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ماهنامه کارگری

سرسخن:
نابودی سرمایه داری،
شرط رهایی کارگران
شدت گیری تضادهای طبقاتی در جامعه ایران و رشد روز
افزون مبارزات کارگران و ستمدیدگان در سالهای اخیر که
اوج خود را در قیام های دی ماه  96و آبان  98به آشکاری
نشان داد نه تنها خواست سرنگونی جمهوری اسالمی که
از سوی صد ها هزار نفر در کف خیابان فریاد زده شد را با
وضوح در مقابل دید همگان قرار داد ،بلکه فراتر از آن
آشکار ساخت که سیستم سرمایه داری در ایران نیز مورد
حمله کارگران و زحمتکشان ،قرار دارد .بروز واقعیت فوق
در این ابعاد ،مسلماً یک پدیده نوین و نیرو بخش در
جنبش انقالبی توده های تحت ستم ایران می باشد.
اگر چه شعار " کارگران بیدارند ،از استثمار بیزارند" که از
دیر باز از طرف کارگران آگاه مطرح می شود ،خود به واقع
شعاری علیه سرمایه داری است ،اما در جریان فیام های
دی و آبانماه و خیزش ها و تظاهرات توده ای نیز
شعارهائی با چنین مضمونی مطرح شده اند .در این مسیر
اکثریت پا برهنگانی که با تهور و جسارت ستودنی جهت
سرنگونی جمهری اسالمی به خیابانها آمده بودند و
بروشنی فریاد می زدند که "جمهوری اسالمی نمی
خواهیم ،نمی خواهیم" ،شعار ایجابی خود را "نان ،کار،
آزادی" قرار داده بودند که تنها با نابودی سیستم سرمایه
داری وابسته ایران قابل تحقق می باشند.
در واقعیت امر ،توده های بپاخاسته که اکثریتشان را
کارگران شاغل ،کارگران بیکار ،قشرهای زحمتکش و
تهیدستان حاشیه نشین شهر ها تشکیل میدهند ،در
شرایطی که جانشان از مظالم نظم حاکم ،نظمی که ستم و
استثمار و گرانی و تورم و فقر ذاتی آن می باشد ،به لب
رسیده  ،توده هایی که در نظم ظالمانه حاکم در فقر و
فالکت رها شده اند ،خواهان نابودی مناسبات ظالمانه
سرمایه داری در کشور خود می باشند .همان مناسبات و
نظمی که جمهوری اسالمی با شکنجه و زندان و اعدام به
حفاظت از آن برخاسته است .اما حتی با نگاهی به برخی از
صفحه 2
شعار ها که در خیزش های توده ای اخیر

جان باختن یک کولبر و مفقود شدن ۲

در بارۀ زندگي

کولبر دیگر در ارتفاعات سرشیو سقز

رفيق شهيد ،حسن روان!

روز یکشنبه  ۱۳بهمن ماه ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر
استان کردستان گفت :پس از بررسیهای دقیق مشخص
شد تعداد کولبران مفقود شده  ۲۳نفر بوده است که برای
حمل بار از منطقه مرزی سرشیو سقز عازم اقلیم کردستان
بودند و در میان برف و بوران سنگین منطقه گرفتار شده
بودند ۲۰ .نفر از این کولبران روز شنبه  ۱۲بهمن ماه،
توانسته بودند خود را به پایین کوه رسانده و نجات پیدا
کنند اما یکی از کولبران مفقود شده ،عثمان فتوحی 6۵
ساله جان خودش را از دست داده است که پیکیر بیجان او
در ارتفاعات سقز پیدا شد ۲ .کولبر دیگر نیز همچنان مفقود
هستند و تالش برای یافتن آنها همچنان ادامه دارد .عالوه
بر عثمان فتوحی که به علت یخزدگی در برف جانش را از
دست داده است ،برادرزاده او به نام کامیل فتوحی و یکی
دیگر از کولبران به نام امیر ،وضعیت سالمتی ناپایداری
دارند.

افزایش  ۵۰درصدی حوادث کارِ منجر به
فوت در  ۹ماهه سال ۹۸

به گزارش روز یکشنبه  ۲9دی ماه ،سرپرست اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی گفت :از
ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه تعداد  ۳۲مورد حادثه کار
در استان اتفاق افتاده است .تعداد حوادث فوتی در 9ماهه
سال  6 ،98مورد بوده است و در  9ماهه سال  ،9۷تعداد ۴
مورد بوده است که متاسفانه حوادث منجر به فوت در این
مدت  ۵۰درصد افزایش داشته است .وی در بخش دیگری
برای پاک کردن صورت مسئله می افزاید :با توجه به
ضرورت موضوع در زمینه ارتقای ایمنی در دو بخش
ساختمان و معدن برنامه زمانبندی بازرسی از کارگاهها
گنجانده شد به طوری که از مجموع بازرسیهای انجام
شده 9۷۱ ،مورد بازرسی مربوط به کارگاههای پرخطر
استان بوده است .با توجه به پراکندگی کارگاهها و فعالیت
 ۱۱۷هزار و  ۷۰کارگاه در سطح استان کارگران و
کارفرمایان به مقوله ایمنی در کارگاهها توجه ویژه داشته
باشند.

چریک فدایی خلق رفیق حسن روان در خانواده ای
تهیدست چشم به جهان گشود .پدرش از طریق
ماهیگیری هزینه های زندگی خانواده را تهیه می کرد .پدر
و مادر رفیق حسن از بلوچ های ساکن بندرعباس بودند که
در محله "خواجه عطا" یعنی در همان کنار دریا ،خانه ای
برای خود دست و پا نموده و در آنجا زندگی می کردند.
این پدر و مادر رنجدیده برغم تنگدستی اما همواره در
تالش بودند تا فرزندشان تحصیالت خود را ادامه دهد تا
بتواند آینده ای بهتر از خانواده اش برای خود شکل دهد.
رفیق حسن در چنین شرایطی و در حالیکه درد و رنج
روزمرۀ حیات خانواده های کارگر و تهیدست را با پوست و
گوشت خود لمس می کرد رشد کرد.
او هنوز دانش آموز بود که شاهد انقالبی شد که توده های
ستمدیده ایران در سالهای ۵6و  ۵۷علیه نظم ظالمانه
حاکم و رژیم وابسته به امپریالیسم شاه براه انداختند .رفیق
حسن بطور طبیعی و به دلیل رنج و ستمی که در طول
زندگی تجربه کرده و تحمل کرده بود همچون خیلی از
همسن و سالهای خود به امید ساختن آینده ای بهتر برای
خلقهای تحت ستم ایران ،به این انقالب پیوست .او بر آن
بود که با شرکت در مبارزه انقالبی ،به سهم خود بکوشد تا
انقالب توده ها ،دیکتاتوری شاه را نابود و شرایط آزاد و
دمکراتیکی در کشور برقرار کند و در نتیجه کارگران و
زحمتکشان امکان یابند به نان و معیشت الزم و یک
زندگی شایسته دست یابند .در آن زمان در صحنه سیاسی
ایران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به پشتوانه سالها
رزم مسلحانه و دالورانه کمونیست های فدائی ای که یک
صفحه3
تئوری انقالبی رهنمون آنها بود ،و به دلیل

