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 سرسخن:

 نابودی سرمایه داری،  

 شرط رهایی کارگران 
شدت گیری تضادهای طبقاتی در جامعه ایران و رشد روز 
افزون مبارزات کارگران و ستمدیدگان در سالهای اخیر که  

به آشکاری   98و آبان  96اوج خود را در قیام های دی ماه 
ه  نشان داد نه تنها خواست سرنگونی جمهوری اسالمی ک

از سوی صد ها هزار نفر در کف خیابان فریاد زده شد را با  
فراتر از آن  بلکه  ، در مقابل دید همگان قرار دادوضوح 

آشکار ساخت که سیستم سرمایه داری در ایران نیز مورد  
بروز واقعیت فوق حمله کارگران و زحمتکشان، قرار دارد. 

ر  یک پدیده نوین و نیرو بخش دمسلماً  ، در این ابعاد

 .ت ستم ایران می باشدجنبش انقالبی توده های تح

که از   "کارگران بیدارند، از استثمار بیزارند "ار اگر چه شع
دیر باز از طرف کارگران آگاه مطرح می شود، خود به واقع  
شعاری علیه سرمایه داری است، اما در جریان فیام های  
دی و آبانماه و خیزش ها و تظاهرات توده ای نیز  

هائی با چنین مضمونی مطرح شده اند. در این مسیر  شعار
برهنگانی که با تهور و جسارت ستودنی جهت  اکثریت پا 

سرنگونی جمهری اسالمی به خیابانها آمده بودند و  
جمهوری اسالمی نمی  "بروشنی فریاد می زدند که 

نان، کار،  "، شعار ایجابی خود را "خواهیم، نمی خواهیم
د که تنها با نابودی سیستم سرمایه  قرار داده بودن "آزادی

 .تحقق می باشند داری وابسته ایران قابل 

در واقعیت امر، توده های بپاخاسته که اکثریتشان را  
بیکار، قشرهای زحمتکش و   کارگران شاغل، کارگران

تهیدستان حاشیه نشین شهر ها تشکیل میدهند، در  
و   نظمی که ستم ، شرایطی که جانشان از مظالم نظم حاکم

گرانی و تورم و فقر ذاتی آن می باشد، به لب   استثمار و 
سیده ، توده هایی که در نظم ظالمانه حاکم در فقر و ر

ظالمانه  مناسبات فالکت رها شده اند، خواهان نابودی 
مناسبات و  سرمایه داری در کشور خود می باشند. همان 

نظمی که جمهوری اسالمی با شکنجه و زندان و اعدام به  
ظت از آن برخاسته است. اما حتی با نگاهی به برخی از  حفا

   2صفحه         ر ها که در خیزش های توده ای اخیر شعا

  ۲جان باختن یک کولبر و مفقود شدن 

 سقزکولبر دیگر در ارتفاعات سرشیو 
بهمن ماه، مدیرعامل جمعیت هالل احمر   ۱۳روز یکشنبه  

ق مشخص  های دقیاستان کردستان گفت: پس از بررسی 
نفر بوده است که برای   ۲۳شد تعداد کولبران مفقود شده 

حمل بار از منطقه مرزی سرشیو سقز عازم اقلیم کردستان 
ان برف و بوران سنگین منطقه گرفتار شده  بودند و در می

بهمن ماه،   ۱۲نفر از این کولبران روز شنبه  ۲۰بودند. 
ات پیدا  توانسته بودند خود را به پایین کوه رسانده و نج

  6۵کنند اما یکی از کولبران مفقود شده، عثمان فتوحی 
ساله جان خودش را از دست داده است که پیکیر بیجان او  

کولبر دیگر نیز همچنان مفقود  ۲قز پیدا شد. در ارتفاعات س
هستند و تالش برای یافتن آنها همچنان ادامه دارد. عالوه  

ف جانش را از  زدگی در بربر عثمان فتوحی که به علت یخ
دست داده است، برادرزاده او به نام کامیل فتوحی و یکی 
دیگر از کولبران به نام امیر، وضعیت سالمتی ناپایداری  

 .ددارن
 

درصدی حوادث کارِ منجر به   ۵۰افزایش 

 ۹۸ماهه سال  ۹فوت در 

دی ماه، سرپرست اداره کل   ۲9به گزارش روز یکشنبه 
تان خراسان جنوبی گفت: از تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس
مورد حادثه کار   ۳۲ماه تعداد ابتدای سال جاری تا پایان آذر

ماهه  9در استان اتفاق افتاده است. تعداد حوادث فوتی در 
  ۴، تعداد 9۷ماهه سال  9مورد بوده است و در  6، 98سال 

متاسفانه حوادث منجر به فوت در این  مورد بوده است که 
در بخش دیگری   داشته است. ویدرصد افزایش  ۵۰مدت 

برای پاک کردن صورت مسئله می افزاید: با توجه به  
ضرورت موضوع در زمینه ارتقای ایمنی در دو بخش  

ها  ساختمان و معدن برنامه زمانبندی بازرسی از کارگاه 
های انجام  رسی گنجانده شد به طوری که از مجموع باز

ی پرخطر  هامورد بازرسی مربوط به کارگاه  9۷۱شده، 
ها و فعالیت  به پراکندگی کارگاه  استان بوده است. با توجه

کارگاه در سطح استان کارگران و   ۷۰هزار و  ۱۱۷
ها توجه ویژه داشته  کارفرمایان به مقوله ایمنی در کارگاه 

 .باشند

   ندگي در بارۀ ز

 ! حسن روان ،رفيق شهيد  

  چریک فدایی خلق رفیق حسن روان در خانواده ای 
از طریق   شت چشم به جهان گشود.  پدریدسته

ماهیگیری هزینه های زندگی خانواده را تهیه می کرد. پدر  
و مادر رفیق حسن از بلوچ های ساکن بندرعباس بودند که  

یعنی در همان کنار دریا، خانه ای   "خواجه عطا"در محله 
و در آنجا زندگی می کردند.  نموده برای خود دست و پا 

مواره در  ر رنجدیده برغم تنگدستی اما هاین پدر و ماد
تا   هدالت خود را ادامه دتالش بودند تا فرزندشان تحصی

  برای خود شکل دهد.  از خانواده اش بهترای بتواند آینده 
رفیق حسن در چنین شرایطی و در حالیکه درد و رنج  

خانواده های کارگر و تهیدست را با پوست و روزمرۀ حیات 
 . رد رشد کردگوشت خود لمس می ک

توده های  شاهد انقالبی شد که که دانش آموز بود  او هنوز 
علیه نظم ظالمانه   ۵۷و  ۵6در سالهای ستمدیده ایران 

حاکم و رژیم وابسته به امپریالیسم شاه براه انداختند. رفیق  
حسن بطور طبیعی و به دلیل رنج و ستمی که در طول  

خیلی از  تحمل کرده بود همچون  و تجربه کرده زندگی 
برای  به امید ساختن آینده ای بهتر  خود یهاو سال نهمس

او بر آن به این انقالب پیوست. خلقهای تحت ستم ایران، 
  بود که با شرکت در مبارزه انقالبی، به سهم خود بکوشد تا 

یط آزاد و  انابود و شررا دیکتاتوری شاه توده ها، انقالب 
و  کارگران هو در نتیج کنددمکراتیکی در کشور برقرار 

  یک  و امکان یابند به نان و معیشت الزم  زحمتکشان
زندگی شایسته دست یابند. در آن زمان در صحنه سیاسی  

سالها   پشتوانهایران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به 
رزم مسلحانه و دالورانه کمونیست های فدائی ای که یک  

