شماره  ،78پانزدهُم تير 1399

ماهنامه کارگری

÷÷÷÷÷÷

تداوم اعتصاب و تجمع کارگران مجتمع

در بارۀ زندگي

نیشکر هفت تپه

رفيق شهيد ،محمد امين ترابي

سرسخن:
اوج گیری مجدد مبارزات
کارگران ایران
این روزها و به رغم اپیدمی کرونا شاهد موج بزرگی ار
اعتراضات کارگری در بسیاری از شهرهای ایران می باشیم
که در راس آنها اعتصاب بیست روزه کارگران مبارز مجتمع
نیشکر هفت تپه قرار دارد .عالوه بر اعتصاب بزرگ هفت
تپه ،تجمع کارگران معدن امینیار فاریاب در مقابل این
معدن به خاطر سه ماه عدم پرداخت دستمزد و سه ماه
پرداخت ناقص حقوق ( ،به این معنی که کارفرمای بیشرم
صرفا بخش کوچکی از دستمزد را پرداخت کرده و نه همه
آن را) ،تجمع اعتراضی کارگران اورهال پتروشیمی خراسان
به دلیل عدم پرداخت دستمزد ...،از زمره دیگر اعتصابات و
اعتراضات کارگران به جان امده ایران علیه کارفرما ورژیم
کارگر ستیز جمهوری اسالمی هستند .کارگران پتروشیمی
در حالی به اعتراض برخاسته اند که این پروژه تعمیرات در
حال اتمام است اما کارفرما هنوز دستمزد  500کارگری که
از جانشان برای این پروژه مایه گذاشتند را نپرداخته است.
مورد دیگرتجمع کارگران شهرداری کوت عبداهلل در
خوزستان می باشد .کارگران کوت عبداهلل از ابتدای سال
جاری حقوق نگرفتهاند .کارگران شهرداری که کارشان
نظافت شهر می باشد در شهرهای دیگر نظیر بوشهر ،تبریز
و کرج نیز برای دریافت حقوق های معوقه خود دست به
تجمع زده اند .کارگران شرکت کیسون در مقابل سازمان
آب تهران به دلیل عدم دریافت  13ماه حقوق؛ تجمع
پرستاران استان گیالن در اعتراض به قراردادهای  89روزه
و عدم تحقق وعدههای مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی در
باره پرستاران و  ...اینها تنها چند نمونه از دهها اعتصاب و
اعتراض کارگری در روز های اخیر می باشند .اما همانطور
که اشاره شد اعتصاب پرشکوه کارگران هفت تپه برجسته
ترین اعتصاب موج اخیر در حرکات اعتراضی کارگران می
باشد که همچنان ادامه دارد .تا تاریخ  15تیرماه بیش از سه
ماه است که کارفرما از پرداخت دستمزد کارگران شرکت
هفت تپه خودداری کرده است .این یکی از علل اعتصاب
طوالنی مدت کارگران گرسنه هفت تپه می باشد ،صفحه 2

صبح روز یکشنبه  ۲5خرداد ماه ،کارگران مجتمع نیشکر
هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق فروردین و
اردیبهشت ماهِ خود ،دست از کار کشیدند .کارگران گفتند:
بعد از گذشت  85روز از آغاز سال جدید اخیرا کارفرما فیش
حقوقی فروردین ماه کارگران را بدون درج همه مزایای
مزدی صادر کرده بود که با واکنش تند کارگران روبرور شد
و کارگران با پس فرستادن فیشها ،کارفرما را مجاب به
صدور فیشهای جدید با درج همه آیتمها کردند.
کارگران معترض اظهار داشتند :درحالی  ۲ماه حقوق
طلبکاریم که طبق مصوبات استانی و بخشنامهی
داخلی شرکت ،کارفرما میبایست هر ماه بین
دهم تا پانزدهم ،حقوق کامل کارگران را پرداخت
کند .اما درحال حاضر  ۲ماه حقوق کارگران
پرداخت نشده و ما در آستانه سومین ماه قرار
داریم.
در ادامه این حرکت اعتراضی صبح روز دوشنبه  ۲۶خرداد
ماه ،کارگران بخش کشاورزی و صنعتی شاغل مجتمع
نیشکر هفت تپه با تجمع مقابل دفتر مدیریت مجتمع،
خواستههای صنفی خود را مطرح کردند .کارگران معترض
از میان کارگران رسمی ،قراردادی و روزمزدی شاغل
بخش صنعت و کشاورزی این مجتمع بودند که  ۲ماه
دستمزد معوقه سال جاری خود را طلبکارند و کارفرما هنوز
به وعدههایی که در پرداخت به موقع مطالبات کارگران به
آنها داده بود ،عمل نکرده است .کارگران گفتند :حذف
مزایای عرفی از دیگر دالیل اعتراض ما است.
چند سال است که مالکان مجتمع نیشکر هفت
تپه پرداخت برخی مزایای عرفی و قانونی
کارگران را کم یا متوقف کرده اند .دلیل دیگر
اعتراض ،مربوط به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب
کارفرما به سازمان تامین اجتماعی است که مشکالت
زیادی برای کارگران ایجاد کرده است.