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!
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جنایت بر مردم ما فرمانروایی کردند ،می باشند .وقتی مردم شاه (رضا پهلوی) را به تخت سلطنت بنشانند ،نه تنها
نابودی سرمایه داری .....از صفحه 1
فریاد می زنند ":نه شاه می خوایم ،نه پاسدار ،مرگ براین دردی از درد های بیشمار مردم ما حل نخواهد شد بلکه
چه از طرف دانشجویان و روشنفکران مبارز و همچنین
دو کفتار" ،یا شعار می دهند که "نه شاه می خوایم  ،نه بیشک درد های جانکاه دیگری نیز به دردهای مردم اضافه
عناصر آگاه طبقه کارگر و چه از طرف بخشی از توده ها
رهبر ،نه بد می خوایم ،نه بدتر" و یا می گویند"چه شاه خواهد شد .اتفاقاً این "تحفه" باقی مانده از سلطنت
فریاد زده شد همچون " گرانی  ،تورم ،بالی جان مردم"،
باشه  ،چه رهبر ،مرگ بر ستمگر " موضع روشنی را در این پهلوی ،برغم برخی ژستهای دمکراتیک و مردم فریب،
" مرگ بر آخوند سرمایه دار" " ،استثمار ،بیکاری ،مرگ بر
هنوز به قدرت نرسیده خواهان باقی ماندن ارتش و سپاه
زمینه به نمایش می گذارند.
سرمایه
سرمایه داری"" ،ستم ،سرکوب ،استثمار ،منطق
شکی نیست که موضع علیه سلطنت از طرف توده ها ،پاسداران این اصلی ترین ابزاری های سلطه سرمایه داران
دار" و یا " مرگ بر حاکمان سرمایه" به روشنی حاکی از
در ایران می باشد .در نتیجه همین یک
آنند که این شعارها از یک طرف انعکاس
حرف نقد وی ،همۀ وعده های نسیه و
در برخورد به برخی شعار هایی که از سوی مردم سر داده شده متوجه می
خود شرایط عینی می باشند که در آن،
دروغینش را نقش بر آب می سازد.
شویم که به رغم ناروشنی هایی که در رابطه با رژیم جایگزین در بین
سرمایه داری وابسته ایران با فقر و فالکت و
تاریخ انقالبات واقعی در جهان و در
مردم وجود دارد ،اما اکثریت اهالی در رابطه با برخی نیرو ها که از سوی
هزاران مصیبتی که این سیستم برای
ایران ثابت کرده که پیروزی انقالب
امپریالیستها به عنوان جانشین برای جمهوری اسالمی علم شده اند،
اکثریت آحاد جامعه به بار آورده ،ضرورت
مردم ایران منوط است به بسیج توده
موضع روشنی دارند .برای نمونه شعار های زیر نشان می دهند که اکثریت
نابودی وجود گندیده خود را به نمایش
های ستمدیده در زیر پرچم کارگران
گذاشته است ،و از طرف دیگر بیانگر آگاهی
مردم علیه بازگشت سلطنت پهلوی که در طی  57سال با قتل و جنایت بر
انقالبی متشکل و آگاه به ایدئولوژی
بخش هائی از جامعه – کارگران شاغل،
مردم ما فرمانروایی کردند ،می باشند .وقتی مردم فریاد می زنند ":نه شاه
خود یعنی مارکسیسم -لنینیسم .وقتی
کارگران بیکار و تهیدستان حاشیه نشین
می خوایم ،نه پاسدار ،مرگ براین دو کفتار" ،یا شعار می دهند که "نه شاه
در جریان خیزش های توده ای در
شهر ها و روشنفکران مبارز ایران  -نسبت
می خوایم  ،نه رهبر ،نه بد می خوایم ،نه بدتر" و یا می گویند"چه شاه
دیماه  96شعار " درود بر کارگر ،مرگ
به این واقعیت می باشد.
بر ستمگر" سر داده شد ،وقتی در آبان
باشه  ،چه رهبر ،مرگ بر ستمگر " موضع روشنی را در این زمینه به
از طرف دیگر ،نباید فراموش کرد که در
ماه  ،98شعارهائی چون درود بر
نمایش می گذارند.
شرایطی که به قول لنین در دوره ای از رشد
کارگر،مرگ بر ریاکار"" ،زنده باد آزادی
سرمایه داری (وقتی که این سیستم به
آنهم در شرایطی که رسانه های امپریالیستی از چند سال طبقه کارگر" شنیده شد و بر درو دیوارها شعارهایی نظیر
مرحله امپریالیسم رسیده است)" ،سیادت سرمایه بطور کلی
پیش با روش های عوامفریبانه به نفع سلطنت تبلیغ می "انقالب ،جشن کارگران" و "جز زنجیرهایمان چیزی
به سیادت سرمایه مالی" تبدیل شده است ،حمله به بانک
کنند ،با مطالبات اساسی توده ها کامال در انطباق قرار دارد .برای از دست دادن نداریم" نقش بست  ،این شعارها و
ها و به آتش کشیدن بیش از  ۷۰۰بانک در یک فاصله
سلطنت پهلوی چه در دوران طوالنی در قدرت بودن رضا شعارهای مشابه ،وزن رو به رشد طبقه کارگر ایران در
کوتاه در جریان قیام آبان ماه در اکثر شهر هایی که مردم
شاه و چه پسرش محمد رضا شاه در عمل نشان داده است تحوالت کشور را نشان دادند .واقعیت این است که انقالب
بپاخاستند ،عمالً نمودار مورد حمله قرار گرفتن سرمایه
که با چنگ و دندان از سرمایه داران داخلی و امپریالیستها توده های ما تنها با رهبری طبقه کارگر است که می تواند
مالی بود.
دفاع کرده و به همین منظور هم ،این دو پادشاه در دوره در پروسه رشد خود سیستم سرمایه داری را از بین برده و
از سوی دیگر در برخورد به برخی شعار هایی که از سوی حاکمیت خود با اعمال دیکتاتوری هر صدای مخالفی را در بر فقر و فالکت و تبعیض و خفقان و ستم و استثمار نقطه
مردم سر داده شده متوجه می شویم که به رغم ناروشنی گلو خفه کرده اند .در حالی که توده ها خواهان "نان ،کار ،پایانی بگذارد .تحقق همه مطالبات کارگران و زحمتکشان
هایی که در رابطه با رژیم جایگزین در بین مردم وجود آزادی" هستند که با نابودی سرمایه داری وابسته ابران و و حاشیه نشینان و به طور کلی گسستن زنجیر های اسارت
دارد ،اما اکثریت اهالی در رابطه با برخی نیرو ها که از رژیم دیکتاتور حافظ آن امکان تحقق پیدا می کند.
توده های تحت ستم ما ،در گرو پیروزی انقالبی به رهبری
سوی امپریالیستها به عنوان جانشین برای جمهوری با توجه به این امر که با ادامه سلطه سیستم سرمایه داری طبقه کارگر می باشد و این امر منوط به متشکل شدن
اسالمی علم شده اند ،موضع روشنی دارند .برای نمونه در ایران ،پایانی بر فقر و فالکت و بیکاری و گرسنگی و کارگران در جریان مبارزه مسلحانه ای است که کارگران
شعار های زیر نشان می دهند که اکثریت مردم علیه فساد گسترده و هزاران بال و مصیبت وارد بر توده ها وجود مبارز و روشنفکران آگاه و انقالبی امروز باید اولین بنای آن
بازگشت سلطنت پهلوی که در طی  ۵۷سال با قتل و
نخواهد داشت ،در صورتی که به فرض ،امپریالیستها پسر را با تشکیل گروه های سیاسی -نظامی پی افکنند.

مصدومیت  1۲کارگر از اتباع کشور

میزان مرگ و میرکارگران بر اثر بیماریهای شغلی در جهان،

افغانستان در اثر انفجار کپسول گاز

 ۸برابر حوادث کارگری است

در بهبهان

به گزارش روز یکشنبه  ۲۲دی ماه ،به نقل از ایلنا ،براساس آمار سازمان بین المللی کار ،ساالنه  ۲میلیون و  ۷8۰هزار
کارگر در جهان به دالیلی ازجمله حوادث ناشی از کار و بیماری شغلی جان خود را از دست میدهند که حدود  ۳۴۰هزار
مرگ ،در حین کار و ناشی از حوادث مرتبط رخ میدهد و مابقی به دلیل بیماریهای شغلی است .براساس آمار رسمی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،در سال  9۷حدود  ۱۰هزار حوادث ناشی از کار در ایران برای کارگران تحت پوشش
تامین اجتماعی رخ داد که در این ارتباط حدود  6۷8کارگر جان خود را از دست دادند .در این میان بیشترین تلفات
انسانی در کارگاههای کارگری با  ۱۷9مورد مربوط به استان تهران است و پس از آن اصفهان با  ۵۲فوت قرار دارد.
بخشی از این تعداد مرگ ناشی از کار مربوط به معادن هستند .به گفته دبیر شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کشور
حدود  ۵هزار و ۴۰۰معدن فعال با افزون بر  9۱هزار کارگر وجود دارد که  9۰معدن فعال مربوط به زغالسنگ با حدود
 ۱۰هزار کارگر است.

عصر روز پنجشنبه  ۱9دی ماه ،فرماندار بهبهان
گفت :بر اثر انفجار در یک انباری در روستای خواجه
خضر سردشتِ زیدون در شهرستان بهبهان استان
خوزستان  ۱۲نفر مصدوم شدند .از این تعداد  6نفر
برای مداوا به بیمارستان سوانح سوختگی شهرستان
دیلم استان بوشهر ۳ ،نفر به بیمارستان تامین
اجتماعی بهبهان و  ۳نفر دیگر به بیمارستان
شهیدزاده این شهرستان اعزام شد ه اند.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
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دو نفر از کارگران معترض هپکو به دلیل شرکت در

