از کارگران و زحمتکشان و اعالم ضرورت مبارزه مسلحانهبا  با چنین برخوردی و همچنین    دولت شاهنشاهی بلکه تابع خلق ایران معرفی کرد.

  ؛ "من این کار ها را گناه نمی دانم"ه دادگاه محاکمه رژیم شاه بدل نمود. وقتی رئیس دادگاه گفت شما گناهکارید رفیق بهمن فریاد زد  جسارت تمام این دادگاه را ببا  رفیق بهمن  
مراه با رفقا سعید آریان،  ه  ۵0اسفند سال    12فریادی که حتی در مطبوعات آن زمان رژیم شاه نیز انعکاس یافت. در همین بیدادگاه بود که رفیق بهمن به اعدام محکوم شد و در  

 له و مهدی سوالونی در میدان چیتگر تیرباران گردید.عیدالکریم حاجیان سه پُ
بنیان    اما جنبشی که این رفقا  .دی را بر جامعه حاکم خواهد کردیجو یاس و ناام  روحیه شکست و    چریکهای فدائی خلق بار دیگراین  با تیرباران    که  رژیم شاه بیهوده فکر می کرد

اسفند اعدام شدند می خواستند   12و  11. رفیق بهمن آژنگ و همه چریکهای فدائی خلقی که در تغییر دادبه نفع توده های تحت ستم ما گذاشته بودند هر روز فضای جامعه را بیشتر 
در بستر انقالب  ما دیدیم که بخشی از اهداف این انقالبیون    ایند.  آماده نم در صحنه مبارزه الیزال  نقبی به قدرت تاریخی توده زده و شرایط را برای حضور این قدرت  با مبارزات خود  

در بهمن ماه که به مثابه اوج انقالب توده ها بود، سرنگونی رژیم شاه رسمیت یافت.   قیام توده هاو پس از    به ترک کشور شد  شاه مجبورتحقق یافت.    ۵7و    ۵6سالهای  توده ها در  
چون رفیق    ی چریک فدائی ایکه راهی که رفقاتأثیر جنبش مسلحانه به مثابه یک عامل ذهنی در کشاندن توده ها به صحنه مبارزه و دست زدن آنها به انقالب، به آشکاری نشان داد  

در شرایط بعد ار قیام  ها  ه  با استقبال وسیع تودبه همین دلیل هم سازمان آنها، سازمان چریکهای فدائی خلق    و   بود  منطبق با شرایطشته بودند راهی درست و  بنیان گذا  آژنگ  بهمن
ژیم شاه تیرباران شده بود، دیگر نبود تا این استقبال  به دست مزدوران ر 13۵2اسفند سال  12اما، رفیق بهمن آژنگ، این کمونیست برجسته و با آگاهی انقالبی واال که در  مواجه شد.

 پاک نخواهد شد.  وسیع توده ای را که خود جان در راهش گذاشته بود را ببیند.  با این حال خاطره دالوری های وی هنوز پابرجاست و هرگز از اذهان توده ها

 

 !یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرمی خاموش وار ما،  این ذره ذره

 یک روز بی گمان، 

 سر می زند زجایی و خورشید می شود!                                                     
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 !تشکلهای مستقل کارگری، حق کارگران است 

 احضار کارگران فوالد اهواز به

 نهادهای امنیتی 

فوالد    11چهارشنبه  روز     کارگران  از  تعدادی  ماه،  اسفند 
سطح   ارتقای  و  دستمزد  افزایش  درخواست  دلیل  به  اهواز 
احضار   خوزستان  امنیت  و  اطالعات  پلیس  توسط  معیشت، 
برای   احضاریه  ارسال  با  سرکوبگر  امنیتی  نهاد  این  شدند. 
تعدادی از کارگران فوالد اهواز از آنها خواسته که برای ادای  

پ بخش  به  کنند.  توضیح  مراجعه  اقتصادی  امنیت  لیس 
کارگران گروه ملی فوالد اهواز در هفته گذشته، با برگزاری  
چند تجمع در مقابل استانداری خوزستان نسبت به وضعیت  

 .معیشتی و پایین بودن دستمزدهای خود اعتراض کردند 
 

 تجمع کارگران شهرداری شوش

یکشنبه    جم  1۵روز  مهر،  گزارش  به  ماه،  از  اسفند  عی 
پرداخت   عدم  به  اعتراض  در  شوش  شهرداری  کارگران 
مطالبات مزدی خود، در مقابل فرمانداری و شهرداری این  
باید   چرا  گفت:  کارگران  از  یکی  کردند.  تجمع  شهرستان 
کارگران تاوان کمبود بودجه شهرداری شوش را بدهند و تا  

ای هم بکنیم برای پرداخت حقوق تهدید  اعتراض یا مطالبه 
شویم. ما انتظار داریم که شورای شهر شوش از  اخراج می   به

کارگران دفاع کنند. نزدیک به عید است و انتظار داریم که  
پرداخت   با  بوده  کارگر  قشر  فکر  به  شهری  مسئوالن 

و  حقوق کارگران  همه  دل  عیدی،  و  افتاده  عقب  های 

 .های آنها را شاد کنندخانواده 
 

مان تجمع آتش نشانان در برابر ساخت

 شهرداری تهران 

در    3شنبه  روز سه  دیگر  بار  تهران  نشانان  آتش  اسفندماه، 
تجمع   به  دست  تهران  شهرداری  ساختمان  اعتراضی  برابر 

زدند. معترضین با شعار های: »وعده وعید کافیه، سفره ما  
»آتش  بیرون«،  بیا  »شهردار  می خالیه«،  ذلت  نشان  میرد، 

ما،  پذیرد.«،»وعدهنمی ما خالیه«، »ننگ  پوشالیه، سفره  ها 
سوری امسال اعتصاب،  ننگ ما، مدیر الدنگ ما«، »چهارشنبه 

اعتصاب« شرایط سخت معیشتی خود را به گوش مسئوالن  

نشانان تهران در این  های آتش خواسته   .شهرداری رساندند
استعفای مهدی داوری،    بود:  ححرکت اعتراضی به دین شر 

آتش  سازمان  شهرداری مدیرعامل  ایمنی  خدمات  و  نشانی 
تهران و همچنین جوابگویی شهرداری و شورای شهر تهران 
پرداخت   و  دیرکرد  عدم  نشانان،  آتش  مطالبات  به  نسبت 

اضافه  جمله  از  مزدی  مزایای  داشتن  حقوق،  کاری،  ناقص 

شب تعطیل  و  برای  کاری  مناسب  مسکن  تامین  کاری، 
  ء افزایش حقوق با توجه به تورم باال، ارتقا  نشانان تهران،آتش 

بدو   از  گروه  و  مرتبه  در  بازنگری  عملیاتی،  پرسنل  پست 
خدمت، در نظر گرفتن مزایا و رفاه کارکنان، افزایش سرانه  

های عملیاتی، توقف تبعیض و اختصاص کاری ایستگاه اضافه 
درجه و پست مناسب سازمانی به همراه مزایای مناسب با  

ترین مطالبات  ابقه پرسنل. این خواستها از اصلی توجه به س 

  .نشانان عنوان شده استآتش 

 

تجمع کارگران فضای سبز شرکت  

 برداری نفت و گاز آغاجاری بهره 

اسفند ماه،   1۵بر اساس گزارشات منتشر شده روز یکشنبه   
برداری نفت و گاز آغاجاری  کارگران فضای سبز شرکت بهره

التکلیفی و نداشتن امنیت شغلی،  در اعتراض به بیکاری، ب
در مقابل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در اهواز تجمع  

