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ماهنامه کارگری

در باره زندگی رفیق شهید،
بهزاد یوسفی

جان باختن یک کارگر افغان در حین کار
در اثر ریزش چاه در تهران!

سرسخن:
دیکتاتوری ،مانع ایجاد
تشکل های مستقل کارگری!
پراکندگی صفوف طبقه کارگر یکی از واقعیات انکار ناپذیر
موقعیت کنونی کارگران ما می باشد .با نگاهی به اوضاع و
احوال مبارزات کارگری این واقعیت با برجستگی در مقابل
دید همگان قرار می گیرد .تحت حاکمیت رژیم جمهوری
اسالمی و دیکتاتوری عریانی که در تمام جامعه تحت
سلطه و از جمله در محیط های کار اعمال می شود نه از
سندیکا های کارگری خبری هست و نه یک سازمان
انقالبی کمونیستی که در پیوند با مبارزات کارگران قرار
داشته باشند در صحنه دیده می شوند .در عوض سرمایه
داران استثمارگر و سرکوبگر حاکم که به خوبی از خواست
و مبارزات کارگران برای ایجاد تشکلهای توده ای خویش
با خبرند ،ضمن در هم کوبیدن وحشیانه هر گونه تالش
کارگران برای ایجاد این تشکلها ،کوشیده اند تا چند تشکل
دست ساز خود نظیر خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار را،
تشکل مستقل و نماینده کارگران جا بزنند .البته این تالش
های کارگر ستیزانه با بی اعتنایی کارگران به تشکلهای
حکومت ساخته – که خود ارگان سرکوب و انحراف
مبارزات کارگران هستند -پاسخ گرفته است.
تصویر فوق گوشه ای از شرایط دردناکی ست که نظام
سرمایه داری حاکم به کمک رژیم دارو شکنجه جمهوری
اسالمی بر طبقه کارگر ما تحمیل نموده است .کارگران
ایران در چنین اوضاع و احوالی از درد پراکندگی صفوف
خود و بی تشکلی در رنج اند آنهم در شرایطی که قدرت
واقعی طبقه کارگر در اتحاد و کار دستجمعی نهفته است؛
و اساسا تشکیالت مهم ترین سالح این طبقه در مبارزه
علیه نظم ظالمانه موجود می باشد .اما در حال حاضر اساسا
به دلیل سلطه یک دیکتاتوری عنان گسیخته ،کارگران ما
حتی قادر به تشکیل تشکل های صنفی خود نیستند؛ در
عین حال آنها از فقدان تشکل سیاسی یا به عبارت دیگر
تشکل کمونیستی خود نیز در رنج اند .روشن است که
اعمال دیکتاتوری و سرنیزه نیروی سرکوب جمهوری

سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران گفت :صبح روز جمعه
 ۹۱آبان ماه ،ریزش یک چاه به مرگ یک کارگر انجامید.
قطعه زمینی به متراژ  ٠٦٦متر در یکی از معابر بود که
چاهی به عمق  ٥متر گودبرداری شده بود و در مقابل دیوار
ضلع شرقی یک ساختمان  ٤طبقه در خیابان انقالب بعد از
خیابان جمالزادهِ تهران قرار داشت که کارگران در حال حفر
چاه ده متری بودند ،که به یکباره دیوارههای چاهِ
گودبرداری شده تخریب و یک کارگر جوان  ٧٢ساله تبعه
افغانستان ،در زیر حجم زیادی از خاک محبوس می شود.
ماموران نجات آتش نشانی پس از حضور این کارگر را از
زیر آوار خارج و تحویل عوامل اورژانس می دهند ،اما
متاسفانه وی در لحظات اولیه وقوع حادثه ،جان خود را از
دست داده بود.

چهار ماه معوقات مزدیِ کارگران پروژه
سد کارون  ۴در استان خوزستان!

بر اساس گزارشی به تاریخ روز شنبه  ٧٦آبان ماه ،از پروژه
سد کارون  ٤در استان خوزستان تعدادی از کارگران این
پروژه گفتند :با وجود اتمام پروژه سدکارون  ،٤در سال
های گذشته هنوز با شماری از کارگران این پروژه تسویه
حساب نشده است .در همین رابطه یکی از مسئوالن این
پروژه با بیان اینکه کارگران این پروژه در حدود  ۹٦نفر
بوده و کارفرمای اصلی آن شرکت "منابع آب" نام دارد
اعالم کرد :از اسفند ماه سال  ۱٥تاکنون این معوقات
پرداخت نشده به قوت خود باقی است.

روز  ٧2شهریور  ۹2٥۱در جریان نبرد پیشمرگان چریکهای
فدائی خلق با ارتش مزدور امپریالیستی و پاسداران ارتجاع
در کردستان ،رفیق بهزاد یوسفی در میدان نبرد با دشمنان
قسم خورده خلقهای تحت ستم ایران بشهادت رسید .مرگ
فدایی وار رفیق بهزاد در شرایطی اتفاق افتاد که ارتش
مزدور ،در چهارچوب سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری
اسالمی علیه خلق کرد مبادرت به اعزام یک ستون ارتشی
از بانه به سردشت نموده بود تا با تقویت نیرو های خود در
سردشت هجوم گسترده ای را به پیشمرگان خلق کرد
سازمان دهد .این ستون مورد یورش قهرمانانه پیشمرگان
خلق کرد و از جمله واحدی از پیشمرگان چریکهای فدایی
خلق قرار گرفت و در جریان این نبرد قهرمانانه ،چریک
فدائی خلق رفیق بهزاد یوسفی در اثر اصابت راکت
هلیکوپتر های ارتش مزدور به شهادت رسید.
رفیق بهزاد یوسفی ،همچون هزاران هم نسل خود در
جریان انقالب ضد امپریالیستی سالهای  ٥٠و  ٥٢به
صفوف انقالب پیوست .با توجه به فضای انقالبی آن سالها
و امکان نشر آثار مارکسیستی و آثار مترقی دیگر ،رفیق
بهزاد امکان یافت به مطالعه این آثار بپردازد و با سازمان
چریکهای فدائی خلق ایران که به اعتبار نقش پیشتازانه
خود در مبارزه علیه رژیم وابسته به امپریالیسم شاه با
استقبال بخش بزرگی از نیرو های مردمی مواجه شده بود
آشنا شده و به طرفداری از این سازمان برخیزد .به دنبال
قیام بهمن و پس از اینکه دارو دسته خمینی به مقابله با
خواستها و مطالبات بر حق خلق کرد برخاستند و با جنایات
خود و از جمله قتل عام مردم بی گناه در کردستان ،نوروز
خونین سنندج را آفریدند ،نیرو های مبارز کرد که از
سازمان چریکهای فدائی خلق حمایت می کردند خواهان
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سازمانیابی شان نشان دهند ،این اتحاد را در جریان
اعتصاباتشان بروز می دهند .در حقیقت ،توقف کار و
مبادرت به تجمعات اعتراضی چه در محیط کار و چه در
مقابل نهاد های دولتی به یکی از رایج ترین اشکال
اعتراضات کارگری و سالح عمومی آنها در مبارزاتشان بدل
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مکتبی است که قدرت اتحادکارگران را به آنها نشان داده و
به کارگران می آموزد که برای دستیابی به مطالبات صنفی
و سیاسی خود باید متشکل شوند.

