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تجمع کارگران کارخانه آذرآب اراک

در باره زندگی رفیق شهید
محمد معصومخانی

سرسخن:
مبارزه برای آزادی کارگران
زندانی و رسالت طبقه کارگر
طبقه کارگر به دلیل نقش اش در تولید اجتماعی ،دشمن
اصلی سرمایه داران و سیستم سرمایه داری حاکم بر کشور
می باشد .به همین دلیل جمهوری اسالمی به مثابه رژیم
نماینده سرمایه داران داخلی و خارجی برای سرکوب مبارزات
این طبقه و کنترل امنیتی محیط کار به هر وسیله ای متوسل
شده و برای بازداشتن این طبقه از دست یابی به حقوق حقه
خویش ،از دست زدن به وحشیانه ترین شیوه ها نیز دریغ
نمی ورزد .به همین دلیل در طول عمر ننگین این رژیم بارها
شاهد اعمال ددمنشانه ای نظیر شالق زدن کارگران بوده
ایم آنهم به دلیل آن که خواستار حقوق اولیه خود و از جمله
مزد بیشتر شده اند و یا هجوم نیروهای مسلح به تجمعات
کارگران ،اخراج کارگران و گاه اخراج های دسته جمعی آنان
و همچنین بازداشت و زندانی کردن کارگران را شاهد بوده
ایم.
تجارب تاریخی مبارزات کارگران نشان داده اند که راه
رهائی طبقه کارگر از قید استثمار و سرکوب های دولت
حامی سرمایه داران با متشکل شدن این طبقه در حزب
سیاسی خود ،حزبی که ایدئولوژی مارکسیسم -لنینیسم
راهنمای آن می باشد ،هموار می گردد .اما رژیم دیکتاتور
جمهوری اسالمی امکان رشد و اعتال به مبارزات اقتصادی
کارگران نمی دهد و حتی از متشکل شدن کارگران در ارگان
های صنفی خود نیز جلوگیری می کند .بنابراین ،دیکتاتوری
حاکم مانع از متشکل شدن این طبقه در مسیری مسالمت
آمیز برای تشکیل حزب سیاسی خود می باشد .در چنین
اوضاعی عمده مبارزات کارگران روی مسائل اقتصادی آنهم
برای تأمین حداقل های زندگی متمرکز شده است و در این
مسیر یکی از شیوه های سرکوب کارگران ما توسط رژیم
ضد کارگری حاکم زندانی کردن کارگران مبارز می باشد.
به عنوان مثال و برای یادآوری می توان از مورد برجسته
هجوم نیروهای مزدور و مسلح رژیم به تجمع کارگران هفت
تپه و فوالد اهواز و کارگران مبارز اراک و دستگیری و زندانی
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کردن آنها نام برد.

روز چهارشنبه  ۷اردیبهشت ماه ،کارگران کارخانه آذرآب
اراک گفتند :ظرفیت تولید در کارخانه آذرآب طی یک سال
گذشته به حداقل رسیده و اخیرا با حدود  ۱۰درصد ظرفیت،
فعالیت تولیدی خود را ادامه میدهد .ظرفیت نیروی انسانی
آذرآب اراک زمانی به  ۳هزار کارگر میرسید ولی در حال
حاضر حدود هزار و  ۲۰۰کارگر در این واحد مشغول کارند.
مشکل عمده آذرآب کمبود منابع مالی و نداشتن پروژه برای
انجام کار است و از مجموع  ۶خطوط تولید کارخانه در حال
حاضر فقط یک خط فعال است .کارگران همچنین اعالم
داشتند که روز سهشنبه  ۶اردیبهشت ماه ،در محوطه کارخانه
دست به تجمع اعتراضی زده بودند .آذرآب در زمینه ساخت
پروژههای نیروگاهی ،پاالیشگاهی ،پتروشیمی و سیمان
و… فعالیت دارد که  ۳۳درصد از سهام آن طی سالهای
گذشته به بانک کشاورزی واگذار شده است که هیچ
تخصصی در این خصوص ندارد .کارگران آذرآب همچنین
گفتند :در حال حاضر مطالبات مزدی سال گذشته کارگران
تا بهمن ماه پرداخت شده و تنها حقوق اسفند  ۱۴۰۰و
فروردین ماه  ۱۴۰۱را طلبکاریم .مطالبات مزدی دیگری نیز
از سالهای گذشته طلب داریم .برای تحقق اهداف شرکت
و حضور شایسته در بازار تولید نیازمند تغییرات مالکیتی و
مدیریتی در کارخانه هستیم و امیدواریم دولت به این مسئله
ورود کند و با تغییر مالکیت این کارخانه از خصوصی به
دولتی به مرور به ظرفیت  ۱۰۰درصدی تولید و نیروی
انسانی در این واحد دست پیدا کنیم.

اعتصاب کارگران شرکت ناو رود
 ۲پتروپاالیش
روز پنجشنبه  ۱۵اردیبهشتماه ،کارگران شرکت ناو رود ۲
پتروپاالیش که یک هفته از رفتن به کار خودداری کردند،
همچنان در اعتصاب به سر میبرند .کارگران شرکت ناو رود
سایت  ۲پتروپاالیش ،سروش مهستان هم یک هفته است
که از رفتن به کار خودداری کرده و درگیر اعتصابات هستند.
اعتصاب کارگران شرکت فرادست انرژی زیما تحت نظر
شرکت سازه  ۲بهبهان ادامه دارد.