خالی خود را در اعتراض به وضعیت نامناسب    کرده و سفره 

 .معیشتی جلو درب این شرکت پهن کردند 
 

ساختمان تامین اجتماعی درتسخیر  

 بازنشستگان تبریز

بگیران    13روز جمعه   مستمری  و  بازنشستگان  ماه،  اسفند 
تامین اجتماعی در تبریز به ساختمان تامین اجتماعی وارد  
بازنشستگان   درآوردند.  به تسخیر خودشان  آنجا را  و  شدند 

،  "ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه"معترض شعارمیدادند:  
. معترضین سپس یک سفره  "لیاقت استعفا استعفاوزیر بی"

ساختمان تامین اجتماعی پهن کردند و سرسفره  خالی وسط 

 .نشستند و مجددا شعار دادند

 

 تجمع اعتراضی صیادان شهرستان جاسک

از صیادان شهرستان    1۵روز یکشنبه    ماه، شماری  اسفند 
جاسک در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان دست  
به تجمع زدند. صیادان معترض به تداوم صید کشتی های  
رسانده   آسیب  آنها  معیشت  به  مستقیم  بصورت  که  ترال 
تهدید  از  سخنانی  طی  صیادان  از  یکی  دارند.  اعتراض 

را آوردند خشکی که    وقتی مادریابانی گفت و افزود:  

و گفتند  تحویل دریابانی دادند، ما راتهدید کردند  

می زنیم تان و اینجور میکنیم و اونجور می کنیم .  

جمعه،   امام  فرمانداری،  کیه؟  با  ما  مسئولیت  آقا 

 !دریابانی

تجمع کارگران واحد ترانسپورت سنگین 

 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

ی از کارگران واحد ترانسپورت  اسفندماه، جمع  14روز شنبه    
دفتر  مقابل  در  چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت  سنگین 
ارتباطات مردمی قوه قضاییه تجمع کردند. این کارگران به  

ماه از مطالبات مزدی    12دلیل اختالف بر سر نوع قرارداد،  

 .اندخود را دریافت نکرده 

 

 تجمع کارگران شهرداری کوت عبداهلل

اسفند ماه، کارگران رفت و روب شهرداری    1۵روز یکشنبه  
کوت عبداهلل در اعتراض به عدم پرداخت حقوق در مقابل  
از   یکی  زدند.  تجمع  به  دست  کارون  فرمانداری  ساختمان 
کارگران معترض گفت: آخرین حقوقی که گرفتیم برای ماه  
آبان بوده، ما درخواست داریم الاقل حقوق برج نه و ده را  

کنند.  قب واریز  سال  پایان  از  مسئوالن  ل  از  سوال  یک 
شهرداری و مقامات استان خوزستان داریم، در این شرایط  

پیمانکار در پرداخت حقوق ما    ما چگونه باید زندگی کنیم؟
واریز تعلل می  نیز مرتب  بیمه ما  بر آن، حق  کند و عالوه 

 .شودنمی
 

تجمع اعتراضی کارگران شرکتهای دولتی  

 مجلس  در مقابل

چهارشنبه    در    4روز  شاغل  کارگران  از  جمعی  اسفندماه، 
شرکت  و  محاسبه  نهادها  با  مخالفت  در  دولت  تابعه  های 

بودجه   در  آینده  سال  حقوق  مقابل مجلس    1401افزایش 
 تجمع اعتراضی برپا کردند.

مجلس    این تجمع که همزمان با بررسی الیحه بودجه در  
  1401بودجه    12تبصره    4- 1انجام گرفت، مشخصاً به بند  

افزایش   خصوص  دولتی   10در  کارگران  حقوق  درصدی 
های اشاره دارد. کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه 

دولتی سابقاً از افزایش حقوق ساالنه مصوب در شورای عالی  
ای که دولت برای  شدند اما در الیحه بودجه برخوردار می کار  

تدوین کرده، این کارگران نیز مشمول افزایش   1401سال  
مصوب   دستمزد  افزایش  و  خواهند شد  درصدی  ده  حقوق 
شورای عالی کار برای آنها لحاظ نخواهد شد. این کارگران  
خواهان افزایش دستمزد منطبق بر نرخ واقعی سبد معیشت 

هستند. اما آنچه که پیداست دولت حاضر به افزایش    خانوار
دستمزد به میزان نرخ ناچیز شورای عالی کار هم برای این  

  .کارگران نیست
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 ! پیروز باد انقالب!   زنده باد کمونیسم

 تجمع کارگران نگهبان 

 معدن زغال سنگ سنگرود

تن از کارگران    2۵اسفند ماه، نزدیک به    12روز پنجشنبه   
نگهبان پیمانی معدن زغال سنگ سنگرود، در اعتراض به  

مزدی   معوقات  دریافت  این    3عدم  محوطه  در  خود  ماهه 
کارگران  بیمه  کردند.  اعتراضی  تجمع  به  مبادرت  معدن 
نگهبان واحد زغالسنگ البرز غربی، هر ماه به طور کامل به  

پرداخت نمی دلیلتامین اجتماعی  به همین  و  سوابق    شود 
آن بیمه کارفرمای  ای  است.  شده  روبرو  مشکل  با  نیز  ها 

شرکت پیمانکار می گوید که منابع مالی کافی برای پرداخت  
حقوق کارگران در اختیار ندارد. بر اساس این گزارش، فعالیت 
بزرگترین  عنوان  به  سنگرود  سنگ  زغال  معدن  استخراج 

ار در  گیالن  استان  سنگ  زغال  تولید  معدنی  تفاعات  واحد 
سال   از  بودن،  غیراقتصادی  بهانه  به  رودبار    93شهرستان 

کارگر نگهبان بدون   2۵متوقف شده است و در حال حاضر  
ایران   معدنی  مواد  تولید  تهیه  شرکت  نظارت  با  امکانات 

 .مشغول نگهبانی از اموال این واحد معدنی هستند
 

تجمع اعتراضی اهالی روستای بنه عباس  

 در رامهرمز 

اسفند ماه، تعدادی از اهالی روستای بنه    11روز چهارشنبه   
ساختمان   مقابل  در  رامهرمز  شهرستان  توابع  از  عباس 
زدند.   اعتراضی  تجمع  به  این شهرستان، دست  دادگستری 

می معترض  بهروستائیان  ناشناس    گویند:  افرادی  تازگی 
های کشاورزی ما را به آتش  منازل، وسایل نقلیه و پمپ چاه 

شده کشی روستا  در  ناامنی  ایجاد  و  اختالل  باعث  و  اند. ده 
محل   در  موجود  های  ناامنی  بارها  روستا  این  ساکنین 
سکونتشان را به مسئوالن مربوطه گزارش داده اند اما تا به  
صورت   روستا  این  امنیت  تامین  راستای  در  اقدامی  امروز 

 .نگرفته است
 

تجمع اعضای تعاونی آب و فاضالب  

 اسالمشهر

شنبه  رو  و    14ز  آب  تعاونی  اعضای  از  گروهی  ماه،  اسفند 
فاضالب اسالمشهر تهران، در مقابل ساختمان دادگستری  

تجمع اعتراضی زدند. معترضین  یک  این شهرستان دست به  
اسالمشهر   شهرستان  دادستان  از  شعارهایی  سردادن  با 
خواستند تا در راستای پیگیری مطالبات آنها، اقدامات الزمه  

 .مل آوردرا به ع

 تجمع کارگران شهرداری تبریز

یکشنبه    در    1۵روز  تبریز  شهرداری  کارگران  ماه،  اسفند 
تبریز  به کاهش عیدی در ساختمان شورای شهر  اعتراض 

 .دست به تجمع اعتراضی زدند
 

 تجمع بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما 

اسفند ماه، شماری از بازنشستگان شرکت    1۵روز یکشنبه   
هواپیمایی هما، در مقابل ساختمان این صندوق بازنشستگی 