اسالمی آن عامل اصلی ای است که پراکندگی و فقدان
سازمانیابی را بر کارگران تحمیل نموده است .اما برغم این
واقعیت و شدت سرکوب دیکتاتوری حاکم ،کارگران هرگز
اما اگر این واقعیتی است که اصلی ترین مانع سازمانیابی
از مبارزه و اعتراض بازنمانده اند و خود
کارگران دیکتاتوری وحشیانه ایست که
همین واقعیت ،از یک طرف نشاندهنده
جمهوری اسالمی اعمال می کند
اما اگر چه در شرایط سیطره اختناق و اعمال قهر سیستماتیک از سوی
شدت حق کشی ها و ظلم ها و اجحافاتی
بنابراین ،از بین بردن این مانع قبل از هر
دیکتاتوری حاکم ،کارگران ما قادر نیستند اتحاد طبقاتی خود را با ابعاد
است که کارفرمایان بطور روزمره بر
چیز به پیشرفت مبارزه با دیکتاتوری
تشکل ها و حد سازمانیابی شان نشان دهند ،این اتحاد را در جریان
کارگران تحمیل نموده اند و از طرف دیگر
حاکم در جهت نابودی آن وابسته است.
روحیه پیکارجوی کارگران ما را به نمایش
اعتصاباتشان بروز می دهند .در حقیقت ،توقف کار و مبادرت به تجمعات
حتی اگر صرفا تشکل صنفی کارگران مد
می گذارد.
نظر باشد واقعیت این است که ایجاد
اعتراضی چه در محیط کار و چه در مقابل نهاد های دولتی به یکی از رایج
تشکل های توده ای و علنی کارگری به
در حال حاضر ،به دلیل فقدان تشکل های
ترین اشکال اعتراضات کارگری و سالح عمومی آنها در مبارزاتشان بدل
حدی از دمکراسی نیازمند است که
صنفی مستقل کارگری که کارگران را در
شده است .تجمعاتی که هر روز در سراسر کشور شاهد شکل گیری آنها
همانطور که می دانیم با سلطه نظام
محیط کار نمایندگی کنند و صدا های
می باشیم .در جریان این تجمعات کارگران به عینه شاهد سرکوبگری
ظالمانه سرمایه داری وابسته و رژیم های
پراکنده آنها را به صدای واحدی در مقابل
دیکتاتوری حافظش در انطباق نبوده و در
های نیروی انتظامی و ضرب و شتم آنها بوده و می آموزند که دولت و
سرمایه دار تبدیل سازند ،کارگران ما
تضاد با آن قرار دارد .از این روست که
علیرغم مبارزات پیگیر و گسترده خود
نیروی انتظامی این دولت ،یعنی بازوی سرکوبگر آن ،یار و همراه
چریکهای فدائی خلق مبارزه قاطع علیه
نتوانسته اند آن طور که الزم است از
کارفرمایان می باشند.
رژیم های دیکتاتور و کوشش در شکاف
مبارزات و اعتراضاتشان جهت دستیابی به
انداختن در سد دیکتاتوری حاکم را راهی
خواست های شان سود جویند .این واقعیت
را کارگران با گوشت و پوست خود لمس می کنند و به شده است .تجمعاتی که هر روز در سراسر کشور شاهد تصویر می کنند که طی آن امکان تضعیف دیکتاتوری و
همین دلیل هم خواست ایجاد تشکل های مستقل شکل گیری آنها می باشیم .در جریان این تجمعات ایجاد شرایطی به نفع کارگران وجود دارد .در چنین پروسه
کارگری به یکی از مطالبات پر اهمیت طبقه کارگر تبدیل کارگران به عینه شاهد سرکوبگری های نیروی انتظامی و ای است که کارگران طی آن نه تنها موفق به متشکل
شده است .اما اگر چه در شرایط سیطره اختناق و اعمال ضرب و شتم آنها بوده و می آموزند که دولت و نیروی کردن خود در ارگان های صنفی خود می گردند بلکه
قهر سیستماتیک از سوی دیکتاتوری حاکم ،کارگران ما انتظامی این دولت ،یعنی بازوی سرکوبگر آن ،یار و همراه امکان تشکیل ارگان اصلی طبقاتی خود یعنی حزب
قادر نیستند اتحاد طبقاتی خود را با ابعاد تشکل ها و حد کارفرمایان می باشند .این تجمعات در عین حال آن کمونیست راستینی را نیز می یابند.

افزایش  6۱درصدی نان و خالی تر شدن
سفره کارگران!

رئیس انجمن صنفی کارگران خباز کشور با اشاره به
افزایش ۹٥درصدی قیمت نان از روز چهارشنبه یکم آذر
ماه ،گفت :باید توجه داشت که نان قوت غالب مردم ایران
است و  ۰٦درصد از مردم کشور هر روز نان مصرف می
کنند .افزایش قیمت نان روی سایر اقالم نیز تاثیر میگذارد
چنانچه وقتی از  ٧ماه پیش گمانهزنی درباره افزایش قیمت
نان باال گرفت قیمت برخی از کاالهای دیگر نیز افزایش
یافت .ازطرفی به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
تهران ،قیمت نان  ۹٥درصد افزایش نیافته بلکه در واقع
 2٧درصد افزایش داشته است .وی می گوید :هم اکنون
قیمت نان بربری از  ٠٥٦به  ٢٥٦تومان ،تافتون سنتی از
 ٤٦٦به  ٤٠٦تومان ،سنگک از  ۰٦٦به  ۱٧٦تومان و لواش
و تافتون گردان از ٧۹٦به  ٧٤٦تومان افزایش یافته است.

کارفرمایان خباز ترجیح دادهاند با بکارگیری کارگران
تازهکار و کارگران خارجی در خبازیها ،کمترین دستمزد را
پرداخت کنند .این استدالل که باال رفتن قیمت نان به نفع
کارگران است را باید فریبنده و بیمبنا ارزیابی کرد .رئیس
انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و
سروآباد در این مورد میگوید :خیلی از کارگران و
استادکاران ساختمانی به دلیل رکود ساخت و ساز و
نامتعادل بودن قیمت ها و بیکاری ،شکم خانواده خود را
صرفا با نانِ خالی سیر نگه میدارند .شما باور نمیکنید
کارگران ساختمانی در همین شهر ما مریوان ،کارت یارانه
خود را برای دریافت نان در نانوایی گرو میگذارند .در طول
سه سال گذشته ،با این بهانه که نرخ نان باال نرفته،
دستمزد کارگران خباز افزایش نیافت؛ سه سال فریز مزدی،
و از جمله ثابت ماندن مزد در سال  ۹2۱٢علیرغم
افزایش ۹٤درصدی دستمزد کارگران مشمول قانون کار،
معیشت کارگران خباز را که شغلشان سخت و زیانآور
است ،با مشکالت بسیاری مواجه کرد .خبازان در طول این
سالها همواره معترض بودند که با وجود افزایش هزینههای
زندگی ،مجبورند با دستمزد چند سال قبل سرکنند .جالب
است که چند رور پس از اعالم این تصمیم و برغم گران
شدن قیمت نان نهاد ریاست جمهوری اعالم کرد که فعال
قیمت نان نباید گران شود!

آتشنشانان ساوه 2 :ماه است
حقوق نگرفته ایم !

صبح روز چهارشنبه یکم آذر ماه ،به دنبال تجمع آتش
نشانان شهر ساوه در مقابل ایستگاه مرکزی
آتشنشانی این شهر یکی از معترضین در ارتباط با این
تجمع گفت :این آتشنشانان از مهرماه مطالبات مزدی
دارند و حقوق برخی از آنها در  ٧ماه گذشته پرداخت
نشده است .وی در ادامه گفت :آتشنشانان ساوهای
گاهی در ازای  ٧٤ساعت کار ،فقط  ٧٤ساعت
استراحت دارند ،در حالیکه عرف معمول ٤۰ ،ساعت
استراحت برای  ٧٤ساعت کار است .کار بیشتر و
استراحت کمتر باعث میشود اضافه کار آنها زیاد شود،
منتها این اضافه کار را به موقع نمیپردازند و تاخیر
بسیار وجود دارد.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
در باره زندگی رفیق بهزاد یوسفی...
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اعتصاب غذای  ۴3کارگر

از صفحه 6

سیاست قاطع این سازمان در مقابله با جمهوری اسالمی و حمایت از خلق کرد و در همین راستا شرکت فعالش در
جنبش خلق کرد بودند .اما آن سازمان که به ناحق نام چریکهای فدائی خلق را یدک می کشید ،نه تنها به خواست
این نیروهای انقالبی عمل نکرد بلکه به تدریج و هر چه بیشتر نشان داد که زیر رهبری یک دارو دسته سازشکار قرار
گرفته و به همین دلیل قصد شرکت در جنبش خلق کرد و مقابله با جمهوری اسالمی را ندارد؛ و بر عکس با اعمال
خود پایه های لرزان حکومت جنایتکاران حاکم علیه توده های تحت ستم را تقویت می کند .به همین دلیل هم خیلی
زود بخش بزرگی از هوادارانش در کردستان با دیدن سیاستهای سازشکارانه و مماشت طلبانه این سازمان ،صفوف آنرا
ترک و به سازمانهای دیگر پیوستند .رفیق بهزاد از جمله چنین انقالبیونی بود که با اعالم موجودیت چریکهای فدائی
خلق که خود به همان دالیل ذکر شده در فوق ،صفوف خود را از آن جریان سازشکار جدا نموده و تشکل نوئی شکل
داده بودند ،به شاخه کردستان این تشکل انقالبی پیوست.
رفیق بهزاد با آگاهی از تجربیات پیشین مبارزات خلق کرد و با وقوف به نظرات کمونیستی چریکهای فدائی خلق در
رابطه با چگونگی رهائی خلقهای ایران از زیر سلطه دشمنان خود بر این باور بود که بدون نابودی نظام سرمایه داری
وابسته و رژیم حامیش جمهوری اسالمی که تماما به امپریالیستها وابسته بود نه جنبش خلق کرد به پیروزی می رسد
و نه خلق کرد به خواستهای برحق خود و از جمله حق تعیین سرنوشت خویش دست خواهد یافت .به همین دلیل هم
به اهمیت و ضرورت پیوند مبارزات خلق کرد با مبارزات کارگران و ستمدیدگان سراسر ایران باور داشت و معتقد بود
که خلق کرد زمانی قادر به تحقق حق تعیین سرنوشت خویش است که دست در دست بقیه خلقهای ایران دشمن
مشترک یعنی رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی را نابود سازد .متأسفانه نیروهای سیاسی فعال در جنبش
خلق کرد این خط انقالبی را دنبال نکرده و با محدود کردن مبارزه صرفا به کردستان و با تزهای ناسیونالیستی ای
نظیر "اشغالگر" نامیدن رژیم جمهوری اسالمی در به بیراهه رفتند .این خط فکری ضربه زننده به جنبش خلق کرد
با چنین رهنمود هائی امروز نیز می کوشد سرنوشت خلق کرد را از سرنوشت بقیه خلقهای ایران جدا کرده و در نتیجه
ارتباط این خلق رزمنده را از متحدینش گسسته و آن را در مقابل دشمنانش آسیب پذیر نماید .اما رفیق بهزاد در میدان
نبرد با رژ یم ضد خلقی جمهوری اسالمی در کردستان با هدف و چشم انداز متحد کردن همه خلقهای ایران علیه
رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی و در نتیجه با اعتقاد به هم سرنوشتی خلق کرد با دیگر خلقهای ایران
مبارزه کرد و جانش را در این راه فدا نمود.
امروز  2٢سال پس از جان باختن رفیق بهزاد ،تمام واقعیات نشان داده اند که تنها پیشرفت یک مبارزۀ متحد و قهر
آمیز ،مبارزه ای که یکی از آماج هایش ،پراکنده نمودن نیرو های دشمن در سراسر ایران می باشد ،امکان نابودی
رژیم دار و شکنجه حاکم را مهیا می سازد .از این رو اتحاد داوطلبانه همه نیروهای انقالبی و تشدید مبارزاتشان علیه
دشمن مشترک خود که در حال حاضر در وجود رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی متجلی است تنها راه رهائی
خلقهای ایران از زیر سلطه دشمنانشان می باشد.
چریک فدائی خلق رفیق بهزاد یوسفی با چنین باور ها و چشم اندازی بود که با همه وجود به چریکهای فدائی خلق و
از این طریق به جنبش خلق کرد پیوست و صمیمانه جانش را وثیقه پیروزی آرمانهای کمونیستی چریکهای فدائی
خلق ایران و مطالبات بر حق جنبش خلق کرد نمود.