   3صفحه             لی لدآنها بود، و به  تئوری انقالبی رهنمون 
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 ! مهوری اسالمیسم جمرگ بر رژیم وابسته به امپریالی

 1از صفحه    .. ...نابودی سرمایه داری

چه از طرف دانشجویان و روشنفکران مبارز و همچنین  
عناصر آگاه طبقه کارگر و چه از طرف بخشی از توده ها  

،  "گرانی ، تورم، بالی جان مردم "فریاد زده شد همچون 
استثمار، بیکاری، مرگ بر   "، "مرگ بر آخوند سرمایه دار "

ستم، سرکوب، استثمار، منطق سرمایه  "، "یه داریسرما
کی از  به روشنی حا  "مرگ بر حاکمان سرمایه "و یا  "دار

آنند که این شعارها از یک طرف انعکاس  
 ،که در آنمی باشند خود شرایط عینی 

مایه داری وابسته ایران با فقر و فالکت و سر
هزاران مصیبتی که این سیستم برای 

به بار آورده، ضرورت   اکثریت آحاد جامعه
به نمایش  نابودی وجود گندیده خود را 

، و از طرف دیگر بیانگر آگاهی گذاشته است
  شاغل،  کارگران –بخش هائی از جامعه 

 نشین حاشیه تهیدستان و  بیکار کارگران
نسبت  -ر ها و روشنفکران مبارز ایران شه

 .به این واقعیت می باشد

که در  از طرف دیگر، نباید فراموش کرد 
دوره ای از رشد   شرایطی که به قول لنین در

که این سیستم به  وقتیسرمایه داری )
سیادت سرمایه بطور کلی  "مرحله امپریالیسم رسیده است(، 

، حمله به بانک  تبدیل شده است "به سیادت سرمایه مالی
بانک در یک فاصله   ۷۰۰ها و به آتش کشیدن بیش از 

در اکثر شهر هایی که مردم   کوتاه در جریان قیام آبان ماه
عمالً نمودار مورد حمله قرار گرفتن سرمایه   ،بپاخاستند

 .مالی بود

از سوی دیگر در برخورد به برخی شعار هایی که از سوی  
م که به رغم ناروشنی  مردم سر داده شده متوجه می شوی

هایی که در رابطه با رژیم جایگزین در بین مردم وجود  
الی در رابطه با برخی نیرو ها که از  دارد، اما اکثریت اه

سوی امپریالیستها به عنوان جانشین برای جمهوری  
م شده اند، موضع روشنی دارند. برای نمونه  اسالمی عل

  دم علیه شعار های زیر نشان می دهند که اکثریت مر
سال با قتل و   ۵۷بازگشت سلطنت پهلوی که در طی 

باشند. وقتی مردم  جنایت بر مردم ما فرمانروایی کردند، می
نه شاه می خوایم، نه پاسدار، مرگ براین   "فریاد می زنند:

نه شاه می خوایم ، نه  "، یا شعار می دهند که "دو کفتار
چه شاه  "دو یا می گوین "رهبر، نه بد می خوایم، نه بدتر

موضع روشنی را در این    "باشه ، چه رهبر ،مرگ بر ستمگر 

 .زمینه به نمایش می گذارند

نیست که موضع علیه سلطنت از طرف توده ها، ی شک

آنهم در شرایطی که رسانه های امپریالیستی از چند سال  
به نفع سلطنت تبلیغ می عوامفریبانه پیش با روش های 

ها کامال در انطباق قرار دارد.  ه دکنند، با مطالبات اساسی تو 
سلطنت پهلوی چه در دوران طوالنی در قدرت بودن رضا  

پسرش محمد رضا شاه در عمل نشان داده است   شاه و چه 
یالیستها که با چنگ و دندان از سرمایه داران داخلی و امپر

در دوره  این دو پادشاه  ، دفاع کرده و به همین منظور هم
دیکتاتوری هر صدای مخالفی را در  حاکمیت خود با اعمال 

نان، کار،  "گلو خفه کرده اند. در حالی که توده ها خواهان 
هستند که با نابودی سرمایه داری وابسته ابران و  "دیآزا

 .تحقق پیدا می کندرژیم دیکتاتور حافظ آن امکان 

سیستم سرمایه داری  سلطه با توجه به این امر که با ادامه 
بر فقر و فالکت و بیکاری و گرسنگی و در ایران، پایانی 

فساد گسترده و هزاران بال و مصیبت وارد بر توده ها وجود 
نخواهد داشت، در صورتی که به فرض، امپریالیستها پسر 

، نه تنها شاه )رضا پهلوی( را به تخت سلطنت بنشانند
دردی از درد های بیشمار مردم ما حل نخواهد شد بلکه  

دیگری نیز به دردهای مردم اضافه   بیشک درد های جانکاه
باقی مانده از سلطنت  "تحفه"خواهد شد. اتفاقاً این 

غم برخی ژستهای دمکراتیک و مردم فریب، ربپهلوی، 
خواهان باقی ماندن ارتش و سپاه  هنوز به قدرت نرسیده 

سرمایه داران   پاسداران این اصلی ترین ابزاری های سلطه
همین یک  در ایران می باشد. در نتیجه 

نسیه و  وعده های  ۀهم ،حرف نقد وی

 .را نقش بر آب می سازد شدروغین

قعی در جهان و در  تاریخ انقالبات وا
پیروزی انقالب  ایران ثابت کرده که 

مردم ایران منوط است به بسیج توده  
های ستمدیده در زیر پرچم کارگران  
انقالبی متشکل و آگاه به ایدئولوژی  

لنینیسم. وقتی  -خود یعنی مارکسیسم
در جریان خیزش های توده ای در  

درود بر کارگر، مرگ   "شعار  96دیماه 
سر داده شد، وقتی در آبان   "بر ستمگر

، شعارهائی چون درود بر  98ماه 
ادی  زنده باد آز"، "کارگر،مرگ بر ریاکار

و بر درو دیوارها شعارهایی نظیر   شنیده شد  "طبقه کارگر
جز زنجیرهایمان چیزی  "و  "انقالب، جشن کارگران"

، این شعارها و نقش بست  "برای از دست دادن نداریم
رو به رشد طبقه کارگر ایران در  شعارهای مشابه، وزن 

ت کشور را نشان دادند. واقعیت این است که انقالب  تحوال
توده های ما تنها با رهبری طبقه کارگر است که می تواند  

ی را از بین برده و  در پروسه رشد خود سیستم سرمایه دار 
بر فقر و فالکت و تبعیض و خفقان و ستم و استثمار نقطه  

قق همه مطالبات کارگران و زحمتکشان  پایانی بگذارد. تح
زنجیر های اسارت  گسستن و حاشیه نشینان و به طور کلی 

توده های تحت ستم ما، در گرو پیروزی انقالبی به رهبری 
ط به متشکل شدن  طبقه کارگر می باشد و این امر منو

کارگران در جریان مبارزه مسلحانه ای است که کارگران 
اید اولین بنای آن  و انقالبی امروز ب و روشنفکران آگاه مبارز 

 .نظامی پی افکنند -را با تشکیل گروه های سیاسی

شعار هایی که از سوی مردم سر داده شده متوجه می   در برخورد به برخی 

بین  م که به رغم ناروشنی هایی که در رابطه با رژیم جایگزین در شوی

یت اهالی در رابطه با برخی نیرو ها که از سوی  رد، اما اکثرمردم وجود دا

به عنوان جانشین برای جمهوری اسالمی علم شده اند،   امپریالیستها

برای نمونه شعار های زیر نشان می دهند که اکثریت   موضع روشنی دارند. 