تجمع  زدند.  اعتراضی  تجمع  به  تصمیم دست  به  کنندگان 
بازنشستگی  صندوق  به  صندوق  این  واگذاری  برای  دولت 

 .کشوری اعتراض دارند
 

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری لوشان  

 رمندی به واریز عیدی کا

شنبه   سبز    14روز  فضای  و  خدماتی  کارگران  ماه،  اسفند 
پرداخت عیدی کارمندی به حساب  شهرداری لوشان گفتند:  

. کارگرانی که طبق قانون کار مشغول کارند، عادالنه نیست
انتظار داریم دیوان عدالت اداری، دادنامه خود را که منجر به  

دریافت عیدی کارگری شده  محرومیت کارگران شهرداری از  
است را باطل کند. علیرغم اینکه کارگران زیادی از شهرهای  
مختلف، مخالفت خود را با دریافت عیدی کارمندی اعالم  
را   اداری  عدالت  دیوان  دادنامه  ابطال  تقاضای  و  کرده 

اند، هنوز شاهد ابطال این دادنامه که زمینه سوءاستفاده  کرده 

 .رگران را فراهم کرده، نیستیماز پرداخت حق قانونی کا
 

تجمع کارگران کارخانه کاغذ پارس  تداوم 

 تپههفت 

اسفند ماه، کارگران کارخانه کاغذ پارس    10روز سه شنبه   
تپه در ششمین روز از اعتصاب خود و در اعتراض به  هفت

عدم امنیت شغلی مجدداً در محوطه شرکت دست به تجمع  
سر  "یم ،  ذلت نمی پذیریمما همه با هم هست"زدند و شعار 

حذف   را  خود  مطالبات  جمله  از  معترض  کارگران  دادند. 
واسطه پیمانکاری با عناوین مختلف و عقد قرارداد مستقیم  

  11این حرکت اعتراضی روز     .با این شرکت عنوان کردند
و   ادامه    12اسفند  در  کارگران  داشت.  ادامه  نیز  اسفند 

نترسید، نترسید، ما همه با  "ااعتصاب خود شعار می دادند:  
دلیل استمرار و  . آنها همچنین  می گویند که  "هم هستیم

بی  ما  صنفی  اعتراضات  شدن  مسئوالن طوالنی  توجهی 

 .ستهای کارگران ا کارخانه به خواسته 

آبادان   پتروشیمی  مجتمع  کارگران  تجمع 

 در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان

اسفندماه، کارگران پتروشیمی آبادان که طی    14روز شنبه    
های اخیر بارها دست به اعتصاب زدند، بار دیگر به دلیل  ماه 

و   اعتصاب  اعتراض،  به  دست  مطالباتشان  نشدن  برآورده 
کار محل  محوطه  در  معترض    تجمع  کارگران  زدند.  خود 

گویند: طبق وعده مدیرعامل بنا بود تا امروز شنبه طرح  می
بندی مشاغل و پرداخت مطالبات انجام شود که تاکنون  طبقه

ها، اقدامی صورت نگرفته است. نابرابری در پرداخت حقوق 
وعده  تحقق  عدم  و  پاسخگویی  نارضایتی عدم  باعث  ها 

 .کارگران شده است

 

اعتراضی کادر بهداشت مراکز  تجمع 

 خصوصی تبریز مقابل فرمانداری 

چهارشنبه     مراکز    11روز  بهداشت  کادر  ماه،  اسفند 
فرمانداری   برابر  متوالی  بار  چندمین  برای  تبریز  خصوصی 
در   افراد  این  تجمع  کردند.  برگزار  اعتراضی  تجمع  تبریز 

دریافت   عدم  به  صورت    ۸اعتراض  آنها  معوقه  حقوق  ماه 

 .است گرفته

 

اعتصاب کارگران پیمانکاری شاغل در  

 پتروشیمی بوشهر 

یکشنبه    محسن    1۵روز  پیمانکاری  کارگران  ماه،  اسفند 
عدم   به  اعتراض  در  بوشهر  پتروشیمی  در  شاغل  لیموچی 

دست به اعتصاب زده و   11و    10های برج  پرداخت حقوق 

  .در محل کار خود تجمع کردند

 

 تجمع نیروهای شرکت برق استان لرستان 

اسفند ماه، جمعی از نیروهای شرکتی و   11روز چهارشنبه  
وزیع برق استان لرستان،در اعتراض به عدم  حجمی شرکت ت

تبدیل وضعیت استخدامی خود در مقابل ساختمان استانداری  

 .لرستان واقع در خرم آباد، دست به تجمع اعتراضی زدند
 

کارگر حین کار در اثر   ۵مصدومیت 

 سوختگی در اراک 

دوشنبه   روز  ایرنا،  گزارش  مرکز    9به  رئیس  ماه،  اسفند 
های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  مدیریت حوادث و فوریت

گفت:   شهرک   ۵اراک  تولیدی  واحدهای  از  یکی  کارگرِ 
صنعتی خیرآباد اراک حین کار با مواد مذاب، دچار سوختگی  

  ۵0ساله با سوختگی  3۵شدند. یکی از کارگران حادثه دیده 
به تهران فرستاده شد.   برای ادامه درمان  3و  2درصد درجه 

سوختگی   با  نیز  دیگر  درجه    40کارگر  ناحیه    3درصد  در 
چشم،  دست و  صورت  با    2ها،  نیز  درصد    7و    ۵کارگر 

سوختگی در ناحیه صورت و چشم و یک کارگر هم سرپایی 

 .مداوا و مرخص شده است
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 ! زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست 

کارگران شهرداری رشت در مقابل 

 به اعتراض برخاستند استانداری

اسفندماه، کارگران مجموعه شهرداری    4صبح روز چهارشنبه  
مقابل   مطالباتشان  به  رسیدگی  عدم  به  اعتراض  در  رشت 
میگویند: شهردار  کارگران  کردند.  تجمع  استانداری گیالن 
فعلی پس از روی کار آمدن در اولین اقدام خود اضافه کاری  
کارگران شهرداری را کاهش داد که موجب نارضایتی آنها  

ها و پرداخت کامل مطالبات  کاری ضافه ها افزایش ا شد. آن
خواستار   مسئولین  از  را  گذشته  یکسال  سنوات  و  عیدی 

 .هستند

 

بازنشستگان تأمین اجتماعی در  تظاهرات 

 تهران و دیگر شهرهای کشور 

یکشنبه      و   ۸روز  بازنشستگان  از  جمعی  ماه،  اسفند 
بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور  مستمری

جمع زدند. بازنشستگان معترض در این تجمعات  دست به ت 
نه مجلس نه دولت، نیستن به فکر ملت    "شعارهایی از جمله  

سر دادند. معترضین    "وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه    "و    "
خواستار پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، باال رفتن  

ت  ی خط فقر، رفع تبعیض و ارائه خدما ها به اندازه مستمری

 .درمانی رایگان شدند 

 

تجمع اعتراضی کارکنان و کارگران  

 مخابرات آذربایجان شرقی 

شنبه     مخابرات  اسفند    7روز  کارگران  و  کارکنان  ماه، 
آذربایجان شرقی برای سومین بار در برابر ساختمان مرکزی  

از   بیش  معترضین  کردند.  تجمع  تبریز  سال    12مخابرات 
دارن افتاده طلب  نزدیکی مطالبات عقب  در  و می گویند:  د 

 .اندماه خود را دریافت نکرده سال جدید تاکنون حقوق بهمن 

 