معدن زغالسنگ البرز غربی!

به گزارش جوانه ها ،روز سه شنبه  ٧2آبان ماه ،در واکنش
به تشدید فشار کارفرمای شرکت طرح و توسعه معادن
زغالسنگ طبس ،به  ٤2کارگر معدن زغال سنگ البرز
غربی برای تسویه حساب ،انعقاد قرارداد با پیمانکار و تبدیل
وضعیت استخدامی ،این کارگران اقدام به اعتصاب غذا
کردند .کارگرانِ اعتصابی که در استخدام رسمی هستند از
دی ماه سال  ،۱2پس از آنکه فعالیت معدن زغالسنگ
البرز غربی استان گیالن متوقف شد ،به معدن زغال سنگ
پروردهِ استان خراسان جنوبی که از واحدهای زیر مجموعهِ
سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران محسوب میشود،
منتقل شده و به فعالیتهایی همچون امور فضای سبز،
نگهبانی و خدماتی مشغول کار شدند .در این گزارش به
نقل از کارگران معترض آمده که :به دلیل نبود امنیت
شغلی ،تاکنون با پیشنهاد مدیران شرکت طرح توسعه
معادن زغال سنگ طبس برای تسویه حساب و امضا
قرارداد پیمانکاری مخالفت کردهایم .میدانیم که در قرارداد
پیمانکاری هیچ ضمانتی برای استمرار رابطه کاری و
دریافت مزایای انگیزشی وجود ندارد .در حال حاضر برخی
از مزایای شغلی و قانونی که تاکنون به ما پرداخت میشده
است بیدلیل متوقف شده است.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه گسترش
ماناسازِ شهرستان آبیک !

یاد رفیق بهزاد یوسفی گرامی و راهش پر رهرو باد!

مصدومیت دو کارگر راه آهن در اثر

کارگران بازنشسته کارخانه کیان پیگیر

ریزش کوه بر روی خط آهن !

مطالبات صنفی خویشند !

شب سه شنبه  2٦آبان ماه ،به دنبال بارش باران فصلی
اخیر و ریزش کوه در مسیر راه آهن ناحیه زاگرس
اندیمشک به لرستان و در محدوده ایستگاه های تنگ  ٢به
تنگ  ،٥زمانی که  ٥کارگرِ راه آهن در یک دستگاه درزین
(نوعی وسیله ریلی کوچک در اندازه یک مینیبوس) به
عنوان پیشرو قطارهای مسافربری مشغول کار بودند ،دچار
حادثه شده و  ٧نفر ازکارگران دچار مصدومیت از ناحیه
دست و صورت گشتند .بر اساس این گزارش ،در این
حرفه ،گروهی از کارگران راهآهن جلوتر از قطار در مسیر
ریلی تردد میکنند تا در صورت مختل بودن مسیر راهآهن
از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

صبح روز سه شنبه  ٢آذر ماه ،کارگران بازنشسته کارخانه
الستیک سازی کیان تایر ضمن تجمع در مقابل وزارت
صنعت ،معدن و تجارت گفتند ٤٦٦ :کارگر هستیم که از
سال  ۱٦به تدریج بازنشسته شدهایم و مطابق تعهدی که
اعضای هیات حمایت ازصنایع در مقام مدیریت موقت
کارخانه ایران تایر داده بودند ،قرار بود که تا تسویه کامل
سنوات ایام خدمت ،هر ماه  ٥٦٦هزار تومان به ما پرداخت
شود .در حال حاضر حدود  ٥ماهی می شود که همین ٥٦٦
هزار تومان نیز به هیچ کدام از  ٤٦٦کارگر بازنشسته
کارخانه کیان تایر پرداخت نشده است.

صبح روز سه شنبه  ٢آذر ماه ،جمعی از کارگرانِ کارخانه
گسترش ماناسازِ شهرستان آبیک در استان قزوین ،در
اعتراض به کاهش تولید و  ٠ماه تاخیر در پرداخت مطالبات
مزدی و بیمه ایِ خود مقابل درب ورودی این کارخانه
تجمع کردند .بر اساس این گزارش ،کارگران میگویند :از
خرداد ماه سال جاری کارفرمای کارخانه به بهانه شرایط بد
اقتصادی در پرداخت حق بیمه و سایر مطالبات مزدی آنها
است.
کرده
تاخیر

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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تجمع اعتراضی  2۲۲کارگر شرکت

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری فاز 6۴

ادامۀ اعتراضات کارگران

حمل ونقل خلیج فارس !

پارس جنوبی!

مجتمع نیشکر هفت تپه !

صبح روز سه شنبه  ۹٤آذر ماه ،نزدیک به  ٧٦٦کارگر
شرکت حمل و نقل خلیج فارس در اعتراض به پرداخت
نشدن مطالبات مزدی خود ،مقابل یکی از دفاتر اصلی
شرکت واقع در چهار راه چیت سازی شهر تهران تجمع
کردند .کارگران معترض می گویند :اردیبهشت سال ۱٥
مدیریت این شرکت تغییر کرد و از آن زمان به بعد در
پرداخت مزایای مربوط به حق اضافه کاری ،کارانه ،بهره
بری و بیمه تکمیلی مشکالتی ایجاد شده است .نزدیک به
 ۹٧۰٠کارگر در  ٤2شعبه و نمایندگی که این شرکت
خدماتی در سراسر کشور دارد ،مشغول به کار هستند .حدود
 ٤٦٦نفر در دفتر مرکزی در منطقه اسالمشهر تهران فعال
هستند که مطالبات معوقه آنها از دو ماهِ مهر و آبان و در
عین حال همکاران شهرستانی آنها تا ٤ماه طلبکارند.

صبح روز یکشنبه  ۹٧آذر ماه ۹٦٦ ،نفر از کارگران
پیمانکاری فاز  ۹٤پارس جنوبی به نشانه اعتراض دست از
کار کشیدند و درجلوی مجتمع تجمع کرده و خواستار
پرداخت مطالبات مزدی خود شدند.در این گزارش به نقل
از یک کارگر معترض در این تجمع آمده است :بین  ٧تا ٥
ماه دستمزد پرداخت نشده داریم ،شرکت پیمانکار ،کمبود
نقدینگی را بهانه قرار داده و مطالبات ما را نمیپردازد.
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی ،شرایط شغلی نامناسبی
دارند ،نه از امنیت شغلی خبری هست و نه دستمزدها به
موقع پرداخت میشود.

اعتراض جوانان جویای کار استان بوشهر
مقابل فاز  63پارس جنوبی!

بر اساس گزارش روز دوشنبه  ۹2آذر ماه ،مطالبات مزدی
سال جاری جمعی از کارگران کارخانه آذرشهد ارومیه تولید
کننده آب نبات و بیسکویت پرداخت نشده است .کارگران
آذرشهد در سال جاری چند تجمع صنفی برگزار کردهاند
که یکی از این تجمعها مربوط به روز سه شنبه  2٦خرداد
ماه سال جاری است ،در آن روز کارگران معترض به
سایتهای محلی این استان گفته بودند که از اسفند ماه
سال  ۱٥دستمزدهای خود را دریافت نکردهاند .بر اساس
این گزارش:اداره کار شهرستان ارومیه هم پرداخت نشدن
مطالبات مزدی کارگران این واحد را تایید کرده است.

روز شنبه  ۹۹آذر ماه ،حدود  ۹٦٦نفر از جوانان بیکار جنوب
استان بوشهر با در دست داشتن پالکاردهای اعتراضی
نسبت به بیکاری بومیها ،مقابل فاز  ۹۱پارس جنوبی
تجمع کردند .یکی از معترضین در این تجمع گفت:
علیرغم پروژههای نفت ،گاز و پتروشیمی که در این استان
در حال فعالیت هستند ،ما بومیها بیکاریم .خیلی از جوانان
بومی ،هم مدرک دانشگاهی دارند و هم از توانمندیهای
کافی برخوردارند با این وجود تمهیداتی برای جذب آنها
اندیشیده نشدهاست .صبح روز دوشنبه  ۹2آذر ماه ،این
جوانان بیکار در ادامه اعتراضات روز شنبه ،مقابل
فرمانداری این شهرستان تجمع کردند .معترضان از
فرماندار خواستند که در زمینه جذب بومیهای استان
بوشهر ،اقدامات الزم را انجام دهد.