چریک فدائی خلق رفیق محمد معصوم خانی روز یکشنبه
 ۱۷فروردین ماه  ۱۳۵۴در حالی که تعدادی اعالمیه سازمان
چریک های فدائی خلق را با خود حمل می کرد توسط گشت
های کمیته به اصطالح ضد خرابکاری دستگیر و ضمن
انتقال به کمیته فورا تحت شکنجه های ددمنشانه دژخیمان
ساواک قرار گرفت و سرانجام در زیر شکنجه به شهادت
رسید.
رفیق معصوم خانی در زمان دستگیری دانشجوی دانشگاه
صنعتی در تهران بود و زندگی علنی داشت .ساواک در
شرایطی به شکنحه وحشیانه این رفیق و کشتن او در زیر
شکنجه پرداخت که با توجه به تأثیر مبارزه مسلحانه بر روی
توده ها و روی آوری آنها به سمت مبارزه ،دست اندرکاران
رژیم شاه مستأصل از این واقعیت حفظ رژیم خود را در
تشدید هر چه خشونت بارتر سرکوب و شدت دادن به
شکنجه انقالبیون اسیر جستجو می کردند .در این مقطع بود
که شاه جنایتکار تمام احزاب دولتی را منحل و حزب رستاخیز
را اعالم کرده و با وقاحت تمام گفته بود همه باید عضو این
حزب شوند یا کشور را ترک کنند .اما درست یک روز بعد از
اعالم این خطاب دیکتاتورمابانه ،سازمان چریکهای فدائی
خلق در روز دو شنبه  ۱۲اسفند  ۱۳۵۳با اعدام انقالبی
سروان یداهلل نوروزی ،فرمانده گارد دانشگاه صنعتی ضربه
بزرگی به اعالم قدرقدرتی رژیم زد .رژیم شاه که از درد این
ضربه به خود می پیچید ،پس از دستگیری رفیق معصوم
خانی که حدوداً یک ماه بعد صورت گرفت او را یکی از
چریکهای عمل کننده تیم اعدام فرمانده مزبور جا زد و
دستگیری این رفیق را به مستمسکی جهت قدرت نمائی
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مبارزه برای آزادی کارگران  ...از صفحه  1آنها به دلیل شرکت در مبارزات و اعتراضات کارگری برای دارند و روشن نیست که چه آینده ای در انتظارشان می باشد.
بهبود شرایط بسیار وخامت بار زندگی خود که همواره از سوی بر این اساس کارگران آگاه باید بکوشند تا آزادی کارگران
نیروهای امنیتی برای دستگیری کارگران مبارز و معترض
سرمایه داران و رژیم حامیشان جریان داشته و دارد ،ما شاهد زندانی و همه زندانیان سیاسی را در راس مطالبات خود قرار
شبانه به خانه آنها یورش می برند و با اعمال وحشیانه به
موج جدیدی از بازداشت فعالین کارگری در جمهوری اسالمی دهند و بکوشند تا این خواست با صدای بلند در جریان
دستگیری کارگران در مقابل چشم خانواده هایشان می
هستیم که همواره سعی در شرکت در مبارزات و اعتراضات اعتراضات جاری کارگری فریاد زده شود.
پردازند .بر این اساس زندان های رژیم جمهوری اسالمی
مبارزات اقتصادی طبقه کارگر مبارزه برحقی است که توسط
کارگری جاری در کشور داشته اند.
هیچوقت از وجود کارگران مبارز خالی نبوده است.
واقعیت این است که سرمایه داران زالو صفت حاکم و رژیم کارگران شرافتمند برای بقای انسانی خود صورت می گیرد.
هجوم به کسانی که تحت عنوان
واقعیت این است که سرمایه داران زالو صفت حاکم و رژیم حامیشان جمهوری اما واقعیت این است که بهبود
فعالین کارگری سعی در رساندن
واقعی زندگی طبقه کارگر تنها با
صدای اعتراض کارگران تحت استثمار اسالمی نه می خواهند و نه می توانند کوچکترین گامی در جهت رفع معضالت زندگی
نفی استثمار سرمایه داران ممکن
شدید و ستم های ناگفته به گوش کارگران بردارند .نگاهی به افزایش سرسام آور بهای ارزاق عمومی و چند برابر شدن
است .امروز در شرایطی که رنجبران
دیگران می باشند ،یکی دیگر از قیمت نان بار دیگر بروشنی نشان داد که سرمایه داران حاکم جهت پر کردن جیب
فریاد می زنند"ما گرسنه ایم" و
اقدامان ضد کارگری رژیم حاکم می
باشد .در این مورد آخرین خبرها به های گشاد خود حتی از دزدیدن همان نان باقی مانده در سفره کارگران نیز کوتاهی سردمداران دزد و فاسد جمهوری
روزهای قبل از  ۱۱اردیبهشت ،روز نمی کنند .توجه به سقوط روزمره بخش هر چه بزرگتری از کارگران به قعر مرداب اسالمی در بهشتی که برای خود
جهانی کارگر بر می گردد .درست به فقر خود موید همین واقعیت می باشد .همین امر مبارزات کارگری را تشدید نموده و ساخته اند غوطه می خورند ،بیش از
منظور جلوگیری از برگزاری چنین از طرف دیگر سرکوب وحشیانه این مبارزات را در دستور دیکتاتوری حاکم به مثابه هر وقت دیگری نابودی سیستم
روزی به نام کارگر ،نیروهای سرکوبگر حافظ وضع موجود قرار داده است .در چنین شرایطی ما با خیل بزرگی از فعالین سرمایه داری حاکم بر ایران به
جمهوری اسالمی و در راس آنها کارگری زندانی و اسیر در چنگال رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی مواجه هستیم .ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده
کارگران آگاه باید بکوشند تا آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی را در راس است .این ضرورت ،سرنگونی
وزارت جهنمی اطالعات تهاجم
سازمان یافته ای را به فعالین کارگری مطالبات خود قرار دهند و بکوشند تا این خواست با صدای بلند در جریان اعتراضات جمهوری اسالمی به مثابه گام اول
برای رهائی از نظام ظالمانه سرمایه
سازمان دادند .آنها با احضار و تهدید جاری کارگری فریاد زده شود.
داری را در مقابل کارگران آگاه و
فعالین کارگری تالش کردند مانع
حامیشان جمهوری اسالمی نه می خواهند و نه می توانند
روشنفکران انقالبی متعلق به این طبقه قرار داده است .لذا
برگزاری جشن روز جهانی کارگر بطور مستقل و جدا از کوچکترین گامی در جهت رفع معضالت زندگی کارگران
آنها باید بکوشند با تشکیل گروه های سیاسی -نظامی در
برنامه های جمهوری اسالمی گردند .اما علیرغم همه این بردارند .نگاهی به افزایش سرسام آور بهای ارزاق عمومی و
این جهت گام بردارند.
ترفند ها دست اندرکاران ضد کارگر رژیم قادر به جلوگیری چند برابر شدن قیمت نان بار دیگر بروشنی نشان داد که
باید دانست که رهائی کل توده های تحت ستم
از برگزاری مراسم روز کارگر نشدند و تجمعات کارگری به سرمایه داران حاکم جهت پر کردن جیب های گشاد خود
ایران در گرو رهبری انقالب توسط طبقه کارگر
مناسبت  ۱۱اردیبهشت روز جهانی کارگر در شهرهای حتی از دزدیدن همان نان باقی مانده در سفره کارگران نیز
متشکل و آگاه به ایدئولوژی طبقاتی خویش است
مختلف در ابعاد و به اشکال گوناگون برگزار شد .این بار ،کوتاهی نمی کنند .توجه به سقوط روزمره بخش هر چه
وزارت اطالعات اقدام به احضار و بازداشت فعالین کارگری بزرگتری از کارگران به قعر مرداب فقر خود موید همین که تنها در پروسه یک مبارزه مسلحانه توده ای
که در فعالیت برای برگزاری چنین تجمعاتی نقش داشتند ،واقعیت می باشد .همین امر مبارزات کارگری را تشدید نموده که آغازگرش همین گروه های سیاسی -نظامی
نمود.
و از طرف دیگر سرکوب وحشیانه این مبارزات را در دستور می باشد ،امکان تحقق دارد .در این مسیر تلفیق
بر اساس گزارشات منتشر شده وزارت اطالعات بعد از  ۱۱دیکتاتوری حاکم به مثابه حافظ وضع موجود قرار داده است .مبارزه اقتصادی با مبارزه سیاسی طبقه کارگر
اردیبهشت (روز جهانی کارگر) تعداد زیادی از فعالین کارگری در چنین شرایطی ما با خیل بزرگی از فعالین کارگری زندانی امری الزم و ضروری است و از این رو مبارزه
که بدون اعتنا به تهدیدات وزارت اطالعات در جهت شکل
و اسیر در چنگال رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی مواجه برای آزادی کارگران زندانی با شعار "کارگر
دادن این تجمعات اقدام کرده و یا در آنها شرکت داشتند را
هستیم .مسلم است که با توجه به ماهیت کارگر ستیز زندانی آزاد باید گردد!" ،باید یکی از مطالبات
احضار و از میان آنها تعدادی را بازداشت نمود .به این ترتیب
دیکتاتوری حاکم و شرایط حاکم بر زندانهای جمهوری مبارزاتی کارگران ما باشد.
جدا از پرونده سازی برای کارگران معترض و زندانی کردن اسالمی ،کارگران زندانی در شرایط زیستی نامناسبی قرار

تجمع اعتراضی کارگران واحد خدمات و فضای سبز شهرداری شوش

تجمع نیروهای شرکتی مخابرات گیالن

روز یکشنبه  ۱۱اردیبهشت ماه ،تجمع اعتراضی کارگران واحد خدمات و فضای سبز شهرداری
شوش با همراهی کارگران موتوری ،آتش نشانی و سایر همکاران ادامه یافت .کارگران می گویند:
ما کارگران هر ماه مطالبات خود را سه تا چهار ماه با تاخیر دریافت کردهایم .از

در اعتراض به اخراج همکارانشان

مسئوالن استانی و شهرستانی انتظار داریم به مشکالت شهرداری شوش ورود
کنند تا در نتیجه آن مشکالت شهر و در کنار آن کارگران خاتمه پیدا کند .در ادامه
این اعتراضات روز دوشنبه  ۱۲اردیبهشت ماه ،یکی از کارگران شهرداری شوش از ادامه اعتراض
خود و همکارانش خبر داد و گفت :بعد از گذشت  ۹روز از آغاز اعتراض کارگران شهرداری شوش،
مسئوالن شهرستان شوش هنوز پیگیر مطالبات کارگران نیستند .مهمترین خواسته کارگران
پرداخت سه تا چهار ماه معوقات حقوقی سال گذشته و جاری و تضمین امنیت شغلی شان می
باشد.

روز یکشنبه  ۴اردیبهشت ماه ،نیروهای شرکتی مخابرات گیالن در اعتراض به
اخراج چند تن از همکاران خود پس از اتمام قرارداد و همچنین وضعیتِ قرادادهای
خود دست از کار کشیده ومبادرت به تجمع کردند .این نیروها همچنین به اجرا
نشدن صحیح طرح طبقهبندی مشاغل مخابرات معترض هستند .شرکت متعهد
شده بود که با اصالح و تایید نمایندگان کارگری و اداره کار اقدام به انعقاد قرارداد
کند .حال با گذشت  ۶ماه از صورتجلسات و تعهدات مخابرات منطقه و شرکت
پیمانکار (شسکام) ،نه تنها اصالحات الزم در قرارداد انجام نشده ،بلکه در اقدامی
عجیب و خالف قوانین کار با اعمال فشارهایی نظیر جا به جا کردن نیروها ،اخراج
و تهدید پرسنل ،جانشین جدید مدیر منطقه سعی در انعقاد اجباری قراردادها دارد.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
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در بارۀ زندگی رفیق معصوم خانی  ....از صفحه 1
در همین راستا روزنامه های رژیم وابسته به امپریالیسم شاه در  ۲۳فروردین ماه
اطالعیه ای از ساواک منتشر کردند که در آن اعدام انقالبی سروان نوروزی را به
رفیق معصوم خانی نسبت داده و مدعی شدند که "یکی از مسئوالن ترور سرگرد
نوروزی در زدو خورد با مامورین مجروح شد و حال او وخیم است" .در رابطه با این
ترفند حیله گرانه ساواک شاه ،سازمان چریکهای فدائی همان زمان با صدور اطالعیه
ای ادعا های ساواک را افشاء کرده و اعالم کرد که" :بدین وسیله صریحا اعالم
میداریم که اعدام انقالبی «سروان نوروزی» مزدور توسط یک واحد از رزمندگان
حرفه ای سازمان ما اجرا شده و در هنگام عمل اعدام ،رفیق معصوم خانی و سه
رفیق دیگر او از برنامه عملیاتی اطالعی نداشتند و حتی رسما به صورت کادر های
تحت آموزش سازمان نیز در نیامده بودند"(.نبرد خلق شماره  ۶اردیبهشت )۱۳۵۴
این اطالعیه به روشنی اهداف ساواک شاه را افشاء ساخت و نشان داد که رفیق
معصوم خانی اصال مسلح نبوده که در حین درگیری زخمی شود و بر اساس ادعای
ساواک "حال او وخیم" باشد .با این حال ساواک با حیله ای که به کار برده بود
سعی کرد از نظر خودش نشان دهد که یک ماه بعد از اعدام انقالبی سروان نوروزی
مسببین این عمل را شناسائی و دستگیر کرده است .به این نحو دستگاه سرکوب و
شکنجه شاه ضمن قدرت نمائی جنایت کشتن رفیق معصوم خانی در زیر شکنجه را
به درگیری در حین دستگیری نسبت داد و سعی کرد دستان آغشته به خونش را
پاک جلوه دهد.
واقعیت این بود که رفیق معصوم خانی از دانشجویان هوادار سازمان در دانشگاه
صنعتی -که در جمهوری اسالمی دانشگاه شریف واقفی نامیده می شود  -بود که
تازه در ارتباط مستقیم با سازمان قرار گرفته و همچون تعدادی از دوستانش در
این دانشگاه تحت مسئولیت رفیق محمد رضا یثربی ،یکی از اعضای شورای عالی
سازمان و در دسته او فعالیت می کرد.
رفیق معصوم خانی در خانواده ای مرفه در یزد متولد شده بود ولی چون پدرش
دراداره فرهنگ کار می کرد الزاما با ماموریت های پدرش محل زندگی او نیز تغییر
می کرد .به همین دلیل هم چون پدرش چند سالی رئیس فرهنگ خراسان شد وی
نیز همراه خانواده سالهائی را در مشهد زندگی کرد و بخشی از دوران دبستان خود
را در این شهر گذراند .با انتقال پدر به تهران ،او به دبستان شهریار تهران رفت و
دوران دبیرستان را در دبیرستان البرز تمام کرد .محمد معصوم خانی رفیقی با استعداد
و آگاه بود به طوری که در امتحانات کنکور نفر دهم شد و سپس وارد دانشگاه
صنعتی گردید .در رابطه با استعدادهای رفیق معصوم خانی از جمله باید از مسلط
بودن او به زبان انگلیسی یاد کرد .او در همان سنین اولیه جوانی چند کتاب در زمینه
اقتصاد سیاسی و دانش سیاسی ترجمه کرده بود.
رفیق معصوم خانی در اسفند سال  ۴8در جریان اعتراضات به افزایش قیمت بلیط
اتوبوس های شرکت واحد در حالیکه در دبیرستان البرز تحصیل می کرد در این
حرکت شرکت داشت .رفیق یکبار هم در آبان  ۵۳توسط گشت های امنیتی رژیم
شاه دستگیر شده بود و در زمان دستگیری ماموران ساواک در کالسورش دو اعالمیه
از سازمان چریکهای فدائی خلق پیدا کرده بودند .اما او در بازجوئی های خود گفته
بود که از وجود این اعالمیه ها اطالعی نداشته و احتماال در دانشگاه کسانی آنها را
در کالسور وی قرار داده اند .مقاومت وی روی این حرف با توجه به اینکه یکی از
اقوامش (سرلشگر معصومی) نفوذ زیادی در ساواک داشت باعث شد که پس از یک
هفته آزاد شود.
شهادت رفیق معصوم خانی در زیر شکنجه های وحشیانه دژخیمان ساواک شاه از
یک طرف حد وحشیگری های بازجویان ساواک را آشکار می کند و از طرف دیگر
مقاومت تحسین برانگیز و شکوهمند این رفیق کمونیست را نشان می دهد که تا
آخرین لحظه زندگی بر پیمانی که با کارگران و ستمدیدگان بسته بود پایدار ماند.
یاد رفیق محمد معصوم خانی گرامی و راهش پر رهرو باد!
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تجمع کارگران شهرداری شوش در اعتراض به
عدم پرداخت  3ماه دستمزد