 اعتصاب کارگران شرکت نفتی گاما

شنبه    در  اسفند   7روز  گاما  نفتی  شرکت  کارگران  ماه، 
کار   از  دست  خود  معیشتی  و  شغلی  وضعیت  به  اعتراض 
این   شدند.  خود  مطالبات  به  رسیدگی  خواستار  و  کشیدن 

ی نفتی جاسک  گذاری دریایی پایانه ی لوله ران در پروژه کارگ
نیز در   کارگران شرکت گاما پیشتر  کار هستند.  به  مشغول 
جریان اعتصاب سراسری کارگران نفت در تیرماه سال جاری  

اما با پایان اعتصابات  نیز به صف اعتصابیون پیوسته بودند،  

 .کردندنشینی  ها از تعهدات خود عقببسیاری از این شرکت

تجمع کارکنان و بازنشستگان شرکت  

 مخابرات ایران 

یکشنبه    شرکت   ۸روز  بازنشستگان  و  کارکنان  اسفندماه، 
به   رسیدگی  عدم  به  اعتراض  در  ایران  مخابرات 

تهران  خواسته  در  شرکت  این  ساختمان  برابر  در  هایشان 
شرکت  تبعیت  عدم  به  اشاره  با  معترضین  کردند.  تجمع 

از قوانین مصوبه شعار می  ایران  "دادند:  مخابرات  مخابرات 
نمی بازنشستگان"پذیردقانون  از    .  مخابرات  نیروهای  و 

شهرهای مختلف کشور برای رسیدگی به وضعیت خود به  
افتاده کارکنان و بازنشستگان  اند. مطالبات عقب تهران آمده 

بیمه و  حقوقی  معوقات  شامل  ایران  مخابرات  های شرکت 
باشد. بدلیل پرداخت نشدن بیمه به  افتاده کارکنان می عقب

باشرکت این  اجتماعی،  تامین  هنگام  های  در  زنشستگان 

 .مراجعه به مراکز درمانی با مشکل مواجه هستند
 

 کارگران کشت و صنعت کارون  مبارزات 

ماه، جمعی از کارگران قراردادی شرکت  اسفند   7روز شنبه  
تبدیل  به عدم  اعتراض  در  کشت و صنعت کارون شوشتر 
عقد  خواست  با  و  مزایا  و  دستمزد  افزایش  عدم  وضعیت، 

درصد    4قرارداد مستقیم با کشت و صنعت کارون و اعطای  
آور، مقابل این شرکت دست به تجمع  مشاغل سخت و زیان

 .اعتراضی زدند

 

  بگیران صندوق بازنشستگی فوالد مستمری

 دست به تجمع زدند 

اسفندماه، جمعی از بازنشستگان و مستمری  ۸روز یکشنبه  
بگیران صندوق بازنشستگی فوالد مقابل ساختمان صندوق 

های خوزستان و  مرکزی فوالد کشور در تهران و در استان
اصفهان نیز در مقابل ساختمان این صندوق در مراکز این  

ها تجمع کردند. بازنشستگان معترض خواستار تحقق  استان 

 .و حقوقی خود هستندمطالبات معیشتی 

 

تجمع کارگران معدن طزره دامغان برای  

 سومین روز متوالی

روز یکشنبه یکم اسفند ماه، جمعی از کارگران شرکتی    
شاغل در معدن زغال سنگ طزره که به صورت پیمانکاری  
معدن،   اداری  ساختمان  مقابل  در  تجمع  با  کارند،  مشغول 

ی خود شدند. آنها  خواستار پیگیری وضعیت شغلی و استخدام 
زغال سنگ   معادن  در مجموعه  پیمانکاران  خواستار حذف 

خواهیم وضعیت استخدامی ما  طزره هستند و می گویند: می
 . به قرارداد مستقیم تبدیل شود

اسفند ماه برای سومین    2این حرکت اعتراضی روز دوشنبه  
روز ادامه یافت، کارگران در سومین روز در مقابل ساختمان  

م شاهرود  ستاد  در  البرز شرقی  سنگ  زغال  شرکت  رکزی 
از   قرارداد  وضعیت  تبدیل  خواستار  کارگران  کردند.  تجمع 
حالت پیمانکاری به قرارداد مستقیم هستند. مدیران شرکت  
این   کارگران  مخالفت  به  توجهی  البرز شرقی  سنگ  زغال 

مجموعه برای حضور پیمانکار ندارند. کارگران معدن زغال  
و شب در اعماق زمین در حال کار هستند و  سنگ تمام روز 

انتظار دارند مسئوالن که برخی از آنها حتی یکبار به داخل  
اند، تصمیماتی اتخاذ کنند که جان و مال  ها ورود نکرده تونل

 .کارگران در امان باشد
 

 تجمع بازنشستگان بهداشت و درمان

اسفندماه، شماری از بازنشستگان بهداشت و    ۸روز یکشنبه   
صندوق  مقابل  در  اهواز  و  گرگان  شهرهای  در  درمان 
بازنشستگی کشوری شعبه استان خود و در ایالم در محل  
استان   شعبه  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیریت  دفتر 
بازنشستگان   این  زدند.  اعتراضی  تجمع  به  دست  ایالم 

 .ها هستندحقوق خواهان افزایش و همسانسازی کامل

 

 قطع عضو یک کارگر شهرداری تکاب

چهارشنبه   شهر    4روز  اسالمی  شورای  رئیس  ماه،  اسفند 
تکاب گفت: یک کارگر شهرداری در کارخانه آسفالت تکاب  
از ناحیه دست مصدوم شده بود، به علت نبود امکانات   که 
برای   گزارش،  این  اساس  بر  شد.  قطع  وی  دست  درمانی 

ن کارگر از زنجان و تبریز، بالگرد درخواست  انتقال سریع ای 
هایی همچون نبود سوخت و یا اتمام ساعت  شد ولی با بهانه 

از   نیز  ارومیه  درمانی  مراکز  و  شدند  مواجه  بالگرد  کاری 
با   مصدوم  کارگر  نهایت  در  کردند.  خودداری  وی  پذیرش 
به   خصوصی  آمبوالنس  با  آنجا  از  و  زنجان  به  آمبوالنس 

د اما متاسفانه به دلیل از دست رفتن زمان،  تهران منتقل ش
دست قطع شده به یک بافت مرده تبدیل شده بود و دیگر 

 .امکان پیوند عضو وجود نداشت

 

 کارگر معدن در شهرستان نور   ۲جان باختن  

کارگر معدن زغال سنگ روستای    2اسفند ماه،   6روز جمعه  
اثر انفجا ر گاز  وازتنگه شهرستان نور حین کار در تونل در 

در   کارگران  از  یکی  شدند.  تونل  ریزش  حادثه  دچار  متان 
ساعت جستجو از    2ساعت اولیه و نفر بعدی پس از حدود  

آن پیکر  و  شده  کشیده  بیرون  آوار  سردخانه  زیر  به  ها 

 .بیمارستان نور منتقل شد

 

 جان باختن یک کارگر حین کار در اردبیل

اسفند ماه، سخنگوی    9به گزارش مهر، صبح روز دوشنبه  
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل گفت: 

ای اردبیل در اثر واژگونی یک  های گلخانه در یکی از شهرک
دستگاه تریلر حامل شن بر روی یکی از کارگران در حین  
کار و مدفون شدن وی بین تریلر و دیوار، این کارگر جان  

 . خود را از دست داد

 

 جان باختن یک کارگر حین کار در تهران 

اسفندماه، یک کارگر در پی    13به گزارش میزان روز جمعه  
ریزش دیوار یک ساختمان در حال ساخت در تهران جان 

      .خود را از دست داد
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 ! کارگر زندانی آزاد باید گردد

 تجمع بازنشستگان

 صندوق بازنشستگی فوالد 

صندوق   بازنشستگان  ماه،  اسفند  یکم  یکشنبه  روز 
سازی  بازنشستگی فوالد در اعتراض به نحوه اجرای همسان