اخراج پرسنل دفتر شرکت نفت ستاره خلیج

تجمع شاغلین در شرکتهای تعاونی سهام

در تهران!

عدالت در اعتراض به معوقات مزدی!

به گزارش روز شنبه  ٤آذر ماه ،در پی تغییر ناگهانی
مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس طی یکماه گذشته
و نامه مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
های نفتی ایران ،دفتر شرکت نفت ستاره خلیج فارس از
روز چهارشنبه یکم آذر ماه در تهران تعطیل شد .بر اساس
این گزارش ،به دنبال این سیاست معاون وزیر نفت در امور
پاالیش ۹٧٦،نفر از پرسنل این شرکت تنها با یک نامه و
بدون توضیح از ابتدای آذر ماه بیکار شدند.

صبح روز شنبه  ٤آذر ماه ،نیروهای کار شاغل در شرکت
های تعاونی سهام عدالت که از نقاط مختلف کشور برای
پیگیری وضعیت شغلی و مطالبات معوقه خود عازم تهران
شده و در مقابل ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی
تجمع کردند ،می گویند :پس از  ۹۹سال فعالیت در دفاتر
شرکتهای تعاونی سهام عدالت ،هنوز وضعیت شغلیمان
مشخص نیست در عین حال به دلیل پرداخت نشدن حدودا
 2٧ماه از مطالبات مزدی مان در وضعیت بد معیشتی قرار
داریم.

اعتراض کارگران کارخانه آذرشهد به عدم
پرداخت مطالبات شان !

صبح روز شنبه  ۹۹آذر ماه ٥٦٦ ،کارگرِ رسمی و روز مزدی
شاغل در بخش کشاورزی و صنعتی مجتمع نیشکر هفت
تپه در اعتراض به معوقات مزدیِ خود مقابل ساختمان
کارخانه شکر و محوطه آن تجمع اعتراضی بر پا داشتند.
کارگران معترض اعالم کردند :بابت دستمزد بهمن و اسفند
سال  ۱٤و  ٤ماه مزد معوقه سال جاری ،به همراه پاداش و
بهره برداری سالهای  ۱٤و  ۱٥طلبکارند .دلیل دیگر
اعتراض کارگران این واحد تولیدی ،مربوط به پرداخت
نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین
اجتماعی است که مشکالت زیادی برای کارگران ایجاد
کرده است .بر اساس این گزارش ،کارگران روز مزدی نیز
خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود در ماه های بهمن و
اسفند سال  ۱٤و دو ماه از سال جاری به همراه  ۰ماه حق
بن معوقه مربوط به سال  ۱٥هستند.

کارگران کارخانه صدر فوالد خرم آباد
بیکار شدند!

به گزارش روز یکشنبه  ۹٧آذر ماه ،حدود  ۹۰٦کارگرِ
شاغلِ کارخانه صدر فوالد خرم آباد در شهرستان خرم آباد،
در پی توقف کامل فعالیت این واحد صنعتی از اوایل ماه
جاری به علت مشکالت مربوط به تامین نقدینگی و جذب
سرمایه گذار جدید ،بیکار و بالتکلیف شدند .گزارش در
ادامه به نقل از مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
لرستان می افزاید :کارخانه صدر فوالد خرم آباد  ۹۰٤کارگر
دارد و این افراد چندین ماه از حقوق خود را از این کارخانه
طلب دارند .همچنین این کارخانه به شرکتهای
خدماترسان آب و برق بدهکار است که باید مشکالت این
بدهیها و همچنین مشکالت مربوط به حق بیمه کارگران
آن برطرف شود.

تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!

ماهنامه کارگری

۱

صیادان حوزه چابهار و کنارک

کارگران شرکت ارس خودرو دیزل به

دست به اعتراض زدند !

اخراج خود اعتراض کردند!

روز سه شنبه  ٢آذر ماه ،صیادان محدوده چابهار و کنارک
در اعتراض به اجبار سازمان شیالت برای نصب دستگاه
ردیاب دست به تجمع زدند .صیادان معترض می گویند:
سازمان شیالت صیادان را مجبور کرده است تا دستگاه
ردیابی )(VNSکه از خارج از کشور توسط برخی
شرکتهای خصوصی وابسته به شیالت وارد میشود را به
قیمت نزدیک به  ۹٧میلیون تومان خریداری و بر روی
شناورهای خود نصب کنند .صیادان در واکنش به این اجبار
سازمان شیالت میگویند :اوأل این دستگاه باعث میشود
که در آبهای فراساحلی دزدان دریایی راحتتر شناورهای
ایرانی را شناسایی و به آنها دستبرد بزنند ،ثانیأ این دستگاه
هیچ بهبودی در فعالیت صیادان حاصل نمیکند و تنها ۹٧
میلیون تومان از دسترنج صیادان باید هزینه این دستگاه
خارجی شود و با این روند شغل صیادی به زودی از بین
میرود .در گزارش تاکید شده که :روز شنبه  ۹۹آذر ماه،
صیادانی که به نصب دستگاه ردیاب اعتراض داشتند با
همکاری برخی مسئوالن شیالت بدون نصب این دستگاه
موفق به دریافت مجوز صید شدند .یک صیاد چابهاری
گفت :مسئوالن شیالت استان به دلیل اعتراض صیادان به
آنها اجازه دادند تا به دریا بزنند ولی این نقطه پایان این
موضوع نیست زیرا هنگامی ماهیگیران از آبهای آزاد
بازگشتند مجدد این موضوع مطرح خواهد شد .این بدان
معنی است که اجبار نصب این دستگاه هنوز پابرجا است.

دفترچه بیمه کارگران هفت تپه
تمدید نمی شود!
روز چهارشنبه یکم آذر ماه ،در حالی که کارگران مجتمع
نیشکر هفتتپه از مشکل تمدید نشدن دفترچه بیمههای
خود و اعضای خانوادههایشان خبر میدهند ،رئیس اداره
تامین اجتماعی هفتتپه میگوید :کارفرمای هفت تپه هنوز
لیست بیمهِ ماههای شهریور و مهر کارگران را ارسال نکرده
است .طبق ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی در
صورت عدم ارسال فهرست بیمه ،امکان تایید دفترچههای
بیمه کارگران وجود ندارد .گفتنی است در شرکت نیشکر
هفت تپه حدود  ٥هزار و ٠٦٦کارگر مشغول به کار هستند
که به نقل از کارگران رسمی گفته می شود که جدا از
مطالبات بیمهای در حال حاضر  ٤ماه نیز مطالبات مزدی از
کارفرما طلبکارند.

روز یکشنبه  ٥آذر ماه ،بیش از  ۹٦٦نفر از کارگرانِ اخراجیِ
شرکت ارس خودرو دیزل (آمیکو) ،در اعتراض به اخراج و
تضییع حقوق خود توسط کارفرما و نیز حکم بدوی صادر
شده توسط واحد کار منطقه آزاد ارس ،مقابل ورودی
منطقه آزاد ارس تجمع کردند .کارگران معترض می گویند:
در میانه تابستان جاری کارگران اخراجیِ این واحد
خودروسازی به بهانه نبود فروش محصوالت شرکت و عدم
رونق بازار بیکار میشوند و در این میان هیچکدام از
مکاتبات و مالقاتهایی که با مسئوالن استانی و منطقه
آزاد اقتصادی انجام شد ،نتوانست در تصمیم کارفرمای
خودروسازی آمیکو تغییری ایجاد کند .گزارش به نقل از
یک کارگر اخراجی می افزاید :نزدیک به  ۱٦نفر از
کارگران اخراجی مذکور اقدام به گرفتن وکیل و شکایت از
شرکت آمیکو کردهاند ،که پس از هفتهها کش و قوس و
علیرغم مذاکرات با رئیس سازمان منطقه آزاد ارس ،رای
نهایی به ضرر کارگران صادر شد .این رای کارگران را به
دلیل امضای فرم تسویه حساب ساالنه در سالهای قبل،
مستحق دریافت حقوق مُتَرَتِب از اخراج در حین کار
ندانسته است.
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آمده است که :ناظران کشاورزی همه دارای مدرک
کارشناسی یا کارشناسی ارشد کشاورزی هستند ،اما نه
درآمد مناسبی دارند و نه بیمه آنها به صورت مرتب واریز
میشود .وزارت جهاد کشاورزی پیش از آن که بخواهد
اقدام به جذب نیرو از طریق آزمون یا به هر شکل دیگری
بکند ،بایستی نیروهای سرگردان خود را ساماندهی کند.

عدم پرداخت حقوق واخراج  6۱۲کارگر
فصلی شهرداری مریوان !
روز چهارشنبه  ۰آذر ماه ،یک کارگر شهرداری مریوان
گفت :نزدیک به  ۹٥٦کارگر فصلی که از اواسط اسفند
سال  ۱٥تا پایان آبان ماه سال جاری در استخدام
شهرداری مریوان بودند ،از حدود یک ماه پیش در  ٧نوبت
بیکار شدهاند ،درحالی که  ٢ماه معوقات مزدیِ پرداخت
نشده دارند .گزارش به نقل از این کارگر می افزاید :در
مجموعه شهرداری مریوان حدود  ٤٦٦کارگر بصورت
قراردادی و شرکتی مشغول کارند که تعداد 2۹٦نفر آن را
کارگران شرکتی تشکیل می دهند ومابقی قراردادی هستند
و پرداخت مطالبات مزدی این کارگران بین  ٥تا  ٢ماه به
تاخیر افتاده است.

