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سرسخن:
کارگران و بودجۀ سال 1401
دولت رئیسی
روز یکشنبه  21آذر ،دولت رئیسی الیحه بودجه سال
 1401با سقف کلی  3631هزار میلیارد تومان را در اختیار
مجلس شورای اسالمی قرار داد .این الیحه در صورت
تصویب از سوی مجلس به عنوان برنامۀ سال آینده از
سوی دولت اجرا خواهد شد .با توجه به نقش بدون انکار
الیحۀ بودجه در زندگی و معیشت کارگران ،طبیعی است
که مفاد این بودجه جهت شناخت سیاستهای دولت علیه
کارگران باید مورد توجه آنها قرار گیرد .با نگاهی گذرا به
این الیحه متوجه ابعاد تاثیرات ویرانگر آن در تأمین
معیشت کارگران خواهیم بود.
هر کارگر آگاهی با نگاهی به الیحۀ مزبور فوراً متوجه می
شود که جدا از واقعی نبودن منابع درآمد های ادعائی این
الیحه که بر اساس صادرات بیش از یک میلیون بشکه
نفت در روز آن هم در شرایط تحریم و با قیمت بشکهای
 60دالر تنظیم شده و علیرغم تبلیغات فریبکارانۀ دولت
رئیسی در رابطه با درآمد های مالیاتیاش در سال آینده سه
مشخصۀ بارز دارد .اول اینکه در این الیحه سن
بازنشستگی دو سال افزایش یافته است ،امری که دقیقا
علیه حقوق کارگران بوده و فشار مضاعفی بر دوش
آنهاست .دوم اینکه قرار است ارز ترجیحی  4200هزار
تومانی در این بودجه حذف شود .این امر بدون شک به
تورم لجام گسیختۀ کنونی ابعاد بیشتری خواهد بخشید و
کارگران را با فقر و فالکت بیشتری روبرو خواهد کرد .سوم
اینکه بهرغم کمبود شدید منابع مالی دولت ،بودجۀ نیرو
های سرکوب شدیدا افزایش یافته است .این مورد آشکارا
به معنی آن است که پولی که باید صرف تأمین معیشت
بخور و نمیر کارگران و زحمتکشان گردد صرف گسترش و
تسلیح هر چه بیشتر نیروی سرکوب آنها می گردد.
در مورد افزایش سن بازنشستگی در بند "د" تبصره 20
الیحه بودجه  1401آمده است" :سنوات خدمت مورد
قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای
صفحه 2
حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی

احضار دهها تن از کارگران شرکت واحد

در باره زندگی رفیق شهید

به پلیس امنیت

مریم شاهی

روز چهارشنبه  1۵دیماه ،کارگران شرکت واحد اعالم
کردند که :طی دو روز گذشته دهها تن از کارگران شرکت
واحد تلفنی به مرکز پلیس امنیت تهران احضار شده اند.
کارگران در تلفن پلیس امنیت که با سرشماره
 009821218انجام شده است تهدید شده اند که نباید در
اعتراض شنبه  18دی ماه "روشن کردن چراغ اتوبوس و
حرکت با سرعت  30کیلومتر و تجمع کارگران تعمیرگاه و
توقفگاه در مقابل دفاتر مدیریت در سامانه ها" شرکت
کنند .البته بسیاری از کارگران به درستی در پاسخ به تلفن
پلیس اعالم کرده اند که پلیس قانونا نمیتواند کسی را
احضار کند و مقام قضایی باید بصورت مکتوب احضاریه
بفرستد .اما تعدادی از کارگران پس از احضار تلفنی با
ترغیب و ایجاد هراس عوامل مدیریت به مرکز پلیس
امنیت مراجعه کرده اند که با تهدید بیشتر مواجه شده اند.

اعتراض کارگران هپکو اراک علیه
واردات ماشین آالت
روز دوشنبه  13دی ماه ،کارگران هپکو اراک نسبت به
ادامه واردات ماشین آالت و تجهیزات معدنی و چراغ سبز
مسئوالن به واردکنندگان ،اعتراض کردند و اعالم داشتند:
انتظار داشتیم در دولت جدید جلوی واردات ماشین آالت و
دستگاههایی که توان ساخت آنها در مجموعه هپکو وجود
دارد ،گرفته شود اما متاسفانه می بینیم پشت سَرِ هَم هم
چراغ سبز به واردات میدهند و به بهانه مشکالت معادن،
منافع هپکو و تولید ملی را به خطر می اندازند .کارگران
هپکو می گویند :تا زمانیکه واردات برقرار است ،امیدی به
رونق گرفتن هپکو نیست.

اخراج  ۲نفر دیگر از نیروهای مخابرات
استان اصفهان
روز چهارشنبه  1۵دی ماه ،تعدادی از نیروهای مخابرات
استان اصفهان بابت معوقات مزدی خود و عدم رعایت
طرح طبقه بندی مشاغل از شرکت شسکام مخابرات به
اداره کار شکایت کردند .نیروهای مخابرات استان اصفهان
گفتند :پیگیری این شکایت سبب شده از ابتدای این ماه 2
نفر از نیروها اخراج و اثرانگشت  62نفر دیگر از آنها پاک
شده است .به دنبال این اتفاق با شرکت مخابرات تماس
گرفتیم اما به ما گفتند از شکایت خود صرفنظر کنید در
غیر اینصورت اجازه ورود به محیط کار را ندارید .مخابرات
و شرکت شسکام هیچ کدام خود را مسئول این ماجرا نمی
دانند و هر کدام تصمیم را به گردن دیگری میاندازد .