در بارۀ زندگي رفيق حسن ...
از صفحه 1
و به دلیل راهگشایی در جنبش انقالبی خلق ،و همچنین جانفشانی های اعضایش در درگیریها و
زندانها ،از وجهه بسیار مثبتی در بین توده ها برخوردار بود .به همین دلیل هم این سازمان که برای
آرمانها و مطالبات کارگران و توده های ستمدیده مبارزه می کرد ،در میان جوانان بندرعباس نفوذ
قابل توجهی داشت؛ نفوذی که منجر به هواداری بخش بزرگی از جوانان و دانش آموزان بندر عباس
از این سازمان گردید .در همین راستا رفیق حسن نیز به هواداری از سازمان فدایی پرداخت.
با سقوط رژیم وابسته به امپریالیسم شاه و قدرت گیری دارو دسته خمینی و در شرایطی که شرکت
توده ها در انقالب و قیام بهمن نسل جدید انقالبیون را غسل تعمید داده و رژیم جدید هم هنوز
قدرت سرکوب سراسری را پیدا نکرده بود ،فضای شبه دمکراتیکی در جامعه بر قرار شد که به
سازمانهای سیاسی امکان زدن ستاد ،گذاشتن میز کتاب و پخش نشریاتشان و دریک کالم فعالیت
علنی در میان توده ها را می داد .فعالیتهای آگاهگرانه منتج از این شرایط ،آگاهی سیاسی جوانانی که
تازه به جنبش پیوسته بودند را ارتقاء بخشید .در چنین شرایطی واقعیات عینی امر روشن نمودن
ماهیت قدرت دولتی جدید را به مشغله ذهنی نیرو های سیاسی و جوانان انقالبی بدل نمود .نیرو
های انقالبی در عمل می دیدند که به رغم تبلیغات قدرت حاکم مبنی بر "پیروزی" انقالب ،رژیم
جدید حاضر نیست هیچ گام اساسی در جهت تحقق مطالبات توده ها بردارد .این امر پرسش های
بسیاری را مقابل جنبش انقالبی مردم ما قرار داد .آنها از سازمان چریکهای فدایی خلق انتظار داشتند
بدون مالحظه کاری و مماشات در مورد ماهیت رژیم جدید به آنها توضیح دهد ولی آن سازمان با
نظرات ،خط مشی و منش انقالبی چریکهای فدائی خلق بیگانه بود و تنها تابلوی سازمان آنها را در
دست داشت .لذا وقتی انتظار نیروهای انقالبی از رهبری این سازمان برآورده نگشته و معلوم شد که
آنها درست بر عکس مشی و منش انقالبی چریکهای فدایی خلق عمل می کنند ،جدایی ها و ریزش
نیرو از آن سازمان شروع شد .در چنین اوضاعی ،با اعالم موجودیت تشکل چریکهای فدایی خلق که
به آرمانها و تئوری رزمندگان سیاهکل باور داشته و ماهیت رژیم جانشین رژیم شاه را همچنان
بورژوازی وابسته به امپریالیسم اعالم نموده و بر ضرورت سازماندهی مسلح توده ها تاکید می کردند،
بخش بزرگی از جوانان و دانش اموزان بندرعباس از جمله رفیق حسن روان به چریکهای فدایی
خلق ایران پیوستند.
نیروهای انقالبی در بندر عباس که در ابتدا در گروه ها و محافل گوناگونی فعالیت می کردند با توجه
به رهنمود سازمان مادر مبنی بر ضرورت پیوستن به هم ،خیلی زود در جهت شکل دادن به تشکلی
که نیرو های معتقد به خط و تشکیالت چریکهای فدایی خلق را در خود جمع کرده باشد ،تالش
نمودند و در این راستا ،جنبش دانش آموزی  ۱9بهمن و همچنین هسته های سیاسی – نظامی
شهری به وجود آمدند.
رفیق حسن یکی از اعضای هسته های سیاسی – نظامی بندر عباس بود که در آن زمان چندین
عملیات نظامی از جمله عملیات حمله به بانکها ،حمله به مراکز نظامی جمهوری اسالمی و مجازات
عناصر مزدور و جانی این رژیم را سازمان دادند .با باال گرفتن آوازه فعالیتهای هواداران چریکهای
فدایی خلق ایران در این شهر ،دار و دسته خمینی ،یکی از دژخیمان خود به نام مصطفی پور
محمدی را به بندر عباس فرستادند تا با تشدید شکنجه و اعدام به نابودی چریکهای فدایی خلق
اقدام نماید .در جریان فعالیتهای سرکوب گرانۀ این جالد که بعداً به یکی از اعضای هیات مرگ
خمینی در کشتار سال  6۷بدل شد ،پایگاه رفقا حسن روان و عزیز پوراحمدی مورد حمله مزدوران
جمهوری اسالمی قرار گرفت و این رفقا پس از درگیری شجاعانه ای با پاسداران رژیم به قتل
رسیدند .به این ترتیب رفیق حسن و همراهانش نشان دادند که به آرمانهای خویش در جنگیدن تا
آخرین لحظه در سنگر کارگران پایبند می باشند .در جریان یورش جمهوری اسالمی به چریکهای
فدایی خلق در بندر عباس مادر رفیق نیز به جرم نگهداری سالح بازداشت شد .این مادر زحمتکش
در شرایطی که دژخیمان فرزند دالورش را هم از وی گرفته بودند ،به طور وحشیانه توسط دژخیمان
جمهوری اسالمی تحت شکنجه قرار گرفت .انعکاس این امر به خصوص خشم و نفرت توده های
مبارز بندر عباس را نسبت به جمهوری اسالمی فزونی بخشید .با شهادت رفیق حسن طبقه کارگر
رزمنده ما یکی از فرزندان دالور خود و چریکهای فدایی خلق یکی از یاران پاک باخته شان را از
دست دادند.
یاد رفیق حسن روان گرامی و راهش پر رهرو باد!

تجمعات برای بار دوم بازداشت شدند

روز دوشنبه  ۱6دی ماه ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت ۲ :نفر
از کارگران هپکو که نامشان در بین بازداشتیهای تجمعات اخیر کارگران
هپکو بوده و با قرار وثیقه آزاد شده بودند ،مجدداً  ۴روز پیش احضار و
بازداشت شدند و تاکنون آزاد نشدهاند .بر اساس این گزارش ،کارگران
هپکو طی هفته گذشته نسبت به عدم پرداخت دستمزد معوقه آبان ماه
اعتراض داشتند این درحالی است که رئیس سازمان خصوصیسازی به
نمایندگان شورای اسالمی کار هپکو متعهد شده بود که تا پایان آذر ماه
دستمزد آبان ماه آنان را پرداخت کند که این تعهد عملی نشد .روز سه
شنبه  ۱۷دی ماه ،کارگران هپکو نسبت به ادامه بالتکلیفی این واحد
تولیدی در گفتگو با رسانه ها نسبت به وضعیت موجود اعتراض کردند و
گفتند که هنوز هیچ اقدامی از سوی مسئوالن در خصوص راهاندازی تولید
و تعیین تکلیف سهامداری صورت نگرفته است .جز پرداخت بخشی از
تسهیالت تخصیص یافته به هپکو ،دستمزد کارگران با تاخیر به
حسابشان واریز شده است .

صیادان در سیستان و بلوچستان قایقهایشان را برای
کمک به سیل زدگان اختصاص دادند

به گزارش روز سه شنبه  ۲۴دی ماه ،متعاقب بارش شدید باران در
سیستان و بلوچستان بخشهایی از این استان پهناور گرفتار سیل
بیسابقهای شد .عمق آب در برخی از روستاهای بخشهای دشتیاری،
زرآباد به  ۴تا  8متر رسیده است و گزارشها از محاصره ساکنان این
مناطق توسط سیالب حکایت دارد .در این شرایط اسفناک صیادان در
سیستان و بلوچستان در اقدامی بشر دوستانه ،قایقهایشان را برای کمک
به سیل زدگان اختصاص دادند .بر اساس این گزارش ،عمق آب در
مناطقی در دشتیاری و زرآباد آنقدر زیاد است که عمال کمکی از هیچکس
برنمیآید و باید با بالگرد یا قایق به سیلزدگان کمک کرد .به همین
منظور صیادان در سیستان و بلوچستان صید را تعطیل و به مناطق
سیلزده رفتهاند تا جان مردم را نجات دهند.

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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ماهنامه کارگری
کارمند عاصی از فرط ناراحتی اتاق مدیر

بیش از  ۶۰۰نفر از کارگران

شرکت آبفای کامیاران را به آتش کشید

فوالدین ذوب آمل هنوز حکم

ظهر روز یکشنبه  ۱۳بهمن ماه ،یکی از کارمندان شرکت
آبفای کامیاران ،پس از آنکه با تذکر مدیرش به خاطر
کمکاری مواجه شد ،با خود مقداری بنزین به اتاق مدیریت
برد و آنجا را به آتش کشید .بر اساس این گزارش ،کارمند
معترض توسط پلیس دستگیر و هماکنون در بازداشت به
سر میبرد.

بازگشت به کار دریافت نکردهاند

خواستههای بازنشستگان معترض
از مسئوالن

روز سهشنبه  ۱۷دی ماه ،کارگران فوالدین ذوب آمل از
تداوم عدم بازگشت به کار بیش از  6۰۰نفر از کارگران این
واحد ابراز نگرانی کردند .کارگران می گویند :تعدادی از
همکارانشان طی روزهای گذشته به کار بازگشتهاند و اخیراً
در بخش فراصنعت ،زیر مجموعه هلدینگ فوالدین ذوب
آمل حدود  ۳۰تا  ۴۰نفر مشغول به کار شدهاند اما هنوز
تماسی از سوی شرکت برای بازگشت به کار بیش از 6۰۰
کارگر صورت نگرفته است .این درحالی است که تعدادی از
کارگران شغل جدید یافتهاند اما برخی هنوز بیمه بیکاری
دریافت میکنند.
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جوانان حاضر در این تظاهرات با زدن نقاب بر صورت در
بعد از ظهر شنبه در میدان باستیل در پاریس فریاد انقالب
سر دادند .فیلمهای منتشر شده از این تظاهرات از حضور
ماشینهای آب پاش و زد وخورد بین نیروهای امنیتی و
مردم حکایت دارد .این تظاهرات درحالی صورت گرفت که
چهل و پنجمین روز از اعتصابات نیز حرکت قطارها را با
اخالل مواجه ساخت و سبب آشفتگی میلیونها نفر از
اهالی پاریس در تردد روزانه شد .اتحادیههای کارگری در
این کشور خواهان توقف برنامه ماکرون در زمینه اصالح
قانون بازنشستگی هستند ،اما ماکرون میخواهد که سن
بازنشستگی از  6۲به  6۴سال افزایش دهد.

جان باختن یک کارگر معدنچی در معدن
زغال سنگ همکار در شهرستان راورِ
در حین کار

بازنشستگان کشوری میگویند
همسانسازی پلکانی مورد قبول ما نیست

روز چهارشنبه  ۱8دی ماه ،شورای بازنشستگان لیست
مطالبات خود را اعالم کردند:
-۱افزایش مستمریها مطابق هزینههای کارشناسی
خانوار (سبدمعیشت)  – ۲تامین سیستم درمانی کارآمد و
رایگان  – ۳پرداخت کلیه دیونِ بهروز محاسبه شده دولت
به صندوقها ،قبل ازپایان عمر دولت فعلی  – ۴نظارت و
کنترل بر عملکرد صندوقها توسط نمایندگان مستقل و
منتخب  – ۵تعیین و تامین بودجه کارشناسی شده برای
اجرای همسانسازی  – 6ایجاد تشکیالت نوین و مستقل
بازنشستگان

روز شنبه  ۲۱دی ماه ،جمعی از بازنشستگان کشوری
گفتند :همسانسازی باید به صورت کامل و براساس نص
صریح قانون اجرا شود .همترازی حقوق بازنشستگان ،طبق
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال  86باید اجرا
شود .این سند قانونی تکلیف کرده " تساوی حقوق
بازنشستگان همتراز که در سالهای متفاوت بازنشست
شدهاند و رساندن حقوق آنها طبق ضوابط قانونی به حقوق
شاغلینی که قرار است در سال  99بازنشست شوند " .این
بازنشستگان به ناکافی بودن بودجه  6هزار میلیارد تومانی
همسانسازی در الیحه بودجه سال بعد معترضند و
میگویند :نمایندگان باید این بودجه را دوبرابر کنند تا
قانون اجرا شود درغیراین صورت بازهم شاهد فرار از قانون
و بیعدالتی خواهیم بود.