حقوق خود و تبعیض میان بازنشستگان مقابل صندوق فوالد  
تجمع کردند. معترضین خواهان ترمیم مستمری خود هستند  

ها مانند تامین اجتماعی ترمیم نشده  که مانند سایر صندوق
بیمه است. می آن زان حق  اشتغال،  ها در سالهای    30های 

افزایش حقوق این حال  با  بوده است؛  بر های آندرصد  ها 
بیمه  حق  است. اساس  نشده  اعمال  کار  نیروی  سهم  و  ها 

سازی حقوق بازنشستگان، بر اساس مصوبه  اجرای همسان 
هئیت امنای تامین اجتماعی و صندوق تابعه صورت گرفته  

در عمل میان بازنشستگان فرق گذاشته است.  اما وزارت رفاه  
آن  حقوق  افزایش  سال  میزان  از  حدود    9۸ها    1تاکنون 

میلیون تومان کمتر از بازنشستگان کشوری است. در سایر  
درصد    100سازی بیش از صندوق ها پس از اجرای همسان 

به سال   اما در    9۸افزایش حقوق نسبت  است  اعمال شده 
میزان افزایش مستمری پس از  صندوق بازنشستگی فوالد  

رسد. بازنشستگان به نحوه  درصد می   70اعمال افزایش به  
هزینه  آنها  پرداخت  هستند.  معترض  خود  درمان  های 

سال گذشته با تاخیر و به    ۵ها در  گویند که این هزینه می

 .میزان اندک واریز شده است

 

بازنشستگان کارگری گیالن مقابل اداره  

 جمع شدند  اجتماعی استانتامین 

کارگران بازنشسته روز یکشنبه یکم اسفند ماه، در مقابل   
از   یکی  کردند.  تجمع  به  مبادرت  اجتماعی  تامین  اداره 

گوید: ماه آخر سال است اما هیچ  حاضران در این تجمع می
از خواسته  امر هیچ  یکی  های ما برآورده نشده و مسئوالن 

مطالبه  به  روشنی  ماپاسخ  عیدی    گری  افزایش  اند.  نداده 
هزار   ششصد  و  میلیون  یک  عیدی  چراکه  بازنشستگان، 

ماده   اجرای  لزوم  نیست.  کافی  تامین    96تومانی  قانون 
سبد   براساس  بازنشستگان  مستمری  افزایش  و  اجتماعی 

های زندگی و خط فقر نه فقط براساس تورم. پرداخت  هزینه
توان عمل به    های دولت به تامین اجتماعی تا سازمانبدهی

در   و  رایگان  درمان  تامین  باشد؛  داشته  را  خود  تعهدات 
دسترس بازنشستگان. بازنشستگان معتقدند؛ در همه کشور  
باید مراکز ملکی تامین اجتماعی وجود داشته باشد؛ ضمن  
مراکز   سایر  اجتماعی،  تامین  الزام  قانون  براساس  اینکه 

بیمه  به  باید  خصوصی(  چه  و  دولتی  )چه  شدگان    درمانی 

چهار   این  دهند.  ارائه  رایگان  درمانی  خدمات  کارگری، 
های مستمری بگیران سازمان  ترین خواستهمطالبه، اساسی 

تامین اجتماعی است و مسئوالن در کمتر از یکماه باقیمانده  

 .ها توجه کنندتا سال نو، بایستی به این خواسته 

 

 کارگران اخراجی    اعتراضات 

 گروه صنعتی شیشه کاوه 

روز یکشنبه یکم اسفند ماه، کارگران معترض اخراجی گروه  
ساوه   اجتماعی  تامین  اداره  مقابل  در  کاوه  شیشه  صنعتی 

سال است که    2تجمع کردند. کارگران می گویند: بیش از  
از   بیش  شده  20با  تعدیل  کار  سابقه  ما  سال  خواسته  ایم. 

ماست. برقراری بازنشستگی پیش از موعد و تایید سختی کار  
اما تامین    4ظاهراً کارفرما با پرداخت   درصد موافقت کرده 

ها  ورزد. بعد از سال اجتماعی در تایید سختی کار ما تعلل می 
بازنشستگی  مستمری  از  برخورداری  ما  توقع  سخت،  کار 
بدون   ماست.  مسلم  حق  قانون،  براساس  که  است  کامل 

خانواده  مستمری،  خواهنبرقراری  بر  مشکل  به  ما  د  های 
این کارگران حدود   از تعدیل    30خورد.  نفر هستند که بعد 

اند بازنشستگی بگیرند و در گیرودار کارهای  هنوز نتوانسته

 .اداری پرونده خود هستند

 

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 

 دست به تجمع زدند  اجتماعی اراک

بگیران  مستمریروز یکشنبه یکم اسفند ماه، بازنشستگان و   
و  حقوق  نازل  به سطح  اعتراض  در  اراک  اجتماعی  تأمین 

ها ،مشکالت بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی مستمری
خود در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع  

 .اعتراضی زدند
 

تجمع اعتراضی نیروهای شرکتی مخابرات  

 گیالن در رشت

نفر از نیروهای    200اسفند ماه، بیش از    2صبح روز دوشنبه    
به اعتراض  در  گیالن  مخابرات  اصالح    شرکتی  عدم 

بندی مشاغل، رد  قراردادها، عدم اجرای صحیح طرح طبقه
بیمه  حق  ناقصِ  پیمانکاران  شدن  عملکرد  و  نیروها  ی 

اداره   مرکزی  مقابل ساختمان  در  نیروها  قبال  در  مخابرات 
از  کل مخابرا ت منطقه گیالن تجمع کردند. معترضین که 

برانوش صنعت هستند،  و  اول  شرکتهای شسکام، خدمات 
ماه می از  بعد  اصالح  گویند:  برای  تالش  و  دوندگی  ها 

قانون  قراردادهای خالف  تحمیل  از  جلوگیری  و  قراردادها 
سوی   از  موثری  اقدام  هیچ  پرسنل،  به  پیمانکاران  توسط 

و  شرکت پیمانکاری  نگرفته  های  صورت  ایران  مخابرات 
شنبه  .  است سه  روز  شرکتی    3صبح  نیروهای  ماه،  اسفند 

مقابل   تجمع  با  متوالی  روز  دومین  برای  گیالن  مخابرات 
جمله   از  شدند.  خود  مطالبات  به  توجه  خواستار  استانداری 
قرارداد   بستنِ  و  پیمانکاران  حذف  نیروها،  این  مطالبات 

بندی مستقیم با شرکت مخابرات، اجرای صحیح طرح طبقه 

  .نیروها است مشاغل و پرداخت کاملِ حق بیمه

 

 کارگران شهرداری  تداوم اعتراضات 

 کوت عبداهلل  

اسفند ماه، کارگران شهرداری کوت عبداهلل در    2روز دوشنبه  
مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. درخواست کارگران  

طبقه   3دریافت   طرح  اجرای  خود،  معوقه  حقوق  بندی ماه 
آن کامل  بیمه  حق  شدن  رد  و  باشد.  مشاغل  می  ها 

گیرند هیچ تعهدی در قبال  پیمانکارانی که کار را به دست می 
گیرند و کارگران برای دریافت حقوق  کارگران برعهده نمی 

ی خود از پیمانکار مجبور به اعتراض هستند. کارگران  ماهانه 
افت حقوق خود بارها تجمع کردند و دست از کار  برای دری

کشیدند، حتی به تهران آمدند و از مسئولین قول رسیدگی  
آنها   مطالبات  به  آنکه  جای  به  پیمانکار  بازهم  اما  گرفتند 