در  ۵تیر ماه سال  ۵۵در یک درگیری قهرمانانه در جنوب
شهر تهران ،قلب سرخ و گرم چریک فدائی خلق رفیق
مریم شاهی با گلوله های مزدوران رژیم وابسته به
امپریالیسم شاه برای همیشه از حرکت باز ایستاد.
چریک فدائی خلق رفیق مریم شاهی یار و یاور کارگران و
رهرو صدیق آرمانهای طبقه کارگر بود که تحصیالت
دانشگاهی خود را در دانشگاه مشهد به پایان رسانده و در
رشتۀ تاریخ ،از این دانشگاه مدرک لیسانس گرفته بود.
دوران دانشجوئی وی همزمان با آغاز مبارزه مسلحانۀ
چریکهای فدائی خلق در ایران بود ،مبارزه ای که فضای
کل جامعه را دگرگون نمود .تحت تاثیر جنبش مسلحانه
بخش بزرگی از دانشجویان و روشنفکران به چریکهای
فدائی خلق گرایش پیدا کرده بودند .اما این واقعیت در
دانشگاه مشهد که رفیق مریم شاهی در آنجا تحصیل می
کرد ،برجستگی خاصی داشت .دلیل این امر حضور و
فعالیتهای رفقا غالمرضا گلوی ،بهمن آژنگ ،حمید
توکلی،مهدی سوالونی و  ، ...دانشجویان رزمندۀ فعال در
این دانشگاه بود .این رفقا همگی از شاخه مشهد گروه
رفیق احمدزاده بودند که بعد به عنوان چریکهای فدائی
خلق ،شناخته شدند.
رفیق مریم از امکانات دانشگاه برای ارتقاء دانش انقالبی
خود سود جسته و با شرکت در فعالیتهای فوق برنامه ،هم
روابط خود را گسترش می داد و هم خود را برای ادامۀ راه
کمونیستهای رزمندۀ دانشگاه مشهد ،چریکهای فدائیای
که در اسفند سال  ۵0توسط رژیم سرکوبگر شاه تیرباران
شده و خون خود را ضامن رشد آگاهی و نشان دادن راه
مبارزه قرار داده بودند ،آماده می کرد.
صفحه3
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"رانت"ی که ایجاد می کند قصد حذف آنرا دارد باید گفت کرده اند .حال اگر دولت رئیسی در عمل یک نرخی کردن
از صفحه 1
کارگران و بودجه ....
که در حال حاضر بر اساس برخی گزارشات دولتی شش ارز را واقعیت بخشد ،یکی دیگر از خواستهای نهادهای
صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری ،لشکری ،سازمان
قلم کاالی اساسی شامل گندم ،جو ،ذرت ،سویا ،روغن خام امپریالیستی مذکور به اجرا در خواهد آمد که حاصلی جز
تأمین اجتماعی ،دو سال افزایش می یابد ".دولت با این
و دانههای روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات شدت یابی فقر و فالکت و وخیم تر شدن شرایط زندگی
استدالل که به این وسیله تأمین بودجۀ سازمان تأمین
پزشکی با ارز  4200وارد می شوند .واضح است که با کارگران و زحمتکشان نخواهد داشت.
اجتماعی تسهیل می گردد مبادرت به افزایش سن
حذف این ارز ،این کاال ها اجباراً باید با ارز غیر دولتی و با مورد سوم ،افزایش شدید بودجه نیرو های سرکوب و
"مستخدمین مرد و زن" نموده است .در حالی که یکی از
نرخ واحد که خیلی گرانتر از ارز ترجیحی دولتی خواهد بود ،نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسالمی در بودجۀ سال آینده
علل اصلی بحران های مالی سازمان تأمین اجتماعی اتفاقا
وارد کشور شوند .در این صورت در شرایطی که قیمت دالر می باشد .برای نمونه در الیحۀ مذکور ،بودجۀ سپاه
عدم پرداخت بدهی های دولت به این سازمان و دست
در بازار به حدود  30هزار تومان رسیده این اقدام در گام پاسداران دو برابر و نیم فزونی یافته و در همین راستا
اندازی دولت به منابع درآمد آن می باشد .در این مورد
بودجۀ وزارت اطالعات و دیگر نیرو
اتفاقاً رئیس کانون بازنشستگان تأمین
های سرکوب افزایش پیدا کرده است.
در مورد حذف ارز ترجیحی  4200هزار تومانی ،یک نرخیی ریردا ارز ی یی از
اجتماعی تهران در رابطه با الیحه
همچنین بودجۀ صدا و سیمای 60
خواستهای صندوق بین الملی پول و بانک جهانی است ره گرداننیدگاا ایین
بودجه گفت دولت"دیون سنوات
درصد و بودجۀ حوزههای علمیه و
نهادهای امپریالیستی سالهاست از جمهوری اسالمی خواستهاند ره آنرا عملیی
گذشتهاش به سازمان تأمین اجتماعی
دیگر نهادهای مذهبی نیز افزایش
رند ولی سردمداراا جمهوری اسیالمی تیارنوا از تیرو عواآی آا بیر روی
که از  400هزار میلیارد تومان تجاوز
یافته است .در همین حال در این
زندگی مردم و بالطبع گسترش اعتراضات آنها از عملیی ریردا ی بیار آا ابیا
کرده را تسویه نکرده" است .روشن
الیحۀ بودجه ،بر حقوق کارمندان
داشتهاند .اما گویا جمهوری اسیالمی وابسیته بیه امپریالیسیش بیایتر از ایین
است که اگر این مبلغ عظیم از سوی
دولت تنها  10درصد افزوده شده است
دولت به سازمان تأمین اجتماعی که
نمیتوانست اجرای دستور ارباباااش را به تأخیر بیاندازد .بنابراین ،حال آرعیه
که معنای آن در عمل کاهش هر چه
متعلق به کارگران می باشد و
به نام رئیسی افتاده ره باید این رهنمود آدیمی اربابیاا جمهیوری اسیالمی را
بیشتر قدرت خرید کارمندان و پرتاب
"زیرمجموعه دولت" نیست پرداخت
عملی سازد .می تواا لیستی از اوامر صندوق بین الملی پول و بانک جهانی بیه
تعداد هر چه بیشتری از آنها در مرداب
گردد و دولت همچون گذشته بسیاری
جمهوری اسالمی را ترسیش ریرد ریه هیر ریدام از رئییم جمهورهیای رژییش
فقر و فالکت می باشد .به این ترتیب
از مشکالت خود را با دست اندازی به
جمهوری اسالمی ،از رفسنجانی تا روحانی به نوبت بخای از رهنمودهای ایین
می بینیم که در شرایطی که تنظیم
درآمد های این سازمان تأمین نکند و
کنندگان الیحۀ بودجه از فقدان ارز
نهاد های امپریالیستی را متحقق ررده اند.
بر اساس برخی گزارشات ماهانه 4۵00
الزم به دلیل تحریم های آمریکا و بی
میلیارد تومان تعهداتش به این صندوق
اول باعث افزایش شدید تورم گشته و با گرانتر شدن
پولی دولت سخن گفته و می گویند ،در شرایطی که برای
را بپردازد بسیاری از مشکالت کنونی وجود نخواهد داشت .قیمتها از جمله قیمت اصلیترین غذای کارگران و
نمونه مدعی بودند که بودجۀ الزم برای اجرای" رتبه
در این صورت البته دیگر نیازی نخواهد بود که دولت به زحمتکشان یعنی نان ،فشار مضاعفی بر دوش کارگران و
بندی" معلمین را ندارند و به همین دلیل هم آنرا اجرا نمی
بهانه "پایدار" نمودن درآمد صندوق تأمین اجتماعی ،سن ستمدیدگان وارد خواهد شد .دولت رئیسی در شرایطی
کنند ،حال با دست و دل بازی تمام تا جائی که می
بازنشستگی را باال ببرد و درد و رنج کارگرانی که بعد از الیحه بودجهاش با چنین بندهائی را ارائه کرده است که
توانستند بودجۀ سپاه و وزارت اطالعات ،ارگانهای تبلیغات
سالها رنج کشیدن در آستانه بازنشستگی قرار گرفته اند را تورم موجود به گزارش بانک مرکزی  60درصد اعالم
ارتجاعی خود و کال همه نیرو های سرکوب و نهادهای
فزونی بخشد .نکته مهم دیگر آن است که قانونا نمی توان شده و وزارت تعاون ،ماه گذشته اعالم کرده بود که از هر
مذهبی و تبلیغاتی جمهوری اسالمی را افزایش داده اند.
اموری که همیشگی هستند را در الیحۀ بودجه که در سه ایرانی ،یک نفر در "فقر مطلق" زندگی میکند .این
افزایش بودجۀ این ارگانها آشکارا نشان می دهد که
صورت تصویب صرفاً برای یک سال می باشد تغییر داد .واقعیات ،تماماً بیانگر آن است که دولت رئیسی برای
جمهوری اسالمی جز با تکیه بر نیرو های سرکوب قادر به
بنابراین تغییر سن بازنشستگی در الیحۀ بودجۀ دولت کسب درآمد چگونه با زندگی کارگران و ستمدیدگان بازی
دوام سلطه خویش نیست و کارگران و توده های ستمدیده
رئیسی ،خود ،نقض قانون تنظیم شده توسط دست می کند.
نیز بدون نابودی نهادهای سرکوبگر این دیکتاتوری لجام
اندرکاران رژیم می باشد .این امر به وضوح نشان می دهد یک نرخی کردن ارز یکی از خواستهای صندوق بین
گسیخته قادر به رسیدن به آزادی نمیباشند.
که دولت رئیسی برای حتی قوانین مصوب خود جمهوری الملی پول و بانک جهانی است که گردانندگان این
بررسی بودجه سال  1401با فاکتهای الزم این واقعیت را
اسالمی هم ارزشی قائل نیست .یک نکتۀ قابل توجه دیگر نهادهای امپریالیستی سالهاست از جمهوری اسالمی
بر همگان آشکار میسازد که جمهوری اسالمی نه می
"رعایت تساوی" بین زن و مرد در رابطه با افزایش سن خواستهاند که آنرا عملی کند ولی سردمداران جمهوری
خواهد و نه می تواند کوچکترین گامی در جهت تأمین نیاز
بازنشستگی از طرف دستاندرکاران جمهوری می باشد .اسالمی تاکنون از ترس عواقب آن بر روی زندگی مردم و
های کارگران و زحمتکشان بردارد .زنجیرهای فقر و گرانی
این رژیم رذل و فریبکار که با تکیه بر ایدئولوژی اسالمی بالطبع گسترش اعتراضات آنها از عملی کردن یکبارۀ آن
و تورم و بیکاری و محرومیت در سال آینده بر دست و پای
خود علناً اعالم کرده است که زن و مرد مساوی نبوده و ابا داشتهاند .اما گویا جمهوری اسالمی وابسته به
کارگران و زحمتکشان ما محکم و محکمتر خواهند شد.
نمی توانند دارای حقوق مساوی باشند و با اسالم خود ،امپریالیسم بیشتر از این نمیتوانست اجرای دستور
مطالعۀ الیحۀ بودجۀ  1401نشان می دهد که این رژیم بنا
ستم و اجحافات شدیداً ظالمانه بر زن را با عدم مساوی ارباباناش را به تأخیر بیاندازد .بنابراین ،حال قرعه به نام
به ماهیت خود جز با سرکوب مطالبات و خواست های
بودن آنها توجیه می کند ،حاال که موضوع سن بازنشستگی رئیسی افتاده که باید این رهنمود قدیمی اربابان جمهوری
مردم ازطریق گسترش هر چه بیشتر شاخکهای سرکوبش
مطرح است" ،تساوی" را کامال بین زن و مرد رعایت اسالمی را عملی سازد .می توان لیستی از اوامر صندوق
قادر به مقابله با مردم نیست .به همین دلیل نابودی این
میکند و سن بازنشستگی را در مورد زنان و مردان به طور بین الملی پول و بانک جهانی به جمهوری اسالمی را
ماشین سرکوب ،در رأس اهداف کارگران و رنجبران قرار
مساوی به ضرر آن ها تغییر میدهد.
ترسیم کرد که هر کدام از رئیس جمهورهای رژیم
دارد .چرا که تا این ماشین سرکوب باقی است مردم ایران
در مورد حذف ارز ترجیحی  4200هزار تومانی هم که جمهوری اسالمی ،از رفسنجانی تا روحانی به نوبت
حتی با سرنگونی جمهوری اسالمی نمی توانند به رفاه و
دولت رئیسی تحت عنوان جلوگیری از "فساد" و بخشی از رهنمودهای این نهاد های امپریالیستی را متحقق
آزادی دست یابند.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
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در باره زندگی رفیق مریم  ...از صفحه 1

شماره  ،96پانزدهُم دی 1400
تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی رجال

رفیق مریم که در جریان مطالعات و تجربیات خود به درستی این رهنمود رفیق مسعود احمدزاده و تز تئوری مبارزه
مسلحانه یعنی" :پیشاهنگ در شرایط کنونی نمی تواند پیشاهنگ باشد مگر آنکه یک چریک فدائی باشد" باور
داشت تالش می نمود تا با سازمان چریکهای فدائی خلق ارتباط برقرار کند تا بتواند همچون یک پیشاهنگ
مارکسیست – لنینیست به وظایف انقالبی خود در قبال کارگران و ستمدیدگان عمل کند .با برقراری این ارتباط،
رفیق راه زندگی خود را مشخص نمود و به عنوان یک عنصر علنی کوشید هر کمکی که می توانست برای رشد و
اعتالی سازمان انجام بدهد.