چریک فدایی خلق ،رفیق محمد امین ترابی از زمره
انقالبیونی بود که در جریان یورش سیستماتیک و
سراسری رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی به نیرو های
انقالبی ،در تاریخ  ۲0مهر ماه سال  ۶0توسط دژخیمان
جمهوری اسالمی اعدام گردید .رفیقی که پایداریش در
دوران بازجویی و شکنجه های ذاتی این بازجویی ها در
دیکتاتوری حاکم ،انعکاسی از ایمان خلل ناپذیر این چریک
فدایی خلق نسبت به آرمانهای کمونیستی و اعتقادش به
درستی راهی بود که جهت رهایی کارگران و ستمدیدگان
انتخاب نموده بود؛ راهی که هر رهرو آن می دانست برای
رسیدن به پیروزی مسیری سخت و طوالنی در پیش است
که با فداکاری ها و جانبازیهای انقالبیون و کارگران
رزمنده آگاه هموار می شود.
پاسداران جمهوری اسالمی ،رفیق محمد امین را در تقریبا
فرودین ماه سال  ۶0با توجه به اطالعاتی که از فعالیتهای
علنی وی به دست آورده بودند ،دستگیر کردند .رفیق
محمد امین پس از دستگیری با مقاومتش در زیر شکنجه
ها و اذیت و آزار های بازجویانش متوجه شد که دشمن از
کلیت فعالیتهای وی بی اطالع است و به خصوص هیچ
اطالعی از فعالیتهای وی در چهارچوب هسته های
سیاسی -نظامی در بندر عباس ندارد .به همین دلیل هم در
بازجویی تالش نمود که فعالیتهای خود را در حد فعالیتهای
علنی و افشاگری های مرسوم در آن زمان یعنی در شرایط
هرج و مرج پس از شکست قیام بهمن و قدرت گیری
جمهوری اسالمی محدود نماید .در آن مقطع شرکت در
تظاهرات های اعتراضی گوناگون و مطالعه نشریات
سازمانهای سیاسی و شرکت در بحث های خیابانی امری
رایج و عمومی بود .به همین دلیل هم وقتی پرونده وی
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پرداخت دستمزد فروردین بقیه کارگران و دستمزد پرداخت ستم ،به گاز گرفتن هم برخاسته اند .آنها برای چاپیدن
اوج گیری مجدد مبارزات ...از صفحه 1
اموال همدیگر و فریب مردم است که دست به افشای
نشده ماه های دیگر خبری نیست.
در عین حال آنها به دلیل اعدم امنیت شغلی با واگذاری
اعتصاب کارگران هفت تپه در شرایطی شروع شد که امید همدیگر و دادگاهی کردن هم می زنند .بر این اساس نباید
هفت تپه به بخش خصوصی مخالفند .کارگران با تجمع در
اسد بیگی مالک اصلی و در عین حال دزد و فاسد این فریب این بالماسکه ریاکارانه را خورد چرا که دادگاهی
مقابل دفتر مدیریت و سپس فرمانداری تالش کردند
شرکت به جرم اخالل در اقتصاد کشور و فساد اقتصادی در کردن اسد بیگی دزد و غارتگر توسط گروهی دیگر از
مسئولین را متوجه بحرانی که عدم دریافت حقوق ،عدم
شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران و دزدان غارتگر به هیچ رو به خاطر حمایت از کارگران به
تمدید دفترچه های بیمه ،اخراج پی در پی کارگران و ...در
مفسدان اقتصادی در حال محاکمه بود .جالب است که جان امده نیست که صورت می گیرد.
زندگی آنها ایجاد می کند بنمایند .با این وجود پاسخ الزم
وقوع موج بزرگی از اعتصابات و
و شایسته به آنها داده نشد .به
اعتراضات کارگری در این روزها
کارگران برای پیگیری خواستهایشان به راهپیمایی در شهر شوش دست زدند تا
دنبال این اقدامات ،کارگران برای
نشان می دهد که نظام سرمایه
افکار عمومی را به حمایت از مطالبات برحقشان فرا بخوانند .شعارهایی که کارگران
به
خواستهایشان
پیگیری
داری حاکم که تا مغز استخوان
در جریان راهپیمایی های خود سر می دهند بیانگر سطح آگاهی این کارگران می
راهپیمایی در شهر شوش دست
وابسته به امپریالیسم می باشد با موج
باشد" .کارگران بیدارند ،از استثمار بیزارند""،ننگ ما ،ننگ ما! صدا و سیمای ما"،
زدند تا افکار عمومی را به حمایت
بزرگی از بحران مواجه شده و رکود و
"زنده باد اتحاد" "،کارگر می میرد ،ذلت نمی پذیرد"  "،اسد بیگی دروغ گو اعدام
از مطالبات برحقشان فرا بخوانند.
تورم سرتا پای آنرا فراگرفته است .اما
شعارهایی که کارگران در جریان
باید گردد""،اسد بیگی ،استاندار پیوندتان مبارک""،مرگ بر روحانی"" ،یک اختالس
بورژوازی حاکم و سگ نگهبانش
راهپیمایی های خود سر می دهند
کم بشه مشکل ما حل میشه""،اختالسگران آزادند ،کارگران گرسنه"" ،نه حاکم نه
جمهوری اسالمی در تالش اندتا بار
بیانگر سطح آگاهی این کارگران
دولت نیستند به فکر ملت" و ...
همه مشکالتی که از ذات نظم
می باشد" .کارگران بیدارند ،از
وقوع موج بزرگی از اعتصابات و اعتراضات کارگری در این روزها نشان می دهد که
استثمارگرانه حاکم بر می خیزد و یا
استثمار بیزارند""،ننگ ما ،ننگ
خود آنها با پیشبرد برنامه های
نظام سرمایه داری حاکم که تا مغز استخوان وابسته به امپریالیسم می باشد با موج
ما! صدا و سیمای ما"" ،زنده باد
اربابانشان بوجود آورده اند را بر دوش
بزرگی از بحران مواجه شده و رکود و تورم سرتا پای آنرا فراگرفته است .اما
اتحاد" "،کارگر می میرد ،ذلت
کارگران سرشکن کنند.
بورژوازی حاکم و سگ نگهبانش جمهوری اسالمی در تالش اندتا بار همه مشکالتی
نمی پذیرد"  "،اسد بیگی دروغ
کارگری که با دریافت چندرغاز
که از ذات نظم استثمارگرانه حاکم بر می خیزد و یا خود آنها با پیشبرد برنامه های
گو اعدام باید گردد""،اسد بیگی،
دستمزدش قادر به تامین نیازهای
اربابانشان بوجود آورده اند را بر دوش کارگران سرشکن کنند.
استاندار پیوندتان مبارک""،مرگ
خود و خانواده اش نیست وقتی در
بر روحانی"" ،یک اختالس کم
شرایطی قرار می گیرد که چند ماه
یکی از اتهامات نامبرده این می باشد که با تکیه بر مالکیت
بشه مشکل ما حل میشه""،اختالسگران آزادند ،کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ،یک میلیارد و همین حقوق هم پرداخت نمی شود براستی در چه وضعیت
گرسنه"" ،نه حاکم نه دولت نیستند به فکر ملت" و ...
پانصد میلیون دالر ارز به قیمت دولتی دریافت کرده و دردناکی قرار خواهد گرفت؟ بیش از چهل سال است که به
مهمترین خواستهای کارگران هفت تپه جدا از پرداخت سه بخش بزرگی از آن را در بازار آزاد با قیمت چند برابر دلیل سلطه سیستم سرمایه داری در ایران تحت حاکمیت
ماه حقوق معوقه ،خلع ید فوری از کارفرمای اختالسگر و فروخته است .بنابراین در حالیکه مستنداتی که در جریان رژیم سرکوبگر جمهوری  ،کارگران رنجدیده ما توسط
بخش خصوصی و بازگشت به کار فوری همکاران اخراج دادگاه مطرح شد ،نشان می دهد که نامبرده میلیونها دالر سرمایه داران زالو صفت در فقر و فالکت ،بیکاری و
شده و همچنین پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان ثروت و سرمایه دارد اما بازهم از پرداخت دستمزد کارگران گرسنگی و در زیر خط فقر رها شده اند و رژیم حاکم
تامین اجتماعی جهت تمدید دفترچه بیمه کارگران ،می خودداری کرده و مدعی است که  ":حقوق ده هزار کارگر علیرغم ادعاهای فریبکارانه اش که همواره کوشیده خود را
باشد .خودداری کارفرمای دزد شرکت از پرداخت حق بیمه نیشکر هفت تپه به  ۲4میلیارد تومان بالغ می شود که ضد سرمایه داری ،ضد امپریالیست و گویا مدافع حقوق
به سازمان تامین اجتماعی در واقع معنای عملی اش برای تأمین آن «با توجه به وضعیت اقتصادی کشور» آسان کارگران نشان دهد ،نه تنها کمترین گامی در جهت احقاق
کارگران از دست دادن تنها امکانشان جهت مراجعه خود و نیست" .با این اظهار نظر ،در واقع اسد بیگی ،کسی که حقوق بدیهی کارگران ستمدیده و گرسنه برنداشته بلکه
خانواده شان به پزشک و بیمارستان آنهم در شرایط اپیدمی کارگران خواهان اشد مجازات برای وی شده اند ،نشان می کارگران را برای بدیهی ترین خواست هایشان به شالق و
کرونا می باشد .در نتیجه ،کارگران با اعتصاب و راهپیمایی دهد که با بی شرمی تمام عمال زندگی کارگران را به زندان محکوم می کند و یا وزارت اطالعاتش را به جان
در تالش اند تا دزدان حاکم را مجبور به رسیدگی به وسیله ای جهت چک و چانه زدن با مخالفینش در طبقه کارگران می اندازد .در حالیکه خود مسئولین دولتی این
مطالباتشان کنند .این در شرایطی است که همانطور که حاکمه که وی را به دادگاه کشانده اند کرده است .معنای رژیم ضد مردمی از خط فقر  9میلیون تومانی در ماه سخن
یکی از کارگران اعتصابی هفت تپه در جریان اعتراضات حرف وی این است که اگر نمی خواهید با فشار اعتصاب و می گویند اما دولت روحانی حداقل دستمزد کارگران را زیر
اخیر گفت کارگران در تجربه به این نتیجه رسده اند راهپیمایی کارگران مواجه شوید مرا از این اتهامات آزاد و دو میلیون تومان در ماه تعیین می کند و با وقاحت تمام
که":در هفت تپه «به هیچ وجه» نمیتوان بدون برگزاری پرونده را مختومه اعالم کنید تا لطف کرده و حقوق هم اعالم می کند کوچک شدن سفره ستمدیدگان مساله
اعتراض صنفی به حق خود رسید" .یعنی کارفرمای دزد و کارگران را بپردازم .این یعنی یک معامله غیر انسانی .در ای نیست! یا معاونش جهانگیری در پاسخ به شرایط
فاسد شرکت ،شرایطی ایجاد کرده که کارگر حتی برای دنیای واقعی اما معنای پیام وی این است که این جهنمی ای که برای کارگران به وجود آورده اند می گوید
دریافت دستمزد در مقابل کاری که انجام داده باید دست بیشرمهای بی همه چیز دارند با جان کارگران بازی باید "آستانه تحمل" مردم را باال برد .معنی این سخن آن
به اعتصاب و تجمع بزند .اتفاقا این تجربه در جریان همین میکنند .معروف است که وقتی درشکه به سرباالئی می است که ما دستمزدشان را نمی دهیم اما آنها باید بیشتر
دور از اعتصاب کارگران نیز بار دیگر خود را نشان داد و افتد اسبها همدیگر را گاز می گیرند حاال این حکایت تحمل کنند .ببینید بیشرمی به کجا رسیده است! در پاسخ
کارفرما پس از حدود بیست روز اعتصاب مجبور شد حقوق سردمداران جمهوری اسالمی است که در شرایط تشدید به همین ستم ها و ظلم هاست که هر روز شاهد طغیان
فروردین ماه  400یا  500کارگر را بپردازد اما هنوز از بحران و گسترش مبارزات کارگران و توده های تحت خشم به حق مردم و اعتصاب و تظاهرات کارگران و دیگر
ادامه در صفحه 3

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
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در باره زندگي رفيق محمد امين ...