ت بر سال با قتل و جنای 57بازگشت سلطنت پهلوی که در طی  دم علیهمر

نه شاه  "د، می باشند. وقتی مردم فریاد می زنند: انروایی کردن مردم ما فرم

نه شاه "، یا شعار می دهند که "نه پاسدار، مرگ براین دو کفتارمی خوایم، 

چه شاه "دو یا می گوین "م ، نه رهبر، نه بد می خوایم، نه بدترمی خوای

این زمینه به   موضع روشنی را در "باشه ، چه رهبر ،مرگ بر ستمگر 

 .دایش می گذارن نم

 

کارگر از اتباع کشور   1۲مصدومیت 

 افغانستان در اثر انفجار کپسول گاز  

 در بهبهان 
 بهبهان فرماندار ماه، دی ۱9 پنجشنبه روز عصر

 خواجه روستای در انباری  یک  در بر اثر انفجار   :گفت

 استان بهبهان شهرستان در زیدون سردشتِ خضر

 نفر 6نفر مصدوم شدند.  از این تعداد  ۱۲ خوزستان

 شهرستان سوختگی سوانح  بیمارستان  به   مداوا برای

 تامین  بیمارستان به نفر ۳ بوشهر، استان دیلم

 بیمارستان به دیگر نفر ۳ و  بهبهان اجتماعی

 .ه اند شد اعزام  شهرستان این شهیدزاده
 

 ، انهای شغلی در جهمیزان مرگ و میرکارگران بر اثر بیماری 

 برابر حوادث کارگری است ۸ 
هزار   ۷8۰میلیون و  ۲ر، ساالنه ساس آمار سازمان بین المللی کا رادی ماه، به نقل از ایلنا، ب ۲۲به گزارش روز یکشنبه 

هزار   ۳۴۰دهند که حدود خود را از دست می و بیماری شغلی جان  کارگر در جهان به دالیلی ازجمله حوادث ناشی از کار 
آمار رسمی   اس های شغلی است. براسدهد و مابقی به دلیل بیماری ن کار و ناشی از حوادث مرتبط رخ می مرگ، در حی

تحت پوشش  هزار حوادث ناشی از کار در ایران برای کارگران  ۱۰حدود  9۷وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال 
د را از دست دادند. در این میان بیشترین تلفات  کارگر جان خو 6۷8اعی رخ داد که در این ارتباط حدود تامین اجتم

فوت قرار دارد.   ۵۲د مربوط به استان تهران است و پس از آن اصفهان با ورم  ۱۷9های کارگری با انسانی در کارگاه 
گفته دبیر شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کشور   به معادن هستند. به  بخشی از این تعداد مرگ ناشی از کار مربوط

دود  به زغالسنگ با ح وطمعدن فعال مرب 9۰هزار کارگر وجود دارد که  9۱معدن فعال با افزون بر  ۴۰۰هزار و  ۵د حدو 

 .هزار کارگر است ۱۰
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 ! چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است

 
 

 

   .. . حسن رفيق زندگي ۀ  در بار

 1از صفحه  

ی اعضایش در درگیریها و فشانی هاانجخلق، و همچنین راهگشایی در جنبش انقالبی و به دلیل 
رای  ب کهاین سازمان مثبتی در بین توده ها برخوردار بود. به همین دلیل هم  بسیار ه هاز وج ،زندانها
بندرعباس نفوذ   یان جواناندر م، می کرد مبارزه ی ستمدیدهن و توده هامطالبات کارگرا و  آرمانها 

خش بزرگی از جوانان و دانش آموزان بندر عباس  ب به هواداری که منجر  ؛ نفوذیابل توجهی داشتق
 داخت. در همین راستا رفیق حسن نیز به هواداری از سازمان فدایی پر گردید.از این سازمان 

  ینی و در شرایطی که شرکت شاه و قدرت گیری دارو دسته خم امپریالیسم با سقوط رژیم وابسته به
سل تعمید داده و رژیم جدید هم هنوز  غبیون را النسل جدید انقده ها در انقالب و قیام بهمن تو

ه به  فضای شبه دمکراتیکی در جامعه بر قرار شد ک ،قدرت سرکوب سراسری را پیدا نکرده بود
ن و دریک کالم فعالیت ذاشتن میز کتاب و پخش نشریاتشازدن ستاد، گسازمانهای سیاسی امکان  

آگاهی سیاسی جوانانی که    ،از این شرایط رانه منتجهگرا می داد. فعالیتهای آگادر میان توده ها علنی 
ر روشن نمودن  قاء بخشید. در چنین شرایطی واقعیات عینی امرا ارت دتازه به جنبش پیوسته بودن

نیرو جوانان انقالبی بدل نمود.  ه مشغله ذهنی نیرو های سیاسی و ی جدید را بماهیت قدرت دولت

رژیم   ،انقالب "یپیروز "تبلیغات قدرت حاکم مبنی بر  غمر ه بکه در عمل می دیدند انقالبی  های
ر پرسش های  جدید حاضر نیست هیچ گام اساسی در جهت تحقق مطالبات توده ها بردارد. این ام

زمان چریکهای فدایی خلق انتظار داشتند  سااز  آنها .مردم ما قرار داد نبش انقالبیبسیاری را مقابل ج
سازمان با   لی آندهد و  رد ماهیت رژیم جدید به آنها توضیح مو در بدون مالحظه کاری و مماشات 

بلوی سازمان آنها را در  نظرات، خط مشی و منش انقالبی چریکهای فدائی خلق بیگانه بود و تنها تا
برآورده نگشته و معلوم شد که  رهبری این سازمان از  نیروهای انقالبیانتظار تی اشت. لذا وقدست د

جدایی ها و ریزش  ،ل می کنندمنش انقالبی چریکهای فدایی خلق عمو آنها درست بر عکس مشی 
چریکهای فدایی خلق که  شکل ت با اعالم موجودیت. در چنین اوضاعی، شروع شداز آن سازمان نیرو 
ته و ماهیت رژیم جانشین رژیم شاه را همچنان  ئوری رزمندگان سیاهکل باور داشآرمانها و تبه 

  ، می کردندوده ها تاکید  و بر ضرورت سازماندهی مسلح ت اعالم نمودهیسم البورژوازی وابسته به امپری
ق حسن روان به چریکهای فدایی بخش بزرگی از جوانان و دانش اموزان بندرعباس از جمله رفی

 یوستند. خلق ایران پ

وجه  ت که در ابتدا در گروه ها و محافل گوناگونی فعالیت می کردند با  در عباسی انقالبی در بننیروها
ه تشکلی  ب شکل دادن در جهت خیلی زود ، ضرورت پیوستن به هم بر  مبنیبه رهنمود سازمان مادر 
، تالش  باشدد جمع کرده را در خوچریکهای فدایی خلق ت خط و تشکیال  که نیرو های معتقد به

  نظامی  –بهمن و همچنین هسته های سیاسی  ۱9بش دانش آموزی جنستا، نمودند و در این را 
 .  آمدند وجود به شهری

بود که در آن زمان چندین   بندر عباس نظامی –سیاسی رفیق حسن یکی از اعضای هسته های 
و مجازات   مهوری اسالمیاکز نظامی جمر ، حمله به بانکها حمله به جمله عملیات ازنظامی  تعملیا

هواداران چریکهای ی سازمان دادند. با باال گرفتن آوازه فعالیتها جانی این رژیم رازدور و عناصر م
، یکی از دژخیمان خود به نام مصطفی پور  و دسته خمینی دار  در این شهر، فدایی خلق ایران