اتمام قرارداد واخراج  6۴7کارگر

سه ماه مطالبات معوقه کارکنان

با سابقه کارخانه پروفیل ساوه!

پایگاههای بهداشت استان !
صبح روز شنبه  ٤آذر ماه ٧٦٦ ،نفر از کارکنان پایگاههای
بهداشت استان اصفهان که به صورت پیمانکاری در
پایگاههای بهداشت شهرستانهای مختلف استان اصفهان
مشغول به کارند ،در اعتراض به  2ماه مطالبات مزدی
پرداخت نشده خود مقابل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تجمع کردند .در این گزارش به نقل از پرسنل معترض
قید شده که :از اردیبشهتماه سال جاری ،همزمان با
جابجایی پیمانکار ،مزایای مزدی آنها به نسبت سالهای
قبل کاهش چشمگیری پیدا کرد و در مرحله بعدی از نیمه
تابستان ،در پرداخت مزایای مزدی آنها تاخیرهایی اتفاق
میافتد که تا به امروز ادامه داشته است .همزمان با پایان
مدت قرارداد ،زمزمههایی در مورد تعدیل شماری از افرادی
که در این مراکز مشغول کارند ،شنیده میشود.

اعتراض ناظران وزارت جهاد کشاورزی
مقابل ساختمان وزارتخانه!
صبح روز چهارشنبه یکم آذر ماه ،حدود  ٧٦٦نفر از ناظران
کشاورزی سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل وزارت
جهاد کشاورزی تجمع کردند .معترضین می گویند :وزارت
کشاورزی با ما قرارداد موقت منعقد میکند و هر چند ماه
این قراردادها تمدید میشود .ما خواستار استخدام رسمی و
جذب در وزارتخانه هستیم .در این گزارش به نقل یکی از
تجمعکنندگان که از استان اصفهان به تهران سفر کرده

پیروز باد انقالب!

روز پنجشنبه  ۱آذر ماه ،کارگران شاغل در کارخانه
پروفیل ساوه در پی اخراج همکارانشان گفتند :کارگران
اخراجی حدودا  ٧٦سال سابقه کار دارند و به امید بازگشت
به کار هنوز شکایتی برای پیگیری مطالبات صنفی خود در
مراجع رسیدگی در اداره کار مطرح نکردهاند .در حالی این
 ۹٤٢کارگر از کار کنار گذاشته شدهاند که دستکم  ٠ماه
معوقات پرداخت نشده دارند و مشمول بازنشستگی با
مشاغل سخت و زیانآور هستند که در صورت تایید
بازنشستگی آنها از سوی تامین اجتماعی ،همگی بازنشسته
خواهند شد .کارگران این واحد صنعتی با بیان اینکه در
حال حاضر در این واحد تولیدی حدود  ٥٢٦کارگر مشغول
کارند ،افزودند :کارفرما معتقد است این تعدیلها به دلیل
کاهش هزینهها صورت گرفته است و او برای کم کردن
هزینههای کارخانه باید تعداد نیروی کار کارخانه را به
کمترین حد نیروی انسانی برساند به همین دلیل زمزمه
اخراج شمار قابل توجهی از کارگران خط تولید به گوش
میرسد.

زنده باد کمونیسم!

1

ماهنامه کارگری
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مسمومیت  26نفر از کارگران زن و مردِ

درهای کارخانه کیش چوب همچنان به

تجمع کارگران فاز  6۴پارس جنوبی در

یک شرکت تولیدی در تبریز!

روی کارگران بسته است!

اعتراض به عدم پرداختِ مطالبات مزدی!

روز یکشنبه  ٥آذر ماه ،مسئول روابط عمومی مرکز
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی
اعالم کرد که  ٧۹نفر از کارگران یک شرکت تولیدی در
تبریز در اثر نشت گاز مونواکسیدکربن از لوله بخاری
صنعتی این واحد تولیدی ،مسموم شدند ۹2 .نفر از
مصدومان را زنان کارگر و  ۰نفر دیگر هم از کارگران مرد
بودند که به بیمارستان های امام رضا و سینای تبریز منتقل
شدند.

کارگران قراردادی کارخانه دستکش حریر
ایران بیکار شدند!
به گزارش روز یکشنبه  ٥آذر ماه ،کارخانه دستکش حریر
ایران واقع درشهرک صنعتی فاز  ٧ارومیه که در زمینه
ساخت و تولید انواع دستکش و مواد مصرفی پزشکی
فعالیت دارد به دلیل آنچه از سوی کارفرما کمبود منابع
مالی عنوان شده است ،از آبان ماه موقتا تعطیل اعالم شده
است و حدود  ٥٦٦کارگر شاغل در این واحد تولیدی هم
اکنون بالتکلیف هستند .بر اساس این گزارش؛ روز شنبه
 ٧٢آبان ماه ،زمانی که کارگران به محل کارشان مراجعه
میکنند ،کارفرما از ورود کارگران به کارخانه جلوگیری
کرده و گفته است تا مشخص شدن وضعیت کارخانه به جز
تعداد کمی که مسئولیت نگهداری ماشین آالت کارخانه را
بر عهده دارند ،نیازی به سایر کارگران نیست .کارگران
میگویند :شرایط تولید در کارخانه دستکش حریر ایران
بسیار خوب است و آنچه باعث بحرانی شدن وضعیت این
واحد شده است وصول نشدن مطالبات معوقه
ازبیمارستانهای طرف قرار داد با علوم پزشکی مستقر در
سراسر کشور است.

جان باختن یک کارگرِ 1۲سالهِ ساختمانی
در اشترینان بروجرد بر اثر ریزش دیوار!

روز شنبه  ۹۹آذر ماه ،یک کارگر٠٦سالهِ ساختمانی در حین
کار بر اثر ریزش آوار در یک ساختمان قدیمی واقع در
اشترینان شهرستان بروجرد ،محبوس گشت .گروه های
امداد و نجات بعد از  ٧ساعت تالش توانستند این کارگر
مدفون شده را از زیر آوار خارج کنند ،که متاسفانه وی جان
خود را از دست داده بود .

روز پنجشنبه  ٧آذر ماه ،کارگران معترض کیش چوب
گفتند :در آخرین تجمع کارگران که در روز چهارشنبه 2
آبان ماه ،مقابل دفتر اشتغال منطقه آزادکیش انجام شد،
کارفرما وعده داده بود مطالبات کارگران حداکثر تا روز
پنجشنبه  ٧٥آبان ماه ،پرداخت میشود .با وجود اتمام
مهلت هنوز تا این لحظه خبر خاصی درخصوص وضعیت
شغلی و پرداخت  ۰تا  ۹٧ماه مطالبات مزدی آنها به دست
نیامده است .گزارش به نقل از کارگران می افزاید ۰٥ :نفر
ازکارگران برای پیگیری حقوقی دریافت مطالبات خود از
روز چهارشنبه  2آبان ماه ،به صورت مجزا به اداره اشتغال
منطقه آزادکیش مراجعه و شکایت کردهاند.

جان باختن یک معلم لرستانی در اثر
گازگرفتگی در مدرسۀ روستا!
بر اساس گزارش روز پنجشنبه  ٧آذرماهِ ،معلم جوانِ یکی
از روستاهای سپیددشت لرستان در یکی ازکانکسهای
مدرسه روستا ،دچار گازگرفتگی شد و پس از انتقال به
بیمارستان جان خود را از دست داد .به گفته همکاران وی،
رعایت اصول ایمنی در مدارس به خصوص در روستاها و
نقاط دورافتاده و در مناطق محروم ،یکی از مهمترین
مطالبات معلمان است .پیش از این نیز چنین حوادثی منجر
به جان باختن معلمان شده است .روز شنبه  ٤آذر ماه ،مدیر
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش لرستان به شکل
دیگری این خبر را اعالم داشت :معلم روستای سپیددشت
که در کانکس هم درس میداد و هم در طول هفته در
همان کانکس زندگی میکرد؛بر اثر گازگرفتگی فوت
نکرده ،بلکه هیتر برقی دست ساز درست میکند که براثر
برقگرفتگی باهمین هیتر جان خود را از دست داد .گزارش
در ادامه می افزاید :این مقام مسئول در پاسخ به این سوال
که مگر کانکسهای روستایی آموزش و پرورش سیستم
گرمایشی ندارند که معلم مجبور شده هیتر دستساز
درست کند ،گفت :همه کانکسها مجهز به بخاری و
وسایل گرمایش هستند ولی مشخص نیست چرا نامبرده
اقدام به درست کردن هیتر کرده است .در برخی مناطق
محروم و روستایی لرستان ،تدریس درکانکس انجام
میشود و معلمان در همان کانکس ،شب را به سر
میبرند.