روز دوشنبه  ۵اردیبهشت ماه ،کارگران شهرداری شوش در پیگیری مشکالتی که برایشان
ایجادکرده اند ،در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارگران معترض که تحت مسئولیت چند پیمانکار به صورت قراردادی در بخشهای عمران،
تاسیسات ،آتشنشانی ،خدمات و فضای سبز مشغول کار هستند ،میگویند ۳ :ماه حقوق معوقه
طلبکاریم در عین حال هیچ مسئولی در استان پاسخگو مطالباتمان نیست .درحالیکه هر چند
ماه یکبار بخشی از مطالباتمان پرداخت میشود ،نمیتوانیم معاش خانوادههایمان را تامین کنیم
و گرانی امانمان را بریده است .بیشتر از این کارگران تحمل بیپولی را ندارند.
این تجمع اعتراضی در روز  ۷اردیبهشت ماه نیز ادامه یافت کارگران می گویند  ۳ماه حقوق
عقب افتاده ما پرداخت شود تا بتوانیم مایحتاج خانواده را تامین کنیم .مدیران شهرداری شوش
به جای رسیدگی به مطالبات بر حق کارگران دستور دادند که مزایای پرسنلی و دستمزد ها
کارگران کاهش پیدا کند .امری که باعث شد بار دیگر در روز پنجشنبه  8اردیبهشت کارگران
در محوطه شهرداری دست به تجمع اعتراضی بزنند.
همچنین صبح روز شنبه  ۱۰اردیبهشت ماه ،کارگران مجموعه شهرداری شوش ،از تجمع
اعتراضی خود مقابل ساختمان فرمانداری و اداره کار شهرستان شوش خبر دادند .کارگران
گفتند :امر وز ششمین روز هفته است که برای بیان مطالباتمان به فرمانداری شهرستان شوش
مراجعه کردیم اما موفق به گفتگو با مسئوالن نشدیم لذا اعتراض صنفی خود را به اداره کار
شهرستان انتقال دادیم که بازهم نتیجه نداد.

روز جهانی کارگر و وضعیت اسفبار معیشتی
کارگران شهرداری کوت عبدهلل
روز یکشنبه  ۱۱اردیبهشت ماه ،کارگران شهرداری کوت عبداهلل گفتند :در روز جهانی کارگر
از ما بنویسید که  ۳ماه به  ۳ماه حقوق میگیریم .ما که دیگر حتی نسیه هم نمیتوانیم خرید
کنیم چون چوب خطمان پُر شده است .از ما بگویید که کار میکنیم و مجبوریم جورِ کمبودِ
بودجهی شهرداری را هم بکشیم .در روز اول ماه مه ،روز جهانی کارگر دنبال این بودیم که
حقوق سه ماه معوقهی خود را که در دستِ دو پیمانکار است ،بگیریم .کارمان به جایی رسیده
که از مردم بخواهیم تا فطریههایشان را به حساب ما بریزند! در این مدت به حدی بیپول
شدهایم که به همه مقروض هستیم.

مصدومیت  1۰کارگر در اثر آتشسوزی در یک شرکت تولیدی
در شاهین شهر اصفهان
شب جمعه  ۹اردیبهشت ماه ،سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت ۱۰ :نفر از کارگران
در رده سنی  ۳۲تا  ۴۴سال دچار دودگرفتگی شدهاند که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان
گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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در سازمان فنی و حرفهای کشور ،به شکلهای مختلف از
دستمزد پایین گرفته تا عدم پرداخت اضافهکاری و اجبار به
انجام کارهایِ خارج از وظیفه ،تحقیر میشویم.

تجمع اعتراضی کارگران فصلی
نیشکر هفتتپه

تجمع کارگران شهرداری کوت عبداهلل در
مقابل شهرداری و فرمانداری

روز دوشنبه  ۵اردیبهشت ماه ،جمعی از کارگران مجتمع
کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در اعتراض به تمدیدنشدن
قراردادهای کاریشان ،در محوطه این شرکت تجمع
کردند.این کارگران در پایان فصل برداشت نیشکر ،عمال تا
بیش از  ۶ماه بیکار میشوند.

تجمع کارگران مجتمع تفریحی
غار علیصدر
به گزارش ایسنا ،روز پنجشنبه  ۱۵اردیبهشتماه ،جمعی از
کارگران بومی مجتمع تفریحی و توریستی غار علیصدر
همدان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات شغلی دست
به تجمع اعتراضی زدند.

روز چهارشنبه  ۷اردیبهشت ماه ،کارگران شهرداری کوت
عبداهلل گفتند :بیمهی برخی از ماهها با وجود اینکه کامل سرِ
کار بودهایم ناقص رد شده است و معلوم نیست با این
وضعیتِ رد شدنِ بیمهها تا کی باید کار کنیم و اصال
میتوانیم روزی بازنشسته شویم یا نه؟! همچنین برای
پیگیریِ حقوق خود مقابل شهرداری و فرمانداری رفتیم اما
موفق به مالقات با مسئوالن نشدیم .از روز بیستم برج
دوازده ،پیمانکار جدید هنوز حقوق کارگران را پرداخت نکرده
است .وی علت عدم پرداختِ حقوق را عدم عقد قرارداد با
شهرداری میداند و میگوید هر زمان شهرداری با من
قرارداد ببندد حقوقها را پرداخت میکنم .حاال ما بین
پیمانکار قبلی و جدید گیر افتادهایم ،نه از پیمانکار قبلی
حقوق گرفتیم و نه از پیمانکار جدید.

کشته شدن یک کولبر دیگر توسط
مزدوران جنایتکار رژیم

مصدومیت کارگر پیمانکاری نیشکر هفت
تپه حین انجام جوشکاری در اثر سقوط
روز یکشنبه  ۱۱اردیبهشت ماه ،یک کارگر پیمانکاری به
نام سیدرضا حسینی در مجتمع نیشکر هفت تپه حین
جوشکاری دستگاه پَن پُخت شکر زرد از ارتفاع  8متری
سقوط کرد و به شدت مصدوم شد .بر اساس این گزارش،
نیروهای عملیات پس از حضور در محل ،وی را به بیمارستان
مافی شوش انتقال دادند.