نابودی چریکهای فدایی خلق  و اعدام به فرستادند تا با تشدید شکنجه  محمدی را به بندر عباس
اعضای هیات مرگ  ز به یکی ا  اًاین جالد که بعد  ۀ. در جریان فعالیتهای سرکوب گرانم نمایداقدا

پایگاه رفقا حسن روان و عزیز پوراحمدی مورد حمله مزدوران   ،بدل شد 6۷خمینی در کشتار سال 
با پاسداران رژیم به قتل  شجاعانه ای رفت و این رفقا پس از درگیری جمهوری اسالمی قرار گ

ر جنگیدن تا  د  به آرمانهای خویشین ترتیب رفیق حسن و همراهانش نشان دادند که د. به ارسیدن
آخرین لحظه در سنگر کارگران پایبند می باشند. در جریان یورش جمهوری اسالمی به چریکهای  

  این مادر زحمتکش  .شد الح بازداشتدر رفیق نیز به جرم نگهداری س فدایی خلق در بندر عباس ما 
سط دژخیمان  توطور وحشیانه ه ب  ،از وی گرفته بودندهم ی که دژخیمان فرزند دالورش را در شرایط

این امر به خصوص خشم و نفرت توده های  انعکاس  جمهوری اسالمی تحت شکنجه قرار گرفت.
ن طبقه کارگر  ادت رفیق حسبا شه ری اسالمی فزونی بخشید.مبارز بندر عباس را نسبت به جمهو

از   رافرزندان دالور خود و چریکهای فدایی خلق یکی از یاران پاک باخته شان  ما یکی ازرزمنده 
 .نددست داد

 ! یاد رفیق حسن روان گرامی و راهش پر رهرو باد

 

 

 

دو نفر از کارگران معترض هپکو به دلیل شرکت در  

 تجمعات برای بار دوم بازداشت شدند 

 

 

 

 

 

 
نفر   ۲ن، کار و رفاه اجتماعی گفت: و دی ماه، مدیرکل تعا ۱6روز دوشنبه 

های تجمعات اخیر کارگران  ران هپکو که نامشان در بین بازداشتیاز کارگ
روز پیش احضار و   ۴و با قرار وثیقه آزاد شده بودند، مجدداً  ودههپکو ب

بر اساس این گزارش، کارگران  . اندبازداشت شدند و تاکنون آزاد نشده
عدم پرداخت دستمزد معوقه آبان ماه   هطی هفته گذشته نسبت ب هپکو

سازی به  داشتند این درحالی است که رئیس سازمان خصوصی  اعتراض
اسالمی کار هپکو متعهد شده بود که تا پایان آذر ماه  ای نمایندگان شور

دستمزد آبان ماه آنان را پرداخت کند که این تعهد عملی نشد. روز سه  
به ادامه بالتکلیفی این واحد   اه، کارگران هپکو نسبتدی م ۱۷شنبه 

نسبت به  وضعیت موجود اعتراض کردند و تگو با رسانه ها تولیدی در گف
اندازی تولید  هیچ اقدامی از سوی مسئوالن در خصوص راه وز گفتند که هن

و تعیین تکلیف سهامداری صورت نگرفته است. جز پرداخت بخشی از  
گران با تاخیر به  رته به هپکو، دستمزد کا تسهیالت تخصیص یاف

  .شان واریز شده استحساب 

 

هایشان را برای  صیادان در سیستان و بلوچستان قایق

 اختصاص دادندان کمک به سیل زدگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دی ماه، متعاقب بارش شدید باران در  ۲۴به گزارش روز سه شنبه 
تان پهناور گرفتار سیل  هایی از این اسلوچستان بخش سیستان و ب

ی دشتیاری،  هاهای بخش ی شد. عمق آب در برخی از روستااابقهسبی
ان این  کنها از محاصره سا متر رسیده است و گزارش  8تا  ۴زرآباد  به 

مناطق توسط سیالب حکایت دارد. در این شرایط اسفناک صیادان در  
ان را برای کمک  هایشامی بشر دوستانه، قایق سیستان و بلوچستان در اقد

اص دادند. بر اساس این گزارش، عمق آب در  ن اختص به سیل زدگا
ناطقی در دشتیاری و زرآباد آنقدر زیاد است که عمال کمکی از هیچکس  م

زدگان کمک کرد. به همین  آید و باید با بالگرد یا قایق به سیلمیبرن
ق  تان صید را تعطیل و به مناطمنظور صیادان در سیستان و بلوچس

 .ا نجات دهندمردم راند تا جان زده رفته سیل 
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 !تشکلهای مستقل کارگری، حق کارگران است 

کارمند عاصی از فرط ناراحتی اتاق مدیر  

 شرکت آبفای کامیاران را به آتش کشید
بهمن ماه، یکی از کارمندان شرکت   ۱۳ظهر روز یکشنبه 

به خاطر   رشآبفای کامیاران، پس از آنکه با تذکر مدی
کاری مواجه شد، با خود مقداری بنزین به اتاق مدیریت کم 

ا به آتش کشید. بر اساس این گزارش، کارمند  برد و آنجا ر
اکنون در بازداشت به  معترض توسط پلیس دستگیر و هم 

 .بردسر می 
 

 های بازنشستگان معترضخواسته

 از مسئوالن  

یست ل اندی ماه، شورای بازنشستگ ۱8روز چهارشنبه 

 :دندمطالبات خود را اعالم کر
های کارشناسی  ها مطابق هزینهافزایش مستمری -۱ 

درمانی کارآمد و   سیستم  تامین – ۲ خانوار )سبدمعیشت(
 دولت شده  محاسبه  روزبه  دیونِ کلیه پرداخت – ۳رایگان 

 و  نظارت – ۴ فعلی دولت عمر ازپایان قبل ها،صندوق به
 و مستقل نمایندگان طسوت هاصندوق عملکرد بر کنترل

  برای  شده کارشناسی بودجه  تامین  و  تعیین  – ۵ منتخب
مستقل  و  نوین تشکیالت ایجاد – 6  سازیهمسان  اجرای

 بازنشستگان
 

 کارگران ابنیه فنی تراورس  

 خواستار دریافت بخشی از  

 مطالبات معوقه خود شدند
  فنیبهمن ماه، تعدادی از کارگران ابنیه  ۱۴روز دوشنبه 

هزار نفر در خطوط   ۷اکنون حدود تراورس گفتند: هم
آهن کشور تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری تراورس  راه 
ل به کار هستند که نگران دریافت مطالبات معوقه  غومش

دی خود می باشند. یکی از  آذر و دی ماه به همراه عی
کارگران می گوید: جدا از معوقات مزدی، کارگران با  

  ۱۳هم درگیر هستند. روز یکشنبه  یلیمشکل بیمه تکم
آهن  بهمن ماه، مدیرعامل خطوط ابنیه فنی شرکت راه 

نوان یکی از سهامداران خطوط  ع گفت: شرکت تراورس به
ای مالی خود  هآهن هنوز نتوانسته است بدهیابنیه فنی راه 

سازی بپردازد و در نتیجه این  را به سازمان خصوصی 
الت بالتکلیفی قرار دارد  ر حشرکت به همراه کارگران آن د 

هایش را  که برای رفع این مشکل یا باید شرکت بدهی

 .ایط قانونی واگذار شودشربپردازد یا دوباره از طریق 

 نفر از کارگران   ۶۰۰بیش از 

 ذوب آمل هنوز حکم   فوالدین

 اندبازگشت به کار دریافت نکرده 
از   ملدی ماه، کارگران فوالدین ذوب آ  ۱۷شنبه روز سه 