صبح روز سه شنبه  ۹٠آبان ماه ،حدود  ٥٦نفر از کارگران
یک شرکت پیمانکاریِ فاز  ۹٤پارس جنوبی در اعتراض به
عدم پرداختِ ماه ها مطالبات مزدی خود ،دست از کار
کشیدند و در محوطه کارگاه تجمع کردند .کارگران
معترض می گویند :تاخیر در پرداخت دستمزدها در
پروژههای پارس جنوبی امری متداول است ،اما ما از خرداد
ماه جاری حقوق نگرفتهایم و این تاخیرِ طوالنی ،همه
زندگی ما را مختل کرده است و مراجعات ما به دفترکارفرما
نیز تا کنون نتیجه نداشته است.

کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت به
عدم پرداخت معوقات و مطالبات مزدی و
صنفی شان اعتراض کردند!
صبح روز شنبه  ٧٦آبان ماه ،جمعی از کارگران باقیمانده
کارخانه ایران پوپلین رشت ،در مقابل درب ورودی این
واحد صنعتی مبادرت به تجمع اعتراضی نمودند .بر اساس
این گزارش کارگران معترض که تعدادشان به  2۹٤نفر می
رسید علت اصلی برگزاری تجمع خود را اعتراض به
عملکرد سهامداران عمده کارخانه در عدم پرداخت حداقل
 ٧ماه دستمزد و چندین ماه حق بیمه و روشن شدن
وضعیت سهام خود اعالم کردند .کارگران سهامدار کارخانه
ایران پوپلین رشت که تعداد زیادی از آنها درحال حاضر
بازنشسته شدهاند ،می گویند :در سال  ٠٢سهام کارخانه
ایران پوپلین (تولید کننده انواع پارچههای پیراهنی،
روپوشی ،چادری ،ملحفهای و پردهای ) از سوی وزارت
صنایع دولت وقت در میان خریدار بخش خصوصی ،دولتی
و بیش از  ۹۹٠٦کارگری که آنزمان در این واحد تولیدی
مشغول کار بودند ،تقسیم شده است .بنابراین بیش از ٧٥
سال است که سهامدار این کارخانه محسوب میشوند اما با
این حال تاکنون ،وجهی به عنوان سود سهام دریافت
نکرده اند.

 ۴۲کارگر شاغل در کارخانه ایران ریسه
تاکستان سه ماه مطالبات مزدی شان را
دریافت نکرده اند!
روز سه شنبه  2٦آبان ماه ،جمعی از کارگران کارخانه ایران
ریسه گفتند :نزدیک به  ٤٦کارگر هستیم که در کارخانه
ایران ریسه تاکستان کار میکنیم اما در حال حاضر  2ماه
مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده ایم .گزارش می
افزاید :این کارگران به صورت رسمی و قرار دادی
دراستخدام کارخانه ایران ریسه هستند .درگذشته درکارخانه
ایران ریسه حدود  ۹٠٦کارگر کار میکردند اما در نتیجه
اتفاقاتی که در دو سال گذشته اتفاق افتاد ،اکنون تعداد آنها
به حدود  ٤٦کارگر رسیده است.

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

ماهنامه کارگری
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اعتراض صیادان خُرد بوشهری به عدم

کارگران شاغل و بیکار در مقابل سازمان

 31مین روزِ اعتراض کارگران

امنیت شغلی خود!

منطقه آزاد اروند تجمع کردند!

کارخانه کمباین سازی تبریز !

بر اساس گزارش روز شنبه  ٧٦آبان ماه ،یکی از اعضاء
تعاونی صیادان بوشهر با اعالم نارضایتی ماهیگیران و
صیادان خُرد از عدم امنیت محل درآمدی خود ،به رسانه ها
گفت :درحوزه آب های استان بوشهر صیادان خارجی
حضور ندارند اما ماهیگیران خُردکه بیشتر آنها صاحبان
شناورهای کوچک هستند نسبت به تردد کشتی های
ماهیگیری بزرگ معترضند .کشتیهای صیادی به دلیل
حجم انبوه صید ،به مرور زمان باعث تضعیف منابع آبی
میشوند و در نتیجه ادامه این حرفه برای ماهیگیران
خردپا تهدیدی واقعی تلقی می شود .گزارش می افزاید که
تردد کشتیهای ماهیگیری خارجی و به خصوص
کشتیهای چینی برای صیادان دیگر استان های جنوبی
کشور مسئله ای نگران کننده است؛ چرا که این شناورها
کف روب هستند منابع آبی را از بین میبرند و ادامه فعالیت
را برای ماهیگیران بومی با مشکل مواجه می کنند.

تجمع اعتراضی روستاییان علیه
فعالیت غیرقانونی پیمانکار معدن ورزقان!

ظهر روز یکشنبه  ٧۹آبان ماه ،گروهی از کارگران واحد
های مختلف تولیدی و صنعتی شاغل در منطقه آزاد اروند
برای چندمین بار در اعتراض به ممنوع الورود شدن یکی از
نمایندگان حقوقی خود به دفتر اشتغال منطقه آزاد اروند،
مقابل ساختمان اداری این مجتمع تجمع کردند .کارگران
معترض در این باره می گویند :یکی از نمایندگان حقوقی
کارگران شاغل و بیکار شده در منطقه آزاد اروند از صبح
روز شنبه  ۹2آبان ماه ،توسط حراستِ سازمان منطقه آزاد
اروند از ورود به دفتر اشتغال ،برای رسیدگی به پرونده
شکایت کارگران منع شده است .در نتیجه این اقدام،
سرنوشت پرونده کارگرانی که هم اکنون در هیئت حل
اختالف دفتر اشتغال منطقه آزاد اروند مطرح است،
نامشخص است.

کارگران کاشی گیالنا و
اعتراض به بالتکلیفی!
به گزارش روز سه شنبه  ٧2آبان ماهِ آرازنیوز ،مردم
روستاهای محدوده معدن طالی اندریان شهرستان ورزقان
در اعتراض به فعالیت غیرقانونی پیمانکار و استفاده از
روش سیانوراسیون در استحصال ماده معدنی که موجب
تلف شدن حیوانات منطقه و آلودگی آبهای زیرزمینی
منطقه میشود و سالمتی مردم ساکن در اطراف این معدن
را به خطر میاندازد و در نهایت عملی نشدن قولهای
مسئولین محلی مبنی بر توقف فعالیت این معدن ،در مقابل
ورودی معدن تجمع کردند .اعتراضات مردم در پی بستری
شدن  ٧کارگر این معدن در مرداد ماه  ،۱٠به دلیل
مسمومیت از "سیانید سدیم" باال گرفت .بر اساس این
گزارش ،مردم منطقه و فعاالن زیست محیطی میگویند:
سیانور به دلیل سرریز شدن رسوبات و نشتِ آن از دیواره
سد باطله معدن اندریان تا فاصلههایی انتشار یافته و در
فواصل دورتر آلودگی به سیانور در حد نمونههایی
مشاهدهشده است .گزارش دیگری از خبرگزاری مهر در
این رابطه به نقل از رئیس اداره حفاظت محیط زیست
شهرستان ورزقان اعالم کرد :فعالیت این معدن غیرقانونی
بوده و پیمانکار از سازمان محیط زیست مجور فعالیت
دریافت نکرده است.

صبح روز سه شنبه  ٧2آبان ماه ،جمعی از کارگران کاشی
گیالنا در استان گیالن ،با سفر به تهران در اعتراض به
بالتکلیفی خود و همکارانشان در پی تعطیلی این واحد،
مقابل ساختمان دفتر مرکزی کارخانه تجمع کردند .یکی از
کارگران معترض که در این تجمع اعتراضی حضور یافته،
گفت :با مصوبه کمسیون کارگری شهرستان رودبار در
استان گیالن از دی ماه سال  ،۱٥این واحد تولیدی برای
مدت  ٠ماه تعطیل و تمامی  ۹٦٦کارگر این واحد صنعتی
بطور موقت به بیمه بیکاری معرفی شدند .در حال حاضر 2
ماه از خاتمه دوره  ٠ماههای که قرار بود این واحد صنعتی
تعطیل باشد ،میگذرد ولی هنوز نه گامی برای راهاندازی
دوباره کارخانه برداشته شده است و نه مطالبات کارگران
پرداخت شده است و از سوی دیگر مدت برقراری بیمه
بیکاری بیشتر کارگران خاتمه یافته است .در گزارش مزبور
به نقل از کارگران معترض آمده است که :کارگران کاشی
گیالنا از  ٧٦تا  ٤٦ماه معوقات مزدی طلبکارند که بخش
قابل توجهی از آن مربوط به سالهای  ۰۱تا دی ماه سال
 ۱2مربوط میشود .در نتیجه این وضعیت کارگران امروز
سه شنبه تصمیم گرفتند تا با مراجعه حضوری به دفتر
مرکزی کاشی گیالنا در تهران اعتراض خود را نسبت به
وضعیت موجود اعالم کنند.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

روز چهارشنبه  ٧٤آبان ماه ،یکی ازکارگران معترض
کارخانه کمباین سازی تبریز گفت ٤٤ :کارگر هستیم و
امروز چهارشنبه یک ماه میشود که نسبت به بیتفاوتی
کارفرما و بر زمین ماندن مطالباتمان معترضیم ،دغدغه
همه ما تامین معیشت خانوادههایمان است و برای همین از
کارفرما و مقامات مسئول انتظار داریم که برای پرداخت
مطالبات معوقه که تا  ٧٦ماه میرسد ،اقدام کنند .گزارش
می افزاید؛ مسئوالن کوچکترین توجهی به خواسته
کارگران ندارند .در این رابطه مدیر کل تعاون کار ورفاه
اجتماعی استان آذربایجان شرقی گفته بود :شرکت توسعه
صنعت آذربایجان از واحدهای مشکل دار در استان است
که به دلیل مشکالت مدیریتی بخش خصوصی دچار
بحران شده است زیرا کارفرمای این کارخانه به تصمیماتی
که در جلسات کمیته واحد های بحران زده گرفته میشود،
پایبند نیست .طی چند سال گذشته ،معدود کارخانه های
موجود در شهرهای آذربایجان شرقی به بهانه "خصوصی
سازی" ،به اشخاص نزدیک به حکومت ایران واگذار شد و
اکنون این کارخانه ها با مشکالت عدیده ای روبرو شده و
بسیاری از کارگران این کارخانه ها اخراج شده اند .اعتراض
به عدم پرداخت مطالبات معوقه کارگران کارخانه کمباین
سازی تبریز که از روز دوشنبه  ٧٤مهر ماه آغاز شده است،
تا روز سه شنبه  2٦آبان ماه ،وارد  2٠مین روزِ خود شد.