از صفحه 1

به دادگاه جمهوری اسالمی فرستاده شد ،وی به دو سال زندان محکوم شد .اما دیری نگذشت که
پس از  30خرداد سال  ۶0و یورش سراسری جمهوری اسالمی به سازمانهای سیاسی تعداد زیادی از
فعالین سازمان در بندر عباس دستگیر شدند .در اینجا بود که دشمن پی به ابعاد پنهانی فعالیتهای
رفیق محمد امین برده و بار دیگر این چریک فدایی را به زیر شکنجه بردند .برای مثال برای دشمن
مشخص شده بود که رفیق محمد امین از جمله رفقایی بوده که در اواخر سال  59در کوه های
دستگرد در منطقه قلعه گنج ،قصد برپایی یک مرکز آموزشی جهت آموزش نطامی هواداران
چریکهای فدایی خلق و شناسایی منطقه و درست کردن یکسری انبارک جهت نگهداری سالح و
مواد غذایی و  ...را داشتند؛ برنامه ای که به دلیل برخورد رفقا با مزدوران محلی و شهادت رفقا قنبر
پیشدست و محمود یوسفی و مجروح شدن تعدادی دیگری از رفقا عمال پیش نرفت .این برنامه به
دلیل ضرورت انتقال رفقای مجروح به شهر و اطالع دشمن از حضور رفقا در منطقه اجبارا متوقف و
به زمان دیگری موکول شد.
با آشکار شدن نقش رفیق محمد امین در این برنامه و روشن شدن سطح ارتباطاتش با هسته های
سیاسی -نظامی در بندر عباس ،مقامات مزدور جمهوری اسالمی بار دیگر وی را دادگاهی کرده و این
بار او را به اعدام محکوم نمودند.
در آن زمان دژخیمان جمهوری اسالمی در یک اقدام کثیف و ضد مردمی از خانواده های شهدا پول
گلوله هایی که جهت اعدام فرزندانشان به پیکرهای پاک آنان شلیک کرده بودند را می گرفتند .برای
نمونه خانواده مبارزینی که در زندان "شهرک" بندر عباس تیرباران می شدند می بایست مبلغ هزارو
دویست تومان بابت هزینه گلوله هایی که جان بستگانشان را گرفته بودند می پرداختند تا پیکر بی
جان و خونین عزیزشان به آنها تحویل داده شود.
این اقدام جنایت بار با یک سری شرط و شروط در باره مراسم خاکسپاری و محل خاکسپاری آن
عزیزان هم تکمیل می شد .به همین دلیل هم وقتی جنازه رفیق محمد امین را به خانواده اش
تحویل دادند به آنها اجازه دفن وی در شهر بندر عباس را نداده و خانواده مجبور شدند رفیق محمد
امین را به روستای خود شان یعنی "گُهره" که از روستاهای نزدیک بندرعباس می باشد برده و وی
را در آنجا دفن نمایند .به این ترتیب یار کارگران و زحمتکشان یعنی رفیق محمد امین ترابی که درد
ها و رنجهای محرومان انگیزه مبارزه اش جهت رهایی تمامی کارگران و ستمدیدگان از ظلم و ستم
گشته بود؛ سرانجام در مهر ماه سال  ۶0و در شرایطی که تنها حدود  ۲4بهار در زندگی را بیشتر
ندیده بود ،سرافرازانه و با ایمانی خلل ناپذیر به درستی راهی که برای رهایی کارگران و زحمتکشان
در پیش گرفته بود به دست جالدان جمهوری اسالمی تیرباران و خانواده و یارانش را برای همیشه
ترک نمود تا با مرگ آگاهانه و پرافتخار خویش به سهم خود راه آزادی و سوسیالیسم را هموار سازد.
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اوج گیری مجدد مبارزات ...

از صفحه 2

ستمدیدگان می باشیم ،مبارزاتی که در اینجا و آنجا با توسل به قهر
انقالبی پیش می رود.
شرایط اسارتبار کنونی حاکم بر زندگی کارگران نشان می دهد که برای
این که کارگران به مطالبات بر حق خود برسند ،اگر قرار است که
کارگران مسببین این اوضاع فالکتبار را به سزای جنابات خود برسانند
پس ضروری است که این وضع دگرگون شود .اما دگرگونی عمیق در
وضع کارگران و رهایی آنها از زنجیر اسارت  -که بیشک دیر یا زود
متحقق خواهد شد -نه از باال بلکه از پائین و در بستر انقالب قهر آمیز
کارگران و ستمدیدگان به وقوع خواهد پیوست .انقالب در ایران به معنی
قیام توده ها حتی در شکل مسلحانه اش بدون رهبری انقالبی ،امکانپذیر
نیست .به دلیل حاکمیت دیکتاتوری عریان و شدیداً قهر آمیز در ایران که
ماهیتش امپریالیستی است ،انقالب در ایران مسیر دیگری را می طلبد،
مسیر جنگ توده ای که کارگران رهبری آن را به دست خواهند داشت.
برای این منظور راهی نیست جز آن که از هم اکنون کارگران آگاه با
همراهی روشنفکران کمونیست خود را در تشکل های سیاسی -نظامی
سازمان دهند و با اعمال انقالبی و اتخاذ سیاستی انقالبی خود را برای به
عهده گرفتن رهبری مبارزات توده های تحت ستم ایران آماده کنند.
انقالب توده ها در اولین گامش رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی را
سرنگون خواهد نمود .این انقالب با رهبری طبقه کارگر آگاه و متشکل با
نابودی نظام سرمایه داری وابسته به امپریالیسم حاکم نقطه پایانی بر فقر
و فالکت و استثمار و ظلم و ستم خواهد گذاشت .یکی از کارگران هفت
تپه در صحبتهای شجاعانه خود گفت ":آقایان چیزی نمانده اینها نفس
های آخرشان است .اتحاد داشته باشیم .هیچ تفرقه ای بین ما نیست.
همه ما کارگر هفت تپه ایم .می جنگیم تا آخرین نفس" .این سخنان
انعکاسی از چشم انداز درخشانی است که در مقابل کارگران مبارز و
جنگجوی ایران قرار دارد.

تجمع شاغالن صنایع نفت و گاز کشور
در مقابل وزارت نفت

یاد رفیق محمد امین ترابی گرامی و راهش پر رهرو باد!

با شکایت سید نوراهلل افشار ،امام جمعه چرام ۵۵ ،ضربه شالق حکم یک
کارگر نانوایی اجرا شد!
بر اساس گزارش روز یکشنبه  18خرداد ماه ،این کارگر نانوایی دلیل حکم شالق جاری شده را
توضیح می دهد :در گروهی  300نفره و در پاسخ به خبرنگاری مطالبی نوشتم و فردی اسکرین آنها
را برای امام جمعه فرستاد .پس از آن از من خواستند عذرخواهی کنم .اما کسی به خاطر گناه ناکرده
عذرخواهی نمیکند.
سید نوراهلل افشار ،امام جمعه چرام15 ،ماه پیش شکایت کرد و یک ماه پیش حکم آمد که مشاور او
آن را قرائت کرد .در این 15ماه ،بیست نفر از ریشسفیدان حدود  50بار به دفتر امام جمعه رفتند و از
او خواستند شکایت را پس بگیرد اما قبول نکرد .میگفت هرکس خطایی میکند باید مجازات شود.

صبح روز دوشنبه  9تیر ماه ،جمعی از شاغالن صنایع نفت و گاز کشور در
اعتراض به عدم اجرای ماده  10قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که
مربوط به اصالح حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت می باشد،
درمقابل این وزارتخانه تجمع کردند .معترضان در سالهای گذشته با ارائه
چند شکایت به دیوان عدالت اداری ،درباره ضرورت اجرای این قانون رای
گرفتهاند .در ادامه تجمع امروز ،کلیپ جدیدی از اعتراض کارکنان صنعت
نفت انتشار یافت .بر اساس این تصاویر ،مسئولین وزارت اداره نفت را
تعطیل کرده و درب ورودی را به روی معترضان بستن و نیروی پلیس در
محل مستقر شد.

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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یورش پلیس به

تجمع کارگران راه آهن اسالمشهر در

تجمع اعتراضی پرستاران مشهد

اعتراض به وضعیت معیشتی خود
روز پنج شنبه  1۲تیر ماه ،کارگران راه آهن اسالمشهر ،در
اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به تجمع اعتراضی
زدند .بر اساس این گزارش ،شرکت تراورس حقوق ماهیانه
کارگران را نصف و نیمه و همراه با تاخیر پرداخت می کند.
کارگران معترض می گویند :با وجود اعتراضات مداوم،
تاکنون هیچ نهاد دولتی و مقام مسئولی پیگیر وضعیت آنها
نشده است.

صبح روز چهارشنبه  11تیر ماه ،بار دیگر تعدادی از
پرستاران شاغل در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
در اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود مقابل دادگستری
مشهد تجمع کردند .پلیس سرکوبگر جمهوری اسالمی به
این تجمع مسالمتآمیز یورش برد و الاقل  10نفر را
بازداشت کرد.
دبیرکل خانه پرستار مشهد گفت :پرستاران قصد داشتند
برای برگزاری یک تجمع صنفی آرام و مسالمتآمیز مقابل
دادگستری مشهد تجمع کنند اما حدود  10نفر از آنها
بازداشت شدند 5 .نفر از آنها مدتی بعد آزاد شدند و  5نفر
دیگر هم دقایقی پیش با مساعدت دادستانی آزاد شدند.
چنین برخوردهایی آنها را مایوس میکند .پرستاران
کشوری در راه مبازره با کرونا ،شهید دادند و تعدادی از آنها
به این ویروس مهلک مبتال شدهاند اما دانشگاه علوم
پزشکی مشهد به خواستههای آنها رسیدگی نکرده است .
وی تصریح کرد :جبران کمبود کادر پرستاری و افزایش
فشار کار در روزهای مقابله با کرونا ،رفع تبعیض بین
گروههای پزشکی با پرستاری ،رفع تبعیض میان نیروهای
ستادی با بالینی ،به روز کردن کارانهها (آخرین کارانه
فرودین سال  98پرداخت شد) و برقراری فوقالعاده ویژه
ازجمله مهمترین مشکالت شغلی پرستاران مرتبط با
دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

اعتراض زنان روستای رامشیر در جنوب
کشور به فقر و بی آبی

به گزارش روز جمعه  13تیر ماه ،شبکه خبری عصر جنوب،
ویدئو کلیپی از روستائیان رامشیر برای آبگیری با دبه از آب
گل آلود و نامطلوب برای استفاده در فضای مجازی انتشار
دادند .در این ویدئو یکی از زنان دلیر و زحمتکش روستای
رامشیر می گوید :آب نداریم و مجبوریم آب آلوده به
فضوالت حیوانات را استفاده کنیم .آیا شما
راضی هستید که آب اینگونه باشد؟ دو ماه است
که آب را به چشم ندیده ایم ،آیا خدا راضی می
شود که اینگونه تشنگی و ناپاکی ،ما را از پا در
آورد؟ آیا شما این آب آلوده به فضوالت حیوانی
را می نوشید؟ آیا خدا و بندگانش راضی می
شوند که ما از تشنگی بمیریم؟ این اوضاع تا

تجمع و راهپیمایی کارگران
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بریزد به حساب پیمانکار ،تا وی برود بنز سه میلیاردی،
شش میلیاری برای دخترش کادو بخرد ،به جای حقوقمان
در این گرما به ما بپردازد .االن این کارگر ها را نگاه کن،
این کارگر ها همه شان گشنه اند  ...هزار تا هم تو کیف
شان نیست.