رفیق مریم پس ازپایان تحصیالت به روال رایج آن سالها به سربازی رفت و افسر وظیفه شد و دوران وظیفه خود را
در اداره کار و امور اجتماعی در شهر مشهد به پایان رساند .در همین زمان یعنی در فروردین سال  ۵۵به دلیل
روشن شدن رابطهاش با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران اجباراً زندگی مخفی در پیش گرفت.
با مخفی شدن رفیق بر اساس اطالعاتی که وی از اداره کار و ظلم ها و اجحافاتش علیه کارگران به سازمان منتقل
کرده بود ،تصمیم گرفته شدکه در  12اردیبهشت سال  ۵۵به مناسبت روز جهانی کارگر و اعتراض به سیاستهای
ضد کارگری اداره کار علیه کارگران ،بمبی در این اداره کار گذاشته شود .از آنجا که رفقا نمی خواستند در جریان
این انفجار به کسی صدمه ای وارد شود قبل از انفجار بمب ،از طریق تلفن به کارمندان اداره مزبور و مدرسه ای
که نزدیک اداره کار بود و همچنین موسسات همجوار اطالع داده و از آنها خواستند که محل را ترک کنند .بر
اساس گزارشی که از این عملیات در ارگان سازمان نبرد خلق شماره( 7خرداد  )13۵۵درج شده این عملیات با تائید
و حمایت کارگران شهر مشهد مواجه شد .البته رژیم برای اینکه قدرت خود را نشان دهد در  2۵اردیبهشت در
روزنامه هایش از درگیری و شهادت رفیق هادی فرجاد به عنوان کسی که این عمل را انجام داده در شهر مشهد
اطالع داد .اما در مدارکی که به عنوان اسناد ساواک توسط همپالگی رژیم شاه یعنی جمهوری اسالمی انتشار
یافته ،ادعا شده است که انفجار در اداره کار مشهد توسط رفیق مریم شاهی انجام شده است.
رفیق مریم مدتی پس از روی آوردن به زندگی مخفی ،به تهران منتقل شد و در پایگاهی در جنوب شهر تهران
مستقر گردید و زیر نظر رفیق نسترن آل آقا که مسئولیت دستۀ مربوط به بخش کارگری را به عهده داشت ،قرار
گرفت .اما متاسفانه در این دوره سازمان شدیدا تحت پیگرد ساواک قرار گرفته بود .نیروهای امنیتی چه به دلیل
استفادۀ رفقا از سیستم تلفنی و چه با تحت تعقیب قرار دادن برخی از رفقای شناخته شده برای ساواک امکان یافته
بودند تعداد زیادی از پایگاه ها و روابط سازمان را تحت تعقیب تیم های تعقیب و مراقبت خود قرار دهند .به طوری
که در  26و  28اردبیهشت سال  ۵۵توانستند تعدادی از پایگاه های سازمان را مورد حمله قرار دهند .ضربه های
بزرگ دیگر در خرداد و تیرماه همان سال بر سازمان وارد آمد؛ و باالخره در  8تیرماه پایگاه مهرآباد جنوبی مورد
یورش دشمن قرار گرفت که منجر به شهادت تعدادی از رفقای رهبری و در رأس آنها رفیق حمید اشرف شد .در
این زمان پایگاهی که رفیق مریم شاهی در جنوب شهر تهران در آن مستقر شده بود نیز شناسائی شده بود .از این
رو وی در  ۵تیر سال  ۵۵به هنگام اجرای قرار ،در تور ماموران جنایتکار ساواک قرار گرفته و چون متوجه این امر
شد به درگیری با آنها پرداخت .در جریان این درگیری که در جنوب شهر تهران در منطقۀ "نهر فیروز آباد" و در
خیابان "میمنت" رخ داد چریک فدائی خلق ،رفیق مریم شاهی به شهادت رسید.
رفیق مریم شاهی در جریان آخرین نبرد خود با مزدوران و خدمت گزاران استثمارگران و سرمایه داران بار دیگر
نشان داد که تا آخرین نفس در پیمودن راه آرمانهای طبقه کارگر پایدار بوده و بر عهدی که با آنها بسته بود وفادار
می باشد .رفیق مریم شاهی به عنوان یک زن کمونیست ،زنی از سالله زنان فدائی بود که در چشمانش گل رنگ
"گلوله های آزادی موج" می زد و یاد و خاطره اش هنوز هم الهامبخش انقالبیونی است که در راه آزادی طبقه
کارگر مبارزه میکنند.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!

روز چهارشنبه  8دی ماه ،شماری از کارگران پتروشیمی
رجال در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل،
برای سومین روز متوالی ،در محل کار خود دست به تجمع
زدند .بر اساس این گزارش ،پاداش اشتغال در روزهای
کرونایی به کارگران پرداخت نشده ،اجرای کامل طرح
طبقه بندی مشاغل ،پرداخت مزایای اقلیمی و بدی آب و
هوا و همچنین پرداخت پاداش بهره وری نفت ،از مطالبات
اصلی این کارگران است .کارگران پتروشیمی رجال در
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خواستار پیگیری حقوق
خود از سوی اداره کار سازمان منطقه ویژه و ورود بازرسان
به مسائل مطالباتی خود شدند.
به دنبال اعتصاب کارگران روز چهارشنبه  1۵دی ماه،
مدیرعامل پتروشیمی رجال ،اظهار داشت که برخی از
نیروهای کار پتروشیمی دست به اعتراض زدند و تالش
کردند که از اشتغال دیگر نیروهای شرکت نیز جلوگیری
کنند .از همین رو فعالیت پتروشیمی متوقف شده بود .وی
گفت :همه مطالبات معترضان وجاهت قانونی ندارد و
خواسته آنها منطبق بر قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
نیست .اعتراض و خواسته کارگران به شورای کارگری و
شورای تامین شهرستان ارجاع و مدیریت پتروشیمی رجال
از تمامی مواردی که شورای تامین ذکر کند ،تمکین
خواهد کرد .شورای تامین درخواست کرده است تا مواردی
مثل تقویم مزایای اعیاد را اعالم کنیم و مبلغ وام های
کارگران را افزایش دهیم ،تمامی موارد اجرا خواهد شد.
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از خواسته های نیروی کار
پتروشیمی رجال است که از سال  96به صورت آزمایشی
اجرا میشود .به دلیل اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از
شمول قانون کار بیرون هستند ،پروسه اجرای طرح
طوالنی شده است .ما موظف به تحویل کاالی سفارشی
هستیم و با توجه به اعتراض های اخیر از زمان تحویل
سفارش  6روز عقب هستیم .تصمیم داشتیم تا نیروی
انسانی به کارگاه وارد کنیم تا سفارش را در زمان مقرر
تحویل دهیم اما معترضان اجازه چنین کاری را نمی دادند.

جان باختن یک کارگر ساختمانی حین کار
در اثر سقوط از ارتفاع در شهرک فردیس
روز سه شنبه  7دی ماه ،یک کارگر ساختمانی در فلکه
سوم شهرک فردیس کرج واقع در استان البرز ،هنگام کار
در یک مجتمع ساختمانی ،در اثر سقوط از ارتفاع و برخورد
با زمین جان خود را در دم از دست داد.

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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تغییرات شغلی منجر به اعتراض کارگران
شرکت موتور ایران شد!

روز سه شنبه  14دی ماه ،کارگران شرکت تولیدی و یدکی
موتور ایران ،به تغییر عنوان شغلی خود اعتراض کردند و
گفتند :قراردادهای کاری آنها یک ماهه است و از ابتدای
زمستان در قراردادها ،عنوان شغلی آنها تغییر کرده است.
قراردادهای یک ماهه ،امنیت شغلی کارگران را به خطر
انداخته است و آنها چاره ای ندارند جز امضای قرارداد کار
با همان شرایطی که کارفرما میخواهد .کارگران میگویند:
کار آنها سخت و زیان آور است و نگران هستند با تغییر
عنوان شغلی سخت و زیان آور بودن شغلشان دچار مشکل
شود .این درحالی است که شرکت تغییر عنوان شغلی را
بالمانع دانسته و عنوان کرده مشکلی برای کارگران به
وجود نخواهد آورد.

تجمع کارگران کارخانه رنگین نخ در
اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه
روز یکشنبه  12دی ماه ،کارگران رنگین نخ که در
اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه خود از سا ل 92در
بالتکلیفی به سر می برند ،در پیگیری مطالبات خود ،در
مقابل ساختمان استانداری سمنان دست به تجمع اعتراضی
زدند .یکی از کارگران معترض گفت :ما کارگران دست کم
 ۵0نفر هستیم که از زمان تعطیلی کارخانه مطالباتمان به
تاخیر افتاده و در این فاصله علیرغم اینکه همه اموال و
دارایی های کارخانه از سوی طلبکاران بویژه بانکها
مصادره شده است .کارفرما فقط مبالغ ناچیزی را به صورت
علی الحساب به حساب برخی کارگران واریز کرده است.
همچنین کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی ،سنوات پایان
خدمت کارگران را بدهکار است .مشکل دیگر کارگران
بیکار این کارخانه پرداخت هزینه بازنشستگی آنهاست که
کارفرما اهمیتی برای پرداخت آن به تامین اجتماعی قائل
نیست.