با توجه    .رسیدگی کند حق بیمه کارگران را ناقص رد کرد
به عدم توجه و رسیدگی مسوالن کارگران شهرداری کوت  

اسفند ماه، در مقابل ساختمان   7ار دیگر در روز شنبه  عبداهلل ب 
 .استانداری در اهواز دست به تجمع زدند

 

به  نسبت کارگران پارس پامچال  عتراضا

 ای عدم پرداخت معوقات مزدی و بیمه

اسفند ماه، کارگران شاغل در کارخانه پارس    14روز شنبه  
ماه است که حقوقی دریافت    6پامچال اعالم کردند: حدود  

ماه به تاخیر افتاده است. به   7هایمان نیز  ایم و بیمهنکرده
کنیم فقط شنونده است و اقدامی  هر مسئولی هم شکایت می 

ر  کند. تعداد زیادی از کارگران این کارخانه با سوابق کانمی
شغل،  20تا    1۵ دادن  از دست  بابت  نگرانی  دلیل  به  ساله 

مشکالتشان را از طریق نامه یا حضوری به گوش مسئوالن  
رسانند اما کسی برای پیگیری وضعیت کارگاه و کارگران می

آید. در حال حاضر تنها دغدغه ما سیر آن به کارخانه نمی
را  کردن شکم فرزندانمان است. مسئوالن مشکالت کارخانه  

پیگیری کنند چراکه کارگران این واحد در این مدت متحمل  

       .اندناپذیری شده صدمات جبران 

 

 

 



   1400، پانزدهُم اسفند 98شماره                                              8ماهنامه کارگری                                                                

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

 تجمع اعتراضی پاکبانان نیشابور

شهر    پاکبانان  از  تعدادی  ماه،   اسفند  یکم  یکشنبه  روز 
نیشابور در اعتراض به مشکالت معیشتی و مشکالت قرارداد  

اعتراض  تجمع  کم،  دستمزد  اکثر  و  کردند.  برگزار  آمیز 
پاکبانان زحمتکش، به صورت روزمزد و بدون حقوق کافی  

در مقابل شهرداران منصوب  و بیمه مشغول به کار هستند و  
ده جمهو حقوق  اسالمی،  دریافت  ری  تومانی  میلیون  ها 

 .کنندمی
 

پرستاران سازمان تامین اجتماعی در مقابل 

 دست به تجمع اعتراضی زدند  این سازمان

اسفند ماه، پرستاران سازمان تامین اجتماعی    2روز دوشنبه  
به مخالفت این سازمان با بازنشستگی زودتر از موعد خود  

قانو طبق  کردند.  امکان  اعتراض  اجتماعی،  تامین  ن 
پردازی مستمر یا سال بیمه  20بازنشستگی زودتر از موعد با  

بیمه   2۵با   مشاغل  سال  مشموالن  برای  متناوب  پردازی 
سخت و زیان آور، وجود دارد با این حال به گفته پرستاران  

قانون    103معترض، سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده  
شروط کشوری  خدمات  کارکنان    مدیریت  برای  را  دیگری 

مشمول قانون تامین اجتماعی در نظر گرفته است. بر این 
سال سابقه خدمت    30اساس، پرستاران باید با شروطِ حداقل  

و   تخصصی  غیر  مشاغل  مشاغل    3۵برای  برای  سال 
تخصصی با تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر  

سال و حداقل    30با درخواست کارمند برای سنوات باالتر از  
حداقل    60 و  با    2۵سال سن  سابقه خدمت  روز    2۵سال 

 حقوق بازنشسته شوند.

با اشاره به خودسوزی یک نفر معترض  پرستاران  

بیمارستان   در  خود  خدمات  بخش  همکاران  از 

یادآور شدند که وضعیت   اجتماعی قزوین  تامین 

دوران   دلیل  به  همکارانشان  از  بسیاری  روحی 

موضوع  پرفشار   این  به  اما  نیست  مطلوب  کار، 

نمی  که  آن  شود. رسیدگی  شدند  یادآور  همچنین  ها 

استفساریه   به  اسالمی  شورای  اجتماعی مجلس  کمیسیون 
نمی رسیدگی  شده  درمان  یاد  و  بهداشت  کمیسیون  و  کند 

 های پرستاران نیستند. مجلس هم پاسخگوی خواسته 
ن اجتماعی، های ضد پرستاری سازمان تامیابطال بخشنامه 

برگشت   و  بازنگری  سازمان،  پرستاری  معاونت  احیای 
پرداخت  آیتم در  تسریع  و  احکام  به  شده  حذف  های 

العاده افزایش  فوق  کامل  اعمال  و  حقوقی  اجرای  های  ها، 
تعرفه  قانون  پرستاریدرست  خدمات  ابطال    گذاری  و 

از دیگر    10۸2الی    1064های  دادنامه  اداری  دیوان عدالت 
 معترض می باشد. ای پرستارانهخواسته 

 

چندین ماه مزایای مزدی  عدم پرداخت 

کارگر نگهبان پروژه   ۱۱3معوقه و حق بیمه 

 قطار شهری اهواز 

روز یکشنبه یکم اسفند ماه، یکی از کارگران نگهبان پروژه  
قطار شهری اهواز گفت: با توقف فعالیت پروژه قطار شهری 

ماه  از  پایانی سال  اهواز  کارگر  113تاکنون، حدود    97های 
ها چندین ماه  برند و آنسر مینگهبان آن در بالتکلیفی به

سال    2از    مزایای مزدی معوقه و حق بیمه طلبکارند و جدا
عیدی، سنوات آنها نیز از چندین سال پیش پرداخت نشده  

آمده  است.   پیش  وضعیت  افزاید:  می  کارگر  این 

تر و در زمان فعالیت پروژه  پیش   ست کهدرحالی

حدود  به  آن  کارگران  تعداد  اهواز  شهری  قطار 

  ۱۱۰رسید. از این تعداد فقط  نفر می   ۵۰۰تا    ۴۰۰

و   نگهبان  کارگر  ۳کارگر  باقی    نفر  تاسیسات 

با توقف پروژه و حتی  مانده  مابقی همزمان  اند و 

دلیل  به  بیکار شده   قبل آن  نیاز  چند    اند. عدم  طی 

سال گذشته برای تعیین تکلیف وضعیت شغلی و مطالباتمان  
ایم که در نتیجه آن برخی  چندین تجمع اعتراضی برپا کرده 

قطار    مسئوالن وعده رسیدگی به وضعیت کارگران باقیمانده
نه   و  آغاز شده  کارگاه  فعالیت  نه  اما هنوز  دادند  را  شهری 

شود. کارگران به دنبال  مطالبات مزدی کارگران پرداخت می
  وصول مطالبات و مشخص شدن وضعیت شغلی خود هستند. 
هر یک از کارگران نگهبان براساس سوابق کار مبالغی بین  

ست که  این درحالی میلیون از کارفرما طلبکارند.    ۸0تا    70
رغم داشتن طلب مالی از شرکت  یچندین سال است آنها عل

خانواده  روزانه  مایحتاج  حداقل  تامین  دچار  برای  خود  های 

روز یکشنبه    به همین دلیل هم بار دیگر در  .مشکل هستند
اسفندماه، کارگران قطار شهری اهواز خواستار پاسخگویی   ۸

خواسته مسئو به  از  لین  بعد  کارگران  این  شدند.  خود  های 
توقف پروژه قطار شهری اهواز به عنوان نگهبان اموال در  

باشند. آنها پیش از این چندین تجمع  آنجا مشغول به کار می 
در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه و مشخص  

ند  نبودن وضعیت استخدامی خود برگزار کردند. آنها انتظار دار
افتاده   نو دستمزدهای عقب  به نزدیک شدن سال  با توجه 
آنها پرداخت شود تا بتوانند مقداری از نیازهای خانواده خود  