نفر از کارگران این   6۰۰از تداوم عدم بازگشت به کار بیش 
  واحد ابراز نگرانی کردند. کارگران می گویند: تعدادی از 

اند و اخیراً  همکارانشان طی روزهای گذشته به کار بازگشته 
در بخش فراصنعت، زیر مجموعه هلدینگ فوالدین ذوب  

ما هنوز  ا اندنفر مشغول به کار شده  ۴۰تا  ۳۰آمل حدود 
  6۰۰رای بازگشت به کار بیش از تماسی از سوی شرکت ب

کارگر صورت نگرفته است. این درحالی است که تعدادی از  
اند اما برخی هنوز بیمه بیکاری  کارگران شغل جدید یافته 

 .کننددریافت می 
 

گویند بازنشستگان کشوری می 

 ما نیست سازی پلکانی مورد قبولهمسان 
از بازنشستگان کشوری  ، جمعی هادی م ۲۱روز شنبه 

سازی باید به صورت کامل و براساس نص  گفتند: همسان
صریح قانون اجرا شود. همترازی حقوق بازنشستگان، طبق 

باید اجرا   86قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 
تساوی حقوق   "شود. این سند قانونی تکلیف کرده 

زنشست ا بتراز که در سالهای متفاوت بازنشستگان هم
آنها طبق ضوابط قانونی به حقوق   اند و رساندن حقوقشده 

. این "بازنشست شوند  99شاغلینی که قرار است در سال 
هزار میلیارد تومانی   6بازنشستگان به ناکافی بودن بودجه 

سازی در الیحه بودجه سال بعد معترضند و همسان
تا  دند این بودجه را دوبرابر کنگویند: نمایندگان بایمی

صورت بازهم شاهد فرار از قانون   قانون اجرا شود درغیراین

 .عدالتی خواهیم بود و بی
 

 تداوم سرکوب وحشیانه معترضان

 توسط پلیس فرانسه 

دی ماه، در پاریس   ۲8تظاهرات عصر و غروب روز شنبه 
پایتخت فرانسه علیه امانوئل ماکرون رئیس جمهور این  

های ان رضان در خیابکشور به خشونت کشیده شد و معت
لیس شعار سر دادند. پلیس ضد  پ پاریس علیه ماکرون و 

ورش فرانسه در واکنش به این اعتراضات از گاز اشک  ش
های صوتی علیه معترضان استفاده نموده و  آور و نارنجک 

نفر را دستگیر کرد.   ۳۲با استقرار در مراکز مهم پاریس، 

ر  ب بر صورت  د جوانان حاضر در این تظاهرات با زدن نقا
استیل در پاریس فریاد انقالب  ب بعد از ظهر شنبه در میدان

های منتشر شده از این تظاهرات از حضور  سر دادند. فیلم 
های آب پاش  و زد وخورد بین نیروهای امنیتی و ماشین 

مردم حکایت دارد. این تظاهرات درحالی صورت گرفت که  
با  ها را قطار  چهل و پنجمین روز از اعتصابات نیز حرکت

ها نفر از فتگی میلیونآشاخالل مواجه ساخت و سبب 
های کارگری در  پاریس در تردد روزانه شد. اتحادیهاهالی 

این کشور خواهان توقف برنامه ماکرون در زمینه اصالح  
خواهد که سن  قانون بازنشستگی هستند، اما ماکرون می

 .سال افزایش دهد 6۴به   6۲بازنشستگی از 
 

ختن یک کارگر معدنچی در معدن  با جان

 زغال سنگ همکار در شهرستان راورِ 

 ار در حین ک 

دی ماه، کارگران شاغل در معدن زغال   ۱9روز پنجشنبه 
سنگ همکار گفتند: پیش از ظهر روز پنجشنبه در پی  

معدن زغال سنگ همکار، یک   ۲۰ریزش تونل شماره 
  ۴ داد و دست  ازکارگر معدنچی در حین کار جان خود را 

کارگر دیگر زخمی و مصدوم شدند. مسئول اورژانس معدن  
ومان حادثه که دچار شکستگی پا و کمر  همکار گفت: مصد

اند، در بیمارستان راور بستری هستند و درخواست  شده 
ایم تا آنها را برای درمان به کرمان ببریم. وی بالگرد کرده 

دولت  تیار در اخو در خاتمه افزود: معدن همکار دولتی است 

 .قرار دارد

 

دو کارگر معدنچیِ گرفتار در زیر آوار  

شیاری همکاران خود از  زغال سنگ با هو

 مرگ نجات یافتند 
دی ماه، کارگران معدنچی شاغل در تونل   ۲۱روز شنبه 

برناکیِ معدن زغال سنگ طزره واحد البرز شرق گفتند: 
ت  اعحادثه ریزش معدن زغال سنگ برناکی که حوالی س

دی ماه، اتفاق افتاد، موجب محبوس   ۲۰روز جمعه  ۲:۳۰
استخراج شد که خوشبختانه با  نفر از کارگران واحد  ۲شدن 

اقدام به موقع سایر کارگران نجات پیدا کردند. امدادگران  
ها تالش  معدن با کمک سایر همکاران بعد از ساعت

بعدازظهر جمعه با خارج   ۷تا  6توانستند حوالی ساعت 
کارگر معدن را   ۲ین نگ ریخته شده، ازغال سآوار  دنکر

   . که با هم برادر بودند، سالم نجات دهند

 

 

 



 1398بهمن ، پانزدهُم  73شماره                                             5                                    ماهنامه کارگری                          

 ! پیروز باد انقالب!   زنده باد کمونیسم

 کارخانه دوتجمع اعتراضی کارگران 

 نوش و کیوان خوش

کارخانه   ۲بهمن ماه، جمعی از کارگران  ۱۲روز شنبه 
خوش نوش و صنایع غذایی کیوان در مقابل اداره کل کار  

تجمع آنها پیگیر اجرای  ن استان همدان تجمع کردند. در ای
خورداری از  برآور و مشاغل سخت و زیان نامه آیین

ویند: در  بازنشستگی پیش از موعد شدند. کارگران می گ
سال سابقه   ۲۰شرایط سخت و در محیط آالینده بیش از 

ماه است درخواست رسیدگی به   ۲8اکنون کار دارند و هم 
برخورداری از  و آور مشاغل سخت و زیان نامه اجرای آیین 

استان  ر بازنشستگی پیش از موعد خود را به اداره کل کا
اند که هنوز به آنها رسیدگی نشده است. ارسال کرده 

مدیرکل کار قبال نظر مثبت به درخواست کارگران داشت  
ها به تاخیر افتاده  ه پرونده یدگی باما هربار با دالیلی رس

مشاغل  ه ست که هیئت بدوی کمیتاست. این در حالی 
آور به این موضوع رای مثبت داده، اما در  سخت و زیان

حله تجدیدنظر رسیدگی به پرونده کارگران به زمان  مر
 . نامعلوم موکول شده است

 

جان باختن یک کارگر حین کار در اثر  

 ریزش آوار در معدن زغال سنگ 

 دستگران طبس
دی ماه، رییس اداره صنعت، معدن و  ۲۲روز یکشنبه 

  ۲۷حسن غالمی حدود  رستان طبس گفت:شهتجارت 
تای هودر و کارگر معدن گلشانه در  اهالی روسز ساله ا

منطقه معدنی بخش دستگرانِ طبس بود که حوالی ساعت  
بامداد روز یکشنبه در حادثه ریزش تونل، به علت   ۳۰یک و 