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته
معدن سنگرود
روز یکشنبه  12دی ماه ،بازنشستگان معدن سنگرود
(البرز غزبی) در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت
بازنشستگی خود مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع
اعتراضی بر پا داشتند .بازنشستگان معترض میگویند :در

حالیکه کمیسیون اصل  90مجلس ،سازمان تامین
اجتماعی و ایمیدرو را مکلف به پرداخت خسارت به این
بازنشستگان کرده است ،تاکنون هیچ خسارتی به آنها
پرداخت نشده و این بازنشستگان همچنان بالتکلیف
هستند.
بر اساس این گزارش ،در پیِ تعطیلیِ معدن سنگرود حدود
 120کارگر این معدن که موعد بازنشستگی آ نها نزدیک
بوده ،مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند .در پی تجمع این
کارگران و اعتراض به وضعیت بازنشستگی خود ،در سال
 93دولت وقت طیِ مصوبه هائی مقرر کرد بیمه بیکاری
این کارگران به عنوان کارگر در مشاغل سخت و زیان آور
رد شود .همچنین طبق بند دوم این مصوبه قرار شد آخرین
مزد دریافتی مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی قرار
بگیرد.
بند دوم این مصوبه در همان زمان حذف شد و به جای
آنکه آخرین مزد دریافتی مبنای محاسبه مستمری
بازنشستگی قرار بگیرد 2 ،سال قبل از شروع بیمه بیکاری
مبنای دریافت مستمری قرار گرفت .از اینرو مستمری این
بازنشستگان کاهش چشمگیری پیدا کرد .این بازنشستگان
گفتند :مستمری ما به دلیل تعطیلیِ اجباریِ معدن کاهش
پیدا کرد .ما برای اعتراض بارها مقابل مجلس تجمع
کردیم .ماههاست بین مجلس و ایمیدرو در حال رفت و
آمد هستیم و متاسفانه تاکنون به نتیجه نرسیده ایم.
در ادامه این تجمع روز یکشنبه  12دی ماه ،بازنشستگان
معدن البرز غربی که در اعتراض به بی توجهی ایمیدرو و
سازمان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت خسارت ،مقابل
مجلس تجمع کرده بودند ،ساعاتی نیز مقابل ساختمان
تهیه و تولید مواد معدنی تجمع کردند.

تجمع کارگران شرکت تولید برق
خلیج فارس
روز چهارشنبه  8دیماه ،به گزارش ایسنا ،شماری از
کارگران نیروگاه خلیج فارس در اعتراض به عدم رسیدگی
به مطالباتشان و همچنین تحقق نیافتن طرح طبقه بندی
مشاغل در محل این نیروگاه دست به تجمع زدند .تجمع
این کارگران با حضور مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،پس از  7ساعت مذاکره
خاتمه یافته و کارگران به محل کار خود بازگشتند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات
سراسر کشور
روز یکشنبه  28آذرماه ،شماری از بازنشستگان مخابرات
در سراسر کشور تجمع هایی برگزار کردند و خواستار
اجرای کامل آئین نامه استخدامی و پرسنلی مصوبه 24
 89/از زمان خصوصی سازی مخابرات ایران و پرداخت
کامل معوقات پس از  13سال هستند .معترضین شعار می
دادند"سلطانی واحدی ،اخراج باید گردند" " ،این همه بی
عدالتی ،هرگز ندیده ملتی".

شماره  ،96پانزدهُم دی 1400
اعتصاب و تجمع کارگران
کارخانه کاشی تبریز

صبح روز جمعه  10دی ماه  ،یکی از کارگران معترض
کارخانه کاشی تبریز اطالع داد که 2۵0 :نفر از کارگران
شیفت صبح کارخانه کاشی تبریز در اعتراض به عدم
افزایش پایه حقوق خود دست به اعتصاب زدند و در محل
کار خود تجمع کردند .پیشتر کارفرما وعده افزایش پایه
حقوق کارگران را داده بود ،که با توجه به خُلف وعده
کارفرما ،این کارگران امروز صبح جمعه در محل رختکن
مانده و از رفتن به سر کار امتناع کردند .به دنبال این
اعتراض ،بعدازظهر روز جمعه  10دی ماه ،کارگران کارخانه
کاشی تبریز پس از چند ساعت اعتصاب و تجمع در محیط
رختکن پرسنل ،با صحبتهای حسن زاده مدیرعامل شرکت
مبنی بر افزایش پایه حقوق کارگران و اجرای آن در
دریافتی های همین ماه ،به اعتصاب خود پایان دادند.

چندین ماه معوقات بیمهای کارگران
شهرداری آبادان
روز چهارشنبه  8دی ماه ،کارگران شهرداری آبادان
گفتند :هم اکنون در مجموعه شهرداری آبادان نزدیک به
 2هزار کارگر به صورت قراردادی مشغول کارند که نگران
تامین نیازهای خانواده های خود هستند .مسئوالن شهری
مدعی اند که چندین سال است که در دریافت عوارض و
بدهی های خود از ادارات بخش خصوصی و نهادهای
دولتی دچار مشکل می باشند .بخش عمده ای از طلب
شهرداری به پرداخت نشدن عوارض آالیندگی از پاالیشگاه
و شرکت پتروشیمی آبادان مربوط است که به صورت
کامل پرداخت نمی شود .جدا از معوقات مزدی  2ماهه،
شهرداری در زمینه پرداخت حق بیمه کارگران نیز به
وظیفه خود عمل نکرده است.

تجمع کارگران کارخانه ایران شکالت
تبریز در مقابل ساختمان این کارخانه
روز چهارشنبه یکم دی ماه ،کارگران کارخانه ایران
شکالت تبریز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان
در مقابل ساختمان این کارخانه دست به تجمع زدند .بر
اساس این گزارش ،تجمع کارگران کارخانه ایران شکالت
در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای شان صورت
گرفته است.

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!

ماهنامه کارگری
تجمع کشاورزان در فالورجان
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تجمع بازنشستگان کارگری گیالن مقابل
تامین اجتماعی

روز چهارشنبه  1۵دیماه ،شماری از کشاورزان در شهرستان
فالورجان ،در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان ،در
ساختمان اداره جهاد کشاورزی این شهرستان ،دست به
تجمع اعتراضی زدند .کشاورزان معترض میگویند:
هیچکدام از مسئولین حاضر به ارائه پاسخی صریح و
روشن به ما نیستند و مطالبات کشاورزان کماکان بصورت
بالتکلیف باقی مانده است.

روز یکشنبه  12دی ماه ،بازنشستگان کارگری گیالن از
تجمع در مقابل سازمان تامین اجتماعی این استان خبر
دادند و با بیان اینکه خواسته های آنها همگی منطبق با
قانون است ،خواستار افزایش مستمریها به اندازه خط فقر،
ارائه خدمات درمانی رایگان ،پرداخت بدهی دولت به
سازمان تامین اجتماعی و افزایش تسهیالت و خدمات
رفاهی شدند .یکی از این بازنشستگان میگوید :باید به گونه
ای حقوق ما را افزایش دهند که سال بعد دوباره دچار
سقوط معیشتی نشویم .در عین حال ،سازمان تامین
اجتماعی باید به تعهدات خود در قبال بیمه شدگان از جمله
ارائه خدمات درمانی کامال رایگان عمل کند.

شماره  ،96پانزدهُم دی 1400
خواستار توجه و اقدام فوری مسئوالن در خصوص دفع
غیربهداشتی فضوالت دامی یک واحد گاوداری که بدون
در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی در نزدیکی این
روستاها و چاههای آب آشامیدنی و قنوات احداث گردیده
هستند .آنها خاطرنشان کردند که تا بحال بارها و بارها با
نامه نگاری ،مراجعه به بخشداری ،فرمانداری و نمایندگان
مجلس شورای اسالمی در ادوار مختلف و دیگر
دستگاههای مسئول این مسئله را مطرح و پیگیری نموده
اند ،اما متاسفانه اقدامی در جهت رفع این مشکل صورت
نگرفته است .

مصدومیت  13کارگر به دنبال واژگونی
یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران

بازنشستگان گیالنی خواستار افزایش
مستمری ها به اندازه سبد معیشت شدند

معوقات مزدی کارگران کارخانه پارس
پامچال قزوین
روز سه شنبه  14دی ماه ،کارگران کارخانه پارس پامچال
در قزوین اطالع دادندکه  :با اتمام دی ماه بابت  ۵ماه،
معوقات مزدی سال جاری طلبکاریم .هم اکنون در کارخانه
پارس پامچال نزدیک به  3۵کارگر به صورت قراردادی
مشغول کارند که نگران تامین نیازهای خانواده های خود
هستند .اگر مدیریت کارخانه راهکاری برای پرداخت بدهی
های خود به کارگران پیدا نکند همه کارگران برای تامین
هزینه های زندگی خود دچار مشکل خواهند شد.

تجمع کارگران خدماتی شهرداری نیشابور
روز شنبه  4دی ماه ،کارگران شهرداری نیشابور گفتند:
حدود  370کارگر از ابتدای سال  98تحت مسئولیت یک
شرکت پیمانکار بخش خدمات شهرداری نیشابور مشغول
به کار هستیم  .مهمترین نگرانی ما این است که مطالبات
معوقه خود را قبل از خروج پیمانکار فعلی دریافت کنیم.
روز دوشنبه  29آذر ماه ،کارگران خدماتی در پیگیری
این موضوع در محدوده داخلی شهرداری ،تجمعی برگزار
کردند اما پاسخی از مسئوالن شهری دریافت نکردیم.
قرارداد همه کارگران خدماتی شهرداری نیشابور تا قبل از
سال  ،98به صورت مستقیم با شهرداری بود که به اجبار
شهردار وقت و با حمایت برخی اعضای شورای شهر همه
کارگران به پیمانکاری تبدیل وضعیت شدند .قرارداد همه
کارگران با پیمانکار فعلی تا پایان آذر ماه سال جاری بود
که شهردار بار دیگر قرارداد همه آنها را برای  2ماه دیگر و
تا مشخص شدن پیمانکار جدید تمدید کرد .مطالبات ما
حدود  3سال حق سنوات و ذخیره مرخصی است در عین
حال وضعیت پرداخت  4درصد هزینه بازنشستگی کارگرانی
که شرایط بازنشستگی دارند نیز باید معلوم شود.