کارگران ابنیه فنی تراورس

تداوم سرکوب وحشیانه معترضان

خواستار دریافت بخشی از

توسط پلیس فرانسه

مطالبات معوقه خود شدند
روز دوشنبه  ۱۴بهمن ماه ،تعدادی از کارگران ابنیه فنی
تراورس گفتند :هماکنون حدود  ۷هزار نفر در خطوط
راهآهن کشور تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری تراورس
مشغول به کار هستند که نگران دریافت مطالبات معوقه
آذر و دی ماه به همراه عیدی خود می باشند .یکی از
کارگران می گوید :جدا از معوقات مزدی ،کارگران با
مشکل بیمه تکمیلی هم درگیر هستند .روز یکشنبه ۱۳
بهمن ماه ،مدیرعامل خطوط ابنیه فنی شرکت راهآهن
گفت :شرکت تراورس به عنوان یکی از سهامداران خطوط
ابنیه فنی راهآهن هنوز نتوانسته است بدهیهای مالی خود
را به سازمان خصوصیسازی بپردازد و در نتیجه این
شرکت به همراه کارگران آن در حالت بالتکلیفی قرار دارد
که برای رفع این مشکل یا باید شرکت بدهیهایش را
بپردازد یا دوباره از طریق شرایط قانونی واگذار شود.

روز پنجشنبه  ۱9دی ماه ،کارگران شاغل در معدن زغال
سنگ همکار گفتند :پیش از ظهر روز پنجشنبه در پی
ریزش تونل شماره  ۲۰معدن زغال سنگ همکار ،یک
کارگر معدنچی در حین کار جان خود را از دست داد و ۴
کارگر دیگر زخمی و مصدوم شدند .مسئول اورژانس معدن
همکار گفت :مصدومان حادثه که دچار شکستگی پا و کمر
شدهاند ،در بیمارستان راور بستری هستند و درخواست
بالگرد کردهایم تا آنها را برای درمان به کرمان ببریم .وی
در خاتمه افزود :معدن همکار دولتی است و در اختیار دولت
قرار دارد.

دو کارگر معدنچیِ گرفتار در زیر آوار
زغال سنگ با هوشیاری همکاران خود از
مرگ نجات یافتند

تظاهرات عصر و غروب روز شنبه  ۲8دی ماه ،در پاریس
پایتخت فرانسه علیه امانوئل ماکرون رئیس جمهور این
کشور به خشونت کشیده شد و معترضان در خیابانهای
پاریس علیه ماکرون و پلیس شعار سر دادند .پلیس ضد
شورش فرانسه در واکنش به این اعتراضات از گاز اشک
آور و نارنجکهای صوتی علیه معترضان استفاده نموده و
با استقرار در مراکز مهم پاریس ۳۲ ،نفر را دستگیر کرد.

روز شنبه  ۲۱دی ماه ،کارگران معدنچی شاغل در تونل
برناکیِ معدن زغال سنگ طزره واحد البرز شرق گفتند:
حادثه ریزش معدن زغال سنگ برناکی که حوالی ساعت
 ۲:۳۰روز جمعه  ۲۰دی ماه ،اتفاق افتاد ،موجب محبوس
شدن  ۲نفر از کارگران واحد استخراج شد که خوشبختانه با
اقدام به موقع سایر کارگران نجات پیدا کردند .امدادگران
معدن با کمک سایر همکاران بعد از ساعتها تالش
توانستند حوالی ساعت  6تا  ۷بعدازظهر جمعه با خارج
کردن آوار زغال سنگ ریخته شده ،این  ۲کارگر معدن را
که با هم برادر بودند ،سالم نجات دهند.

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!

ماهنامه کارگری
تجمع اعتراضی کارگران دو کارخانه
خوشنوش و کیوان

روز شنبه  ۱۲بهمن ماه ،جمعی از کارگران  ۲کارخانه
خوش نوش و صنایع غذایی کیوان در مقابل اداره کل کار
استان همدان تجمع کردند .در این تجمع آنها پیگیر اجرای
آییننامه مشاغل سخت و زیانآور و برخورداری از
بازنشستگی پیش از موعد شدند .کارگران می گویند :در
شرایط سخت و در محیط آالینده بیش از  ۲۰سال سابقه
کار دارند و هماکنون  ۲8ماه است درخواست رسیدگی به
اجرای آییننامه مشاغل سخت و زیانآور و برخورداری از
بازنشستگی پیش از موعد خود را به اداره کل کار استان
ارسال کردهاند که هنوز به آنها رسیدگی نشده است.
مدیرکل کار قبال نظر مثبت به درخواست کارگران داشت
اما هربار با دالیلی رسیدگی به پروندهها به تاخیر افتاده
است .این در حالیست که هیئت بدوی کمیته مشاغل
سخت و زیانآور به این موضوع رای مثبت داده ،اما در
مرحله تجدیدنظر رسیدگی به پرونده کارگران به زمان
نامعلوم موکول شده است.

5
برگزار کردیم ،از چادر زدن در محوطه کارخانه تا تجمع
مقابل وزارت صنعت ،معدن و تجارت" .ما خواهان آن
هستیم که دولت ترکیب هیئت اجرایی و هیئت حمایت از
صنایع را تغییر دهد .همچنین خواهان دیدار حضوری
بازنشستگان با استاندار فارس و رئیس کل دادگستری
استان هستیم .حتی اگر دولت قصد واگذاری مدیریت
مخابرات راه دور شیراز را داشته باشد ،ابتدا باید تکلیف
پرداخت سنوات و خسارت تاخیر و تادیه را مشخص کند.
دقایقی پس از تجمع ،مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری
فارس با معترضان مالقات کرد و وعده رسیدگی به
مطالبات آنها را داد.

 ۵سال زندان برای مرضیه امیری و باقی
متهمان پرونده هفتتپه
روز سه شنبه  8بهمن ماه ،امیر رئیسیان ،وکیل مرضیه
امیری و چند تن دیگر از متهمان پرونده هفتتپه در
گفتگویی گفت :حکم بدوی مرضیه امیری (خبرنگار) ده
سال و نیم حبس به اضافه شالق بود که توسط شعبه ۲8
دادگاه انقالب صادر شد .در تجدیدنظرخواهی ،پرونده به
دادگاه  ۳6تجدیدنظر ارسال شد که تمام اتهامات ایشان را
مصداق اجتماع و تبانی دانستند و همه بدون استثنا و
تمایزگذاری۵ ،سال حبس گرفتند .رئیسیان اضافه کرد:
اخیرا پرونده برای اجرای احکام ارسال شده است.

ادامه تجمع کارگران فصلی پروژه
آبرسانی سد گاران

جان باختن یک کارگر حین کار در اثر
ریزش آوار در معدن زغال سنگ
دستگران طبس
روز یکشنبه  ۲۲دی ماه ،رییس اداره صنعت ،معدن و
تجارت شهرستان طبس گفت :حسن غالمی حدود ۲۷
ساله از اهالی روستای هودر و کارگر معدن گلشانه در
منطقه معدنی بخش دستگرانِ طبس بود که حوالی ساعت
یک و ۳۰بامداد روز یکشنبه در حادثه ریزش تونل ،به علت
شدت جراحات جان خود را از دست داد .گزارش همچنین
افزود ،این حادثه مربوط به داخل تونل نبوده و بررسیها
نشان میدهد این اتفاق به دنبال بارندگی شدید شب
گذشته رخ داده و سبب ریزش ورودی تونل معدن شده که
در نتیجه آن این معدنچی جان خود را از دست داد.

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت
مخابرات راه دور شیراز
صبح روز یکشنبه  ۱۳بهمن ماه ،بازنشستگان معترض
شرکت مخابرات راه دور شیرازگفتند":بیش از  ۱۳سال از
وعدههایی که مدیران شرکت برای پرداخت مطالبات ما
دادهاند ،میگذرد .در این سالها تجمعهای متعددی را

روز یکشنبه  6بهمن ماه ،کارگران فصلی شرکت شایگان
مهر آپادانا در پروژه آبرسانی سد گاران در ادامه اعتراضات
خود به عدم پرداخت معوقات مزدی ،بار دیگر مقابل
فرمانداری مریوان دست به تجمع اعتراضی زدند .کارگران
می گویند :ما نزدیک به  ۱۰۰نفر هستیم که برای شرکت
شایگان مهر آپادانا در پروژه آبرسانی سد گاران کار
میکردیم اما نزدیک به  ۳ماه است که شرکت تعطیل و
معوقات مزدی کارگران که بین  ۴تا  6ماه است پرداخت
نشده است.

مصدومیت  ۲۴کارگر زن در اثر نشت گاز
منوکسید کربن از بخاری در شهر ماکو
روز چهارشنبه  ۲۵دی ماه ۲۴ ،کارگر زن طی یک حادثه
در اثر نشت گاز منوکسید کربن از بخاری مستقر در سالن
یک شرکت در شهر ماکو دچار مصدومیت شدند .بر اساس
این گزارش ،رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
آذربایجانغربی گفت :این  ۲۴بانوی مسموم شده در این
شرکت  ۲۵تا  ۳۰سال سن دارند که با عالیم سردرد،
سرگیجه و تهوع توسط اورژانس به بیمارستان منتقل
شدند.