شدت جراحات جان خود را از دست داد. گزارش همچنین  
ها  و بررسیخل تونل نبوده دا افزود، این حادثه مربوط به 

شب  اتفاق به دنبال بارندگی شدیدن دهد اینشان می
گذشته رخ داده و سبب ریزش ورودی تونل معدن شده که  

 .در نتیجه آن این معدنچی جان خود را از دست داد
 

بازنشستگان شرکت  ضی اعتراتجمع 

 مخابرات راه دور شیراز 
معترض   انبهمن ماه، بازنشستگ ۱۳صبح روز یکشنبه 
سال از   ۱۳بیش از "اه دور شیرازگفتند:شرکت مخابرات ر

هایی که مدیران شرکت برای پرداخت مطالبات ما  وعده
های متعددی را  ها تجمع ر این سال د گذرد.اند، می داده 

در زدن در محوطه کارخانه تا تجمع  برگزار کردیم، از چا 
. ما خواهان آن "مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت 

تیم که دولت ترکیب هیئت اجرایی و هیئت حمایت از هس
دیدار حضوری  صنایع را تغییر دهد. همچنین خواهان 

س کل دادگستری  ئی بازنشستگان با استاندار فارس و ر
مدیریت  استان هستیم. حتی اگر دولت قصد واگذاری

مخابرات راه دور شیراز را داشته باشد، ابتدا باید تکلیف  
رت تاخیر و تادیه را مشخص کند.  ساپرداخت سنوات و خ

دقایقی پس از تجمع، مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری  
ارس با معترضان مالقات کرد و وعده رسیدگی به  ف

 .البات آنها را دادمط
 

برای مرضیه امیری و باقی   زندانسال  ۵

 تپهمتهمان پرونده هفت 
بهمن ماه، امیر رئیسیان، وکیل مرضیه   8ز سه شنبه رو 
در  تپهی و چند تن دیگر از متهمان پرونده هفتیرام

یری )خبرنگار( ده  امگفتگویی گفت: حکم بدوی مرضیه 
  ۲8سال و نیم حبس به اضافه شالق بود که توسط شعبه 

دادگاه انقالب صادر شد. در تجدیدنظرخواهی، پرونده به 
نظر ارسال شد که تمام اتهامات ایشان را  تجدید ۳6دادگاه 

و تبانی دانستند و همه بدون استثنا و ع مصداق اجتما
ضافه کرد:  ا سال حبس گرفتند. رئیسیان۵تمایزگذاری، 

 .ای اجرای احکام ارسال شده استاخیرا پرونده بر
 

ادامه تجمع کارگران فصلی پروژه  

 آبرسانی سد گاران 
بهمن ماه، کارگران فصلی شرکت شایگان   6روز یکشنبه 

گاران در ادامه اعتراضات   سدمهر آپادانا در پروژه آبرسانی 
ابل  خود به عدم پرداخت معوقات مزدی، بار دیگر مق

انداری مریوان دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران  رمف
نفر هستیم که برای شرکت   ۱۰۰می گویند: ما نزدیک به 

در پروژه آبرسانی سد گاران کار   شایگان مهر آپادانا
رکت تعطیل و ش ماه است که  ۳کردیم اما نزدیک به می

ماه است پرداخت   6تا  ۴عوقات مزدی کارگران که بین م
 .نشده است

 

کارگر زن در اثر نشت گاز   ۲۴میت دومص

 منوکسید کربن از بخاری در شهر ماکو 
  کارگر زن طی یک حادثه  ۲۴دی ماه،  ۲۵روز چهارشنبه 

در اثر نشت گاز منوکسید کربن از بخاری مستقر در سالن  
اکو دچار مصدومیت شدند. بر اساس  م یک شرکت در شهر

های ت وریاین گزارش، رییس مرکز مدیریت حوادث و ف
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  

بانوی مسموم شده در این   ۲۴غربی گفت: این آذربایجان
سال سن دارند که با عالیم سردرد،   ۳۰تا  ۲۵شرکت 

ستان منتقل  ارسرگیجه و تهوع توسط اورژانس به بیم

 .شدند

 تجمع اعتراضی کارگران  

 پارس جنوبی 1۴فاز 

  ۱۴بهمن ماه، کارگران پیمانکاری فاز  6 صبح روز یکشنبه
پارس جنوبی در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی  

ردند. کارگران معترض خود در محوطه کارگاه تجمع ک
ه  ب ایم و زندگی ماماه است که دستمزد نگرفته  ۴گویند: می

ه کردیم اما  مشکل برخورده است. بارها به کارفرما مراجع 
ر شدیم دست به تجمع بزنیم. بوپاسخی نگرفتیم و مج

معاون فرماندار کنگان با تایید تجمع کارگران گفته است: 
ماه از معوقات مزدی   ۲کارفرما وعده داده هفته آینده 

 .کارگران را پرداخت کند
 

اتی و  دمماه معوقات مزدی کارگران خ ۵

 لنگهفضای سبز شهرداری بندر
بهمن ماه، کارگران شهرداری بندرلنگه   ۳روز پنجشنبه 

ترین عامل پرداخت  گفتند: شهرداری مدعی است که مهم 
نشدن مزدشان، کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی در  

ز بیمه کارگران به تامین  ا شهرداری است. همچنین بخشی
ران می گویند:در رگاجتماعی پرداخت نشده است. کا

رسانی به  مشغول خدمتای محروم با شرایط سخت، منطقه
شهروندان هستیم اما مسئوالن شهری شهر بندرلنگه 

کنند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور  فکری به حال ما نمی 
  که هر روز شاهد افزایش قیمت اجناس مصرفی و 

های زندگی خود  یرمصرفی هستیم، نگران تامین هزینهغ
م. توان خرید کاالی مصرفی روزانه خود حتی از  ایشده 

های عرضه مستقیم کاال که محصوالت عرضه  ایشگاهنم
رسانند را نداریم و شرمنده  شده را ارزانتر به فروش می 

 .خانوادهایمان هستیم
 

در پی تداوم اعتراضات پرستاران دو ماه از  

 پرستاران مشهد پرداخت شد ۀمعوق ۀکاران
پرستاری در مشهد گفت: در پی   ماه،ی د ۱6 بهروز دوشن

وعده وزارت بهداشت و درمان در خصوص پرداخت بخشی  
ماه کارانه به حساب پرستاران   ۲از معوقات به پرستاران، 

ماه   ۵واریز شد. با این حال، پرستاران مشهد همچنان 
طلب دارند.   98ماه کارانه از سال  9و  9۷کارانه از سال 
الن دانشگاه علوم پزشکی  مسئول جی تع ارپرستاران خواست

ای خود  ماه معوقات کارانه  ۱۴مشهد نسبت به پرداخت 

    .شدند
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 ! مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست  نده باد ز

کارگرِ واحد تعمیرات    ۸۰۰اعتصاب 

 پتروشیمی اروند در اعتراض به

 مطالبات مزدی نگی احتسابچگ

  6روند از روز یکشنبه ا کارگران واحد تعمیرات پتروشیمی
ق تخصص در  دن حبهمن ماه، در اعتراض به رعایت نش

یده اند. کارگران معترض تطبیق مشاغل، دست از کار کش
بندی مشاغل میان یک جوشکار یا  گفتند: در طرح طبقه 

شوند با یک کارگر  مکانیک که کارگر فنی محسوب می
که  ی خدماتی ساده فرقی در نظر گرفته نشده است در حال