 .را تامین کنند

عدم پرداخت مطالبات قدیمی کارگران  

 شهرداری رودبار 

شهرداری   کارگران  از  یکی  ماه،  اسفند  یکم  یکشنبه  روز 
مج  70رودبار گفت: حدود   موعه شهرداری  کارگر خدماتی 

سال   از   شرکت  ۸3رودبار  مسئولیت  تحت  های  تاکنون 
پیمانکاری در شهرداری مشغول به کار هستند که در طول  

سال، برخی مزایای مزدی همانند حق سنوات، اضافه    17این  
کار، حق مرخصی و عیدی خود را به همراه چند ماه حقوق 

 اند.ماهانه دریافت نکرده 
ر فعلی، کارگران هر ماه حقوق جاری  از زمان انتصاب شهردا

کنند اما در حال حاضر چهار ماه حقوق  خود را دریافت می 
ماههای فروردین تا مرداد ماه کارگران که در زمان مسئولیت 
از  شهردار سابق بود، در سال جاری  پرداخت نشده است. 
شهردار فعلی درخواست داریم برای پرداخت مطالبات قدیمی 

ا چاره  نجات  کارگران  راه  تنها  میگوید:  وی  کند.  ندیشی 
شرکتهای   حذف  و  وضعیت  تبدیل  پیمانکاری،  کارگران 

 .پیمانی از مجموعه محل کارمان است

 

کارگران    تن از 7۰۰ ماه مطالبات معوقه ۸

پرداخت   خدماتی و فضای سبز اندیمشک

 نشده است

اسفند ماه، کارگران شهرداری اندیمشک در    2روز دوشنبه  
ماه طلبکاریم    ۸استان خوزستان گفتند: بابت مطالبات مزدی  

خواهیم  و با توجه به مخارج سنگین سال نو از شهرداری می 
بخشی از بدهی معوقه خود را به همراه عیدی و پاداش، قبل  
از پایان سال پرداخت کند. هم اکنون در شهرداری اندیمشک  

د به که  نزدیک  است،  واقع شده  استان خوزستان  ر شمال 
کارگر خدماتی و فضای سبز به صورت قرارداد مستقیم    700

و پیمانکاری مشغول کارند. به صورت مشخص پیش از این  
  9حجم معوقات مزدی کارگران مجموعه شهرداری حدود  

شد که یک ماه آن را اخیرأ )حدودا یک ماه  ماه برآورد می 
 کارگران واریز کرده اند.پیش( به حساب  

به    سالهاست  شهرداری  زباله  حمل  و  خدماتی  همکاران 
صورت پیمانکاری مشغول کارند و به دنبال تغییر و تبدیل 
وضعیت شغلی خود هستند اما اخیرا شهرداری بدون توجه به  

آن  پیمانکار  خواسته  مجددا  مستقیم  قرارداد  عقد  بجای  ها، 
از  آن است.  داده  تغییر  را  به  ها  داریم  درخواست  شهرداری 

های قبل از آغاز سال نو زودتر از موعد عیدی به  دلیل گرانی 
 . همراه بخشی از طلب کارگران را بپردازد

 

 تجمع اعتراضی کادر درمان مقابل 

 وزارت بهداشت  

ماه، کادر بهداشت و درمان بیمارستان    اسفند  2روز دوشنبه  
پرستاران   کردند.  برگزار  اعتراضی  تجمع  تهران  فیروزگر 
بیمارستان   در  بیمارستانی  اینترنتی  بصورت  که  معترض 
فیروزگر شاغل هستند، خواهان پرداخت مابه التفاوت حقوق  

     .و افزایش کمک هزینه های مصوب شغلی شان هستند
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کارگران شهرداری لوشان منتظر پرداخت  

 شان می باشند مطالبات معوقه مزدی 

شنبه   سه  مجموعه    3روز  در  شاغل  کارگران  ماه،  اسفند 
شهرداری لوشان در استان گیالن گفتند: چند وقت است که  

پرداخت حقوق مسئوالن  منتظر  از طریق  افتاده  عقب  های 
پایان سال تا  مطالباتمان  که  تسویه    شهری هستیم  جاری 

پرداخت شده   کارگران  حساب  به  که  آخرین حقوقی  شود. 
شود اما مابقی هنوز  مربوط به حقوق آبان ماه سال جاری می 

ماه حق بیمه    1۸تا    17پرداخت نشده است. همچنین حدودا  
کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده که از این مقدار  

از    11د  شود. حدو دو ماه آن مربوط به سال جاری می  نفر 
زیان  و  مشاغل سخت  قانون  از  استفاده  با  ما  آور همکاران 

زمان   از  سال  چند  از  بعد  دارند  شدن  بازنشسته  امکان 
نشده  خود  سنوات  دریافت  به  موفق  هنوز  اند.  بازنشستگی 

اما به    ۵تا    4همزمان   کارگر هم شرایط بازنشستگی دارند 
ها در طول  نماه از حق بیمه آ  1۸تا    17دلیل پرداخت نشدن  

تا   آن   7شش  از  این امکان در حال حاضر  ها  سال گذشته 
کار   باید  همچنان  سوابقشان  کردن  پر  برای  و  شده  سلب 

  .کنند

 

ای رامهرمز  نامه اعتراضی کارگران پروژه 

 به نماینده انتصابیِ رژیم در مجلس 

ای در رامهرمز طی  اسفند ماه، کارگران پروژه   2روز دوشنبه 
ای به نماینده جمهوری اسالمی در رامهرمز و رامشیر در  نامه 

عدم رسیدگی به وضعیت خود اعتراض    مجلس ، نسبت به
ای رامهرمز، خواستار انجام  کردند. در این نامه کارگران پروژه 

این   بهبود شرایط شغلی خود هستند.  برای  اقدامات عملی 
گویند: در مرداد ماه، از منابع انسانی وزارت نفت ارگران می ک

اما  با نماینده کارگران پروژه  ای رامهرمز تماس گرفته شد. 
اقدام   مستندات،  و  مدارک  دریافت  از  بعد  مسئوالن  ظاهراً 

گویند: به نامه  ای می اند. کارگران پروژه خاصی صورت نداده 

 .دهیمنگاری و رایزنی ادامه می 

 

بوتیای   فوالد  شرکت  کارگران  اعتراض 

  ی مسئوالن هانسبت به محقق نشدن وعده 

یکشنبه   بوتیای    1۵روز  فوالد  کارگران مجتمع  ماه،  اسفند 
ایرانیان در کرمان به تداوم مشکالت واکنش نشان داده و  

هایی که توسط مسئوالن این  نسبت به محقق نشدن وعده 
رگران این شرکت  مجتمع صنعتی برای افزایش حقوق به کا 

در   که  معترض  کارگران  کردند.  اعتراض  است،  شده  داده 

روزهای گذشته به خاطر تبعیض در حقوق و مزایای دریافتی 
بودند، می کرده  پا  بر  اعتراضی  تجمع    ۵گویند: حدود  خود 

دهند اما هنوز  سال است مسئوالن وعده افزایش حقوق می 
است.   نشده  انجام  خصوص  این  در  خاصی  درست    اقدام 

نیست برای کار یکسان در یک منطقه یکسان، دستمزدها  
متفاوت باشد. ما درخواست داریم حقوق و دستمزد کارگران  
مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان با کارگران زرند و سیرجان که  
زیرمجموعه شرکت میدکو هستند، یکسان باشد و تبعیض 

 .مزدی از میان برداشته شود

 