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!
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تجمع اعتراضی کارگران
فاز  1۴پارس جنوبی

صبح روز یکشنبه  6بهمن ماه ،کارگران پیمانکاری فاز ۱۴
پارس جنوبی در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی
خود در محوطه کارگاه تجمع کردند .کارگران معترض
میگویند ۴ :ماه است که دستمزد نگرفتهایم و زندگی ما به
مشکل برخورده است .بارها به کارفرما مراجعه کردیم اما
پاسخی نگرفتیم و مجبور شدیم دست به تجمع بزنیم.
معاون فرماندار کنگان با تایید تجمع کارگران گفته است:
کارفرما وعده داده هفته آینده  ۲ماه از معوقات مزدی
کارگران را پرداخت کند.

 ۵ماه معوقات مزدی کارگران خدماتی و
فضای سبز شهرداری بندرلنگه
روز پنجشنبه  ۳بهمن ماه ،کارگران شهرداری بندرلنگه
گفتند :شهرداری مدعی است که مهمترین عامل پرداخت
نشدن مزدشان ،کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی در
شهرداری است .همچنین بخشی از بیمه کارگران به تامین
اجتماعی پرداخت نشده است .کارگران می گویند:در
منطقهای محروم با شرایط سخت ،مشغول خدمترسانی به
شهروندان هستیم اما مسئوالن شهری شهر بندرلنگه
فکری به حال ما نمیکنند .در شرایط فعلی اقتصاد کشور
که هر روز شاهد افزایش قیمت اجناس مصرفی و
غیرمصرفی هستیم ،نگران تامین هزینههای زندگی خود
شدهایم .توان خرید کاالی مصرفی روزانه خود حتی از
نمایشگاههای عرضه مستقیم کاال که محصوالت عرضه
شده را ارزانتر به فروش میرسانند را نداریم و شرمنده
خانوادهایمان هستیم.

در پی تداوم اعتراضات پرستاران دو ماه از
کارانۀ معوقۀ پرستاران مشهد پرداخت شد
روز دوشنبه  ۱6دی ماه ،پرستاری در مشهد گفت :در پی
وعده وزارت بهداشت و درمان در خصوص پرداخت بخشی
از معوقات به پرستاران ۲ ،ماه کارانه به حساب پرستاران
واریز شد .با این حال ،پرستاران مشهد همچنان  ۵ماه
کارانه از سال  9۷و  9ماه کارانه از سال  98طلب دارند.
پرستاران خواستار تعجیل مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی
مشهد نسبت به پرداخت  ۱۴ماه معوقات کارانهای خود
شدند.
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اعتصاب  ۸۰۰کارگرِ واحد تعمیرات

تجمع کارگران شرکت بهاوند باراد در

عدم پرداخت منظم دستمزدها در

پتروشیمی اروند در اعتراض به

اعتراض به اخراج کارگرانِ معدن

واحدهای تولیدی و مشکالت خانوادگی
و معیشتی کارگران

چگنگی احتساب مطالبات مزدی

روز چهارشنبه  ۲بهمن ماه ،کارگران شرکت پیمانکاری
بهاوند باراد در محوطه شرکت تجمعی برگزار کردند.
کارگران گفتند :تا امروز چهارشنبه حدود  ۲۰کارگر با
خاتمهی قرارداد شغلی بیکار شدهاند و این نگرانی وجود
دارد که تا پایان سال این رویه ادامه داشته باشد .چرا
اینگونه همکاران ما را اخراج میکنند؟! روز پنجشنبه ۳
بهمن ماه ،کارگران با تجمع در محل رستوران ،کار را
تعطیل کردند .کارگران می گویند :کارفرما به تعدادی از
آنها گفته است تا روز شنبه  ۵بهمن ماه ،جهت تسویه
حساب اقدام کنند تا بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
این اقدام موجب میشود حدود  ۳۰۰خانواده کارگری در ۲
ماه پایانی سال دچار آسیبهای جدی شوند و در منگنه
قرار بگیرند .این اواخر تصمیم گرفتیم انجمن

کارگران واحد تعمیرات پتروشیمی اروند از روز یکشنبه 6
بهمن ماه ،در اعتراض به رعایت نشدن حق تخصص در
تطبیق مشاغل ،دست از کار کشیده اند .کارگران معترض
گفتند :در طرح طبقهبندی مشاغل میان یک جوشکار یا
مکانیک که کارگر فنی محسوب میشوند با یک کارگر
خدماتی ساده فرقی در نظر گرفته نشده است در حالی که
در دیگر شرکتهای همجوار و زیرمجموعه هلدینگ خلیج
فارس ،نفرات فنی حق تخصص دریافت میکنند .این
کارگران همچنین به کسر اقساط وام که از دو قسط به باال
متغیر بوده و همچنین کسر دو قسط بیمه تکمیلی در فیش
حقوقی خود در ماه جاری ،معترض بوده و خواهان
تجدیدنظر در اینباره هستند.
روز چهارشنبه  9بهمن ماه ،اعتراض کارگران واحد
تعمیرات پتروشیمی اروند ،پس از  ۳روز خاتمه یافت .روز
یکشنبه  ۱۳بهمن ماه ،حدود  ۳۰۰نفر از کارگران
پیمانکاریهای پتروشیمی اروند ،شامل معراج گستر ،کیان
کارگر و کارگران شرکتی پیمانکاری که مسئولیت تهیه غذا
و امور آشپزخانه را برعهده دارد ،دست از کار کشیده و
اقدام به اعتصاب کردند .مدیران پتروشیمی اروند قصد
دارند ،قرارداد خود با پیمانکاران شرکتها را تبدیل به
قرارداد حجمی کنند که به این ترتیب امنیت شغلی
کارگران و برخی از مزایای مزدی آنها تحت تاثیر قرار
میگیرد.

خود را نیز از دست دادیم .روز دوشنبه  ۷بهمن ماه،
کارگران گفتند :درنهایت نتوانستیم مسئوالن را مجاب به
ادامه کار کنیم و تصمیم نهایی بر تسویه حساب گرفته شد
و کارگران در حال جمع کردن وسایل خود هستند .روز
دوشنبه  ۱۴بهمن ماه ،کارفرما به کارگران وعده داده برای
آنها رضایتنامهی شغلی صادر کند تا شاید بتوانند در
شرکتهای دیگر کار بگیرند .این کارگران که تعداد آنها
حدود  ۲۳۰نفر است ،ظاهراً طی نامهای به بیمه بیکاری
معرفی شدهاند.

تجمع کارگران پتروشیمی بندر امام با

مریوان :اعتراضات گسترده کارگران و

خواستِ یکسانسازی دستمزدها

پرداخت دو ماه حقوق

روز چهارشنبه  ۲بهمن ماه ،کارگران پتروشیمی بندر امام
خواستار تشکیل اتحادیه کارگری طبق ماده  ۵۱قانون
اشتغال مناطق آزاد و تجاری و یکسانسازی دستمزدها
شدند .مهمترین مطالبه کارگران پتروشیمی بندرامام ،رفع
تبعیض شغلی و یکسانسازی دستمزدهای کلیه نیروها
است .این درحالی است که در مواردی ۲ ،کارگر با کار
یکسان و مدرکهای تحصیلی مشابه به علت قراردادِ کاری
متعدد در مجموعه پتروشیمی بندر امام دستمزدهایی با
اختالفی در حد چند میلیون دریافت میکنند .در خاتمه
مقرر شد تا  ۴ماه آینده مطالبه کارگران بررسی شود و
نتیجه به اطالعشان برسد.

صنفی تشکیل دهیم اما نه تنها نتوانستیم از این
حق قانونی بهرهمند شویم ،بلکه امنیت شغلی

روز یکشنبه  6بهمن ماه ،کارگران معترض شهرداری
مریوان گفتند :در روزهای گذشته دستمزد تیرماه را گرفتیم،
همچنین برای مرداد ماه ،یک میلیون و پانصد هزار تومان
به عنوان علیالحساب به حساب کارگران پرداخت کردهاند.
درحال حاضر بدون احتساب دی و بهمن۴ ،ماه معوقات
مزدی پرداخت نشده داریم ،امیدواریم قبل از شب عید همه
مطالبات مزدی ما به همراه عیدی پرداخت شود .در ضمن
از سالهای  96و  9۷نیز اضافهکار و عیدی طلبکاریم.
استاندار کردستان وعده داد که به زودی معوقات مزدی
کارگران پرداخت میشود.

بر اساس گزارش روز دوشنبه  ۷بهمن ماه ،یک کارگر
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو گفت :اغلب کارگران
به علت عدم پرداخت منظم دستمزدها با مشکل رو به رو
هستند .طی این مدت از همه آشنایان قرض کردهایم .به
علت مشکالت خصوصیسازی این واحد تولیدی و پایین
بودن دستمزدها نسبت به هزینههای واقعی زندگی ،در
خانواده ما تفریح به کلی فراموش شده است .ما کارگران
همواره کمترین حقوق را بدون اعتراض دریافت میکنیم و
هر سال نسبت به سال گذشته سفرهمان کوچک و کوچکتر
میشود.