همجوار و زیرمجموعه هلدینگ خلیج  های در دیگر شرکت 
ین  کنند. انفرات فنی حق تخصص دریافت می ارس،ف

کارگران همچنین به کسر اقساط وام که از دو قسط به باال  
متغیر بوده و همچنین کسر دو قسط بیمه تکمیلی در فیش  
حقوقی خود در ماه جاری، معترض بوده و خواهان  

 باره هستند. ین تجدیدنظر در ا
د  واح بهمن ماه، اعتراض کارگران 9رشنبه روز چها

روز خاتمه یافت. روز  ۳از تعمیرات پتروشیمی اروند، پس 
نفر از کارگران   ۳۰۰بهمن ماه، حدود  ۱۳یکشنبه 
های پتروشیمی اروند، شامل معراج گستر، کیان  پیمانکاری 

ا غذکارگر و کارگران شرکتی پیمانکاری که مسئولیت تهیه 
  برعهده دارد، دست از کار کشیده و  و امور آشپزخانه را

اروند قصد  ام به اعتصاب کردند. مدیران پتروشیمی اقد
ها را تبدیل به  دارند، قرارداد خود با پیمانکاران شرکت

قرارداد حجمی کنند که به این ترتیب امنیت شغلی  
کارگران و  برخی از مزایای مزدی آنها تحت تاثیر قرار  

 .ردگیمی
 

تجمع کارگران پتروشیمی بندر امام با  

 تمزدهای دسسازاستِ یکسانخو
بهمن ماه، کارگران پتروشیمی بندر امام   ۲روز چهارشنبه 

قانون   ۵۱خواستار تشکیل اتحادیه کارگری طبق ماده 
سازی دستمزدها  اشتغال مناطق آزاد و تجاری و یکسان

ترین مطالبه کارگران پتروشیمی بندرامام، رفع  شدند. مهم 
  وها ریهای کلیه نزد سازی دستمتبعیض شغلی و یکسان 

کارگر با کار   ۲این درحالی است که در مواردی،  .است
های تحصیلی مشابه به علت قراردادِ کاری  یکسان و مدرک

متعدد در مجموعه پتروشیمی بندر امام دستمزدهایی با  
کنند. در خاتمه  اختالفی در حد چند میلیون دریافت می

ی شود و  رسماه آینده مطالبه کارگران بر ۴مقرر شد تا 

 .طالعشان برسد به ایجه نت

در  کارگران شرکت بهاوند باراد تجمع  

 اخراج کارگرانِ معدن    اعتراض به

بهمن ماه، کارگران شرکت پیمانکاری   ۲روز چهارشنبه 
بهاوند باراد در محوطه شرکت تجمعی برگزار کردند.  

کارگر با   ۲۰کارگران گفتند: تا امروز چهارشنبه حدود 
و این نگرانی وجود  اند ر شده کارداد شغلی بیقرا یخاتمه 

دارد که تا پایان سال این رویه ادامه داشته باشد. چرا  
  ۳کنند؟! روز پنجشنبه اینگونه همکاران ما را اخراج می 

بهمن ماه، کارگران با تجمع در محل رستوران، کار را  
تعطیل کردند. کارگران می گویند: کارفرما به تعدادی از   

ماه، جهت تسویه   بهمن ۵نبه ش ه است تا روز گفت آنها
حساب اقدام کنند تا بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.  

  ۲خانواده کارگری در  ۳۰۰شود حدود این اقدام موجب می 
های جدی شوند و در منگنه  ماه پایانی سال دچار آسیب

این اواخر تصمیم گرفتیم انجمن  قرار بگیرند. 

ین  نستیم از اواا نه تنها نت م امصنفی تشکیل دهی 

مند شویم، بلکه امنیت شغلی  حق قانونی بهره 

بهمن ماه،   ۷روز دوشنبه  خود را نیز از دست دادیم. 

کارگران گفتند: درنهایت نتوانستیم مسئوالن را مجاب به  
ادامه کار کنیم و تصمیم نهایی بر تسویه حساب گرفته شد  

هستند. روز  خود و کارگران در حال جمع کردن وسایل 
ن ماه، کارفرما به کارگران وعده داده برای  بهم ۱۴نبه وشد

ی شغلی صادر کند تا شاید بتوانند در  آنها رضایتنامه 
های دیگر کار بگیرند. این کارگران که تعداد آنها  شرکت
ای به بیمه بیکاری  نفر است، ظاهراً طی نامه  ۲۳۰حدود 

 .اندمعرفی شده 
 

و   ه کارگران سترداعتراضات گمریوان: 

 پرداخت دو ماه حقوق
عترض شهرداری  کارگران م  ه،بهمن ما 6روز یکشنبه 

مریوان گفتند: در روزهای گذشته دستمزد تیرماه را گرفتیم،  
همچنین برای مرداد ماه، یک میلیون و پانصد هزار تومان  

اند. الحساب به حساب کارگران پرداخت کرده به عنوان علی 
ماه معوقات  ۴دی و بهمن،  اباحتسدرحال حاضر بدون 

دواریم قبل از شب عید همه  میمزدی پرداخت نشده داریم، ا
ما به همراه عیدی پرداخت شود. در ضمن  مطالبات مزدی 

کار و عیدی طلبکاریم.  نیز اضافه  9۷و  96های از سال 
استاندار کردستان وعده داد که به زودی معوقات مزدی  

 .شودکارگران پرداخت می 
 

اخت منظم دستمزدها در  دپرم عد

 گیادواحدهای تولیدی و مشکالت خانو

 و معیشتی کارگران  

بهمن ماه، یک کارگر   ۷بر اساس گزارش روز دوشنبه 
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو گفت: اغلب کارگران  

به رو  به علت عدم پرداخت منظم دستمزدها با مشکل رو 
ایم. به رده رض کهستند. طی این مدت از همه آشنایان ق

یین پاسازی این واحد تولیدی و علت مشکالت خصوصی 
گی، در  های واقعی زندها نسبت به هزینه بودن دستمزد 

خانواده ما تفریح به کلی فراموش شده است. ما کارگران  
کنیم و همواره کمترین حقوق را بدون اعتراض دریافت می 

  چکتر مان کوچک و کو هر سال نسبت به سال گذشته سفره

 .شودمی
 

کارگران خدمات خانگی ایرلند شمالی در  

واکنش به وضعیت اشتغال و دستمزد 

 کردند اعتصاب 

بهمن ماه، هزاران   ۴ز جمعه رو به گزارش خبرگزاری ها، 

در اعتراض   NICS کارگر خدمات خانگی ایرلند شمالی 
به شرایط کار و دستمزد دست به اعتصاب زدند و اعالم  

سال کمتر از   9د معترضان به مدت ستمزداشتند: افزایش د 
تورم ساالنه بوده است. پیشتر اعضای این اتحادیه در  

ارمندان دفاتر  ک نیز اعتصاب کرده بودند. ۲۰۱9جوالی 

،   DAERAازرسان محصوالت گوشت، دفاتردامپزشکی، ب 
ها، برخی مراکز تست خودرو  مندان دادگستری و دادگاه کار 

ت دارند. اتحادیه  شرک  و ... در اعتصاب امروز جمعه
کارمندان اعالم کرده که اعتصابات را تا زمان حصول  

د  لوب اعضای اتحادیه باشد، ادامه خواهای که مطنتیجه

یکی از   NICS داد. خدمات خانگی ایرلند شمالی
  ۲۳۰۰۰ایرلند شمالی است و بیش از بزرگترین کارفرمایان 

    .کارمند دائمی دارد
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 ! کارگر زندانی آزاد باید گردد