کارگران شهرداری کوت عبداهلل در
اعتراض به بالتکلیفی در وضعیت پرداخت
مطالباتشان تجمع کردند
صبح روز دوشنبه  9تیر ماه ،کارگران شهرداری کوت
عبداهلل در ادامهِ بیتوجهی شهرداری نسبت به عدم
پرداخت معوقات مزدی آنها ،یک تجمع اعتراضی در مقابل
ساختمان استانداری خوزستان بر پا داشتند .کارگران
میگویند :از ابتدای سال جاری حقوق نگرفتهایم و تعدادی
از همکارانمان هم مطالباتی از شهریور سال  98دارند .در
حالی که مطالبات مزدی بیش از  ۲50نفر از کارگران
شاغل در بخش فضای سبز حدودا  3ماه به تاخیر افتاده
است در شرایط سخت هوا ی خوزستان در سطح شهر
مشغول کاریم و باتوجه به اینکه فصل گرم تابستان نیز
فرار رسیده و کارمان سختتر شده است ،خواستهای جز
دریافت حداقل بخشی از مطالباتمان را نداریم.

اعتراض کارکنان و بازنشستگان مخابرات
مقابل وزارت ارتباطات
صبح روز دوشنبه  9تیر ماه ،تجمع کارکنان و بازنشستگان
مخابرات مقابل وزارت ارتباطات ،در اعتراض به اجرا نشدن
آیین نامه استخدامیِ مصوب خود شرکت مخابرات در سال
 ،1389بعد از خصوصی سازی و معطل ماندن آن تا بحال
و ضایع شدن حق و حقوق کارکنان و بازنشستگانِ شرکت
مخابرات و پاسخگو نبودن مدیران مخابرات به این ظلم
 10ساله .تجمع کنندگان معترض با شعار "جهرمی باید
بیاد ،جهرمی باید بیاد" خواستار جوابگویی مسئولین وزرات
ارتباطات شدند.

کجا ادامه خواهد یافت؟ آیا این ما نبودیم که

شهرداری اهواز

شما را به صندلی های (مسئولیت) رساندیم؟

اعتراضات کارگران پسماند
شهرداری بوشهر

روز پنجشنبه  1۲تیر ماه ،کارگران شهرداری اهواز با شعار
"ما نیروی شهرداری ،پیمانکار نمیخوایم" ضمن بیان
اعتراض خود به وجود شرکت های پیمانکاری ،خواهان
پرداخت حقوق معوقه خود شدند.

روز سه شنبه  10تیر ماه ،ویدئو کلیپی از کارگران بیکار
شده پسماند شهرداری بوشهر که چند ماهی هست حقوق
نگرفته اند و تجمع اعتراضی بر پا داشتند ،در فضای
مجازی پخش شد .یکی از کارگران معترض در این تجمع
در پاسخ به اینکه چرا نمی روید سر کار ،می گوید :ما سه
بار از مسئولین درخواست کردیم ،اما خواستمان برآورده
نشد .اگر آقای کردگار نمی تواند مشکل ما را حل کند ،چرا
استعفا نمی دهند .ما می خواهیم پیمانکار نباشد ،شهرداری
باشد .شهرداری نظارت بکند ،به جای اینکه چند میلیارد

عدم وجود وسایل ایمنی در محیط کار
همچنان قربانی می گیرد
روز سه شنبه  3تیر ماه ،مدیرکل پزشکی قانونی
خراسانجنوبی از جان باختن و مصدومیت  3۶کارگر در
حین کار طی  ۲ماه اول سال جاری در این استان خبر داد.

جان باختن یک کارگر جوان بر اثر
واژگونی بیل مکانیکی حین کار در معدن
روز جمعه  ۶تیر ماه ،ایمان رومینا ۲۷ساله و متاهل ،راننده
بیل مکانیکی استیجاری در معدن سنگ الشه عسکرآباد
در استان کهگیلویه و بویراحمد سپیدار ،در حین کار در اثر
واژگون شدن بیل میکانیکی جان خود را از دست داد.

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!

ماهنامه کارگری
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تجمع اپراتورهای پستهای فشار قوی

آرمین ،کودک کار  11ساله

هرمزگان مقابل اداره برق

در کرمانشاه دست به خود کشی زد و
جان خود را از دست داد!

صبح روز دوشنبه  9تیر ماه ،اپراتورهای پستهای فشار
قوی برق هرمزگان از تجمع امروز صبح همکاران خود
مقابل اداره برق منطقهای هرمزگان خبر دادند و گفتند:
خواستهی ما ،اجرای تبدیل وضعیت است .مدتهاست که
وزیر نیرو وعده داده که کالهزردها تبدیل وضعیت شده و
به کارگر دائم بدل میشوند ،همه مجوزهای الزم نیز صادر
شده اما سازمان توانیر در اختصاص چارتهای خالی تعلل
میکند .این اپراتورها با بیان اینکه شغل ما حاکمیتی است
و همه قبول دارند که باید از حالت قرارداد کار معین خارج
شویم ،میگویند :چارت خالی وجود دارد اما به ما تخصیص
نمیدهند! الزم به توضیح است که اپراتورهای فشار قوی
در تهران و خوزستان و کرمانشاه نیز به تجمعات اعتراضی
برای رساندن صدای خود به گوش مردم دست زده اند.

تداوم اعتراضات کارگران کاشی اصفهان
روز یکشنبه یکم تیرماه ،جمعی از کارگران کارخانه کاشی
اصفهان که از شروع سال جدید تاکنون حقوقی دریافت
نکردهاند و علیرغم بارها اعتراض نسبت به این وضعیت،
کسی پاسخگو نبوده است ،بار دیگر اعتراض خود را
رسانهای کردند .یکی از کارگران معترض در تشریح
مشکالت موجود گفت :تجمع اعتراضی کارگران به دلیل
عدم رسیدگی به وضعیت حقوق و وعدههای عمل نشده
توسط کارفرما ،صورت گرفته است.

اعتصاب کارکنان بهداری زندان ارومیه
دراعتراض به عدم تامین بهداشت و
گسترش کرونا
صبح روز یکشنبه  18خرداد ماه ،کارکنان بهداری زندان
مرکزی ارومیه اعالم داشتند :کارکنان بهداری زندان
مرکزی ارومیه در اعتراض به عدم تامین بهداشت و شیوع
گسترده کرونا در این زندان دست به اعتصاب زده و سر
کار حاضر نشدند .به گفته آنها مسئول بند روان درمانی و
همچنین مسئول تاسیسات زندان به کرونا مبتال شده اند.
این در حالی است که اکثر زندانیان بند سیاسی از عالئم
ویروس کرونا رنج میبرند و حس بویایی خود را از دست
داده اند .در چنین شرایط وخامت باری ،بهداری زندان نیز
تعطیل است.

روز یکشنبه  18خرداد ماه ،مسئول جمعیت امداد
دانشجویی مردمی امام علی کرمانشاه گفت :خواهر کوچک
آرمین هنوز بهزیستی بود که مادرش بر اثر سرطان راهی
بیمارستان شد و همانجا از دنیا رفت .خواهرش را به بهانه
فوت مادر به خانه برگرداندند .پیش از عید وقتی مادربزرگ
او را همراه با خود برای تکدی گری برده بود ،توسط
بهزیستی به مراکز نگهداری منتقل شد اما هر چقدر تالش
کردیم در بهزیستی نگهش دارند موفق نشدیم و بهزیستی
به بهانه اینکه اینها کولی هستند و سبک زندگیشان
همینطور است گفتند که کاری از دستمان بر نمیآید .بعد
از فوت مادر ،مدتها اعضای جمعیت به علت تعطیلی خانه
ایرانی جعفرآباد ،هر روز با غذای گرم به خانه آرمین می
رفتند و شهادت میدادند که حتی قاشقی برای خوردن غذا
در آن خانه نیست که امیدی به طبخ غذا در آنجا باشد .پدر
معتاد ،مادر فوت شده ،گرسنگی مداوم ،کار مداوم کودکان،
درگیر شدن کودکان با مصرف مواد مخدر ،سابقه خودکشی
در کودکان ،محیط زندگی نامناسب ،استفاده نزدیکان برای
تکدی گری شواهد قطعی و کافی بود که از نابودی و
تباهی کودکان در آینده نزدیک خبر دهد .در چنین
شرایطی سرانجام آرمین  11ساله دست به خودکشی زد و
جان باخت.

شماره  ،78پانزدهُم تير 1399
این نگرانی وجود دارد که به دلیل شرایط سنی هیچ کاری
برای این کارگران پیدا نشود و با ادامه این وضعیت نتوانیم
برای مدت زیادی با این شرایط زندگی کنیم .روز
چهارشنبه  ۲1خرداد ماه ،کارگران بیکار شده واحد تعمیرات
مجتمع نیشکر هفت تپه ،بار دیگر برای بازگشت به کار به
دفتر مدیریت مجتمع واقع در محوطه داخلی کارخانه شکر
مراجعه و دست به تجمع زدند.