کارگران خدمات خانگی ایرلند شمالی در
واکنش به وضعیت اشتغال و دستمزد
اعتصاب کردند

به گزارش خبرگزاری ها ،روز جمعه  ۴بهمن ماه ،هزاران
کارگر خدمات خانگی ایرلند شمالی  NICSدر اعتراض
به شرایط کار و دستمزد دست به اعتصاب زدند و اعالم
داشتند :افزایش دستمزد معترضان به مدت  9سال کمتر از
تورم ساالنه بوده است .پیشتر اعضای این اتحادیه در
جوالی  ۲۰۱9نیز اعتصاب کرده بودند .کارمندان دفاتر
دامپزشکی ،بازرسان محصوالت گوشت ،دفاتر ،DAERA
کارمندان دادگستری و دادگاهها ،برخی مراکز تست خودرو
و  ...در اعتصاب امروز جمعه شرکت دارند .اتحادیه
کارمندان اعالم کرده که اعتصابات را تا زمان حصول
نتیجهای که مطلوب اعضای اتحادیه باشد ،ادامه خواهد
داد .خدمات خانگی ایرلند شمالی  NICSیکی از
بزرگترین کارفرمایان ایرلند شمالی است و بیش از ۲۳۰۰۰
دارد.
دائمی
کارمند

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست!
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عدم پرداخت  3ماه دستمزد و  1۰ماه حق

معوقات مزدی و اضافه کاریِ کارگران

بالتکلیفی هپکو در دریافت وام 3۰

بیمهِ کارگران خدماتیِ شهرداری رشت

شهرداری سقز

میلیاردی و نگرانی کارگران از عدم

روز سه شنبه یکم بهمن ماه ،یکی از کارگران معترض
مجموعه شهرداری سقز گفت :بعد از گذشت  ۳ماه ۲ ،ماه
از معوقات کارگران پرداخت شده و در حال حاضر  ۷ماه
اضافهکاری و یک ماه دستمزد طلبکاریم .در حال حاضر
حدود  ۷۰۰نفر در مجموعه شهرداری سقز مشغول کارند
که دستکم  ۷ماه اضافهکاری و یک ماه حقوق دی ماه
سال جاری خود را از کارفرما طلبکارند .عدم پرداخت به
موقع حقوق ،مشکالت معیشتی بسیاری برای خانوادههای
کارگران شهرداری سقز به وجود آورده که غیرقابل جبران
است.

پرداخت معوقات مزدی

روز پنجشنبه  ۳بهمن ماه ،جمعی از کارگران شهرداری
رشت گفتند :حدود  ۵هزار نفر در بخش خدماتی مناطق ۵
گانه شهرداری مشغول به کار هستند که دستکم در  ۳ماه
گذشته (آبان ،آذر و دی ماه) دستمزد دریافت نکردهاند .جدا
از دستمزد ،حق بیمه ما به تامین اجتماعی نیز پرداخت
نشده و در برخی ماههای سال دفترچههای درمانی برخی
کارگران فاقد اعتبار و غیر قابل تمدید و تعویض است .از
طرفی کارگران خدماتی به ویژه کارگران شیف شب (که
باید اضافهکاری آنها محاسبه و پرداخت شود) از دریافت
اضافهکاری محروم هستند .حقوق کارگران تنها یکبار در
سال افزایش پیدا میکند (سال جاری افزایش حقوق
نداشتهایم) و آن یکبار هم به گونهای تعیین میشود که به
هیچ وجه با هزینههای زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی
ندارد .

جان باختن یک کارگر معدنچی شاغل در
معدن  1۴-1۲شهرستان کوهبنان
شب جمعه  ۱۱بهمن ماه ،یک کارگر معدنچی شاغل در
معدن ذغالسنگ  ۱۴-۱۲شهرستان کوهبنان واقع در
استان کرمان ،بر اثر کشیده شدن دستگاه بونکر بر بدنش
جان خود را از دست داد .همکاران وی می گویند :حوادث
کار سلسلهوار چراغ خانههای زیادی را خاموش و
خانوادهای را بیسرپرست میکند .این بار نوبت به ایوب
مارندگانی رسید تا در روز جمعه برای اندک مزدی که در
روز استراحت نصیبش میشد ،جان خود را جهت چرخاندن
چرخ زندگیش از دست بدهد ،به کجا رسیدهایم که باید از
استراحت و تفریح در کنار خانواده بگذریم تا بتوانیم
زندگیمان را بچرخانیم .گویا این قصه غمبار و مرگ تلخ
معدنکاران از زمستان یورت گرفته تا معادن اشکلی زرند
کرمان و مرگهای تک نفره در سایر معادن زغالسنگ
این استان و سایر معادن و مدفون شدن کارگران در زیر
خروارها خاک همچنان ادامه دارد .نه کسی درد این
کارگران را فهمید و نه هیچ ارگان و یا نهادی پاسخگوی
مرگ تلخ و حوادث ناگوار و سخت این کارگران ،می باشد.
آیا باید همه کارگران در معادن چنین سرنوشتی داشته
باشند؟ آیا ما کارگران نباید طعم روزهای خوش و زندگی
در کنار خانواده را بچشیم؟

عدم پرداخت حقوق نیروهای خرید
خدمتی و حق التدریسها از سال ۹۷

روز شنبه  ۱۲بهمن ماه ،کارگران شرکت تولید تجهیزات
سنگین هپکو گفتند :کارگران دستمزد آذر و دی را هنوز
دریافت نکردهاند این درحالی است که پرداخت معوقات
کارگران به وام  ۳۰میلیارد تومانی اقتصاد مقاومتی بستگی
دارد که همچنان تعیین تکلیف نشده است .ما نگران
هستیم که عید شرمنده خانواده باشیم و نتوانیم از پس
هزینههای سنگین عید بربیاییم .چرا با وجود اینکه هپکو
دولتی شد ،حاضر نیستند مسئولیت این واحد تولیدی را
بپذیرند؟ ما نگران هستیم که مجدداً با واگذاری پایینتر از
ارزش واقعی مشکالتمان ادامه پیدا کند .این در حالی است
که آقازاده استاندار استان مرکزی ،چندی پیش در صفحه
توییتر خود نوشت :در آینده نزدیک هپکو به کنسرسیومی
از شرکتهای قدرتمند ایمیدرو واگذار میشود.

اخراج  ۲۰نفر از مهمانداران شاغل در
شرکت راهآهن رجاء با تغییر پیمانکار

روز یکشنبه  6بهمن ماه ،نماینده رژیم ازخمینی شهر در
مجلس شورای اسالمی  ،در نشست علنی مجلس ،گفت:
حقوق نیروهای خرید خدمتی و حقالتدریسها از سال 9۷
پرداخت نشده است ،لذا آموزش و پرورش باید هر چه
سریعتر برای این مهم فکری کند .همچنین رتبهبندی
معلمان بایستی شامل تمامی نیروهای آموزش و پرورش
شود .وی همچنین خطاب به رئیس جمهور افزود :با وجود
وقوع حوادث بسیاری همچون سیل ،آیا نباید هالل احمر
رئیس داشته باشد؟ تا کی هالل احمر باید به دلیل مسائل
و بحثهای جناحی بدون رئیس بماند.

روز یکشنبه  6بهمن ماه ،تعدادی از مهمانداران شرکت راه
آهن رجاء گفتند ۲۰ :نفر از مهمانداران شاغلِ با میانگین
سابقه  ۵تا  ۱۰سال ،به بهانه تاهل و دریافت حق
عائلهمندی و اوالد بیکار شدهاند .کارفرمای شرکت
پیمانکاری میگوید :برای کاهش هزینههای جاری ناچاریم
از مهمانداران مجرد که هزینههای کمتر و حقوق کمتری
به نسبت متاهلین دریافت میکنند ،استفاده کنیم .مسئوالن
راهآهن رجاء مشهد مدعی هستند که مسئولیتی در قبال
کارگران پیمانی ندارند به همین دلیل جدا از تعدیل ،آنها
پیگیر مطالبات مزدی و بیمهای کارگران نیز نیستند.

 ۴ماه معوقات مزدی کارگران شهرداری
الوند پرداخت نشده است

وعدهها مبنی بر اجرای قریبالوقوع
قانون تعرفهگذاری سالهاست ادامه دارد
روز سه شنبه یکم بهمن ماه ،جمعی از پرستاران خواستار
وضع بودجه جداگانه برای اجرای قانون تعرفهگذاری
خدمات پرستاری شدند و گفتند :سالهاست که وعدههای
مکرر وزارت بهداشت ادامه دارد ،اما در عمل هیچ اتفاقی
نیفتاده است ۱۳ ،سال است که در انتظار اختصاص بودجه
و اجرای قانون هستیم ،دیگر نمیخواهیم معطل وعدههای
بیسرانجام وزارت بهداشت بمانیم .در سال  ،9۳میرزابیگی
(معاونت پرستاری وزارت بهداشت)اعالم کرد که مشکل
تعرفههای پرستاری حل شده و بزودی با صدای بلند
اجرای آن اعالم میشود .اما سال  ،9۴شورای عالی بیمه
اعالم کرد وزارت بهداشت هیچگونه مستندی در مورد
برگزاری کارگروه تعرفه ارسال نکرده است.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

روز یکشنبه  ۱۳بهمن ماه ،کارگران شهرداری الوند در
استان قزوین گفتند :نزدیک به  ۳۰۰کارگر خدماتی و
فضای سبز هستیم که به صورت قراردادی و پیمانکاری در
قسمتهای مختلف ستادی و خدماتی شهرداری الوند
مشغول کاریم .معوقات مزدی کارگران خدماتی  ۲ماه و
کارگران فضای سبز  ۴ماه می باشد .یکی از کارگران می
گوید :به غیر از چند ماه مزد پرداخت نشده ،او و دیگر
همکارانش بابت مقدار معینی از حق بیمه نیز طلبکارند.
همچنین شهرداری الوند آگاهانه یا غیرآگاهانه از درج
عنوان واقعی شغلی کارگران خدماتی یا فضای سبز در
لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی خودداری میکند و در
نهایت این کارگرانندکه از این وضعیت در زمان
بازنشستگی با قانون مشاغل سخت و زیانآور زیان
میکنند.
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 ۶ماه دستمزد کارگران شهرداری منطقه

بیانیه اتحادیه جهانی صنایع در حمایت از

 ۸ماه دستمزد معوقه بیش از  ۸۰کارگر

یک اهواز پرداخت نشده است

کارگران پیمانکاری معدن چادرملو

شهرداری سی سخت

روز سه شنبه  8بهمن ماه ،عضو شورای شهر اهواز در
جلسه علنی این شورا گفت :کارگران پیمانکاری شهرداری
منطقه یک اهواز که تحت مسئولیت یک پیمانکار مشغول
به کار هستند دستکم  6ماه دستمزد پرداخت نشده دارند
که مربوط به سالهای  9۴و  9۵میشود .این کارگران طی
روزهای گذشته بارها در اعتراض به معوقات مزدی
پرداخت نشده خود ،دست به تجمع زده بودند .طی دو سه
روز گذشته عدهای از کارگران منطقه یک شهرداری اهواز
نیز با مراجعه به ساختمان شورای شهر پیگیر مطالبات
معوقه مزدی خود بودهاند .عضو شورای شهر اهواز می
افزاید :باید هرچه سریعتر مساله حقوق کارگران حل شود
زیرا حدود  ۵روز است که در برخی نقاط منطقه یک
شهرداری اهواز ،کار رُفت و روب انجام نمیشود.