روز سه شنبه  14دی ماه ،بازنشستگان استان گیالن با
امضای طوماری خطاب به مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی ،خواستار اجرای دقیق ماده  96قانون تامین
اجتماعی شدند .در طومار امضاء شده توسط این
بازنشستگان ،به وضعیت نامناسب معیشتی بازنشستگان و
ابهام در سرنوشت همسان سازی و الیحه دائمی شدن آن
اشاره و تاکید شده تنها راهکار ،اجرای دقیق قانون است.

عدم پرداخت  4ماه مطالبات کارگران
پیمانکاری فضای سبز شهرداری شهر کرد
روز چهارشنبه  8دی ماه ،یکی از کارگران شهرداری شهر
کرد گفت 4 :ماه مطالبات مزدی دستکم  160کارگر
پیمانکاری فضای سبز شهرداری به کارگران و بخشی از
بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
کارگران فضای سبز شهرداری شهر کرد به دنبال عقد
قرارداد مستقیم با شهر داری هستند تا امنیت شغلی پیدا
کنند .شرکتهای پیمانکاری طبق قراردادی که با شهرداری
دارند باید توانایی مالی پرداخت حداقل  2ماه حقوق نیروی
کار خود را از محل سرمایه شرکت داشته باشند .در
روزهای گذشته یک ماه حقوق مرداد ماه کارگران به
حسابشان واریز شده است .در عین حال با دخالت شهردار
پیمانکار مکلف شده طی چند روز آینده دو ماه دیگر از
بدهی خود را به کارگران بپردازد .

تجمع اهالی روستاهای تابعه دهستان های
نصرآباد و علی آباد
بر اساس گزارشات منتشرشده ،روز سه شنبه  14دی ماه،
جمعی از اهالی روستاهای تابعه دهستان های نصرآباد و
علی آباد در اطراف یک واحد دامی واقع در نزدیکی این
روستاها دست به راهپیمایی و تجمع زدند .معترضین

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

روز دوشنبه  13دی ماه ،در اثر واژگونی یک دستگاه مینی
بوس حامل کارگران در محور سلماس به تسوج در استان
آذربایجان شرقی 13 ،کارگر از کارگران شاغل در شهرک
صنعتی سلماس که صبح عازم محل کارخود بودند مصدوم
می شوند .خوشبختانه حال مصدومان این حادثه خوب
گزارش شده است.

راهپیمایی و تجمع رانندگان و کارگران
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
روز یکشنبه  28آذرماه ،بیش از  200نفر از رانندگان و
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در اعتراض به عدم
اجرای بازنگری طرح طبقه بند ی مشاغل در مقابل
شهرداری و شورای شهر تهران تجمع کردند .کارگران در
حال راهپیمایی در حد فاصل ساختمان شورای شهر و
شهرداری شعارهایی نظیر "طبقه بندی مشاغل اجرا باید
گردد"" ،کارگر بپاخیز برای رفع تبعیض" " ،گرانی تورم
بالی جان مردم" " ،از بس دروغ شنیدیم از مسئوالن
بریدیم" " ،تا حق خود نگیریم آروم نمی نشینیم " " ،حق
ما را که ندید اعتصاب آغاز میشه " " ،کارگر اخراجی
شاغل باید گردد " " ،مدیریت به گوش باش ما کارگریم
نه اوباش "" ،چند ساله وعده میدن دروغ میگن نمیدن "،
"یه اختالس کم بشه مشکل ما حل میشه" " ،کارگر معلم
کشاورز بپاخیز برای رفع تبعیض" " ،مسکن ما رو آبه
مدیریت تو خوابه " و " مرگ بر ستمگر درود بر کارگر "
سر دادند .در این تجمع نیروهای امنیتی و انتظامی در
اطراف کارگران تجمع کننده حضوری محسوس داشتند.
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جان باختن  ۵۲کولبر در ایران
طی یک سال گذشته
به گزارش روز جمعه  10دی ماه ،وب سایت هه نگاو که
در مورد نقض حقوق بشر فعالیت می کند در گزارش
ساالنه از نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران
اعالم کرد طی سال  2021در این مناطق دستکم 163
کولبر و کاسبکار زخمی و  ۵2تن کشته شده اند.

تجمع اعتراضی کارگران سد شفارود

صبح روز سه شنبه  7دیماه ،کارگران سد شفارود در
اعتراض به عدم دریافت دست کم  6ماه حقوق و  4حق
بیمه معوقه در مقابل محوطه کارگاهِ محل فعالیت خود
تجمع کردند .کارگران گفتند :سال جاری فقط یک ماه
حقوق گرفته ایم و مابقی آن هنوز پرداخت نشده است.
چند ماهی است اجرای ساخت سد شفارود به بهانه نداشتن
اعتبار مالی راکد مانده اما ما کارگران در محل کار خود
حاضر هستیم .همه مقامات شهرستانی و استانی قول
حمایت از کارگران سد شفارود و ادامه اجرای این پروژه
عمرانی را می دهند و اظهار امیدواری می کنند که به
زودی مشکالت مرتفع می شود اما ما شاهد هیچ اتفاق
خاصی در این زمینه نیستیم .در طول چند سال گذشته
روند پرداخت حقوق کارگران با تاخیر انجام شده و هیچ
تغییری نکرده است .تا روزی که واریزی ها انجام شود
نمی توانیم به وعده ها دلخوش باشیم .وضعیت معیشتمان
خوب نیست با این حال امیدواریم این بار مسئوالن به
وعده ها عمل کنند .

جایی بند نبود .ما کارگران عمر خود را پای کارخانه اسوه
ایران گذاشته ایم و کارفرما نباید با ما اینگونه برخورد می
کرد .در آمد بازنشستگی مان کفاف مخارج زندگی مان را
نمی دهد.

عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران
شاغل در پروژه چاه های ژرف سیستان
به گزارش روز دوشنبه  6دی ماه ،کارگران شاغل در پروژه
چاه های ژرف سیستان نسبت به عدم پرداخت حقوق و
مطالبات شان اعتراض دارند .بر اساس گفته نیروهای
شاغل در این پروژه ،پیمانکار پروژه در حال جمع آوری
کارگاه بوده و این نیروها نگرانند در صورت خروج پیمانکار
از منطقه دیگر امکان وصول مطالبات و حقوق شان وجود
نداشته باشد .این در حالی است که کارگران بارها از حبیب
اهلل دهمرده ،نماینده مجلس ایران درخواست رسیدگی به
مشکالت و معضالت را داشته اند و هیچگونه پاسخی از
سوی این مسئول دریافت نکرده اند.

نشانی و ایمنی و دیگر واحدهای پتروشیمی دماوند انرژی
عسلویه در راستای استیفای حقوق و مزایای ضایع شده
خویش از همه ظرفیتهای مدیریت جهادی و انقالبی کشور
و مدیران رده باال می خواهیم به وضعیت ورود کرده و در
جهت بهبود شرایط شغلی و زیستی ما اقدام کنند .کارگران
معترض مطالبات خود را اینگونه عنوان می کنند :تبدیل
وضعیت نیروهای پیمانکاری در قالب قرارداد مستقیم جهت
اجرای طرح ساماندهی نظام عادالنه پرداخت و یکسان
سازی حقوق و دستمزد و حذف شرکت های پیمانکاری
تامین نیرو و در نهایت ،اجرایی شدن دوره کاری  14روز
کاری و  14روز استراحت در قالب طرح  14/14اقماری
جهت رفع آسیب های جدی اجتماعی و فرهنگی خانواده
های محترم این کارکنان؛ در این منطقه ،زیرساخت های
اساسی جهت اجرای طرح اسکان پرسنل شاغل در شرکت
های مستقر در منطقه پارس جنوبی وجود ندارد.

تجمع کارگزاران مخابرات روستایی کشور
مقابل مجلس رژیم

روز پنجشنبه  2دیماه ،کارگران شرکت فریکو سیرجان
در اعتراض به عمل نکردن تعهدات مدیر کارخانه مجبور
شدند مقابل فرمانداری تجمع کنند .بر اساس این گزارش،
این شرکت االن چند سال است که همین رویه را در پیش
گرفته و هرساله نزدیک عید حقوقها رو عقب میاندازد و در
نهایت با دادن یکی دو ماه حقوق و وعده های سرخرمن
سروته قضیه بسته میشود .