تجمع نیروهای فنی و حرفهای کشور در
اعتراض به حقوق و دستمزد
روز سهشنبه  ۶اردیبهشت ماه ،جمعی از نیروهای فنی و
حرفهای کشور در اعتراض به حقوق و دستمزد خود مقابل
ساختمان وزارت کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند .معترضین
میگویند :دستمزد نیروهای فنی و حرفهای کشور با سابقهی
باالی ۲۰ - ۱۵ساله  ۳و نیم تا  ۵میلیون تومان است.
رفاهیات کارکنان سازمان فنی و حرفهای از مربی گرفته تا
کارمند اداری و حراست ،فاجعه است و اکثر نیروها دچار
مشکالت شدید معیشتی هستند .ما تحصیالت باالی فوق
لیسانس تا دکترا داریم اما با حقوقمان هزینهی تحصیل
فرزند خود و خرج روزمره را هم نمیتوانیم پرداخت کنیم.
این نیروها ضمن اعتراض به بیمه تکمیلی «آرمان»
میگویند :این بیمه پایینترین اشل را بین بیمههای تکمیلیِ
دیگر دارد و نمیتواند پاسخگوی نیاز درمان ما باشد .با کار
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خدماتی که به عنوان پاکبان کار میکنند ،بهترین سالهای
عمر خود را در شرایط سخت محیط کار با حداقل دریافتی
میگذرانند و دچار انواع بیماریهای روحی و جسمی شدهاند
اما به دلیل شرایط سخت کار نه فرصتی برای پیگیری درمان
دردهای خود دارند و نه انگیزهای برای ادامه کار .در آخرین
پیگیری که در روز چهارشنبه  ۷اردیبهشت ماه ،در مراسمی
که شهرداری برای افطاری کارگران به مناسبت هفته کارگر
ترتیب داده بود ،کارگران بعد از صرف افطاری و نشنیدن
پاسخ قانع کننده از سوی مسئوالن شهری به نشانه اعتراض
به بدعهدی مسئوالن شهری ،محل برگزاری مراسم را ترک
کردند .

تجمع اعتراضی کارگران
معدن زغال سنگ گلندرود
صبح روز چهارشنبه  ۷اردیبهشت ماه ،کارگران معدن زغال
سنگ گلندرود در اعتراض به تبدیل وضعیت استخدامی خود
تجمع اعتراضی برپا کردند .کارگران میگویند :مدیران
شرکت سرمایهگذاری (به اصطالح راهبر تجلی) هیچ توجهی
به مخالفت ما کارگران دائمی معدن گلندرود برای پیمانی
شدن ندارند .در روزهای گذشته برخی مسئوالن و مدیران
قول همکاری و عقد قرارداد با شرکت تهیه تولید را به
کارگران داده بودند که محقق نشد و روز چهارشنبه عوامل
پیمانکار برای متقاعد کردن کارگران برای عقد قرارداد به
کارگاه فرستاده شده بودند که در نتیجه آن کارگران برای
چند ساعت در محل نهارخوری دست به تجمع اعتراضی
زدند و در ادامه ،هم مسئوالن شرکت پیمانکار و هم مدیران
معدن زغال سنگ گلندرود برای تصمیمگیری به ساختمان
اداری در روستای گلندرود مراجعه کردند.

تجمع اعتراضی مردم روستای سراوان
به گزارش ههنگاو ،بامداد روز شنبه  ۱۰اردیبهشت ماه ،یک
کولبر جوان به نام صفر سبحانی اهل روستای "دوریسان"
از توابع پاوه ،در حین کولبری در مرز نوسود با شلیک مستقیم
نیروهای هنگمرزی به قتل رسید .صفر سبحانی متاهل و
پدر دو فرزند خردسال است .وی چندی پیش با انتشار مطلبی
اعتراضی در شبکههای اجتماعی ،نسبت به بستن مرزها
واکنش نشان داده و نوشته بود :امیدوارم این سختگیریها
را کنار بگذارید تا مردم نان در سفره داشته باشند .

کارگران شرکتی شهرداری تبریز خواستار
عقد قرارداد دائمی شدند
روز شنبه  ۱۰اردیبهشت ماه ،یکی از کارگران شرکتی
شهرداری تبریز گفت :حدود یک هزار و  ۷۵۳کارگر تحت
مسئولیت  ۲۷پیمانکار طرف قرارداد با سوابق کاری باال در
سختترین شرایط و آالیندگی در ده منطقه شهر تبریز
مشغول کارند که سالهاست به دنبال تبدیل وضعیت
استخدامی خود از موقت به قرارداد دائمی هستند .کارگران

به گزارش انتخاب ،روز پنجشنبه یکم اردیبهشت ماه،
شماری از اهالی روستای سراوان واقع در شهرستان رشت،
برای دوازدهمین روز متوالی در اعتراض به دفن غیر
بهداشتی زباله و انباشت چندین ساله پسماند در مناطق
جنگلی این روستا دست به تجمع اعتراضی زدند .معترضین
می گویند :تا زمانی که ارگان های متولی به وعده
های خود مبنی بر ممنوعیت ورود زباله به
جنگلهای سرسبز سراوان عمل نکنند ،به
اعتراض خود ادامه خواهیم داد ،چرا که این معضل
نه تنها حیات محیط زیست منطقه را به خطر
انداخته است ،بلکه تهدیدی جدی برای سالمتی
هزاران فرد ساکن در این منطقه محسوب میشود.
وجود حجم زیاد زبالهها ،شیرابهها ،حشرات و مگس های
فراوان منجر به ابتالی برخی از ساکنین به بیماریهای
پوستی شده است .قریب به  ۴۰سال است که زبالههای شهر
رشت و چندین شهر دیگر استان گیالن به روستای سراوان
منتقل میشود ،به طوری که منابع خبری رسمی ،ارتفاع
زبالهها در این منطقه را  ۹۰الی  ۱۱۰متر عنوان می کنند.

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!

ماهنامه کارگری
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تجمع کارگران شرکت شکوفا صنعت مقابل

افزایش مستمری سال جدید هستیم .باید هرچه سریعتر،
احکام حقوقی جدید صادر شود .اجرای ماده  ۹۶قانون تامین
اجتماعی و دستمزد شایسته ،حق بازنشستگان است.
بازنشستگان معترض در عین حال ،خواستار ارائه خدمات
درمانی رایگان ،تسهیالت رفاهی مکفی و برخورداری از حق
مشارکت در تامین سرنوشت شدند .آنها میگویند :برای
اجرای باقیمانده متناسبسازی سال قبل و بهبود وضعیت
سازمان تامین اجتماعی ،دولت باید نسبت به پرداخت
بدهیهای خود اقدام کند.

روز پنجشنبه  8اردیبهشت ماه ،چند صد نفر از کارگران
شرکت شکوفا صنعت در اعتراض به عدم پرداخت حقوق
خود ،مقابل استانداری کرمان تجمع کردند .این شرکت که
در صنعت فوالد و در زمینه ساخت تجهیزات صنعتی فعالیت
دارد ۹۰۰ ،کارگر مستقیم دارد که تعداد پرسنل آن با
پیمانکاریها به  ۱۵۰۰نفر میرسد .مدیرعامل شرکت شکوفا
صنعت میگوید :علت تاخیر در پرداخت حقوق به عملکرد
سلطان فوالد ایران برمی گردد .ایشان تعهدات خود را در
مقابل شرکت ما انجام نداده اما توانسته از بدهکار به طلبکار
تبدیل شده و حسابهای شرکت را بلوکه کند .در نتیجه
نتوانستهایم حقوق پرسنل را پرداخت کنیم.

تجمع اهالی جوشقان قالی و کامو

استانداری کرمان

اعتصاب کارگران پروژهای شرکت IGC
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روز چهارشنبه  ۱۴اردیبهشتماه ،شماری از ساکنین شهر
جوشقان قالی و کامو واقع در استان اصفهان در اعتراض به
فعالیت های مخرب معدن آهن نزدیک به این منطقه تجمع
کردند .به گفته ساکنین محل ،این معدن آهن با انفجارات
خود اکوسیستم منطقه جوشقان قالی و کامو و در نهایت
زندگی مردم را به خطر انداخته است .معترضان همچنین
خواستار توقف فعالیت معدن آهن در ارتفاعات و بروی
سرچشمه کل قناتهای دو شهر جوشقان قالی و کامو شدند.

تجمع بازنشستگان گیالن در مقابل
سازمان تامین اجتماعی
روز یکشنبه  ۱۱اردیبهشت ماه ،جمعی از بازنشستگان
کارگری گیالن ،مقابل سازمان تامین اجتماعی رشت تجمع
اعتراضی بر پا داشتند .معترضین ،خواستههای خود را
معیشت شایسته ،دستمزد باالتر از خط فقر ،درمان مکفی و
رایگان و برخورداری از تسهیالت رفاهی مناسب دانستند.
بازنشستگان میگویند :انتظار داریم در روز جهانی کارگر،
مسئوالن صدای ما را بشنوند و به سرعت افزایش حقوق
بازنشستگان را ابالغ و اجرایی کنند  .همزمان با این تجمع
در خوزستان نیز بازنشستگان کارگری دست به تجمع زده و
خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.
الزم به یادآوری است که بازنشستگان کارگری استان گیالن
یک هفته قبل یعنی روز یکشنبه  ۴اردیبهشت ماه ،جهت
رسیدن به خواستهای خود در مقابل سازمان تامین اجتماعی
تجمع کرده بودند .در این تجمع آنها میگفتند :نگران

تعطیلی شهرداری زاغه در پی اعتصاب
کارکنان و کارگران
روز یکشنبه  ۱۱اردیبهشت ماه ،بنابر گزارشهای انتشار
یافته در شبکههای اجتماعی ،شهرداری زاغه در استان
لرستان ،به دنبال اعتصاب هماهنگ کارکنان و کارگران،
تعطیل شد .شهرداری زاغه لرستان اعالم کرده است :با توجه
به عدم پرداخت  ۱۳ماه حقوق کارگران و پرسنل شهرداری
قادر به ادامه خدمات نمی باشد.