به گزارش روز دوشنبه  ۱۴بهمن ماهِ ایلنا ،اتحادیه جهانی
صنایع ) (IndustriAllبا صدور بیانیهای ،خواستار
بازگشت به کار حدود  ۳۰۰کارگر پیمانکاری معدن چادرملو
در استان یزد شده است .در این بیانیه از مقامات دولتی
خواسته شده اطمینان حاصل کنند که این کارگران به سر
کار باز میگردند .این اتحادیه جهانی در عین حال خواستار
رسمی شدن این کارگران پیمانکاری شده است.

روز یکشنبه  ۲9دی ماه ،تعدادی از کارگران شهرداری سی
سخت واقع در استان کهکیلویه و بویراحمد گفتند :حدود
 8۰کارگر در مجموعه شهرداری سی سخت به صورت
مستقیم با سوابق باالی  ۱۵سال مشغول کارند .ما
سالهاست که زیر نظر شهرداری در بخش خدمات ،فضای
سبز ،موتوری و آتشنشانی به سختی کار میکنیم و در
تمامی این سالها شهردارانی که به ترتیب مدیریت شهری
را برعهده میگیرند ،در مقام کارفرما به تمامی تعهدات
مزدی خود عمل نکردهاند .کارگران معترض می افزایند :در
نتیجه استمرار این وضعیت ،دستمزد کارگران دیگر
پاسخگوی هزینههای زندگی نیست .در عین حال جدا از
دستمزد در خصوص بیمه تامین اجتماعی نیز مشکالتی
وجود دارد .مطالبات مزدی ما به بخشی از دستمزد ماههای
خرداد ،تا آذر ماه سال جاری مربوط میشود و حال به پایان
دی ماه نیز نزدیک میشویم .همچنین در زمینه پرداخت
حقوق معوقه و سنوات  ۲۰کارگر بازنشسته شهرداری که
طی سال  9۷و سال جاری بازنشسته شدهاند ،شاهد اتفاق
خاصی نبودهایم.

دامه بالتکلیفی
ِ
تعطیلی کارخانه قند فسا و ا
کارگران شاغل در این واحد تولیدی

روز شنبه  ۵بهمن ماه ،کارگران قند فسا در استان شیراز
گفتند :شرکتیها حدود  9۰نفر هستند که همگی به بیمه
بیکاری معرفی شدند اما بیش از  ۱۰۰نفر کارگر فصلی
برای تسویه حساب معرفی شدند که البته هنوز بیمه
بیکاری خود را دریافت نکردهاند .کارگران رسمی نیز حدود
 ۲۰تا  ۳۰نفر هستند که همچنان بالتکلیف هستند .برنامه
آینده نامشخص است ،قرار بر این است که مسئوالن
موضوع را بررسی کنند .زمزمههایی مبنی بر احتمال
بازگشت این کارخانه به دولت وجود دارد ،اگر این اتفاق
بیفتد برای ما کارگران ،عالیست.

جان باختن کارگر آب و فاضالب شهرستان
جورقان همدان به دلیل ریزش کانال در
حین کار
روز سه شنبه یکم بهمن ماه ،فرمانده انتظامی شهرستان
همدان گفت :یک کارگر شاغل در پروژههای شرکت آب و
فاضالب شهرستان جورقان عصر روز دوشنبه  ۳۰دی ماه،
در جریان عملیات اجرایی آب و فاضالب در یکی از
خیابانهای شهر به دلیل ریزش کانال و ماندن در زیر آوار
جان خود را از دست داد .

اعتراض معلوالن به عدم تحقق  ۸1درصد
از اعتباراتی که در قانون بودجه ۹۸
اعالم شده بود
روز سه شنبه یکم بهمن ماه ،جمعی از معلوالن گفتند :بعد
از گذشت  ۱۰ماه از سال ،دولت  8۱درصد از اعتباراتی که
در قانون بودجه  98برای اجرای قانون حمایت از افراد
دارای معلولیت مصوب کرده است را محقق نکرده است.
مطابق قانون بودجه سال ،98بابت اجرای قانون حمایت از
افراد دارای معلولیت ۱۱۰۰ ،میلیارد تومان باید پرداخت
میشد .درحالیکه با اتمام  ۱۰ماه از سال هنوز  889میلیارد
تومان از اعتبارات ،پرداخت نشده است .عدم تحقق وعده
رئیس سازمان برنامه و بودجه ،به معنای عدم بهبود اوضاع
معیشتی ،درمانی ،مراقبتی ،توانبخشی ،اشتغال ،مسکن و
تحصیل افراد دارای معلولیت است که با توجه به گرانی
بنزین و تورم سختتر نیز شده است .همچنین جمعی از
معلوالن در روز شنبه  ۵بهمن ماه ،با دردست داشتن
پالکاردهایی که در آن مطالباتشان مطرح شده بودحرکتی
اعتراضی برگزارکردند.

عدم جمع آوری زباله واکنش کارگران
شهرداری مریوان در اعتراض به عدم
دریافت حقوق
روز دوشنبه  ۲۳دی ماه ،کارگران شهرداری مریوان گفتند:
در اعتراض به عدم پرداخت  ۷ماه دستمزد ،دست از کار
کشیدیم و زبالههای شهری را جمع نکردیم .بر اساس این
خبر :کارگران مریوان هفته گذشته با تجمع در استانداری
کردستان خواستار توجه به وضعیت نامناسب خود شدند و
استاندار وعده داد که دستمزدها ظرف روزهای آینده
پرداخت شود .کارگران میگویند :فقط یک ماه پایه حقوق
گرفتیم و بعد از آن دیگر خبری از پرداخت حقوق نشد .روز
پنجشنبه  ۲6دی ماه ،کارگران شهرداری مریوان گفتند:
حقوق پایه تیرماه خود را دریافت کرده ایم و هماکنون 6
ماه دیگر معوقات مزدی پرداخت نشده داریم و امیدواریم
هرچه زودتر باقی مطالبات مزدی ما پرداخت شود .ما به
همه کس از صاحبخانه گرفته تا مغازهداران شهر بدهکاریم
و دیگر نمیتوانیم از هیچ کس ریالی قرض بگیریم.

اعتراض 13راننده معترضِ استیجاری
ماشینآالت راهسازی نسبت به عدم
پرداخت مطالبات معوقه
روز دوشنبه  ۲۳دی ماه ،یکی از رانندگان استیجاری
ماشینآالت راهسازی پروژه ساخت باند دوم جاده توره به
بروجرد گفت :حدود  ۱۳نفر به عنوان راننده کامیون ،لودر،
بولدزر ،میکسر و غلتک که مسئولیت جابجایی حمل بار،
هموار کردن جاده و ساخت و ساز را در پروژه ساخت باند
دوم توره به بروجرد برعهده دارند ،طی  ۴سال گذشته
موفق به دریافت همه صورت وضعیتهای مالی خود
نشدهاند .قرارداد این ماشینآالت سنگین از آبان ماه سال
جاری همزمان با متوقف شدن این پروژه عمرانی تمدید
نشده و آنها در این پروژه کاری برای انجام دادن ندارند.
طی هفتههای گذشته رانندگان به همراه سایر کارگران این
پروژه عمرانی تجمعاتی را در محل پروژه انجام دادهاند.