رساختمانی حین مصدومیت شدید یک کارگ

 کار در اصفهان 

اسفند ماه، بر اساس اعالم روابط عمومی    14صبح روز شنبه  
اصفهان،   شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان 
یک کارگر تبعه افغانستان در یک ساختمان در حال ساخت  
مشغول انتقال بار به طبقه فوقانی با استفاده از باالبر بود که  

یوار و باالبر گرفتار شد. آتش نشانان ناگهان سر وی بین د
بالفاصله پس از قطع جریان برق و مهار باالبر، با استفاده از  
تجهیزات مخصوص سر این کارگر را رهاسازی کردند و وی  
را برای اقدامات بعدی تحویل امدادگران اورژانس حاضر در  

 .محل دادند
 

معلمان استان لرستان خواهان احقاق 

 شدندحقوق خود 

اسفندماه، فرهنگیان استان لرستان با توجه    3روز سه شنبه  
سال  وعده به  عدم  ها  و  حاکمیت  مجموعه  دروغین  های 

تحقق مطالبات برحق و قانونی معلمان بنابر فراخوان از پیش  
های صنفی فرهنگیان اعالم شده شورای هماهنگی تشکل 

برای تحقق مطالبات خود فریاد حق  د. طلبی سردادنایران، 
معلمان زحمتکش و معترض سراسر کشور، مطالبات خود را  

رتبه  طرح  کامل  اجرای  الیحه  که  شاغالن،  برای  بندی 
زندانی  همسان معلمان  آزادی  و  بازنشستگان  حقوق  سازی 

است، با صدای رساتر از همیشه فریاد زده و تا تحقق آنها از  

 .پای نخواهند نشست
 

کارکنان  اعتراضات به مشکالت معیشتی، به 

 نیروهای مسلح رسیده است 
اسفند ماه، تعدادی از پرسنل نیروهای مسلح    9روز دوشنبه  

خانواده  در  و  حضور  با  امنیتی  شدید  علیرغم جو  آنها،  های 
کردند.   برگزار  اعتراضی  تجمع  کرمانشاه،  استانداری  مقابل 

های آنها، در اعتراض  تجمع پرسنل نیروهای مسلح و خانواده 
شتی و در راستای احقاق حقوق آنها برگزار به وضعیت معی

هایی برای برگزاری این تجمع در  شده است. پیشتر فراخوان
اسالمی  استان  جمهوری  بود.  شده  منتشر  مختلف  های 

اما   است،  کرده  سرکوب  را  اعتراضی  صدای  هر  تاکنون 
اعتراضات به مشکالت معیشتی، حاال به کارکنان نیروهای  

 .رسیده استمت و ماشین سرکوب حکومسلح 

در   مسلح  نیروهای  های  خانواده  و  پرسنل  روز  همین  در 
مشهد مقابل استانداری خراسان رضوی تجمع اعتراضی برپا  

 .کردند
 

 تجمع اعتراضی معلمان در کرج

اسفندماه، در کرج با وجود جو شدید امنیتی    3وز سه شنبه  ر 
معلمان البرز موفق شدند تجمع اعتراضی خود را بر پا کنند. 

»نیروهای امنیتی گوید:  یکی از معلمان در تجمع در کرج می 
همسر من که یک دکتر با سی سال سابقه است را با ضرب  
و شتم با خود بردند. مگر دزد بوده؟ مگر سه هزار میلیارد  

»فریاد  اخت شعار  با  همراهی  در  معلمان  بود؟«  کرده  الس 

 .فریاد از این همه بیداد« سر دادند

 

تجمع اعتراضی سراسری معلمان و  

 کردستانفرهنگیان کشور در 

اسفندماه،  معلمان دیواندره امروز نیز، مانند    3روز سه شنبه  
هفته  و  سراسری  روزها  تجمعات  با  همراه  گذشته،  های 

ض دست به تجمع زدند. اما تفاوت تجمع امروز  معلمان معتر
معلمان  با تجمع  فراوان،  با تالش  بود که  این  های گذشته 

مبارز این شهر موفق شدند انتخابات انجمن صنفی معلمان  
ی آن را  ی دیواندره را برگزار و هیئت مدیرهکردستان، شعبه 

این ترتیب تشکل صنفی فرهنگیان این شهر   برگزینند. به 
ر فیزیکی و مادی یافته و از این پس در سازماندهی  استقرا

خواهد   عمل  خودش  وظایف  به  دیواندره  معلمان  مبارزات 
سه  این  دیواندره،  معلمان  با  کرد.  جدید،  وضعیتی  در  شنبه 

اعتراضی    ء اتکا به تجمعات  استوار خودشان  نهاد صنفی  به 
 . معلمان پیوستند

 

تلمبه احداث  پروژه  کارگران  خانه تجمع 

  گوره به جاسک
خانه  بهمن ماه، کارگران پروژه احداث تلمبه   17  کشنبهیروز   

شماره پنج خط انتقال نفت گوره به جاسک واقع در منطقه  
بهمن ماه، با تجمع در    16بندرعباس روز شنبه    یقلعه قاض

مطالبات    ریگیاستان هرمزگان پ  ی مقابل ساختمان استاندار
  ی مااز کارگران معترض گفت: کارفر  یکیخود شدند.    یمزد

  رغم یکارگر را برعهده دارد، عل  70حدود    تیه مسئولشرکت ک
. در  پردازدیاتمام پروژه، مطالبات عقب افتاده کارگران را نم

پ دفتر  به  و   مانکاریمراجعه  از  حقوق  درخواست  طرح   ،یو 
ا  یعمل معوقه    نیشدن  مطالبات  پرداخت  به  منوط  امر 

 وقماه حق  6شد. کارگران معترض حدود    یاصل  یکارفرما
  .طلبکار هستند مانکاریاده از پعقب افت
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 ! دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر جمهوری برقرار باد  

برای آشنایی با دیدگاه ها و تحلیل  

ای چریکهای فدائی خلق ایران از  ه

 های زیردیدن کنید:  سایت
www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

فدائی خلق  برای تماس با چریکهای 

 ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید: 
BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 
 

 آدرس پست الکترونیکی: 
E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 چریکهای فدائی خلق ایران 

 

       

 
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  

نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب   می 

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

رولتر را در چنان  قتل عمد می نامیم. هنگامی که جامعه صد ها پ

وضعی قرار می دهد که آنها به طور حتم به دام مرگی زودرس   

از اعمال   ناشی  اندازه  به همان  افتند، مرگی  غیر طبیعی می  و 

خشونت که مرگ در اثر شلیک گلوله و یا به ضرب شمشیر، وقتی  

از شرایط الزم حیات محروم ساخته و   را  انسان  جامعه هزاران 

شرایطی   در  را  زندگی  آنها  به  قادر  آن  در  که  دهد  می  قرار 

کردن نیستند، وقتی آنها را به زور چوب قانون مجبور می سازد 

این   ناپذیر  اجتناب  نتیجۀ  که  مرگ  تا  بمانند  شرایط  این  در  که 

شرایط است فرا رسد؛ وقتی جامعه می داند و به خوبی هم می  

شد،    داند که این هزاران نفر اجبارا قربانی این شرایط خواهند 

و با وجود این، شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دارد، این عمل  

جامعه یک نوع قتل عمد است، درست مثل قتل عمد توسط یک  

فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه، قتلی که هیچ کس نمی تواند در قبال 

آن از خویشتن دفاع کند. قتلی که ظاهرا قتل نیست، زیرا کسی  

که مرگ این قربانی چونان مرگی طبیعی  قاتل را نمی بیند، زیرا  

به نظر می آید چرا که در آن، تعرض به عمل آمده بیشتر ناشی  

اینجا   در  حال  هر  در  ولی  وظیفه.  انجام  تا  ست  عملی  بی  از 

 " ارتکاب به قتل عمد محرز است  

 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")فردریک انگلس 
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