اعتراضات بازنشستگان فوالد اصفهان مقابل
ساختمان دادگستری
صبح روز شنبه  ۷تیر ماه ،شماری از بازنشستگان فوالد
اصفهان با تجمع در مقابل ساختمان دادگستری این شهر
درخواست رسیدگی به مشکلشان کردند .تجمعکنندگان می
گویند :جدا از اجرای همسانسازی براساس تبصره  5ماده
 109آییننامه فوالد ،خواستار دریافت مطالبات معوقه از
سال  91تا هماکنون و تضمین اجرای تعهدات درمانی
مطابق با آییننامه فوالد هستیم .این گروه از بازنشستگان
که از شهر اصفهان و سایر شهرهای همجوار این شهر
گردهم آمدهاند ،گفتند :باتوجه به اینکه سالهاست صندوق
بازنشستگان فوالد با مشکل تامین منابع مالی روبروست و
امکان برآورده کردن نیازهای جامعه بازنشستگی را حتی در
بحث درمان ندارد ،لذا از قوه قضائیه درخواست داریم طرح
تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگان فوالد را در
دستور کار خود قرار دهد.

کارگران بیکار شده بخش تعمیرات هفت

حکم صادرهِ شعبه  1۰۶کیفری اراک برای

تپه خواستار بازگشت به کار هستند

 ۴۲نفر از کارگران آذرآب

صبح روز شنبه  1۷خرداد ماه ،کارگران بیکار شده بخش
تعمیرات مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در مقابل دفتر
مدیریت تجمع کرده و خواستار بازگشت به کار سابق خود
شدند .گزارش می افزاید :قرارداد شغلی همه آنها که
تعدادشان به حدود  ۷0نفر میرسد ،از صبح روز شنبه 4
خرداد ماه ،با سوابق  ۲تا  3سال همزمان با فصل
بهربرداری ،فسخ شده است .کارگران میگویند :کار هر
یک از ما به عنوان یک کارگر ماهر فنی ،جوشکار و
تعمیرکار از آن جهت حائز اهمیت است که واحد تعمیرات
کارخانه نیشکر هفت تپه به کار و تخصص ما کارگران فنی
برای انجام تعمیر ماشینآالت و تجهیزات کارخانه نیازمند
است .در بین کارگران بیکار شده ،چندین کارگر با
تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز وجود دارند و

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

به گزارش روز چهارشنبه  4تیر ماه ،شعبه  10۶کیفری
اراک در تاریخ روز دوشنبه  ۲۶خرداد ماهِ سال جاری ،برای
 4۲نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب که در
راهپیمایی اعتراضی سال  ،98شرکت داشتند ،حکم صادر
کرده است .بر این اساس ،کارگران به یک سال حبس۷4 ،
ضربه شالق و یک ماه خدمت عمومی رایگان به مدت 3
ساعت در روز در راهآهن شهرستان اراک محکوم شدهاند.
کارگران آذرآب سال  ،98به خصوصیسازی شرکت و
پرداخت نشدن چند ماه از دستمزدهای خود معترض بودند.

کارگران شهرداری کارون در اعتراض به
معوقات مزدی به تجمع دست زدند
روز یکشنبه  ۲5خرداد ماه ،جمعی از کارگران خدمات
شهری شهرداری کارون با تجمع در مقابل ساختمان
شهرداری کارون اعالم کردند ،بیش از  3ماه است که
پیمانکار به بهانه های مختلف از پرداخت دستمزدها
خودداری می ورزد .آنها افزودند شهرداری اعالم کرده کلیه
دستمزدها را به پیمانکار پرداخت کرده ولی پیمانکار به
بهانه اختالف با شهرداری از پرداخت آن به کارگران سرباز
می زند.
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بیشترین صدور کارت کار موقت
برای اتباع غیر ایرانی در سال ۹۸
به گزارش روز دوشنبه  ۲تیر ماه ،گزارش مرکز آمار و
اطالعات راهبردی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نشان
میدهد ،سال  98حدود  ۲00هزار مجوز کار اتباع خارجی
صادر شده است که بیشتر از یک چهارم آن مربوط به
استان تهران است .در این استان عالوه بر اینکه پنج هزار
و  ۲80مجوز کار تمدید شده 54 ،هزار و  ۲04مجوز نیز
صادر شده است .بعد از تهران ،خراسان رضوی با حدود 33
هزار مجوز و اصفهان با  ۲۶هزار مجوز رتبههای بعدی در
صدور مجوز در این زمینه را داشتهاند .صدور مجوز کار در
سه استان آذربایجان شرقی ،غربی و اردبیل ،ایالم،
چهارمحال و بختیاری ،مازندران ،گیالن ،کرمانشاه و
کردستان اتفاق نیفتاده که به نظر میرسد دلیل آن وجود
برخی ممنوعیتها درباره کار خارجیها در این
استانهاست .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دراین باره
گفت :بیش از سه میلیون نفر از اتباع افغانستان در ایران
زندگی میکنند که داشتن برگه هویتی کمک میکند آمار
دقیقتری از آنها داشته باشیم.

بیست و سومین سالگرد حادثه معدن زغال
سنگ سنگرود
روز یکشنبه یکم تیر ماه ،بیست و سومین سالگرد حادثه
دلخراش انفجار در معدن زغال سنگ سنگرود (واحد البرز
غربی) بود .در این حادثه ۲0 ،کارگر جان خود را از دست
دادند و حدود  50کارگرِ مصدوم و روانه بیمارستانهای
داخلی و خارج از کشور شدند .در جریان حادثه یکم تیرماه
سال  13۷۶انفجار معدن زغال سنگ سنگرود ۲0 ،کارگر
جان خود را از دست دادند و حدود  50کارگر دچار
سوختگی جدی شدند .پس از این حادثه با تعطیلی 1۷
ماهه ،معیشت قریب یک هزار کارگر این معدن دچار فراز و
فرود شد هرچند با پیگیری مسئول وقت ،معدن شروع بکار
دوباره کرد اما رفته رفته از نیروهایش کاسته شد تا بعد از
چندین دهه ،مهر تعطیلی بر پیکره این معدن خورد.

تجمع شرکتی های مخابرات فارس در
مقابل مخابرات استان
صبح روز شنبه  ۲4خرداد ماه ،جمعی از شرکتیهای
مخابرات فارس در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقهبندی
مشاغل ،تجمعی را در مقابل مخابرات استان فارس بر پا
داشتند .آنها خواستار اجرای طرح طبقهبندی مشاغل بر
اساس قانون و بازگشت به کار همکاران شورایی که پس از
پیگیری برای اجرای طرح طبقهبندی از کار بیکار شدهاند،
می باشند .با اجرای طبقهبندی ،دستمزد کارکنان شرکتی
چند صد هزار تومان افزایش مییابد و از تبعیض میان آنها
و رسمیها کاسته میشود.
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تجمع کشاورزان غرب اصفهان در اعتراض

تجمع کارگران کارخانه عقاب افشانِ

به محرومیت از  3ماه حق آب

سمنان مقابل استانداری

روز سه شنبه  ۲0خرداد ماه ،جمعی از کشاورزان غرب
اصفهان در اعتراض به محرومیت از داشتن آب در تابستان
امسال ،مقابل ساختمان استانداری ،دست به تجمع
اعتراضی زدند .معترضان خواستار تداوم جریان آب
زایندهرود برای ادامه کشت بهاره هستند.

تجمع اعتراضی معلمان نهضت سوادآموزی

روز دوشنبه  ۲تیر ماه ،گروهی از کارگران کارخانه عقاب
افشان ،تولیدکننده اتوبوسهای اسکانیا واقع در سمنان با
تجمع و مراجعه به استانداری به نامشخص بودن وضعیت
شغلی خود اعتراض کردند .یکی از کارگران گفت :شرکت
عقاب افشان به دلیل تحریمها در تامین قطعات اولیه
ساخت اتوبوس دچار مشکل شده و از این رو قصد تعدیل
نیرو را دارد .با تعدیل نیرو ،امنیت شغلی حدود  450کارگر
این کارخانه به خطر میافتد .شرایط تولید در کارخانه
عقاب افشان فراهم است و از چرایی متوقف کردن تولید و
تعدیل کارگران باخبر نیستیم .در کارخانه عقاب افشان
حدود  1۲00کارگر کار میکردند اما طی دو تا سه سال
گذشته تعداد کارگران کاهش یافته است .کارگر دیگری
افزود :دریافت مقرری بیمه بیکاری ،سوابق کارگران را در
زمان بازنشستگی مخدوش میکند .آنها بارها برای
مشخص شدن وضعیت شغلی خود به مسئوالن مراجعه
کردهاند اما تاکنون نتیجهای نگرفتهاند.

در مقابل مجلس
صبح روز یکشنبه  18خرداد ماه ،صدها نفر از
آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی از سراسر کشور در
مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند .یکی از
حاضران در تجمع با بیان اینکه خواستار لغو آزمون جذب
استخدامی دانشگاه فرهنگیان هستیم ،افزود :از سال  ،98از
ما خواسته شده برای ادامه همکاری ،در آزمون دانشگاه
فرهنگیان شرکت کنیم و در صورت عدم قبولی باید به
همکاری خود با آموزش و پروزش خاتمه دهیم .وی افزود:
از نمایندههای مجلس یازدهم که اخیرا فعالیت خود را در
مجلس آغاز کردهاند ،خواهشمندیم طرحی را مصوب کنند
تا ما نیروهای نهضتی نیز همانند سایر گروهها بدون آزمون
شرایط استخدام داشته باشیم و عدالت برای همه نیروها
بهطور یکسان اجرا شود.