کارگر معدنچی در حین کار در معدن
زغالسنگ نگین طبس جان داد
روز دوشنبه  ۷بهمن ماه ،کارگران معدن زغال سنگ نگین
طبس گفتند :عصر روز شنبه  ۵بهمن ماه ،یک کارگر
اپراتورِ وینچ (نوعی دستگاه کِشنده واگنها در سطح
شیبدار) هنگامی که قصد تخلیه واگن در تونل شماره ۳
معدن زغال سنگ نگین را داشت به دالیل نامعلومی بین
سیم بکسل و حفاظ دستگاه وینچ گیر میکند بطوری که
در اثر آن جمجمه او شکسته میشود و به دلیل شدت
جراحات وارده از ناحیه سر ،جان خود را از دست می دهد.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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تجمع اعتراضی کارگران سد گاران مقابل

اعتراض کارگران پتروشیمی رجال و

مصدومیت  13کارگر در انفجار گاز در

استانداری سنندج

رسانه ای کردن مطالبات صنفی خود

کانکس محل استقرار کارگران در همدان

روز شنبه  ۲8دی ماه ،کارگران معترضِ شاغل در پروژه
آبرسانی سد گاران در سنندج گفتند :ما برای شرکت
شایگان مهر آپادانا در پروژه آبرسانی سد گاران کار
میکردیم ،اما نزدیک به  ۳ماه است که شرکت تعطیل و
معوقات مزدی کارگران پرداخت نشده است.
بر اساس این گزارش ،حدود  ۱۰۰نفر از کارگران پروژه
آبرسانی سد گاران ۴ ،تا  6ماه حقوق معوقه دارند و
تالشهایشان برای دریافت مطالبات خود تاکنون بینتیجه
مانده است .کارگران می گویند :در شرایط گرانی و
مشکالت معیشتی چطور میتوان با چند ماه حقوق معوقه
یک خانواده را اداره کرد؟ یکی از کارگران مریوان ،روز
یکشنبه  ۲9دی ماه ،گفت :ما کارگران پروژه سد گاران
فقط دستمزد یک ماه از سال  98را دریافت کردهایم و با
تعطیلی کارگاه و شرکت و دست از کار کشیدن کارگران
تقریبا  ۲ماه است بالتکلیف ماندهایم .وی درباره تجمع
کارگران گفت :موضوعی که برای ما روشن نیست این
است که چرا ادارات دولتی و نهادهای مسئول صدور مجوز
به شرکتها ،ضمانتنامه و تضمین تمام امور را از
شرکتها میگیرند جز ضمانت حقوق کارگران را؟ تنها
دلیل وضع موجود عدم انسجام و اتحاد جدی کارگران و
نبود تشکل مستقل برای پیگیری و تحقق حقوق از دست
رفته آنهاست.

تظاهرات کارگران آتشنشانی فرانسه به
درگیری با پلیس ضدشورش انجامید
به گزارش روز چهارشنبه  9بهمن ماه به نقل از یورونیوز:
هزاران آتشنشانان معترض با لباس کار در خیابانهای
مرکزی پاریس راهپیمایی خود را آغاز کردند .خواسته اصلی
آنها افزایش پاداش ماموریتهای اطفای حریق از  ۱9به
 ۲۵درصد است .تنها دقایقی پس از آغاز تظاهرات و
درحالیکه آتشنشانان معترض تالش کردند موانع پلیس را
برای ادامه راهپیمایی کنار بزنند ،این تجمع به خشونت
کشیده شد .دهها تن از معترضان در جریان این تظاهرات و
به دلیل برخورد نارنجکهای صوتی پلیس ،بهویژه از ناحیه
پا زخمی شدند .بر اساس این گزارش ،اعتراضهای
کارگران معموال در ساعات اولیه با آرامش به پیش میرود
و پس از چند ساعت در تقابل با خشونت پلیس ،درگیری با
پلیس آغاز میشود.

روز یکشنبه  6بهمن ماه ،جمعی از کارگران پتروشیمی
رجال واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفتند :در
سایر پتروشیمیهای منطقه ،بخشنامه یکسانسازی حقوق
و مزایای اقلیمی ،اجرایی شده ،اما تاکنون در رجال اقدامی
صورت نگرفته است .کارگران پتروشیمی رجال در حالی از
عدم اجرای بخشنامه یکسانسازی حقوق و مزایای اقلیمی
گالیه میکنند که در تیرماه  ،9۷مدیران منابع انسانی
شرکتهای پتروشیمی با یکدیگر توافق کردند که در جهت
ساماندهی مزایای اقلیمی و جایگزینی با سایر پرداختهای
متفرقه ناهماهنگ کنونی و یکسانسازی آن نسبت به
پرداخت فوقالعادههای بدی آب و هوا ،محرومیت از
تسهیالت زندگی و صعوبت شرایط محل زندگی ،قانون
طبقهبندی مشاغل را از یکم مرداد ماه سال  ،9۷اجرایی
کنند .کارگران معترض افزودند :عدم پرداخت تعطیل کاری
و جمعه کاری ،پرداخت پاداش عادالنه تولید و پاداش
بهرهوری نفت و تشکیل تشکل صنفی در درون شرکت ،از
جمله مسائل دیگری هستند که خواهان رسیدگی به آنها
هستیم.

عدم پرداخت ۴ماه معوقات مزدیِ
 ۲۷کارگر آب معدنی داماش

عصر روز سه شنبه  8بهمن ماه ،انفجار در کانکس محل
استقرار کارگران در میدان شهدای شهر همدان ۱۳ ،نفر را
راهی بیمارستان کرد .بر اساس این گزارش ،حال  ۲نفر از
کارگران که در داخل کانکس در حال استراحت بودند
وخیم گزارش شده است.

صدها هزار کارگر اندونزیایی در برابر
پارلمان این کشور دست به تظاهرات زدند

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز ،روز دوشنبه  ۳۰دی
ماه ،صدها هزار کارگر اندونزیایی در برابر پارلمان این
کشور دست به تظاهرات زده و به اصالحاتی که دولت قرار
است در قوانین کاری این کشور ایجاد کند ،اعتراض
کردند .دولت اندونزی از پارلمان این کشور خواسته تا
شماری از قوانین این کشور که به زعم جاکارتا مانع از
سرمایهگذاری میشود را اصالح کند« .جوکو ویدودو»،
رئیسجمهوری اندونزی ،گفته که اصالحات جدید حیاتی
است و از پارلمان خواسته طی  ۱۰۰روز آن را عملیاتی
کند.

آموزش جهت مبارزه با آسیب های فضای
روز جمعه  ۲۷دی ماه ،یکی از کارگران قراردادیِ کارخانه
آب معدنی داماش در استان گیالن گفت :حدود  ۲۷نفر از
کارگران آب معدنی داماش که متعلق به هلدینگ گروه
ملی است ،حقوق و مزایای ماههای مهر ،آبان ،آذر و دی
ماه سال جاری را دریافت نکردهاند .علیرغم پیگیریهایی
که انجام دادیم مسئوالن کارخانه میگویند که منابع مالی
کافی برای پرداخت حقوق ندارند؛ این در حالیست که مرتبا
برای کارخانه خرجهای غیرضروری انجام میشود .وی
افزود :این شرکت که در دل جنگلهای روستای توریستی
داماش واقع شده حدودا ۲۰کیلومتر با محل سکونت
کارگران فاصله دارد و با اینکه همه راههای منتهی به
کارخانه به دلیل بارش برف مسدود شده ،آنها روزانه این
مسافت را در روزهای تعطیل و غیرتعطیل برای تولید و
محافظت از کارخانه پیادهروی میکنند که این نشان دهندۀ
تعهد کارگران به کارخانه و محل کارشان است ،بنابراین
درست نیست که برای دریافت قانونیترین خواستههایشان
با بیاعتنایی کارفرما مواجه شوند.

مجازی در کارخانه آذرآب
روز شنبه  ۵بهمن ماه ،جلسه شورای اسالمی کار با رئیس
پلیس امنیت استان مرکزی و فرمانده انتظامی استان
مرکزی انجام شد .این جلسه در راستای پیگیری پرونده
پرسنل بازداشت شده و گالیهمندی از اتفاقات تلخی که در
مقابل شرکت آنهم شرکتی که به قول مسئولین در دوران
دفاع مقدس ،سازندگی و تحریم خدمات بسیاری به کشور
داشته ،صورت پذیرفت .سردار مفخمی شهرستانی در این
جلسه فریبکارانه مدعی شد که حفظ احترام ،حرمت و
کرامت انسانها به ویژه کارگران شریف را جزو خطوط
قرمز خود می داند و اذعان داشت :با مامورانی که از این
خطوط عبور کردهاند برخورد صورت گرفته است.

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!

زنده باد انقالب!
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برای آشنایی با دیدگاه ها و تحلیل
های چریکهای فدائی خلق ایران از
سایت های زیردیدن کنید:
www.siahkal.com
www.ashrafdehghani.com

برای تماس با چریکهای فدائی خلق
ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید:
BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX
"زماني که فردی به فردی دیگر آسيب جسمي وارد مي آورد،
آن هم آسيبي که به مرگ وی بيانجامد ،این را ما قتل غير عمد

آدرس پست الکترونیکی:

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

E-Mail:
ipfg@hotmail.com

مي ناميم؛ و هنگامي که شخص ضارب از پيش بداند که آسيب
قتل عمد مي ناميم .هنگامي که جامعه صد ها پرولتر را در چنان
وضعي قرار مي دهد که آنها به طور حتم به دام مرگي زودرس
و غير طبيعي مي افتند ،مرگي به همان اندازه ناشي از اعمال
خشونت که مرگ در اثر شليک گلوله و یا به ضرب شمشير ،وقتي
جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حيات محروم ساخته و
آنها را در شرایطي قرار مي دهد که در آن قادر به زندگي
کردن نيستند ،وقتي آنها را به زور چوب قانون مجبور مي سازد
که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتيجۀ اجتناب ناپذیر این
شرایط است فرا رسد؛ وقتي جامعه مي داند و به خوبي هم مي
داند که این هزاران نفر اجبارا قرباني این شرایط خواهند شد،
و با وجود این ،شرایط مربوطه را برقرار نگاه مي دارد ،این
عمل جامعه یک نوع قتل عمد است ،درست مثل قتل عمد توسط
یک فرد؛ قتلي پنهاني و خائفانه ،قتلي که هيچ کس نمي تواند

چریکهای فدائی خلق ایران

در قبال آن از خویشتن دفاع کند .قتلي که ظاهرا قتل نيست،
زیرا کسي قاتل را نمي بيند ،زیرا که مرگ این قرباني چونان
مرگي طبيعي به نظر مي آید چرا که در آن ،تعرض به عمل
آمده بيشتر ناشي از بي عملي ست تا انجام وظيفه .ولي در هر
حال در اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است "

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

برقرار باد جمهوری دمراتیک خلق به رهبری طبقۀ کارگر!