ادامۀ تجمعات اعتراضی بازنشستگان
صنعت فوالد در مقابل ساختمان مجلس!
صبح روز دوشنبه  ٧۱آبان ماه ،گروهی از بازنشستگان
صنعت فوالد کشور برای چندمین بار مقابل مجلس شورای
اسالمی ،تجمع اعتراضی بر پا داشته و خواستار رسیدگی به
مطالبات خود شدند .بازنشستگان که از استان های
اصفهان ،خوزستان ،کرمان ،گیالن ،تهران و البرز راهی
ساختمان مجلس شورای اسالمی در میدان بهارستان
شدهاند ،خواهان پرداخت به موقع حقوق و هزینههای
جاری درمانی خود هستند .بازنشستگان میگویند :تاکنون
پاسخ درست و شفافی در خصوص مشکالت مان به ما
داده نشده و ما میخواهیم بگوییم با گزارش و نامهنگاری
کار بازنشستگان حل نخواهد شد ،در نتیجه این مراجعات
یافت.
خواهد
ادامه
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حداقل  23۲۲کارگر در پی وقوع زلزله

ده ماه معوقات مزدیِ کارگرِان کارخانه

اعتصاب و راهپیماییِ کارگران کارخانه

در کرمانشاه کار خود را از دست دادند!

دیار خودرو در گلپایگان!

فوالد سازی ایلوا در ایتالیا!

بنابر اعالم روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کرمانشاه برآورد اولیه خسارت زلزله در شهرستان
های استان کرمانشاه نشان می دهد که تاکنون  ٥٤میلیارد
تومان خسارت به صنایع بزرگ و کوچک این شهرستانها
وارد شده است که در نتیجه  ٧2٦٦کارگر بیکار شدهاند.
روز یکشنبه  ٧۰آبان ماه ،گزارش دیگری در این رابطه به
نقل از رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان
کرمانشاه می افزاید ٢٢ :واحد صنعتی زلزله زده خسارتی
بین  ۹٦تا  ۹٦٦درصد دیده اند و  ۰٦٦نفر مستقیم و ۹٥٦٦
نفر غیرمستقیم در واحدهای صنعتی بیکار شده اند.

یکی از کارگران کارخانه دیار خودرو در گلپایگان روز شنبه
 ٧٦آبان ماه ،گزارش داد که :حدود  ٧٠٦کارگر کارخانه
دیارخودرو در گلپایگان ۹٦ ،ماه مطالبات مزدی پرداخت
نشده دارند .از سال  ۰ ،۱٥ماه دستمزد طلبکاریم ٧ ،ماه هم
در سال جاری دستمزدمان پرداخت نشده است .وی می
افزاید :همکارانم بارها به مدیریت مجموعه مراجعه کردهاند
اما نتیجهای نگرفتهاند ،هر بار وعده دادهاند ،هر بار گفتند
به زودی اوضاع درست میشود .در این گزارش به نقل
روابط عمومی دفتر مرکزی شرکت در تهران قید شده که:
قضیه واضح است کارگران ماهها مطالبات مزدی دارند .در
این رابطه نیازی به توضیحات من نیست ،میتوانید با
سهامدار اصلی یعنی موسسه مالی و اعتباری کوثر تماس
بگیرید و چرایی موضوع را جویا شوید.

همسرانِ کارگرانِ مجتمع معدنی بافق
به عدم پرداخت معوقات مزدیِ شوهران
خود اعتراض کردند!

چهارمین روز اعتراضِ  7۲کارگرِ کارخانه
سنگ بری پاسارگاد!
روز دوشنبه  ٧۱آبان ماه ،یکی از کارگران معترضِ کارخانه
سنگ بری پاسارگاد در شهرستان تاکستان از اعتراض
صنفی کارگران این واحد صنعتی به خاطر پرداخت نشدن
حداقل  ۰ماه مطالبات مزدی خبر داد و گفت :حدود ٢٦
کارگر هستیم که از روز پنجشنبه  ٧٥آبان ماه تا امروز
دوشنبه در اعتراض صنفی به سر می بریم .جدا از این
طلب ،کارگران کارخانه سنگ بری پاسارگاد بابت سایر
مطالبات مزدی و حق بیمههای پرداخت نشده نیز بستان
کار هستند ،از قرارمعلوم کارفرما بدهی مالی زیادی به
تامین اجتماعی دارد و در حال حاضر کارگران با مشکل
تمدید نشدن دفترچه بیمههای تامین اجتماعی نیز روبرو
هستند .گزارش به نقل از دیگر کارگران معترض می
افزاید :علیرغم همه مشکالت اخیرا کارفرما اقساط بانکی
وام هایی که به نام کارگران از یکی از بانکها در تهران اخذ
کرده را نیز پرداخت نکرده است ،به همین دلیل کارگران
دچار مشکالت جدیدی شده اند.
در تیر ماه سال جاری کارفرما به دلیل ناتوانی مالی از
طریق دریافت وام  ۹٦میلیونی اقدام به پرداخت معوقات
مزدی کارگران کرده است که در حال حاضر شعب بانک
مذکور برای باز پرداخت وام ها مرتبا به کارگران تماس
تلفنی می گیرند .در صورتی که مسئولیت بازپرداخت
تمامی اقساط این وام برعهده کارفرما می باشد ،اما در حال
حاضر چندین ماه از این اقساط به تاخیر افتاده و کارفرما
مسئولیت خویش در باز پرداخت این اقساط را انکار می
کند.

روز یکشنبه  ٧۰آبان ماه ،یکی از همسران کارگرانِ شاغل
در مجتمع معدنی فسفات اسفوردی به نمایندگی از
معترضان ،گفت :شوهرم پس از  ۹٠سال سابقه کار حاال
برای دریافت حقوق دچار مشکل شده است .از یکسال
پیش که این معدن به بخش خصوصی واگذار شده فیش
حقوقی به کارگران داده نمیشود .در حالحاضر حقوق 2
ماه کارگران پرداخت نشده است ،از مرداد ماهِ جاری که ٧
میلیون تومان پول علیالحساب پرداخت شد تا به امروز
یکشنبه هیچ حقوق و پولی به حساب کارگران واریز نشده
است .همسر یک کارگر دیگر معدن همچنین از کاهش
پایه حقوق کارگران از  ۹میلیون و  ٥٦٦هزار تومان به ۹
میلیون و  ۹٦٦هزار تومان صحبت به میان آورد و خاطر
نشان کرد :برخورد شرکت با کارگران به گونه ای است که
اطمینان آنها به این شرکت را سلب کرده است .همسر
یکی دیگر از کارگران این معدن با بیان اینکه  ٥ماه به
دنبال دریافت حق بیمه تکمیلی خود بوده است ،اظهار
داشت :این شرکت حتی به کارگران رسمی می گوید باید
حتما قرارداد امضا کنند تا زیرنظر شرکت خصوصی حقوق
بگیرند .اما کارگری که فقط یکسال به زمان
بازنشستگیاش باقی مانده و  2ماه حقوق معوقه دارد ،روی
چه حساب باید به این شرکت اعتماد کند؟

روز دوشنبه  ۹٥آبان برابر با  ٠نوامبر ،به گزارش شبکه
تلویزیونی رای نیوز ایتالیا ،کارگران بزرگترین کارخانه فوالد
سازیِ (ایلوا) ایتالیا در شهر جنووا در اعتراض به نادیده
گرفته شدن توافق سال  ٧٦٦٥میالدی با مسئوالن دولتی
این کشور دست از کار کشیده و در خیابانهای این شهر
دست به راهپیمایی زدند .کارگران با تجمع اعتراضی خود،
موجب اختالل ترافیک در سطح شهر شدند .آنها همچنین
محل کارخانه را اشغال کردند و خواستار تشکیل جلسه با
دولتمردان شدند .از  ٤هزار نفر از کارکنان ایلوا ٠٦٦ ،نفر در
شهر جنووا مشغول بکار هستند .اتحادیه های مختلف
کارگری و همچنین کارگران این کارخانه خواستار پایبندی
دولت به توافق نامه ای هستند که در سال  ٧٦٦٥میالدی
به امضاء رسیده است .یکی از مسئوالن اتحادیه عمومی
کار ایتالیا در خصوص این توافق نامه گفت :مفاد این
توافق ،کال در خصوص نیروهای مازاد و حقوق و دستمزد
ها است و دولت در تالش برای دور زدن ما است .بنابراین،
ما کارخانه را اشغال کردیم .به گزارش گزارشگر این شبکه
تلویزیونی ،عالوه بر کارگران ایلوا ،اعضای تعداد دیگری از
اتحادیه ها نیز به این اعتصاب پیوستهاند.