آمار باالی حوادث کار در بخش ساختمان
روز شنبه  ۷تیر ماه ،یک فعال کارگری در رابطه با حادثه
ای که منجر به کما رفتن یک کارگر ساختمانی شد ،گفت:
این اولین بار نیست که چنین حوادثی برای کارگران
ساختمانی رخ میدهد .تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث
کار در  9ماهه نخست سال  13۶3 ، 98نفر بوده که در
میان آنها  135۷نفر مرد و  ۶نفر زن بودند .اما در سال 9۷
در همین محدوده زمانی با  1۲5۶کشته شده در حوادث
کار مواجه بودهایم .سقوط از بلندی مهمترین علت فوت
کارگران به حساب میآید که توانسته جان  5۶0کارگر که
همگی مرد هستند را بگیرد .پس از آن اصابت جسم سخت
با  34۶قربانی رتبه دوم را دارد که در میان قربانیانِ آن،
 344مرد و  ۲نفر زن دیده میشود .در نهایت ،سومین
عامل مربوط به مرگ و میر ناشی از برق گرفتگی است که
 ۲03قربانی داشته است.

تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران
پیمانکاری شرکت نفت فالت قاره خارک

روز شنبه  1۷خرداد ماه ،شماری ازکارگران پیمانکاری
شرکت نفت فالت قاره واقع در جزیره خارگ که در بخش
ترابری و عملیات انبارداری مشغول کار هستند ،از تاخیر در
پرداخت دستمزد و معوقات بیمهای خود انتقاد کردند .این
کارگران که تعداد آنها به  100نفر میرسد و طرف قرارداد
با یک شرکتپیمانکاری هستند ،حقوق اردیبهشت ماه را
دریافت نکرده و  ۲ماه است که دفترچههای بیمه آنها
تمدید نشده است .یکی از کارگران پیمانکاری شرکت نفت
فالت قاره واقع در جزیره خارگ گفت :شماری از همکاران
ما که جهت استفاده از تسهیالت بیمهای به مراکز درمانی
مراجعه کرده بودند ،از پرداخت نشدن حق بیمههای خود
مطلع شدند.
این تخلف زمانی آشکار شد که یکی از کارگران پیمانکاری
نفت فالت قاره -خارگ در جریان بیماری العالج همسر
خود مطلع شد ،به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه امکان
تمدید و تعویض دفتر چه وی وجود ندارد .بیشتر کارگران
از ترس تمدید نشدن قرارداد کاری خود نسبت به این
مسئله سکوت کردهاند .

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

ماهنامه کارگری
نوزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه
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ماه ها معوقات کارگران

بیش از  ۹۵درصد حوادث شغلی ثبت شده

پرداخت نشده است

در پزشکی قانونی در سال ۹۸
مربوط به مردان است

اعتصاب کارگران هفت تپه نوزدهمین روز خود را پشت سر
گذاشت .در روز جمعه  13تیر ماه ،کاگران اعتصابی در
جریان تجمع خود در جلوی درب فرمانداری شهر شوش
مطالبات زیر را بار دیگر مورد تاکید قرار دادند :پرداخت
فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه ،بازگشت به
کار فوری برای همکاران اخراج شده ،بازداشت فوری اسد
بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی -رستمی ،خلع ید
فوری کارفرمای اختالسگر و بخش خصوصی از هفت تپه،
بازگرداندن فوری ثروت های اختالس شده به کارگران،
پایان کار مدیران بازنشسته .کارگران در جریان اعتصاب
خود بار ها در شهر شوش دست به راهپیمایی زدند .در
جریان این راهپیمایی ها شعار های زیر از سوی کارگران
بار ها سر داده شد ".کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد"،
"کارگر اتحاد کارگر اتحاد" " ،مرگ بر اسد بیگ مرگ بر
اسد بیگ" " ،اسد بیگ حیا کن ،هفت تپه را رها کن".

بخشی از معوقات مزدی کارگران مجموعه

روز سه شنبه  ۲۷خرداد ماه ،رئیس اتاق بازرگانی تهران با
اشاره به اعالم تورم  ۲۲درصدی در سال جاری گفت:
اعالم شده که تورم  ۲۲درصدی در سال جاری داشته
باشیم ولی شواهد نشان میدهد که قطعا تورم بیش از این
خواهد بود بخصوص با توجه به افزایش قیمت اکثر اقالم
نشان میدهد که رقم تورم  ۲۲واقعی نیست و قطعا رقم
تورم باالتر خواهد بود لذا میطلبد که حتما تدبیر جدی
انجام شود که اقتصاد و بخصوص بنگاهها دچار لطمات
بیشتر نشود .آنچه که مسلم است ما کاهشی در زمینههای
جاری مشاهده نمیشود حقوق ماهانه پرسنل دولتی سر ماه
پرداخت میشود اما در بخش خصوصی چنین چیزی نیست
و بسیاری از بنگاهها با کاهش نیرو روبرو شدهاند و بسیاری
از حقوق معوقه کارگران ماههاست که پرداخت نشده است
و نشان میدهد که فشار در بخش خصوصی و بنگاهها
است و شاید دولت و مجموعه دولت کمتر از این کاهشها
آسیب ببینند.

شهرداری مهاباد پرداخت شد
روز شنبه  1۷خرداد ماه ،در پی تجمعات اعتراضی متداوم
کارگران مجموعه شهرداری مهاباد ،بر اساس گزارشی طی
یک ماه گذشته ،مطالبات مزدی تا پایان سال  98کارگران
شهرداری مهاباد در چهار مرحله به حساب کارگران
پرداخت شده است .این کارگران که در بخشهای مختلف
فضای سبز ،خدمات ،آتش نشانی و  ...مشغول به کار
هستند در حال حاضر اضافهکاریهای سال  9۷و  98خود
را طلبکارند.

اعتراض و تجمع معلمان حقالتدریس و
مربیان پیشدبستانی در تهران
روز یکشنبه  ۲5خرداد ماه ،جمعی از معلمان حقالتدریس و
مربیان پیشدبستانی از استانهای مختلف به تهران آمدند
و در اعتراض به بالتکلیفی شغلی تجمع کردند .معلمان
حقالتدریس و مربیان پیشدبستانی همچنان از بالتکلیفی
شغلی و عدم اجرای قوانین مصوب انتقاد دارند .این معلمان
میگویند :تبصره  10ماده  1۷درباره استخدام معلمان
حقالتدریس اجرایی نشده است .امیدواریم در سال
تحصیلی آینده مشکل جذب ما حل شود و بتوانیم وارد
سیستم آموزش و پرورش شویم.

به گزارش روز یکشنبه  8تیر ماه ،اطالعات مندرج در
سالنامه آماری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نشان
میدهد که سال  ۲8۲08 ،1398مورد از معاینات پزشکی
قانونی ،مربوط به معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار
بوده است 95.۲ .درصد این معاینات مربوط به مردان و
تنها  4.8درصد مربوط به زنان و تعداد جان باختگان
حوادث شغلی گزارش شده توسط این سازمان  1۷53نفر
بوده است .اطالعات این گزارش نشان میدهد بخش
ساختمان ،صنعت (ساخت) و حمل و نقل ،ارتباطات و
انباداری به ترتیب با  35 ،38و  10درصد بیشترین
آسیبدیدگان شغلی را در خود جا دادهاند .بیشترین حوادث
شغلی در رده سنی  30تا  34سال رخ داده و بیشترین
معاینات مصدومان ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز
پزشکی قانونی به ترتیب مربوط به اصفهان ،تهران و
خراسان رضوی بوده است.

پول کلزای خریداری شده از کشاورزان
بعد از گذشت  3هفته همچنان
واریز نشده است
روز یکشنبه  18خرداد ماه ،رئیس نظام صنفی کشاورزی
گلستان عنوان کرد :کلزا جزء محصوالتی است که به
صورت تضمینی خریداری میشود .از آنجا که کشاورزان
برای کشت جدید نیازمند به سرمایه به منظور تهیه
نهادههای کشاورزی هستند ،الزم است هر چه سریعتر
پول محصول خریداری شده به آنها پرداخت شود .این
موضوع به ویژه با توجه به افزایش قیمت نهادههای
کشاورزی از اهمیت بیشتری برخوردار است .به دنبال خارج
شدن نهادههایی مانند کود و سم از شمول محصوالتی که
با ارز دولتی خریداری میشدند ،نه تنها این محصوالت
کمیاب شدهاند که قیمت آنها سه تا چهار برابر بیشتر شده
است .بنا به تصمیم اتخاذ شده قرار شد کود و سم با ارز
نیمایی وارد شود .این در حالی است که ما در واردات با
برخی مشکالت روبهرو هستیم .نتیجه این شده است که
نهادهها کم شده و قیمتها هم باال رفته است .در این
شرایط عدم پرداخت به موقع پول کشاورزان ،آنها را در
شرایط سختی قرار داده است.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

عدم پرداخت مطالبات مزدی و صنفی
کارگران شمال شرق  ۲گرگان
بر اساس گزارش روز پنجشنبه  ۲۲خرداد ماه ،تعداد 90
نفر از کارگران راه آهن شمال شرق  ۲گرگان ،که از ناحیه
کوچکی هم هستند اعالم کرده اند :حقوق فروردین ماه
سال جاری و همچنین بن ماه رمضان و لباس کار که
بسیار مهم و ضروری است را دریافت نکرده اند .گزارش
می افزاید ،وضعیت این کارگران در این ناحیه خوب نیست
و از امکانات کمی برخوردار هستند و در صورتی که حقوق
دریافت نکنند قادر نیستند قبض آب ،برق ،گاز و کرایه خانه
را پرداخت کنند .این منطقه اساسا فراموش شده است.