تجمع اعتراضی مردم سراوان با خشونت و
سرکوب پلیس مواجه شد

تجمع کارگران پیمانی مجتمع کشت و
صنعت کارون شوشتر

شاغل در پروژهیNGL3100
روز شنبه  ۱۰اردیبهشت ماه ،کارگران پروژهای شرکت
IGCشاغل در پروژهی مجتمع گاز  NGL3100واقع
در منطقه دشت عباس شهرستان دهلران نیز دست به
اعتصاب زدند .الزم به ذکر است که کل نیروهای اجرایی و
دفتری این پروژه دست به اعتصاب زدهاند .کارگران پروژهای
نفت خواستار افزایش دستمزد و نوبتکاری  ۲۰روز کار و ۱۰
روز استراحت هستند.

اما به دنبال عقد قرارداد مستمر و دائم هستند تا امنیت شغلی
آنها تامین شود .کارگران پیمانکاری از کار با پیمانکاران
خسته شدهاند و از مدیریت درخواست دارند به مطالبه قانونی
آنها پاسخ مثبت دهد .در مجموعه کشت و صنعت کارون
حدود هزار و  ۱۰۰کارگر قراردادی و هزار و  ۲۰۰کارگر
پیمانکاری و  ۲۶۰کارگر فصلی شاغل هستند که به دنبال
تبدیل وضعیت خود هستند.

روز پنجشنبه  8اردیبهشت ماه ،مردم سراوان در اعتراض
به انتقال و انباشت زباله در جنگلهای سراوان ،آلودگی منابع
آبی و شیوع بیماریهای پوستی-سرطانی تجمع کردند که
با خشونت و سرکوب پلیس مواجه شدند .بر اساس این
گزارش یکی از معترضین گفت :پاسخ اعتراض بر حق ما
شلیک ساچمه به کسانی بودکه به تخریب جنگل و انباشت
زباله در محل زندگیشان اعتراض دارند.

تیراندازی نیروهای سرکوبگر سپاه در
صبح روز یکشنبه  ۱۱اردیبهشت ماه ،شماری از کارگران
واحد صفافی انبار (شکر سفید) و کیسه گیر مجتمع کشت و
صنعت کارون که تحت مسئولیت پیمانکاران مشغول به کار
هستند ،با تجمع در محدوده مجتمع خواستار تبدیل وضعیت
استخدامی خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم شدند.
کارگران پیمانکاری که در مجتمع کشت و صنعت کارون به
شغل صفاف شکر سفید و کیسه گیری فعالیت دارند نسبت
به کارگران قرارداد مستقیم ،از بسیاری مزایا مزدی محرومند
و امنیت شغلی نیز ندارند .کارگران کیسه گیر مسئولیت
پرکردن شکر و دوختن کیسههای پرشده از شکر را برعهده
دارند و کارگران صفافی مسئولیت چیدن منظم بستهها،
کیسهها و کارتنها را در انبار برعهده دارند .آنها خواهان
تبدیل وضعیت و عقد قرارداد با شرکت تامین نیرو هستند
که طرف قرارداد با کارفرمای اصلی است.
در ادامه این اعتراض روز دوشنبه  ۱۲اردیبهشت ماه ،یکی
از کارگران شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر در استان
خوزستان گفت :کارگران در کشت و صنعت کارون ۲
گروهاند ،گروهی کارگران پیمانکاری که به دنبال عقد
قرارداد مستقیم هستند و گروهی کارگرانی که قراردادیاند

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

کهنوج و جانباختن  ۲سوختبر بلوچ
به گزارش کمپین فعالین بلوچ ،روز چهارشنبه  ۳۱فروردین
ماه ،نیروهای یگان مرصاد سپاه تروریستی پاسداران ،به
سوی یک خودرو که حامل سوخت بود ،آتش گشودند .به
دنبال این تیراندازی ،خودرو یادشده واژگون و دچار
آتشسوزی شد و  ۲سرنشین آن جان خود را از دست دادند.
نیروهای یگان مرصاد پس از واژگونی و آتش گرفتن این
خودرو ،از محل متواری شدند.

تجمع اعتراضی رانندگان استیجاری
شهرداری تبریز
روز یکشنبه  ۴اردیبهشت ماه ،شماری از رانندگان استیجاری
فعال برای طرح مطالبات خویش در شهرداری کالنشهر
تبریز با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار احقاق حقوق اولیه
خود شدند! رانندگان می پرسند :چه کسی میخواهد پاسخ
اینها را بدهد؟ جناب آقای شهردار ،بازرس کل کشوری،
جناب شوراهای محترم کالنشهر تبریز ،اکنون اگر جواب
دارید ،بفرمائید و طرح کنید!
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جان باختن یک کارگر حین کار در اثر

اعتراض کارگران کارخانه سیمان آباده به

ریزش دیواره کانال در قائمشهر

عدم پرداخت  3تا  ۷ماه حقوق

کارگران قرارداد مستقیم برخوردار نیستند .کارگرانی که در
یک محیط کار با هم فعالیت دارند از شرایط قرارداد و مزد
یکسان برخوردار نیستند و مزایای رفاهی یکسانی دریافت
نمیکنند .در چنین شرایطی کارگران خط و ابنیه چطور
میتوانند به لحاظ روحی و جسمی در آرامش باشند .با وجود
فعالیت بازرسان اداره کار و راه آهن ،این اتفاقات همچنان
در حال رخ دادن است و کارگران مجبورند برای تامین معاش
خانوادههای خود به شرایط تعیین شده از سوی پیمانکاران
تن بدهند.

روز یکشنبه  ۴اردیبهشت ماه ،کارگران کارخانه سیمان آباده
واقع در استان فارس اعالم کردند :عدم پرداخت منظم
دستمزد در کارخانه سیمان آباده مشکالت خانوادگی و
معیشتی برای آنها ایجاد کرده است .به علت مشکالت مالی
دست ساز کارفرما و پرداخت نشدن  ۳تا  ۷ماه از
دستمزدهایمان ،هر روز سفرههایمان به نسبت روز قبل
کوچکتر میشود .برای دریافت معوقات مزدی و وضعیت
کارخانه به نهادهای مسئول نیز مراجعه کردهایم ،اما دریغ از
یک پاسخ روشن .از مسئوالن استانی و شهرستانی گلهمندیم
که در مقابل حقوق قانونی کارگران سکوت اختیار کرده و در
پیگیری مطالباتمان واکنشی از خود نشان نمیدهند.

اعتصاب رانندگان فاز  1۹پارس جنوبی در
روز یکشنبه  ۴اردیبهشت ماه ،رانندگان فاز پارس جنوبی ۱۹
دست از کار کشیدند و مطالبات خود را با مقامات پاالیشگاه
مطرح کردند .از قرار به آنها قول دادهاند که در همین هفتهی
جاری مشکالت حل میشود و به خواستهها رسیدگی
میگردد .کارگران میگویند :افزایش حقوق مناسب برایمان
اعمال نشده است و با توجه به هزینههای باالی استهالک
ماشین و قطعات یدکی ،کار کردن به صرفه نیست .همچنین
باید قراردادهای جدید با رعایت تمام حقوق قانونی تنظیم
شود.

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری

اعتصاب کارگران مخازن سبز عسلویه

روز یکشنبه  ۴اردیبهشت ماه ۲ ،کارگر شاغل در شهرداری
حین کار در کانال زیر گذر محله کوچکسرای قائم شهر در
استان مازندران در اثر ریزش دیواره کانال گرفتار شدند .در
بررسیهای اولیه مشخص شد ،یکی از کارگران به دلیل
حجم سنگین آوار همان دقایق اولیه دچار خفگی شده و جان
خود را از دست داده است و کارگر دیگر که به شدت مصدوم
شده بود به بیمارستان منتقل شده است.

اعتراض کشاورزان اصفهانی به نابودی
محصول گندم در اثر سوء مدیریت
به گزارش روز شنبه  ۳اردیبهشت ماه ،براساس ویدئوی
انتشار یافته در شبکههای اجتماعی ،یک کشاورز اهل
اصفهان ،نسبت به سوءمدیریت منابع آب ،مشکالت
نهادههای تولید حوزه کشاورزی و وضعیت معیشتی
کشاورزان اعتراض میکند .این کشاورز معترض میگوید:
محصول گندمی که کاشته است ،تاکنون هیچ رشدی نداشته
و با این وضعیت ،چگونه میتواند معیشت خانواده خود را
تامین کند؟ کشاورزان معترض اصفهانی در تداوم اعتراضات
سال  ،۱۴۰۰طی هفتههای اخیر نیز دوباره با برگزاری
تجمعات اعتراضی ،نسبت به عدم اجرای مصوبات ،احکام
قانونی و وعدههای مسئوالن در خصوص مطالبات خود
درباره حقآبه کشاورزان اعتراض کرده بودند ،اما مسئوالن
تاکنون هیچ پاسخ روشنی به آنها ارائه ندادهاند!

جان باختن یک کارگر در اثر برق گرفتگی
در ابهر
روز سه شنبه  ۶اردیبهشت ماه ،یکی از کارگران کارخانه
فوالدی ابهر گفت :کارگر کارخانه فوالدی ابهر واقع در
شهرک صنعتی ابهر که روز پنجشنبه  ۲۵فروردین ماه سال
جاری ،بر اثر برق گرفتگی دچار جراحات و سوختگی شده
بود ،بعد از گذشت حدود ۱۰روز جان خود را در بیمارستان از
دست داد .بر اساس این گزارش ،در روز حادثه برق اصلی
کارخانه قطع بوده و یکباره جریان برق در مدار پست قرار
میگیرد .پیکر بی حال این کارگر به بیمارستان سوانح
سوختگی مطهری تهران انتقال مییابد که درنهایت روز
دوشنبه  ۵اردیبهشت ماه ،جان خود را از دست میدهد.

تجمع کارگران فصلی شرکت کشت و
صنعت نیشکر هفت تپه
روز پنجشنبه یکم اردیبهشت ماه ،شماری از کارگران فصلی
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ،در اعتراض به عدم
رسیدگی به مطالباتشان ،دست از کار کشیده و در محوطه
این شرکت تجمع کردند .کارگران نسبت به خودداری این
شرکت از بستن قرارداد کاری با آنها معترض هستند.