روز سه شنبه  7دیماه ،چند صد نفر از کارگزارانِ
مخابرات روستایی از استان های مختلف کشور به تهران
آمده و در مقابل مجلس رژیم تجمع کردند .معترضین
گفتند :ما خواهان اجرای آیین نامه استخدامی شرکت
مخابرات ،رفع تبعیض و برقراری عدالت مزدی ،می باشیم.
چرا کارکنان رسمی مخابرات شهری حدود بیست میلیون
تومان حقوق می گیرند و ما که دردورافتاد ه ترین روستاها
کار نگهداری دکل های مخابراتی و خدمت رسانی به
مشترکان را انجام می دهیم ،فقط پنج میلیون تومان
دریافتی داریم؟

اعتصاب غذای کارگران پیمانکاری

ضرب و شتم کارگر خدماتی شهرداری

پتروشیمی در پارس جنوبی

توسط شهردار پیربازار

تجمع اعتراضی کارگران
شرکت فریکو سیرجان

عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران
کارخانه تعطیل شده اسوه ایران
به گزارش روز چهارشنبه  1۵دی ماه ،کارگران اسوه ایران
گفتند :از شهریور ماه سال  96همزمان با تعطیلی کارخانه،
کارگران این واحد صنعتی برای وصول مطالبات مزدی،
بیمه ای و سنواتی خود دچار مشکل شده اند .همچنین
همکارانی که به مرور با مشاغل سخت و زیان آور
بازنشسته شده اند ،هزینه بازنشستگی خود را از جیب
پرداخت کرده اند .کارفرما در همان ابتدا بخش زیادی از
دستگاه ها و تجهیزات تولیدی کارخانه را به بهانه فروش
از کارخانه خارج کرد و با ورود طلبکاران دولتی و بانک ها
سوله های خالی کارخانه نیز مصادره شد و فقط کارگران
ماندند که برای رسیدن به حقوق قانونیشان دستشان به
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روز چهارشنبه  8دی ماه ،پرسنل بهره برداری شرکت
پتروشیمی دماوند انرژی عسلویه در ارتباط با شرایط شغلی
خود گفتند :پس از برگزاری جلسات متعدد و بی نتیجه با
مدیران مجتمع ،از  27برج قبل ،دست از غذا خوردن
کشیدیم اما به کار خود با کیفیت باال ادامه دادیم .با اینحال
مدیران مجموعه هنوز قدمی برای بهبود وضعیت شغلی ما
یا شنیدن مطالباتمان برنداشتند .حتی اقدام به اجرای دوره
کاری  14روز کار و  7روز استراحت آن هم در این ایام
کرونایی نموده اند .هم اکنون ما پرسنل بهره برداری ،آتش

به گزارش روز جمعه  10دی ماه ،شهردار پیربازار ،یک نیرو
ی خدماتی شهرداری این شهر را به دلیل انجام وظایفش
مورد ضرب و شتم قرار داد .رئیس شورای اسالمی شهر
پیربازار گفت :پس از تایید اعضای اصلی شورای شهر
پیربازار ،این اعضا برای انجام وظایف خود به شهرداری
رفتند که یکی از نیروهای خدماتی بر حسب برنامه
همیشگی برای اعضای جدید چا ی آورد که با واکنش
منفی شهردار وقت مواجه شد .شهردار به این نیروی
خدماتی گفت که حق پذیرایی از اعضا ی شورا را ندارد و
این نیرو هم گفت که وظیفه اش پذیرایی از همه
کارکنان و ارباب رجوع است .شهردار با شنیدن این حرف
نیروی خدماتی به شدت عصبانی شد تا جایی که او را به
باد کتک گرفت و خواست وی را از ساختمان شهرداری
بیرون کند که سرانجام با ورود و وساطت پلیس از این کار
منصرف شد .پیربازار شهری در بخش مرکزی شهرستان
رشت در استان گیالن است.

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست!
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تجمع اعتراضی مسالمت آمیز معلمان

تجمع کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی

استان تهران و هجوم گارد ویژه به آنها

شهرستان بافق

روز پنجشنبه  2دیماه ،صحنه هایی از حضور شجاعانه و
قهرمانانه معلمان معترض با حضور نیرو های سرکوبگر
رژیم در میدان بهارستان رقم خورد .به گفته شاهدان در
حالی که مردان را کتک زدند و متفرق کردند ،زنان به رغم
حمله سرکوبگران یک ساعت در وسط میدان بهارستان
دست به تحصن زدند.

روز چهارشنبه یکم دی ماه ،گروهی از کارگران شرکت
سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق ،در اعتراض به عدم
رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب زده و در مقابل
درب ورودی معدن چغارت تجمع کردند .بر اساس این
گزارش ،روز سه شنبه  30آذر ماه ،در اقدامی ناگهانی
توسط مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد ،مجتبی
حمیدیان به عنوان مدیرعامل شرکت سنگ آهن بافق
معرفی شد  .حکمی که بدون هماهنگی های استانی صادر
شده است .کارگران معترض به اقدام نسنجیده مدیرعامل
صندوق بازنشستگی فوالد ،خواستار لغو حکم مدیرعامل
تحمیلی بر این شرکت هستند.

زاهدان به عدم پرداخت معوقات مزدی
روز یکشنبه  ۵دی ماه ،تعدادی از کارگران شاغل در راه
آهن جنوب شرق زاهدان گفتند :ما حدود  270کارگر شاغل
در بخش خطوط ابنیه فنی راه آهن جنوب شرق زاهدان
هستیم که درآمدمان نزدیک به حداقل حقوق است و
ماهانه با اضافه کاری ،مبلغی در حدود  4میلیون و  200تا
 4میلیون و  ۵00تومان حقوق ما است که هر ماه آن را با
یک تا دو ماه تاخیر دریافت می کنیم .جدا از آن ،کارفرما
هر ماه حدود  380تومان بابت بیمه تکمیلی از حقوقمان
کسر میکند که درآمد ما را به حداقل کاهش میدهد .ما
شرایط کاری خوبی هم نداریم .کار ما کارگران نگهداری از
حدود  3۵0کیلومتر خطوط ریلی بم به زاهدان است که در
مناطق کویری و شنزارهای طوفانی واقع شده است.
قرارداد همه هر چند سال یکبار با یک پیمانکار است.
بخش دیگری از مطالبات کارگران راه آهن جنوب شرق به
مطالباتشان از پیمانکار سابق بازمی گردد .پیمانکار قبلی
حدود چهار سال حق سنوات ،اضافه کاری و عیدی این
کارگران را پرداخت نکرده است.

تخریب منازل مسکونی هموطنان بلوچ در
منطقه شیرآباد شهر زاهدان
سحرگاه روز دوشنبه  29آذر ماه ،با دستور دادستان زاهدان،
شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و
بلوچستان با همکاری نیروهای نظامی پس از درگیری با
مردم و تیراندازی به سمت آنها چندین منزل مسکونی را
در منطقه شیرآباد این شهر تخریب کردند .تصاویری از
گلوله های جنگی که توسط نیروهای نظامی به سمت
هموطنان بیدفاع بلوچ در منطقه شیرآباد شهر زاهدان
شلیک شده در فیلم هائی که از این جریان در شبکه های
اجتماعی پخش شده مشاهده می شود.

شده در زمینه دریافت خدمات درمانی دچار مشکل شویم.
کارخانه اشباع تراورس شیرگاه بزرگترین کارخانه تولید و
اشباع ریل بند (با مواد نفتی) ایران است که سالهاست
فعالیت این کارخانه به دلیل آنکه امروزه بیشتر راه آهن
های بیرون از ایستگاهها به وسیله ریل بندهای بتونی
ایجاد میشوند ،با حدود  700کارگر متوقف شده و تعداد
کمی کارگر با چندین ماه حقوق معوقه باقی مانده اند.

تجمع روستاییان روستای شمس آباد نوق

یورش نیروی انتظامی
به تجمع معلمان در شیراز

اعتراض کارگران راه آهن جنوب شرق
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روز پنجشنبه  2دیماه ،در جریان تجمع سراسری معلمان
ایران ،ماموران انتظامی در شهر شیراز اقدام به برخورد
فیزیکی با یکی از معلمان می کنند که با مقاومت سایر
معلمان مواجه میشود" .بی شرف ،بی شرف ،بی شرف"
واکنش معلمان معترض در حمله و هجوم مزدوران رژیم به
آنها بود.

اعتراض مردم منطقه گوغر شهرستان بافت
نسبت به معدن کاوی سودجویان
روز شنبه  4دی ماه ،شماری از مردم منطقه گوغر
شهرستان بافت در استان کرمان ،در اعتراض به معدن
کاوی سودجویان و بهره برداری غیرقانونی از معدن عرش
گودال گوغر که سبب نابودی مراتع و محیط زیست شده
است ،تجمع کردند .یکی از معترضین عنوان کرد:
میخواهند همه جا را بیابان کنند! این چه هنری است؟ این
منطقه باید حفظ شود .اینها با مسئوالن ارتباط دارند ،مجوز
میگیرند و طبیعت را نابود میکنند .وی در ادامه هشدار
میدهد :االن محوطه معدن ممکن است کوچک باشد ،اما
اینگونه باقی نمی ماند .اینها کل منطقه را نابود می کنند.
آبهای زیرزمینی هم آسیب می بینند .کل درخت های 300
ساله از بین میرود.

تجمع کارگران اشباع تراورس شیرگاه در
اعتراض به عدم پرداخت معوقات
صبح روز شنبه  4دی ماه ،گروهی از کارگران باقیمانده
کارخانه اشباع تراورس شیرگاه واقع در شهرستان سوادکوه
استان مازندران در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی
خود تجمع اعتراضی بر گزار کردند .کارگران می گویند:
پرداخت مطالبات مزدی مان  3ماه به تاخیر افتاده است.
دستکم  16ماه معوقات بیمه ای داریم و این موضوع باعث

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

بر اساس جزارشات منتشر شده ،روز شنبه  4دی ماه،
جمعی از اهالی روستای شمس آباد نوق واقع در چهل
کیلومتری شمال شرقی رفسنجان در استان کرمان ،در
اعتراض به حفر چاه و انتقال آب این منطقه به مناطق
دیگر ،دست به اعتراض و تجمع زدند .نیروهای سرکوبگر
در این درگیری با حمله به مردم معترض روستای شمس
آباد ،سبب زخمی شدن چند تن شده و دستکم  ۵نفر از
معترضان را بازداشت کردند .در ادامه این اعتراض روز
یکشنبه  ۵دی ماه ،اهالی معترض شمس آباد رفسنجان
گفتند :انتقال آب موجب خشکی منطقه و آسیب به محیط
زیست و زندگی آنان خواهد شد .در حالیکه کشور دچار
بحران بی آبی ناشی از سیاست های انتقال آب توسط
جمهوری اسالمی قرار دارد ،این رژیم تخریب چی،
همچنان به برنامه های ویرانگر خود ادامه میدهد!