اخراج  ،پاسخ شهرداری اندیمشک
به اعتصاب کارگران!

به گزارش روز یکشنبه  ٧۰آبان ماهِ سایت تحلیلی زیتون،
پس از گذشتِ  2روز اعتصاب کارگران شهرداری
اندیمشک در اعتراض به  ۹٥ماه حقوق معوقه شان ،با
فشار و تهدید از کارگران تعهد گرفتهاند که دیگر دست به
اعتصاب نزنند .با این حال فردای همان روز  2۹تن از
کارگران به دستور شهردار اندیمشک اخراج شدند .در
اسفندماه سال  ۱٥نیز کارگران شهرداری اندیمشک به
دلیل مشابهی دست به اعتصاب زده بودند .آن اعتصاب با
وعده پرداخت معوقات متوقف شده بود.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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در حادثه انفجار معدن زمستان یورت،
کارفرما مقصر حادثه شناخته شد !

به گزارش ایلنا ،ریئس کل دادگستری استان گلستان
دررابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن زمستان
یورت گفته است :بازرس این پرونده شرکت صنعتی و
معدنی شمال شرق را به عنوان کارفرمای کارگاه به علل
نبود سیستم تهویه مناسب و کافی درتونل ،نبود مسیرهای
کمکی برای کمک به تهویه تونل ،ارائه ندادن آموزشهای
الزم و کافی نبودن نظارت بر کارگران به منظورجلوگیری
از ایجاد هرگونه شعله یا جرقه داخل تونل ،مجهز نبودن
لوکوموتیوها به تجهیزات رادیاتور اگزوز و نبود تشکیالت
امداد و نجات و مدیریت بحران در معدن ،صددرصد مقصر
شناخت .وی افزود :با پایان ایمن سازی تونل محل انفجار
و خروج دو لوکوموتیو موجود در تونل ،گروهی متشکل از
بازرس وزارت کار ،بازپرس پرونده و نیروی انتظامی این
تونل و لکوموتیوها را بررسی و نتیجهی کارشناسی به
شعبهای که پرونده این معدن در آن درحال رسیدگی است،
ارائه شد .رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به اینکه
گزارش کارشناسی به طرفین پرونده اعالم میشود اضافه
کرد :پس از اخذ آخرین دفاعیات طرفین ،کیفرخواست
صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه فرستاده خواهد شد.
معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر  ۹2اردیبهشت
منفجر شدکه بر اثر این حادثه  ٤2نفر از کارگران معدن
جان باختند.

افزایش حوادث کاربه علت استفاده از
تکنولوژیهای عقب افتاده و فرسوده در
معادن ذغال سنگ!
بر اساس گزارش روز شنبه  ٧٦آبان ماه ،دبیر نهاد رژیم
ساز خانه ضد کارگر کرمان ،با تِم هماهنگ شده ای در
حمایت از دعوت سرمایه داران خارجی گفته است :استفاده
از تکنولوژیهای عقب افتاده ،فرسوده و غیر قابل بهره
وری در معادن ذغال سنگ موجب شده تا حوادث کار در
آنها به گونه قابل مالحظهای افزایش یابد .این تصور وجود
داشت که ورود بخش خصوصی و سپردن بهرهبرداری از
معادن به آن میتواند عالوه بر افزایش سودآوری به
نوسازی معادن هم کمک کند اما هیچ کدام از اینها اتفاق
نیفتاد و حاال شاهد هستیم که این معادن با تکنولوژیهای
قدیمی روسی کار میکنند .تکنولوژیهای مورد استفاده

معادن ایران آنقدر قدیمی هستند که حتی در کشور روسیه
نیز استفاده نمیشوند.
وی دربخش دیگری گفت :از همین رو به جای دست روی
دست گذاشتن و نظاره گر بودن از دست رفتن جان
کارگران می توانیم از سرمایه گذارن خارجی دعوت کنیم
که به ایران بیایند البته کارهایی هم در این بخش شده اما
کافی نیست .روز شنبه  ۹2آبان ماه ،معاون مدیرخرید مواد
اولیه و انرژی ذوبآهن اصفهان به رسانه ها گفته بود:
یکی از بزرگترین معضالتی که معادن ذغال سنگ کشور
دارند قدیمی بودن تکنولوژیهای استخراج آن است .از
همان زمان قبل از انقالب که روسها کار اکتشاف را آغاز
کردند همان ماشینآالت در معادن ما همچنان در حال
استفاده است و با گذشت حدود  ٥٦سال از واردات این
ماشینآالت ،همچنان مورد استفاده قرار میگیرد.

حجم عظیم شکایتهای کارگران علیه
تخلفاتِ شرکت های پیمانکاری!

روز سه شنبه  ۹٠آبان ماه ،یکی از اعضای نهاد رژیم ساز
هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشورگفت:
بیشتر شرکتهای پیمانکاری به ضوابط روابط کار پایبند
نیستند و همین مسئله موجب شده است تا حجم عظیمی
از شکایتهایی که از سوی کارگران در هیاتهای
تشخیص و حل اختالف ادارات کار مطرح میشود ،به
تخلفات این شرکتها مربوط شود .به عنوان مثال
شرکتهای پیمانکاری مطالبات مزدی کارگران را در
شهرداریها با ماههای تعویق پرداخت میکنند ،درحالی که
به هیچ وجه درست نیست کارگران زحمت کش
شهرداریها که درخیابانها و اتوبانها و در سرما و گرما
کار می کنند ،ماهها منتظر پرداخت مطالبات مزدیشان
باشند.
شرایط در این بخش به گونهای شده که شهرداریها هم
به دلیل آنچه نبود درآمد و کمبود منابع مالی نامیده
میشود ،حاضر نیستند تا مطابق مقررات از محل ضمانت
حُسن انجام کار پیمانکار ،مطالبات کارگران را پرداخت
کنند .وی در ادامه می گوید :وقتی به سادگی به هر شرکت
پیمانکاری فاقد صالحیتی مجوز فعالیت داده میشود نتیجه
همین خواهد بود ،درحالی که باید برای صدور مجوز برای
پیمانکاران سختگیریهای بیشتری کرد تا شرایط به
گونهای نشود که کارگران برای گرفتن چند ماه دستمزد
سال ها پلههای ادارت کار را باال و پایین بروند.

شماره  ،۴7پانزدهُم آذر 6331
کمک های کارگران معدن و کارگران
ساختمان به مردم زلزله زده!

در روزهای چهارشنبه  ٧٤و پنجشنبه  ٧٥آبان ماه ،کارگران
ساختمانی مریوان و سروآباد و کارگران معدن چادرملو ،
کمکهای خود را در آسیبدیدهترین مناطقِ زلزلهزده از
جمله روستاهای سرپل ذهاب و ازگله توزیع کردند.
براساس این گزارش ،تعدادی از کارگران معدن چادرملو که
کمکهای نقدی و غیرنقدی نزدیک به  ٧هزار کارگر این
معدن را جمعآوری کرده بودند ،با حضور درمنطقه ،اقالم
مورد نیاز را بین مردم توزیع کردند .یکی از کارگران
میگوید :تالش کردیم کمکها را به دست مردمِ
دورافتادهترین و محرومترین روستاها برسانیم ،جاهایی که
نیروهای امدادی کمتر حضور داشتهاند و امدادرسانی به حد
کافی انجام نشده است .گزارش به نقل از کارگران
ساختمانی مریوان و سروآباد می افزاید :از اولین روزهای
پس از حادثه ،اقدام به جمعآوری کمکهای کارگران و
مردم کرده بودیم و این کمکها (شامل پتو ،وسایل
گرمایشی و چادرهای اقامتی) در روستاهای مرزی توزیع
گردید .کارگران و مردم مریوان در کمکرسانی به
زلزلهزدگان سنگ تمام گذاشتند.

تجمع بازنشستگان فوالد اصفهان مقابل
دفتر امام جمعه اصفهان!

صبح روز پنجشنبه  ٧٥آبان ماه ،شماری از بازنشستگان
فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان در اعتراض به عدم
وصول مطالبات محقق نشده و پرداخت به موقع مستمری
بازنشستگی خود ،مقابل ساختمان دفتر امام جمعه اصفهان
تجمع کردند .بازنشستهها ی معترض می گویند :با گذشت
 ٧٥روز از آغاز ماه آبان هنوز مستمری بازنشستگی مهر ماهِ
خود را دریافت نکرده و مشکالتی در زمینه درمان مستقیم
و تکمیلی خود دارند .همچنین بازنشستههای صنعت فوالد
خواستار اختصاص بودجهای دولتی برای تامین منابع مالی
پرداخت مستمری بازنشستگی خود هستند.

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

"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

برای تماس با چریکهای فدائی خلق
ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید:
BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX

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

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

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 آن از خویشتن دفاع کند .قتلی که ظاهرا قتل نیست،
زیرا کسی قاتل را نمی بیند ،زیرا که مرگ این قربانی چونان

چریکهای فدائی خلق ایران

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")

بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر!