تجمع پرستاران تبریز در اعتراض به
حقوق نازل
روز شنبه  1۷خرداد ماه ،جمعی از پرستاران شرکتی تبریز
در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت و سطح نازل حقوق
خود در مقابل استانداری آذربایجان شرقی دست به تجمع
اعتراضی زدند.
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گرانی مسکن و رواج درخواست هم

تجمع اعتراضی کارگران تلمبه خانه غرب

خانگیِ دو خانواده در یک واحد مسکونی

کارون مقابل استانداری خوزستان

روز چهارشنبه  4تیر ماه ،به گزارش روزنامه اقتصاد پویا،
رواج زندگی  ۲خانواده در یک واحد مسکونی که از پدیده
های جدیدی می باشد در نتیجه فقر و افزایش نجومی
اجاره خانه ها دیده می شود.
معضل مسکن و افزایش سرسام آور اجاره ها سالهاست که
بر زندگی زحمتکشان سایه انداخته است .طبق آمار ،95
تعداد 1۲0هزار خانوار در کل ایران هستند که دو خانواره و
حتی چندخانواره در واحدهای مسکونی  50متر و کوچکتر
زندگی میکنند .روزنامه شرق نوشت :با وخیمشدن وضعیت
معیشت خانوار به سبب افت درآمد و افزایش تورم و گرانی،
اقالم دیگر نیز با رشد درخور توجهی رو به رو شدهاند.
مسکن ،یکی از مواردی است که همتای گرانیها ،افزایش
داشته و جامعه با افزایش درصد اجارهنشینی رو به رو شده
است .بسیاری از مردم ،به دلیل افزایش نرخ اجاره ،مجبور
به حاشیهنشینی یا سکونت در شهرهای اقماری شدهاند .در
این حالت ،خانوارها ،پلهپله از هر سطح درآمدی ،به پایین
آمده و بهروشنی با افزایش درصد حاشیهنشینی و سکونت
در بافتهای فرسوده رو به رو شدهایم .هرچند آمار دقیق
قابل استنادی از سال  139۶به این سو ،در این زمینه وجود
ندارد و آمارهای اعالمی نیز تنها گمانهزنی است ،اما
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن ،خبر از
گسترش «سکونت در حاشیه آرامستانها»،
«پشتبامخوابی» و «مغازهخوابی» ،بهویژه در بین کارگران
میدهند .اجاره هر شب خوابیدن زیر آسمان هم از سال 98
تا امسال ۲5 ،هزار تومان افزایش یافته و به گفته علی
نوذرپور ،شهردار منطقه  ،۲۲به  50هزار تومان رسیده
است؛ اتفاقی که تأییدی بر شیوه "بدمسکنی" در کشور به
شمار میرود.

انتظامی در مناطق مرزی نوسود
روز دوشنبه  ۲۶خرداد ماه ،کارگران تلمبه خانه غرب کارون
(شرکت رامپکو) زیرمجموعه شرکت مهندسی توسعه نفت
(متن) برای اعتراض به عدم پرداخت  ۷ماه حقوق خود
دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند .یکی از
کارگران معترض گفت :حدود هفت ماه حقوق معوقه داریم
و سه ماه هیچ حقوقی به کارگران که نزدیک به  80نفر
هستند پرداخت نشده است .او با بیان اینکه حدود  10ماه
آشپزخانه شرکت تعطیل بوده و هیچ خدماتی به پرسنل
نمیدهد ،میافزاید :نزدیک یکسال پول بیمه تکمیلی از
حقوق کم میشده ولی هیچ سابقهای برای ما لحاظ نشد.
در گذشته قراردادها سه ماهه بود ولی در حال حاضر
بهصورت یکماهه بسته میشود .شرکت رامپکو نماینده
کارگری نداشته و بازرسی نیز از اداره کار برای بررسی
وضعیت کارکنان مراجعه نمیکند .قرارداد شرکت رامپکو
بهرهبرداری بوده و هرماه صورت وضعیت بهرهبرداری
ارسال و مطالبات برای شرکت واریز میشود .یکی دیگر از
کارگران شرکت رامپکو گفت:قبالً شرکت بهصورت 3
شیفته کار میکرد و با شروع کرونا و به بهانه آن به 4
شیفت با همان تعداد کارگر افزایش پیدا کرد که با این کار
دریافتیهای ما نیز کم شد .تعدادی از کارگران به خاطر
دفاع از حق خود به بهانههای امنیتی تهدید شدهاند.

کارگران قرارداد طرحی شرکت آبفار

روز چهارشنبه  ۲1خرداد ماه ،کارکنان شرکتی مخابرات
آذربایجان شرقی برای دومین روز پیاپی دست به تجمع
اعتراضی زدند .حاضران در تجمع میگویند :حدود  14نفر
از همکاران ما بعد از پیگیری بابت اجرای طرح طبقهبندی
مشاغل ،از کار بیکار شدهاند و ما خواستار بازگشت به کار
آنها هستیم .در عین حال درخواست داریم تبعیض میان
کارکنان شرکتی و رسمی مخابرات برچیده شود .کارمندان
رسمی بین  ۷تا  15میلیون حقوق میگیرند و کارمندان
شرکتی متاسفانه در این  ۲0سال با نامالیمتی و تفاوت
وحشتناک حقوقی روبرو هستند و اکنون دریافتیشان حدود
 3میلیون تومان است .چگونه دو نفر زیر یک سقف کار
میکنند و هر دو پانزده یا بیست سال سابقه دارند یکی
هشت میلیون حقوق میگیرد و دیگری سه میلیون ،آنهم
وقتی هر دو یک کار مشترک را انجام میدهند؟!

به تجمع زدند .یکی از معترضان در تجمع با بیان اینکه با
ادغام آبفای شهری و روستایی استان خوزستان ،مدیریت
جدید حاضر به پذیرش پرداخت حقوق نیروهای طرحی
نمیشود و ما کارگران همچنان بالتکلیف هستیم ،گفت :از
بهمن ماه سال  ،98مطالبات مزدی کارگران طرحی به
تاخیر افتاده است.

مجروح شدن  3کولبر توسط نیروهای

تجمع اعتراضی کارگران شرکتی مخابرات
آذربایجان شرقی
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خوزستان و اعتراض به بالتکلیفی شغلی
روز دوشنبه  ۲۶خرداد ماه ،برای دومین بار درسال جاری،
کارگران قرارداد طرحی شرکت آب و فاضالب روستایی
خوزستان نسبت به بالتکلیفی شغلی و معیشتی دست به
تجمع مقابل ساختمان این شرکت در اهواز زدند .یکی از
کارگران گفت :پس از ادغام آبفار و آبفای خوزستان
مشخص نیست تکلیف نیروهای قراردادی شرکت آبفار چه
خواهد شد و ما خواستار تعیین تکلیف وضعیت کاری خود
هستیم .وی با اشاره به اینکه  ۶3۲نفر در شرکت آبفار
استان به صورت قرارداد طرحی مشغول به کار هستند
افزود ۶ :ماه حقوق کارکنان قراردادی این شرکت پرداخت
نشده است و نزدیک به  ۶سال است این روند پرداخت
حقوق با چندین ماه تاخیر ادامه دارد و از سال  95تاکنون
نیز سنوات این کارکنان پرداخت نشده است .در ادامه این
اعتراضات روز شنبه  31خرداد ماه ،بار دیگر کارگران دست

روز یکشنبه  8تیر ماه ،در پی شلیک مستقیم نیروهای
نظامی به سمت گروهی از کولبران در مناطق مرزی
شهرستان نوسود در استان کرمانشاه ،دستکم  3کولبر
مجروح شدند.

کارکنان مراکز جامع خدمات سالمت
خوزستان در مقابل استانداری

روز دوشنبه  ۲۶خرداد ماه ،کارکنان مراکز جامع خدمات
سالمت شهرهای استان خوزستان با تجمع مقابل
استانداری ضمن اعتراض به اخراج از کار و عدم پرداخت ۶
ماه حقوق ،خواستار بازگشت بکارشدند.
یکی از این کارکنان گفت :سال  94حدود  ۶0نفر از طریق
آزمون طرح تحول نظام سالمت به استخدام علوم پزشکی
درآمده و در مراکز جامع خدمات سالمت استان به عنوان
مدیر اجرایی مشغول به کار شدند .وی اضافه کرد :به
تدریج  ۲5نفر از ما تعدیل شدند و در سال  9۷نیز اقدام به
تعدیل مابقی نیروها کردند که با پیگیری شورای تأمین
استان مجدداً یکسال دیگر به کار گرفته شدیم .در ابتدای
سال  98سید مهدی حسینی زاده سرپرست وقت معاونت
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعالم کرد شما
نیروهای مازاد هستید و بودجهای برای پرداخت حقوق شما
نداریم و اقدام به اخراج ما کردند .بعدها گفتند باید به
عنوان نماینده پیمانکار شرکت آرش نوین پل دختر مشغول
به کار شوید که در این صورت بعد از سه ماه دوباره به کار
بازمیگردید .بعد از برکناری پیمانکار قدیمی و روی کار
آمدن فردی جدید اقدام به اخراج  35نفر باقیمانده پرسنل
مراکز جامع خدمات کردند این در حالی بود که پیمانکار
میگفت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شما را
اخراج کرده و معاونت بهداشت نیز درست خالف این حرف
را میزد.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس
در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان

روبرو هستیم .بخشهای زیربنایی همچون امور تعمیر و
نگهداری راهآهن قابل واگذاری نیستند و اساسا باید منابع
مالی نگهداری از آن از بودجه جاری راهآهن تامین شود.