تجمع پرسنل شرکتی پایگاهها و مراکز
خدمات جامع سالمت استان قم
صبح روز یکشنبه  ۵دی ماه ،جمعی از نیروهای شرکتی
پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سالمت استان قم که به
صورت شرکتی مشغول کارند ،در پیگیری وضعیت شغلی و
استخدامی خود ابتدا مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی
تجمع کردند و سپس اجتماع خود را به مقابل ساختمان
استانداری قم انتقال دادند .این کارکنان خواستار حذف
مراکز خصوصی بهداشت و عقد قرارداد مستقیم همانند
همکاران ایثارگر خود هستند .با گذشت  ۵تا10سال از
سابقه فعالیت آنها در مراکز خدمات جامع سالمت استان
قم ،هنوز اقدامی درجهت تبدیل وضعیت شغلی آنها صورت
نگرفته است .از ابتدای شیوع کرونا این نیروها تمام وقت
پای کار بوده و امیدوار بودند مصوبه تبدیل وضعیت شغلی
آنها در مجلس و دولت به تصویب برسد که هنوز خبری
نیست.
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تسویه حساب با کارگر سابق شرکت بنیان

تجمع بازنشستگان صندوق بازنشستگی

سومین روز تجمع اعتراضی کارگران

پوشش کاسپین با پرداخت 1۲هزار تومان

فوالد استان خوزستان

سبالن پارچه اردبیل

روز یکشنبه  ۵دی ماه ،یکی از کارگران سابق شرکت
بنیان پوشش کاسپین گفت :با  7سال سابقه کار در شرکت
بنیان پوشش کاسپین ،با پرداخت 12هزار تومان با من
تسویه حساب کردند .این کارگر در شرح ماجرا میگوید:
سال  ،99شرکت به این بهانه که مواد اولیه به پایان
رسیده ،حدود یک ماه کارگران را به مرخصی اجباری
فرستاد و بعد از آنکه به کار برگشتیم به ما گفتند شما از
تمام مرخصیِ مجاز ماهانه خود استفاده کرده اید و  12روز
نیز به شرکت بدهکار هستید .وی با بیان اینکه امسال نیز
شرکت به مدت  ۵3روز تعطیل شد ،گفت :بعد از بازگشت
به کار همان قضیه سال گذشته پیش آمد و گفتند شما از
تمام مرخصی خود استفاده کرده اید .بعد از تعطیلیِ امسال،
من برای تسویه حساب رفتم اما فقط 12هزار تومان به من
پرداخت کردند .شرکت به استناد اینکه مرخصی  ۵3روزه،
کارگران را به شرکت بدهکار کرده این مبلغ کم را برای او
در نظر گرفته است .وی با اشاره به شکایت از شرکت
گفت :قبل از تنظیم شکایت ،از غیرقانونی بودن رفتار
شرکت آگاه شدم و بعد شکایت خود را تنظیم کردم .اما
هیئت تشخیص در کمال ناباوری به نفع کارفرما رای داد.
کارفرما در هیئت تشخیص از توافقنامه های رونمایی کرد
که من تا آن زمان ندیده بودم .بعد از پرس و جو از
همکاران متوجه شدم کارفرما آنها را مجبور به امضای یک
برگه سفید و بدون تاریخ کرده است ،مبنی بر اینکه
کارگران رضایت داده اند به مرخصی بروند و بابت این
مرخصی از حقوق آ نها کسر شود .این توافقنامه به ضرر
من و باعث شد در هیئت تشخیص و حل اختالف رای
نگیرم .در حال حاضر شکایت خود را به دیوان عدالت
اداری برده ام و امیدوارم دیوان به این موضوع رسیدگی
کند .با این اوصاف و با توجه به رأیی که برای من صادر
شده است ،احتماال هر کارگری که بخواهد تسویه حساب
کند بابت مرخصی های اجباری مبلغ ناچیزی به او پرداخت
می شود در حالیکه کارگران به اجبار برگه سفید را امضا
کرده اند.

خودکشی و جان باختن یکی از کارگران
پارس جنوبی
روز سه شنبه  7دی ماه ،کارگران پارس جنوبی از
خودکشی یک کارگر پیمانکاری در منزل خود خبر دادند.
به گفته کارگران پارس جنوبی ،یک کارگر پیمانکاری که
فارغ التحصیل دانشگاههای برتر و دارای مدرک
کارشناسی ارشد بوده اما حدود  6میلیون تومان حقوق می
گرفته است در منزل خود خودکشی کرده است .این
کارگران می گویند :تفاوت و تبعیض میان حقوق رسمی ها
و پیمانکاری ها در پارس جنوبی بسیار است .همکاران
حسین حاجیان کارگر جانباخته می گویند :او همیشه از
مشکالت مالی گالیه داشته است.

روز یکشنبه  ۵دی ماه ،شماری از بازنشستگان و مستمری
بگیران صندوق بازنشستگی فوالد استان خوزستان در
مقابل ساختمان این صندوق در اهواز تجمع کردند.
بازنشستگان معترض خواهان تحقق مطالبات معیشتی و
حقوقی خود هستند.

بیکاری  130کارگر شاغل در کارخانه
جمیل نخ در پی وقوع آتش سوزی
شامگاه جمعه  3دی ماه ،کارگران کارخانۀ جمیل نخ گفتند:
در جریان حادثه آتش سوزی در این واحد تولیدی ،کارخانه
جمیل نخ واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت استان
اصفهان ،موقتا تعطیل شد و حدود  130کارگر شاغل در آن
بالتکلیف شدند .یکی از کارگران گفت :با توجه به اینکه در
جریان آتش سوزی بخش هایی از این واحد تولیدی
تخریب شده است ،فعال امکان کار کردن برای کارگران
وجود ندارد .این کارخانه تحت پوشش بیمه است و امید
است خسارت های وارده به این واحد برای اشتغال دوباره
کارگران سریعا پرداخت شود .خوشبختانه این حادثه
خسارات جانی نداشته است و فقط دو نفر از امدادگران
آتش نشانی دچار دودگرفتگی شده اند .

تجمع و راهپیمایی اعتراضی مردم
دارخوین خوزستان
روز یکشنبه  ۵دی ماه ،اهالی دارخوین خوزستان به
دنبال یک تصادف در روز قبل که به مرگ ده کارگر
انجامید ،در اعتراض به امن نبودن جاده اهواز ــ خرمشهر
که درکنار مزارع کشت و صنعت ها قرار دارد و به قتلگاهی
برای مردم خوزستان تبدیل شده است ،راهپیمایی و تجمع
کردند .بر اساس گزارشات ویدیوئی کارگران عرب
خوزستان در مراسم باشکوه امروز صبح یکشنبه با زبان
یزله و اسلحه ،خط و نشان می کشند و خواب را بر آنان که
باید ،آشفته کرده اند .در اکثر ویدئوها صدای گلوله شنیده
میشود و تصاویری از اسلحه های باال برده شده دیده می
شود .آنچنان که یزله ها از حنجره ها ظلم را نشانه گرفته
اند .در ویدئو دیگری ،زمانی که ماشین های یگان ویژه
برای ایجاد ترس و وحشت به میان مراسم زده اند ،بلندگو
فریاد میزند که این یک مراسم سوگواری نیست .این یک
اجتماع اعتراضی است.

صبح روز دوشنبه  6دی ماه ،دور جدید تجمع کارگران
شرکت سبالن پارچه اردبیل که از روز شنبه  4دی ماه
شروع شده به روز سوم رسید .کارگران معترض می گویند:
روند اخراج کارگران این کارخانه سرعت پیدا کرده و به
 180نفر هم رسیده است .شرکت سبالن پارچه واقع در
اردبیل متعلق به سرمایه داری به نام حجازی نیا است که
سال  ،99این شرکت از تصرف بانک خارج شد و در اختیار
او قرار گرفت .اما در یک سال گذشته به جای مشاهده
رونق تولید در شرکت ،هم تولید پسرفت داشته و هم تعداد
کارگران اخراجی روز به روز بیشتر می شود .قراردادهای
یک ماهه ،تعویق دستمزدها ،تغییر کاربری بخشی از
کارخانه به مکان تفریحی و  ...از جمله مسائلی است که
این روزها در سبالن پارچه جریان دارد .

تجمع شهروندان روستای اومار در
شهرستان نیمروز
به گزارش کمپین فعالین بلوچ ،روز پنجشنبه  9دی ماه،
جمعی از اهالی روستای اومار که اکثرا زنان روستا بودند از
توابع دهستان سفیدابه واقع در شهرستان نیمروز ،همزمان
با بازدید استاندار سیستان و بلوچستان از معدن مسکیچی،
در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان ،انتقال آب
روستا به معدن و عدم استخدام نیروهای بومی ،در محل
این معدن دست به تجمع اعتراضی می زنند .بر اساس
ویدئوهای فیلمبرداری شده ،نیروهای مزدور انتظامی در
حمایت از صاحبان معدن ،برخورد شدیدی را با خانواده ها
از خود نشان می دهند و در تالش برای دستگیری چند زن
روستائی آنها را کشان کشان و با زور به سمت خودروهای
نظامی خود می کشند که با مقاومت دلیرانه زنان روبرو می
گردند .