اعتراض به پایین بودن دستمزدها

بگیران تامین اجتماعی اهواز
روز یکشنبه  ۴اردیبهشت ماه ،بازنشستگان تامین اجتماعی
اهواز مطابق سنت یکشنبههای اعتراضی مقابل سازمان
تامین اجتماعی این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند .آنها
نسبت به سطح نازل حقوق و مستمریها ،مشکالت بیمه
تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند .همچنین
خواستار تعیین تکلیف افزایش مستمری سال جدید و اجرای
کامل همسانسازی میباشند.

کارگران ابنیه فنی راه آهن جنوب شرق
زاهدان خواستار عقد قرارداد دائمی با

روز دوشنبه  ۵اردیبهشت ماه ،کارگران پروژهای ساخت
مخازن سبز عسلویه نیز دست به اعتصاب زدند .کارگران
خواستار افزایش دستمزد و نوبتکاری  ۲۰روز کار و  ۱۰روز
استراحت هستند.

راه آهن شدند
روز یکشنبه  ۴اردیبهشت ماه ،یکی از کارگران ابنیه فنی راه
آهن جنوب شرق گفت :حدود  ۲۷۰کارگر در این ناحیه ریلی
زاهدان به کرمان با سوابق کاری باال در سختترین شرایط
و آالیندگی در مناطق کویری و بیابانی مشغول کارند که
سالهاست به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود از قرارداد
موقت به قرارداد دائمی هستند .قراردادهای موقت قدرت
کارفرمایان را به قدری افزایش داده است که حکم کارفرما
بر هر حکمی حتی قانون اولویت پیدا کرده است .افزایش
حضور پیمانکاران موقعیت کارگران را بیش از پیش تضعیف
کرده است .کارگرانی را تصور کنید که نه تنها قرارداد موقت
هستند بلکه در شرایط سخت زیر نظر پیمانکاران کار
میکنند .کارگران قرارداد موقت هیچ کدام از مزایای

تجمع سراسری بازنشستگان شرکت
مخابرات ایران
روز سه شنبه  ۱۶فروردین ماه ،شماری از بازنشستگان
شرکت مخابرات ایران در تهران ،سمنان ،گیالن ،اصفهان،
کرمانشاه ،اردبیل ،زنجان و سیرجان در اعتراض به عدم
رسیدگی به مطالباتشان در مقابل شرکت مخابرات شهرهای
خود دست به تجمع زدند .عملیاتی نشدن آییننامهی سال
 ،8۹تاخیر در پرداخت هزینههای درمانی توسط بیمهی طرف
قرارداد مخابرات و تاخیر در پرداخت جیره غیرنقدی از
مهمترین موارد اعتراض بازنشستگان مخابرات ایران عنوان
شده است.

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

ماهنامه کارگری
اعتصاب کارگران پروژهای نیروگاه
سیکل ترکیبی عسلویه
روز سهشنبه  ۶اردیبهشت ماه ،کارگران پروژهای پیمانکاری
بهروز لیموچی شاغل در نیروگاه سیکل ترکیبی Boo
عسلویه دست به اعتصاب زدند .کارگران خواستار افزایش
دستمزد و نوبتکاری  ۲۰روز کار و  ۱۰روز استراحت هستند.

تجمع و اعتراض کارکنان شرکت صنایع
پتروشیمی مسجدسلیمان
صبح روز سهشنبه  ۶اردیبهشت ماه ،متعاقب خبر تغییر
مدیریت صنایع پتروشیمی ،کارکنان شرکت صنایع
پتروشیمی مسجدسلیمان در اعتراض به این تغییر دست به
اعتصاب زده و جادههای دسترسی به این شرکت را بستند و
خواستار لغو این تغییر شدهاند!
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این کشور به عموم مردم در فدراسیون بوسنی و هرزگوین
اطالع داده است که قانون تعطیالت که به عنوان یک قانون
فدرال بر اساس فرمان تصویب و اعمال قوانین فدرال اعمال
میشود ،شامل روز اول ماه مه میالدی نیز خواهد بود .همین
قانون مقرر میکند که اگر یکی از روزهایی که اول ماه می
در آن جشن گرفته شود ،یکشنبه باشد ،اولین روز بعد از آن
دو روز نیز تعطیل محسوب شده و به این ترتیب سه روز
پیاپی برای کارگران تعطیل خواهد بود .وزارت کار و سیاست
اجتماعی فدرال بوسنی اعالم کرد در این روز کارفرمایان،
مؤسسات ،نهادهای اداری و سایر اشخاص حقوقی نیز در
تعطیالت رسمی کار نمیکنند.

مقابل شرکت پتروشیمى اروند واقع در
بندرماهشهر

کارگران شهرداری سی سخت

روز شنبه  ۲۷فروردین ماه ،شماری از بیکاران جویای کار
در مقابل شرکت پتروشیمى اروند واقع در بندرماهشهر ،دست
به تجمع اعتراضی زدند .معترضین بومی می گویند :یکی از
مقامات مسئول شرکت اقدام به استخدام ده ها تن از
نیروهای غیر بومی و انتخابی از جانب خود کرده است .یکی
از معترضین با فریاد دردآلود می گوید :آقای خسرو مال ،شما
که می گویید غیر بومی نداریم ،پس چطور  ۶۰نفر غیر
بومی را بردی و نامشان را امضاء کردی ،یک کمی غیرت
داشته باشید ،البته که شما بومی نیستید ،دلت برای ما
میسوزه ،ما از پتروشیمی اروند نمی رویم اینجا باید ما زنده
بمونیم و یا بمیریم.

اعتصاب کارگران پروژهای
پتروپاالیش کنگان

اهالی دهلران خواستار اشتغال بومیها در

روز دوشنبه  ۵اردیبهشت ماه ،کارگران پروژهای پتروپاالیش
کنگان دست به اعتصاب زدند .کارگران نسبت به سطح
پایین حقوق و مزایای دریافتی و نوبتهای کاری اعتراض
دارند و خواستار رسیدگی مسئوالن به مطالبات خود هستند.
آنها خواهان افزایش سطح دستمزد و تغییر نوبت کاری به
 ۲۰روز کار و  ۱۰روز استراحت شدهاند.

میادین نفت و گاز و پتروشیمیِ منطقه شدند

تعطیلی  3روزه به مناسبت اول ماه می
بهعنوان روز کارگر در بوسنی و هرزگوین
به گزارش روز شنبه  ۳اردیبهشت ماه ،خبرگزاری سارایوو
تایمز کشور بوسنی ،وزارت کار و سیاست اجتماعی فدرال

اجرای طرحی هستند که در آن ،بومیها برای اشتغال در
صنایع محلی ،دارای اولویت باشند.

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری
آبفای اهواز

تجمع اعتراضی بیکاران جویای کار در

عدم پرداخت  1۵ماه مطالبات عقب افتاده
روز سه شنبه  ۶اردیبهشت ماه ،تعدادی از کارگران شهرداری
سی سخت در استان کهکیلویه و بویراحمد گفتند :در دومین
روز از هفته کارگر از بازرسان وزارت کار درخواست داریم با
سفر به سی سخت به وضعیت  ۱۵ماه مطالبات معوقه ما
رسیدگی کنند .شهرداری قبل از سال نو فقط حدود یک
میلیون تومان به حساب حدود  8۰کارگر به صورت
علیالحساب پرداخت کرد و عیدی و پاداش هم پرداخت
نشده است .ما کارگران برای تامین هزینههای زندگی خود
و خانوادههایمان کار میکنیم و چنانچه یک ماه حقوق به ما
داده نشود ،تمام بخشهای زندگی لنگ میزند چه برسد به
زمانی که  ۱۵ماه حقوقمان به تاخیر بیافتد .کارگران این
مجموعه در فصل گرما و سرما برای رفاه مردم و زیباسازی
فضای شهر زلزله زده سی سخت بدون هیچگونه تعطیلی و
ایجاد وقفه در کارشان تالش میکنند بدون اینکه
زحمتشان به چشم بیاید و همیشه دغدغه قرارداد ،حقوق،
عیدی و امنیت شغلی دارند .
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روز چهارشنبه  ۷اردیبهشت ماه ،اهالی شهرستان دهلران در
استان ایالم میگویند :شهرستان دهلران دارای یکی از
بزرگترین میادین نفتی کشور است که با میدان نفتی
ابوغریب در عراق دارای مخزن مشترک است ،بنابراین
جوانان جویای کار تحصیلکرده و ساده بومی این شهرستان
انتظار اشتغال در این مجموعه بزرگ را دارند .در شرایطی
که ما در دهلران و روستاهای اطراف ،جوان بیکار داریم ،چرا
از نیروهای غیربومی برای اشتغال در صنایع نفت و گاز و
غیره استفاده میشود؟ جوانان شهرستان دهلران خواستار

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

به گزارشی به تاریخ روز شنبه  ۲۷فروردین ماه ،کارگران
شاغل در آبفای اهواز علیرغم عدم دریافت چندین ماه حقوق،
خواستار اجرای طرح طبقهبندی مشاغل خود هستند .این
کارگران در اعتراض به بیتوجهی مسئوالن آبفای اهواز به
پرداخت مطالباتشان ،روز چهارشنبه  ۲۴فروردین ماه ،مقابل
ساختمان استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند.
یکی از کارگران گفت :ما کارگران آبفای اهواز ،همگی
باسابقه و متخصص هستیم و انتظار داریم حقوق ماهانهمان
با احتساب این سابقه و تخصص ،تعیین و پرداخت شود .هر
یک از کارگران تا  ۳ماه حقوق و  ۴ماه حق بیمه طلبکارند،
در عین حال عیدی ما هم هنوز پرداخت نشده است.
همچنین تعدادی از ما  ۳۰ماه و برخی تا  ۴8ماه حق سنوات
دریافت نکردهاند .