شماره  ،78پانزدهُم تير 1399
ثروت ابرثروتمندان در دوران کرونا ۵۶۵
میلیارد دالر افزایش یافت

به تجمع دست زدند!
کارگران شهرداری مریوان 3ماه معوقات
مزدی در سال جاری

روز دوشنبه  ۲۶خرداد ماه ،حدود  ۲00نفر از کارگران
شرکت حمل ونقل خلیج فارس در اعتراض به محقق
نشدن وعده پرداخت مطالباتشان از سوی کارفرما با سفر به
تهران ،مقابل ساختمان خصوصیسازی تجمع کردند.
کارگران می گویند :بخش خصوصی شرکت در چارچوب
قوانین و مقررات واگذاری که از سوی سازمان
خصوصیسازی به آن تکلیف شده ،حرکت نمیکند .هنوز
وضعیت شغلی  45نفر از کارگران از مرداد ماه سال ،98
مشخص نیست و وضعیت مالی آنها به دلیل تاخیرهای
مزدی صورت گرفته ،بسیار نامناسب است .جدا از مشکالت
به وجود آمده ،فعالیت شعب و نمایندگیهای سراسر کشور
محدود شده است و کارکنان این شعب نیز نگران وضعیت
شغلی خود هستند .کارگران خواستار واگذاری دوباره این
واحد حمل و نقل جادهای به دولت شدند ،تا با مسئولیت
مستقیم دولت ،کارگران نیز امنیت شغلی داشته باشند.
شرکت حمل و نقل بینالمللی خلیج فارس  1۲8۶نفر
نیروی کار دارد که در  43شعبه و نمایندگی سراسر کشور
مشغول به کار هستند .از این تعداد حدود  400نفر در دفتر
مرکزی در منطقه اسالمشهر تهران فعال هستند.

روز یکشنبه  8تیر ماه ،جمعی از کارگران شهرداری مریوان
گفتند :عالوه بر عیدی و اضافه کارِ سال  98که پرداخت
نشده ،در سال جاری نیز  3ماه دستمزد معوق داریم که
مشخص نیست چه زمانی قرار است پرداخت شود .حتی
برخی کارگران از سال  9۷مطالبات مزدی پرداخت نشده
دارند ،که زمان واریز آنها مشخص نیست .این کارگران که
در بخشهای مختلف پاکبانی ،پارکبانی و فضای سبز کار
میکنند و تعدادشان بیش از صد نفر است ،میگویند :کار
میکنیم اما از دستمزد خبری نیست !

اعتراض دستفروشان در آبادان نسبت به
ممنوعیت دستفروشی
روز چهارشنبه  ۲1خرداد ماه ،جمعی از دست فروشان
آبادان در خیابان یکم احمد آباد ،دست به تجمع اعتراضی
زدند .این کارگران با گالیه از تصمیم تازه شهرداری مبنی
بر ممنوعیت دستفروشی در این خیابان خواستار حمایت
مسئوالن شهری و حذف این ممنوعیت شدند
.

اقدام اعتراضی مردم حسینآباد جنگل به
نداشتن آب آشامیدنی

کارگران خطوط ابنیه فنی راهآهن
زاگرس با عملکرد بخش خصوصی
روز دوشنبه  ۲۶خرداد ماه ،شماری از کارگران خطوط ابنیه
فنی راهآهن زاگرس در اعتراض به عملکرد بخش
خصوصی و مشخص شدن وضعیت مطالبات معوقه خود
دست به تجمع زدند .کارگران میگویند :جدا از یک تا دو
ماه معوقات مزدی ،هر ماه کارفرما  50درصد از مطالبات
معوقه را با دو تا سه ماه تاخیر به حساب کارگران واریز
میکند .در عین حال در زمینه پرداخت حق بیمه تامین
اجتماعی و بیمه تکمیلی ،پرداخت برخی مزایای قانونی و
عرفی همانند بن ماه رمضان و دادن لباس و کفش کار نیز
با مشکل روبرو هستیم و این مسئله باعث ایجاد دغدغه
روحی و گرفتاریهای روزمره برای کارگران شده است.
عموم مشکالت ما از زمان واگذاری خطوط ابنیه فنی از
چهار تا پنج سال پیش به بخش خصوصی شروع شد تا
جایی که با افزایش مشکالت امروز با مشکالت مختلفی

بر اساس گزارش روز چهارشنبه  ۲1خرداد ماهِ خبرگزاری
مهر ،حدود  ۲0روز است که مردم روستای حسینآباد
جنگل آب آشامیدنی ندارند و بارها برای مشکل آب به
بخشداری مراجعه و جواب قانع کننده و درستی دریافت
نکردهاند .آنها در اقدامی با در دست داشتن سطل با حضور
در ورودی روستا خواستار وصل آب مانند قبل شدند .همه
ساله از اوایل خرداد تا اواسط مهر ،آب لوله کشی روستای
حسین آباد و روستاهای حصارسرخ ،پاباز ،ریزآب و چاه
ساالر قطع میباشد .عالوه بر نبود آب آشامیدنی ،نزدیک
به یک ماه است که اهالی روستا امکان شستشوی لباس و
حتی استحمام خود را ندارند .حسینآباد جنگل ،روستایی از
توابع بخش میانجلگه شهرستان نیشابور است و این روستا
در دهستان غزالی قرار دارد و جمعیتی بیش از  ۲30خانوار
دارد.

بر اساس گزارش روز شنبه  1۷خرداد ماه ،ایرنا :موسسه
مطالعات سیاسی در آمریکا ،به تازگی گزارشی منتشر کرده
که نشان میدهد از هجدهم مارس تاکنون ،میلیاردرها
 5۶5میلیارد دالر ثروتمندتر شدهاند .حاال کل ثروت
میلیاردرهای آمریکایی 3.5 ،تریلیون دالر است 19 .درصد
بیشتر از ثروتی که در زمان شروع همهگیری کرونا داشتند.
تنها ثروت «جف بزوس» ،مالک شرکت «آمازون» نزدیک
به  3۶.۲میلیارد دالر بیشتر از هجدهم مارس شده است.
این در حالی است که از آن تاریخ تا کنون 43 ،میلیون
آمریکایی درخواست بیمه بیکاری دادهاند؛ به خصوص
آنهایی که در بخشهای سفر و خدمات کار میکردند،
بیشتر از بقیه بیکار شدهاند .سیانانبیزینس مینویسد:
"این اعداد و ارقام ،عالمت تعجبی جلوی شکاف عمیق
بین دارا و ندار در آمریکا میگذارد .از طریق این اعداد،
میتوان دلیل ناآرامیها در سراسر ایاالت متحده آمریکا را
درک کرد .کارشناسان اعتقاد دارند که نابرابری ثروت با
این بحران ،حتی میتواند از این هم بدتر شود ".افزایش
چشمگیر ثروت ثروتمندان ،به دلیل بهبود وضعیت بورس
آمریکا اتفاق افتاده است .شاخصهای بورسی آمریکا بعد از
سقوط چشمگیر ،با اقدامات حمایتی فدرال رزرو خود را
بازیابی کردند .البته همین رشد بورس نیز نابرابریها را
افزایش میدهد" .کریستیانا هوپر" ،استراتژیست بازارهای
جهانی در شرکت اینوسکو میگوید" :بازار سهام در حال
اوج گرفتن است و جدا شدن آن از روند اقتصاد واقعی،
نابرابری را تشدید میکند" سیانانبیزینس مینویسد:
"غولهای تکنولوژی در دوران همهگیری کرونا
مانند بقیه کسبوکارها نبودهاند که فقط برای
سرپا ماندن تالش کنند .آنها حتی پیشرفت هم
کردهاند" .برای مثال ،آمازون حاال حتی از پیش
از دوران کرونا نیز قدرتمندتر شده است .سهام
این شرکت از میانه ماه مارس تا کنون 4۷ ،درصد رشد
کرده است .فیسبوک نیز رکوردهای جدیدی را در ارزش
سهام و ثروت خود ثبت کرده است .از  18مارس تا کنون
ثروت "مارک زاکربرگ" 30/1 ،میلیارد دالر افزایش یافته
است .ثروت «الون ماسک» رئیس شرکت تسال" ،سرجئی
برین" بنیانگذار گوگل و "استیو بالمر" مدیرعامل سابق
مایکروسافت بیش از  13میلیارد دالر در همین دوره زمانی
افزایش یافته 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:
BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX
"زماني که فردی به فردی دیگر آسيب جسمي وارد مي آورد،
آن هم آسيبي که به مرگ وی بيانجامد ،این را ما قتل غير عمد

آدرس پست الکترونیکی:

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

E-Mail:
ipfg@hotmail.com

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

چریکهای فدائی خلق ایران

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

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقۀ کارگر!