حمایت دانشجویان و دانش آموزان از
اعتراضات فرهنگیان در شهرستان مریوان
روز پنجشنبه  2دیماه ،با گردهمایی فرهنگیان در برابر
اداره آموزش و پرورش شهرستان مریوان تعدادی از
دانشجویان و دانش آموزان به پشتیبانی از خواسته های
فرهنگیان برخاسته و در این تجمع شرکت کردند .آنها
شعار می دادند ":محصل ،معلم ،اتحاد ،اتحاد".

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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اعتراض کارگران خودروسازی کرمان
موتور علیه بازنشستگی پیش از موعد
رور چهارشنبه یکم دی ماه ،کارگران شرکت کرمان موتور
گفتند :تمامی نیروهایی که از دهه  80به بعددر این شرکت
استخدام شده اند از سختی و زیان آور بودن کار خود
محروم هستند .این در حالی است که مدیران این شرکت
با استفاده از این مولفه پس از  20سال اشتغال ،بازنشسته
شده اند .تمامی کارگران به صورت مستمر  20سال اشتغال
نداشته اند و برخی به صورت منقطع فعالیت کرده اند اما به
دلیل اینکه  2۵سال سابقه اشتغال دارند ،می توانند
بازنشسته شوند .گزارش در ادامه می افزاید ،برای جبران
کسر واریز حق بیمه این کارگران طبق ماده 14آیین نامه
اجرایی بند ۵جزء ب ماده واحده قانون اصالح تبصره 2
ماده  76قانون تأمین اجتماعی ،کارفرما مکلف شده است
 4درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده به نسبت
سنوات اشتغال به سازمان تامین اجتماعی واریز نماید.
شرکت کرمان موتور  4درصد تامین اجتماعی را برای
مدیران واریز میکند اما از انجام آن برای کارگران طفره
میرود.

خواهند شد و بهره برداری از نیت پاک همکاران به نفع
منافقین صورت خواهد پذیرفت .و من ا ..توفیق
شوراهای اسالمی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و
حومه

بیانیه ای علیه تجمع کارگران صادر کرد
روز شنبه  27آذر ماه( ،یک روز پیش از تجمع اعتراضی
کارگران شرکت واحد مقابل شهرداری تهران در روز
یکشنبه  28آذرماه) شورای اسالمی کار فرمایشی و
ضدکارگری شرکت واحد بار دیگر در اقدامی رذیالنه با
صدور اطالعیه ای تجمع کارگران را" اعمال شتابزده و
غیرقانونی" خواند و خواهان عدم حضور همکاران در این
تجمع حق طلبانه شد.
متن اطالعیه شورای اسالمی کار فرمایشی و ضدکارگری
شرکت واحد:
باسالم و درود خدمت همکاران زحمتکش و خدوم شرکت
واحد اتوبوسرانی تهران و حومه؛ بازتاب رسانه ای و
گسترده فراخوان روز یکشنبه در رسانه های منافقین و
سلطنت طلبان حرکت صنفی کارگران شرکت واحد را زیر
سوال برده و کامال موضوع را سیاسی و در راستای مقابله با
ارکان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به تصویر
کشیده است .ضمن محکوم نمودن عناصر ضد انقالب
هرگونه تجمع بر علیه منافع ملی را به صالح مجموعه
ندانسته و خواهان عدم حضور همکاران در این فراخوان
می باشیم .این فراخوان از سوی برخی اشخاص که
ارتباطشان با عوامل خارجی در دادگاه های قوه قضائیه
اثبات گردیده و به هیچ عنوان دغدغه کارگران را ندارند و
در راستای منافع شخصی خود قصد بر هم زدن نظم
عمومی و کارگاه را دارند ترتیب داده شده و هوشیاری
همکاران را می طلبد .قطعا شروع این تجمع با ما و پایان
آن با افراد نفوذی خواهد بود که به نام همکار بین ما وارد

کارگران می گویند :کارهای سخت را انجام می دهیم اما
دستمزدی که پایان ماه می گیریم ،تناسبی با حجم کاری
که انجام می دهیم ،ندارد.

جان باختن یک کارگر کارخانه نهادهای
جان باختن یک کارگر تبعه افغانستان حین

دامی نکا در استان مازندران

کار در پروژه متروی قم

به گزارش روز چهارشنبه یکم دی ماه ،یک کارگر  30ساله
ساختمانی شاغل در کارخانه تولیدکننده نهاده های دامی
واقع در شهرک صنعتی فاز دو شهرستان نکا ،در روزهای
گذشته در حین نصب سیلو در کارخانه بوده که در اثر
سقوط از ارتفاع 10متری بالفاصله جان خود را از دست
داده است.

صبح روز یکشنبه  12دی ماه ،یک کارگر مهاجر از اتباع
افغانستان ساکن ایران در پروژه متروی قم بر اثر ریزش
چاه جان خود را از دست داد .از سال  ،99تا امروز  6کارگر
جان خود را از دست داده اند .این مهاجر دارای کارت
اشتغال بوده است .بر اساس این گزارش ،یک چاه در این
ایستگاه وجود داشت و با دستور کارفرما یک چاه دیگر
بدون درنظر گرفتن تمهیدات ایمنی در این ایستگاه حفر
می شود .همین موضوع موجب تخریب چاه و جان باختن
کارگر می شود.

کارگر شهرداری کوت عبدالل
قادر به پرداخت شهریه دانشگاه شبانه
فرزند خود نیست!

شور ای اسالمی کار فرمایشی شرکت واحد
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روز یکشنبه  ۵دی ماه ،یکی از کارگران شهرداری کو ت
عبداهلل گفت :فرزندم دانشگاه شبانه قبول شده و هر  4ماه
یکبار باید یک میلیون و دویست هزار تومان شهریه
پرداخت کنم .با این وضعیتِ پرداخت حقوق ها ،چطور
شهریه دانشگاه را پرداخت کنم؟ برای شهریه این ترم به
سختی  800هزار تومان کنار گذاشتم و اگر به همین شکل
پیش برود و حقوق هایمان را سه ماه یکبار و به صورت
علیالحساب پرداخت کنند ،برای ترم های بعد همین مبلغ
را هم نمی توانم تهیه کنم .براساس این گزارش ،کارگران
شهرداری کوت عبداهلل بابت معوقات مزدی خود بارها
اعتراض کرده اند .این کارگران حقوق سه ماه شهریور،
مهر و آبان خود را دریافت نکرده اند و همچنین سه ماه
خرداد ،تیر و مرداد به صورت علی الحساب حقوق دریافت
کرده اند.

کارگران پتروشیمی فنآوران خواستار

قطع پای یک مامور فنی در حادثه کاری
برخورد با قطار
روز جمعه  3دیماه ،در مانور قطار در غرب ایستگاه
تهران ،برخورد قطار با یک مامور فنی در ایستگاه تهران
منجر به قطع پای مامور شد و گفته میشود اعزام
آمبوالنس به محل سانحه با تاخیر طوالنی همراه بود .بر
اساس گزارش صداوسیما ،بی توجهی خود کارگر علت
اصلی بروز حادثه و مصدومیت عنوان شده است .پرسنل
راه آهن در ارتباط با این حادثه گفتند :به اعتقاد ما ،دلیل
اصلی حوادث اینچنینی ،خستگی کارگران و ماموران قطار
است .طبق قانون کار ،بعد از  24ساعت کار ،کارگر باید
 48ساعت استراحت کند اما در بسیاری از ایستگاههای راه
آهن ،این قانون برعکس شده است یعنی  48ساعت کار و
 24ساعت استراحت و یا حتی بیشتر.

جان باختن حداقل  10کارگر در اثر
تصادف مرگبار اتوبوس حامل کارگران
نفتی یادآوران
ساعت هفت و نیم صبح روز شنبه  4دی ماه ،یکی از
خودروهای حامل کارگران یکی از شرکت های شاغل در
میدان نفتی یادآوران در جاده قدیم اهواز -خرمشهر دچار
تصادف مهیبی شد که با کمال تاسف  10نفر از کارگران
در این حادثه جان باختند و  ۵1نفر مصدوم گردیدند.

تبدیل وضعیت قاعده مند و همگانی هستند
روز شنبه  4دی ماه ،کارگران پیمانکاری پتروشیمی فن
آوران می گویند :زمزمه های تبدیل وضعیت برای تعداد
محدودی از نیروهای شاغل در این پتروشیمی به گوش
می رسد .ما از مدیران این واحد انتظار داریم اگر قرار است
تبدیل وضعیت صورت بگیرد ،همه مشموالن را در دایره
ی آن قرار دهند و اگر ظرفیت محدود است ،براساس رتبه
بندی و یک نظام ارزشیابیِ قابل استناد ،این کار صورت
بگیرد .پتروشیمی فنآوران یکی از شرکتهای زیرمجموعه
شستاست که کارگران پیمانکاری آن نسبت به تبعیض
مزدی و تفاوت در شرایط مزد و حقوق معترض اند .این

جان باختن یک کارگر بر اثر انفجار
سیلندرگاز اکسیژن
شامگاه یکشنبه  ۵دی ماه ،بر اثر آتش سوزی و انفجار
سیلندرگاز اکسیژن در یک کارگاه تراشکاری واقع در میدان
کریمی گرگان کارگری  26ساله مشغول خالی کردن
سیلندرهای گاز اکسیژن از یک خودرو کامیون بوده که
ناگهان یکی از سیلندرها در اثر برخورد با زمین منفجر و
همین موضوع سبب جان باختن آنی این کارگر و
مصدومیت  2کارگر دیگر در این حادثه کاری شد.

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

چریکهای فدائی خلق ایران

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

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقۀ کارگر!