تجمع کارگران شرکتی آب و فاضالب
بهبهان در اعتراض به ادامهی معوقات خود
صبح روز شنبه  ۲۷فروردین ماه ،تعدادی از کارگران شرکتی
اداره آب و فاضالب شهر بهبهان در اعتراض به بدعهدی
مسئوالن در پرداخت مطالبات معوقه ،در محدوده محل کار
خود تجمع کردند .یکی از کارگران آبفای بهبهان گفت:
مشکالت کارگران آبفای بهبهان با ۱۰تا  ۱۵سال سابقه کار،
زمانی آغاز شد که با شرکت آبفار ادغام شدیم .در حال حاضر
کارگران از شرایط کار خود رضایت ندارند و تقریبا هر چند
ماه یکبار حقوق خود را با تاخیر دریافت میکنند .در عین
حال میزان دریافتی کارگران پیمانکاری نسبت به سایر
کارگران قراردادی به ویژه رسمیها به صورت حداقلی
پرداخت میشود .
در ادامه این حرکت روز یکشنبه  ۲8فروردین ماه ،کارکنان
بخشهای مختلف ادارۀ آب و فاضالب بهبهان ،برای دومین
روز متوالی در اعتراض به عدم دریافت  ۲ماه حقوق معوقه
و عدم دریافت عیدی سال جدید در محوطه این اداره دست
به تجمع زدند .کارگران معترض گفتند :شکوریان رئیس اداره
پس از حضور در تجمع معترضین گفته است :شاید مرداد ماه
بتوانم  ۲ماه از دستمزدهای معوقه تان را بپردازم!
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تجمع کشاورزان اصفهان

تجمع اعتراضی کارکنان مدت موقت نفت

تجمع کارگران گروه ملی فوالد اهواز

روز دوشنبه  ۲۲فروردین ماه نیز ،شماری از کشاورزان
اصفهان با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان
استانداری اصفهان خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده
بودند .آنها از جمله مطالبات خود را دریافت حق آبه عنوان
کردند .در ادامه این حرکت روز شنبه  ۲۷فروردین ماه،
جمعی از کشاورزان اصفهان ،در اعتراض به عدم تامین حقابه
خود توسط متولیان ذیربط ،در مجاورت یکی از کانال های
فرعی ،دست به تجمع اعتراضی زدند .یکی از کشاورزان
معترض دریک ویدیو میگوید :تاکنون سازمان آب ،اجازه
جاری شدن آب غرب منطقه که کشاورزان جهت آبیاری
محصوالت خود به آن نیاز دارند را صادر نکرده است.

روز یکشنبه  ۲8فروردین ماه ،بر اساس اعالم کارکنان مدت
موقت وزارت نفت ،عالوه بر حذف فوقالعاده تخصصی
شغلیشان ،فوقالعاده مخصوص آنها هم به  ۲۰درصد
کاهش یافته است .کارکنان معترض با توجه به ابالغ
شیوهنامهی تعیین حقوق و پرداخت فوقالعاده به شرکتهای
زیرمجموعه ،امیدوار بودند که روند پرداخت حقوق و مزایای
آنها عادالنه بشود .با این حال با حذف فوقالعاده تخصصی
و کاهش فوقالعاده مخصوص که باید بر اساس این
شیوهنامه محاسبه و اعمال میشد ،کارکنان مدت موقت
نارضایتی خود را از شیوه اجرای این شیوهنامه اعالم کردند.

روز یکشنبه  ۲8فروردین ماه ،جمعی از کارگران گروه ملی
فوالد اهواز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود از
جمله افزایش میزان دستمزد ،تامین مواد اولیه و تجهیزات و
پرداخت حق بدی آب و هوا  ،در مقابل ساختمان استانداری
خوزستان تجمع کردند.

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در
تجمع کارگران خطوط ابنیه فنی زنجان در

شهرهای مختلف

اعتراض به مطالبات معوقه مزدی خود

روز یکشنبه  ۲8فروردین ماه ،شماری از بازنشستگان تامین
اجتماعی در شهرهای اهواز ،بجنورد ،ایالم ،رشت ،اردبیل،
اراک ،مشهد و کرمانشاه در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی
استان خود دست به تجمع زدند .بازنشستگان تأمین اجتماعی
بخشی از مطالبات خود را افزایش و همسانسازی کامل
حقوقها عنوان کردند.

روز یکشنبه  ۲8فروردین ماه ،کارگران خطوط ابنیه فنی
زنجان در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت مطالبات
معوقه مزدی و بن ماه رمضان خود دست به تجمع زدند.
کارگران اظهار داشتند ۲8 :روز از آغاز سال میگذرد و
کارگران ابنیه فنی زنجان که در ناحیه ریلی شمال غرب واقع
شده ،هنوز حقوق اسفند سال  ۱۴۰۰خود را دریافت نکردهاند.
درکنار عدم تحقق برخی مطالبات کارگران در این واحد
ریلی ،کارگران با قراردادهای موقت کار ،امنیت شغلی خود
را در خطر میبینند .ناحیه ریلی شمال غرب شامل نواحی
قزوین ،زنجان و آذربایجان میشود.

تجمع پرسنل نوبتکار مراکز تابعه شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب
روز چهارشنبه  ۳۱فروردین ماه ،جمعی از پرسنل مراکز
تابعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از جمله پرسنل
نوبتکار شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون ،کارون،
آغاجاری و مسجد سلیمان ،بصورت جداگانه در محوطه
ساختمان این شرکت ها ،دست به تجمع زدند .این افراد به
تصمیم شرکت مبنی بر تغییر شیفت نوبتکاری به شیفت
چرخشی  8ساعته اعتراض دارند و خواستار تثبیت نوبتکاری
 ۱۲ساعته هستند .این کارگران همچنین نسبت به پایین
بودن دستمزدهایشان اعتراض داشته و خواهان افزایش آن
شدند .در حال حاضر مسئولین درصدد بازگشت زمان کاری
به قبل از شیوع کرونا هستند .

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت نفت و گاز
آغاجاری به علت شیفتهای کاری
روز چهارشنبه  ۳۱فروردین ماه ،شماری از کارکنان
نوبتکار شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری ،با سردادن
شعار و در دست داشتن پالکاردهایی ،نسبت به اجرای
شیفتهای کاری  8ساعته و دریافت مبالغ پایین دستمزد
برای ساعات کاری اندک ،اعتراض کرده و خواستار رسیدگی
مسئوالن به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدهاند .آنها
خواهان تغییر ساعات کاری به شیفتهای  ۱۲ساعته و
افزایش حقوق دریافتی متناسب با ساعات فعالیت هستند.

تجمع کارگران کاشی اصفهان
روز سهشنبه  ۳۰فروردین ماه ،جمعی از کارگران شرکت
کاشی اصفهان در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.
بر اساس این گزارش ،کارگران در پی تعطیلی چندین باره
این مجتمع تولیدی ،با عدم امنیت شغلی ،بالتکلیفی
قراردادهای کاری و ناامنی اقتصادی مواجه و نسبت به این
وضعیت معترض شدهاند.

تجمع کارگران فضای سبز شهرداری
رباط کریم
روز سهشنبه  ۳۰فروردین ماه ،جمعی از کارگران فضای سبز
شهرداری رباط کریم ،در اعتراض به وضعیت نامناسب
معیشتی و عدم افزایش حقوق و مطالبات دیگر در مقابل
فرمانداری این شهرستان دست به تجمع زدند.

تجمع کارگران کیان تایر با خواست تعیین
تکلیف مالکیت کارخانه در خیابان پاستور
روز یکشنبه  ۲۱فروردین ماه ،کارگران کیان تایر در
خیابان پاستور با خواستهی «تعیین تکلیف مالکیت کارخانه»
تجمع کردند و گفتند :از انتهای سال  ۹8با اعالم
وررشکستگی کارخانه ،تولید افت کرده و اخیراً به صفر مطلق
رسیده است .پیش از این ،یک ماه کارخانه تعطیل بود .دیروز
شنبه  ۲۰فروردین ماه ،سر کار رفتیم اما اطالعیهای روی
بُرد زده بودند که تا اطالع ثانوی ،کارخانه تعطیل است.
کارخانه کیان تایر ،حدود هزار کارگر دارد ،این کارگران در
دوران ورشکستگی و رکود که بیش از دو سال به درازا
کشیده ،دستمزد خود را دریافت کردهاند اما مزایای مزدی
آنها تقلیل یافته است .با شرایط موجود ،پرداخت مزد
فروردین ماه در ابهام است.
در ادامه این حرکت اعتراضی روز سه شنبه  ۲۳فروردین ماه،
کارگران کیان تایر گفتند :علیرغم اعالم تعطیلی کارخانه به
دستور قاضی پرونده شرکت کیان تایر مبنی بر تعطیلی
کارخانه تا اطالع ثانوی ،بازهم سر کار حاضر میشویم .
نمایندگان کارگران نیز میگویند :در خانه ننشستیم و
پیگیر وضعیت کارخانه هستیم .کارگران میگویند :ما
کارگران نگران آینده این واحد قدیمی هستیم .تنها واگذاری
به یک نهاد توانمند دولتی میتواند مشکالت کیان تایر را
حل کند و آینده شغلی کارگران را از بالتکلیفی نجات دهد.
کارخانه کیان تایر حدود هزار کارگر دارد و از انتهای سال
 ،۹8اعالم ورشکستگی کرده است.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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تجمع اعتراضی کارگران تعدیل شده

تجمع اعتراضی کارگران

اعتصاب کارگران تنظیف و

شهرداری نیشابور

کشت و صنعت لرستان

برخورد تحقیرآمیز رئیس حراست

روز سهشنبه  ۳۰فروردین ماه ،شماری از کارگران تعدیل
شده بخش خدمات شهرداری منطقه دو نیشابور ،در اعتراض
به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود در مقابل ساختمان
شورای اسالمی این شهر تجمع کردند و خواستار رسیدگی
به مطالباتشان شدند .یکی از کارگران گفت ۹۶ :کارگر

شهرداری بهبهان با کارگران

پیمانکاری بخش خدمات شهرداری منطقه دو
نیشابور با سوابق باالی کاری هستیم که از ابتدای
سال جاری بعد از خروج پیمانکار از شهرداری از
ورودمان به محل کارمان جلوگیری شده و بیکار
شدهایم .مسئوالن برای بازگشت به کار کارگران
وعده عقد قرارداد با پیمانکار جدید را دادند اما
پیمانکار جدید حاضر نیست کارگران بالتکلیف را
به کار سابقشان برگرداند .از پایان اسفند سال ۱۴۰۰
وضعیت شغلی مشخصی نداریم و هنوز نتوانستهایم دو تا سه
سال مطالبات سنواتی خود را از پیمانکار دریافت کنیم .این
در حالی است که پیمانکار قبلی بعد از خروج برای پرداخت
طلب سنواتی کارگران به شهرداری اجازه داده که طلب
کارگران را از باقی مانده طلب شرکت از شهرداری بپردازد.
اما شهرداری در پاسخ به کارگران وعده پرداخت طلب
سنواتی کارگران را حداقل تا  ۴ماه دیگر میدهد.

تجمع اعتراضی کارگرانِ پتروشیمی چوار
ایالم مقابل استانداری
روز چهارشنبه  ۱۷فروردین ماه ،کارگران معترض روزمزد
پتروشیمی چوار ایالم در مقابل استانداری این استان تجمع
کردند .این کارگران که  ۱۵روز کار و  ۱۵روز استراحت دارند،
گفتند :ما حدود ششصد نفر هستیم که با شرایط سه شیفت
اما با قرارداد کارگر ساده کار می کنیم! خواستهی ما این
است که جزو چارت سازمانی پتروشیمی باشیم و حقوق و
مزایای کامل بگیریم .در حال حاضر ما با حداقل حقوق
روزگار میگذرانیم ،حتی عیدی و پاداش و سنوات نداریم.
یکی از کارگران معترض عنوان کرد :قرار بود حدود سیصد
نفر از نفراتی که سال  ۹۹بیمه داشتد و تا آخر پروژه و تا
مرحله راهاندازی در شرکت بودند ،جذب شوند اما بعد از
مرحله راهاندازی این وعده را فراموش کردند .حاال مدیران
پتروشیمی میگویند تکلیف نیروها را روشن میکنیم و
نیروهای باسابقه را جذب میکنیم اما استانداری مخالف
است؛ امروز به استانداری مراجعه و با مسئوالن آن صحبت
کردیم که هیچ کدام جواب روشنی به ما ندادند.

اعتصاب کامیون داران در رودبار جنوب
روز سهشنبه  ۳۰فروردین ماه ،شماری از کامیونداران
شهرستان رودبار جنوب واقع در استان کرمان ،در اعتراض
به پایین بودن نرخ کرایههای اعالم شده از سوی اداره
راهداری جنوب کرمان ،دست به اعتصاب زدند.

روز چهارشنبه  ۱۷فروردین ماه ،پرسنل کشت و صنعت
لرستان در اعتراض به قرارداد با پیمانکار جدید و اتمام عنوان
«نیروهای شرکتی» تجمع اعتراضی برگزار کردند .برخالف
مصوبات اخیر شورای عالی کار ،مبنی بر افزایش حداقل
دستمزد کارگران در سال ،۱۴۰۱دستاندرکاران کشت و
صنعت لرستان در قراردادهایی متفاوت با قوانین باالدستی،
تمدید قراردادهای کارگران را مشروط به موافقت با شرایط
جدیدی از جمله کار حجمی ،برون سپاری به پیمانکاری و...
کرده و به کارگران اطالع دادهاند که در صورت مخالفت با
شروط جدید میتوانند تسویه حساب کنند .روز پنجشنبه ۱8
فروردین ماه ،برای دومین روز متوالی ،شماری از پرسنل
کشت و صنعت لرستان ،با تجمع مقابل این اداره در اعتراض
به شرایط جدید کارفرما در تمدید قراردادها فریاد اعتراض
سر دادند .کارگران میگویند :مسئوالن کشت و صنعت
لرستان زیر بار افزایش  ۵۷درصدی حقوق کارگران نمیروند
و از آنها خواسته اند در صورت نارضایتی تسویه حساب
کنند.

تجمع کارگران شهرداری رشت
روز سه شنبه  ۱۶فروردین ماه ،حدود  ۲۰۰تن از کارگران
شهرداری رشت با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل درب
استانداری گیالن خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
کارگران معترض گفتند :با شکایت یک شاکی خصوصی
مبنی بر غیرقانونی بودن پرداخت مبالغی با عنوان حق وصول
و حق تالش به کارکنان شهرداری های کشور و بر اساس
حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری کشور به تاریخ ۵
اسفند  ،۱۴۰۰این مبالغ از حقوق آن ها حذف شده و میزان
عیدی آن ها هم کاهش یافت .بر اساس این حکم ،حدود ۳
میلیون تومان از حقوقشان کم شده است.

کارگران شهرداری بجنورد خیابان جنب
فرمانداری را مسدود کردند

شامگاه چهارشنبه  ۱۷فروردین ماه ،کارگران تنظیف
بهبهان که حدود شصت نفر میشوند بدلیل عدم پرداخت
دستمزد اسفند  ۱۴۰۰در میدان هالل احمر بهبهان اعتصاب
کردند که کرمپور رئیس حراست شهرداری در بین آنان
حضور پیدا میکند و مدعی میشود به اندازه مصرف یک
ماه به شما آجیل دادهام! و من با رانندگان کاری ندارم و آنها
حسابشان با پیمانکار است و در ساعت اولیه ایرج شریف
پور در بین کارگران حضور یافت و اعالم کرد بودجهای
نیست که حتی بتوانیم سه ماه یکبار حقوق شما را پرداخت
کنیم و در حال حاضر هم تا ماه اردیبهشت خبری از دریافت
حقوق نیست.

تجمع کارگران شهرداری اندیمشک در
اعتراض به عدم پرداخت  ۶ماه
حقوق معوقه

روز پنجشنبه  ۱8فروردین ماه ،تعدادی از کارگران
شهرداری اندیمشک گفتند :در مجموعه شهرداری
اندیمشک با  ۱۲۰هزارنفر جمعیت حدودا  ۷۰۰کارگر مشغول
کارند که تقریبا نیمی از این کارگران نیروی مازاد هستند.
شهرداری اندیمشک درآمد خوبی ندارد و از لحاظ مالی هم
برای پرداخت حقوق کارگران و کارکنان خود و هم
هزینههای شهر مشکل دارد .در حال حاضر کارگران
شهرداری اندیمشک حقوق ماههای مهر ،آبان ،آذر ،دی،
بهمن و اسفند ماه سال  ۱۴۰۰خود را به صورت کامل
دریافت نکردهاند ،همینطور پرداخت حق بیمه کارگران
چندین ماه به تاخیر افتاده است .از مجموع کارگران شاغل
در شهرداری حدود  ۱۵۰نفر به عنوان مامور از سایر ارگانهای
دولتی جذب شهرداری شدهاند .درخواست ما نظارت بر
عملکرد شهرداری و استخدام بیضابطه نیروی کار آن است
تا مشکالت معیشتی کارگران و مالی شهرداری بیشتر نشود.

روز چهارشنبه  ۱۷فروردین ماه ،تعدادی از کارگران سازمان
پسماند شهرداری بجنورد در اعتراض به وضعیت شغلی و
قراردادی خود ،در مقابل فرمانداری مرکز خراسان شمالی
تجمع و خیابان مجاور این فرمانداری را مسدود کردند.
درخواست کارگران معترض انعقاد قرارداد مستقیم با
شهرداری بجنورد است.

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

برای تماس با چریکهای فدائی خلق
ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید:

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

BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX

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

وضعی قرار می دهد که آنها به طور حتم به دام مرگی زودرس
و غیر طبیعی می افتند ،مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال
خشونت که مرگ در اثر شلیک گلوله و یا به ضرب شمشیر ،وقتی
جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حیات محروم ساخته و
آنها را در شرایطی قرار می دهد که در آن قادر به زندگی
کردن نیستند ،وقتی آنها را به زور چوب قانون مجبور می سازد
که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتیجۀ اجتناب ناپذیر این
شرایط است فرا رسد؛ وقتی جامعه می داند و به خوبی هم می
داند که این هزاران نفر اجبارا قربانی این شرایط خواهند شد،
و با وجود این ،شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دارد ،این عمل
جامعه یک نوع قتل عمد است ،درست مثل قتل عمد توسط یک
فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه ،قتلی که هیچ کس نمی تواند در قبال

چریکهای فدائی خلق ایران

آن از خویشتن دفاع کند .قتلی که ظاهرا قتل نیست ،زیرا کسی
قاتل را نمی بیند ،زیرا که مرگ این قربانی چونان مرگی طبیعی
به نظر می آید چرا که در آن ،تعرض به عمل آمده بیشتر ناشی
از بی عملی ست تا انجام وظیفه .ولی در هر حال در اینجا
ارتکاب به قتل عمد محرز است "

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر!