ماه حق   1۰زد و ماه دستم 3عدم پرداخت 

 تیِ شهرداری رشت کارگران خدما هِبیم

بهمن ماه، جمعی از کارگران شهرداری   ۳روز پنجشنبه 
  ۵ر نفر در بخش خدماتی مناطق هزا ۵رشت گفتند: حدود 

ماه   ۳کم در گانه شهرداری مشغول به کار هستند که دست
اند. جدا  گذشته )آبان، آذر و دی ماه( دستمزد دریافت نکرده

ه تامین اجتماعی نیز پرداخت  ب  ، حق بیمه مادستمزد از
های درمانی برخی  های سال دفترچه نشده و در برخی ماه 

غیر قابل تمدید و تعویض است. از   فاقد اعتبار و  کارگران
طرفی کارگران خدماتی به ویژه کارگران شیف شب )که  

کاری آنها محاسبه و پرداخت شود( از دریافت  باید اضافه 
ق کارگران تنها یکبار در  قوروم هستند. حکاری محاضافه 

کند )سال جاری افزایش حقوق  سال افزایش پیدا می
شود که به  ای تعیین می گونه ایم( و آن یکبار هم به نداشته 

های زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی  هیچ وجه با هزینه

  .ندارد
 

جان باختن یک کارگر معدنچی شاغل در  

 بنانوهتان کشهرس 1۲-1۴معدن 
بهمن ماه، یک کارگر معدنچی شاغل در   ۱۱شب جمعه 
شهرستان کوهبنان واقع در   ۱۲-۱۴سنگ معدن ذغال 

استان کرمان، بر اثر کشیده شدن دستگاه بونکر بر بدنش  
همکاران وی می گویند: حوادث  . جان خود را از دست داد

های زیادی را خاموش و  وار چراغ خانه کار سلسله 
کند. این بار نوبت به ایوب  سرپرست می ی را بی اخانواده 

ای اندک مزدی که در  مارندگانی رسید تا در روز جمعه بر
شد، جان خود را جهت چرخاندن  روز استراحت نصیبش می

ایم که باید از  سیدهر  چرخ زندگیش از دست بدهد، به کجا
استراحت و تفریح در کنار خانواده بگذریم تا بتوانیم  

بار و مرگ تلخ  ین قصه غم نیم. گویا اا بچرخامان ر زندگی
معادن اشکلی زرند  معدنکاران از زمستان یورت گرفته تا 

سنگ  های تک نفره در سایر معادن زغال کرمان و مرگ
کارگران در زیر  ن این استان و سایر معادن و مدفون شد

خروارها خاک همچنان ادامه دارد. نه کسی درد این  
هادی پاسخگوی  رگان و یا نه هیچ اکارگران را فهمید و ن

باشد.  مرگ تلخ و حوادث ناگوار و سخت این کارگران، می 
آیا باید همه کارگران در معادن چنین سرنوشتی داشته  

زندگی   و  باشند؟ آیا ما کارگران نباید طعم روزهای خوش
  در کنار خانواده را بچشیم؟ 

 

معوقات مزدی و اضافه کاریِ کارگران  

 شهرداری سقز 
، یکی از کارگران معترض  اهم بهمن مشنبه یکروز سه 

ماه   ۲ماه،  ۳جموعه شهرداری سقز گفت: بعد از گذشت م
ماه   ۷ده و در حال حاضر از معوقات کارگران پرداخت ش

کاری و یک ماه دستمزد طلبکاریم. در حال حاضر  اضافه 
نفر در مجموعه شهرداری سقز مشغول کارند   ۷۰۰حدود 

ماه   دیقوق حماه کاری و یک فه اضا ماه ۷کم که دست 
رما طلبکارند. عدم پرداخت به  سال جاری خود را از کارف

های  ده موقع حقوق، مشکالت معیشتی بسیاری برای خانوا
کارگران شهرداری سقز به وجود آورده که غیرقابل جبران 

 .است
 

عدم پرداخت حقوق نیروهای خرید 

 ۹۷ها از سال خدمتی و حق التدریس

ژیم ازخمینی شهر در  ر ماه، نماینده من به 6به روز یکشن
جلس شورای اسالمی ، در نشست علنی مجلس، گفت: م

  9۷ها از سال التدریسحقوق نیروهای خرید خدمتی و حق 
پرداخت نشده است، لذا آموزش و پرورش باید هر چه  

بندی سریعتر برای این مهم فکری کند. همچنین رتبه 
زش و پرورش  آموای یروهمعلمان بایستی شامل تمامی ن

رئیس جمهور افزود: با وجود  . وی همچنین خطاب به ودش
وقوع حوادث بسیاری همچون سیل، آیا نباید هالل احمر 
رئیس داشته باشد؟ تا کی هالل احمر باید به دلیل مسائل  

 .های جناحی بدون رئیس بماندو بحث
 

الوقوع ها مبنی بر اجرای قریبوعده

 ت ادامه داردسالهاس گذاریقانون تعرفه 
سه شنبه یکم بهمن ماه، جمعی از پرستاران خواستار  روز 

گذاری  ون تعرفهانوضع بودجه جداگانه برای اجرای ق 
های  خدمات پرستاری شدند و گفتند: سالهاست که وعده 

ت ادامه دارد، اما در عمل هیچ اتفاقی  مکرر وزارت بهداش
ختصاص بودجه  سال است که در انتظار ا  ۱۳نیفتاده است، 

های  خواهیم معطل وعده ن هستیم، دیگر نمیوو اجرای قان
، میرزابیگی  9۳ سرانجام وزارت بهداشت بمانیم. در سالبی

)معاونت پرستاری وزارت بهداشت(اعالم کرد که  مشکل  
های پرستاری حل شده و بزودی با صدای بلند  تعرفه

بیمه  ، شورای عالی 9۴اما سال شود. اجرای آن اعالم می 
اشت هیچگونه مستندی در مورد  د وزارت بهداعالم کر

 .برگزاری کارگروه تعرفه ارسال نکرده است

  3۰بالتکلیفی هپکو در دریافت وام 

ز عدم  رانی کارگران ا نگمیلیاردی و 

 پرداخت معوقات مزدی
بهمن ماه، کارگران شرکت تولید تجهیزات   ۱۲به روز شن

آذر و دی را هنوز  گفتند: کارگران دستمزد  سنگین هپکو
اند این درحالی است که پرداخت معوقات  نکرده  دریافت

میلیارد تومانی اقتصاد مقاومتی بستگی   ۳۰کارگران به وام 
تعیین تکلیف نشده است. ما نگران  اندارد که همچن 

رمنده خانواده باشیم و نتوانیم از پس  هستیم که عید ش
ید بربیاییم. چرا با وجود اینکه هپکو  های سنگین عهزینه

حاضر نیستند مسئولیت این واحد تولیدی را دولتی شد، 
تر از  بپذیرند؟ ما نگران هستیم که مجدداً با واگذاری پایین 

تمان ادامه پیدا کند. این در حالی است  کالارزش واقعی مش
ده استاندار استان مرکزی، چندی پیش در صفحه  که آقازا

نوشت: در آینده نزدیک هپکو به کنسرسیومی  توییتر خود 

 .شودهای قدرتمند ایمیدرو واگذار می از شرکت 

 

نفر از مهمانداران شاغل در  ۲۰اخراج 

 آهن رجاء با تغییر پیمانکارشرکت راه 
بهمن ماه، تعدادی از مهمانداران شرکت راه   6روز یکشنبه 

نگین  نفر از مهمانداران شاغلِ با میا ۲۰آهن رجاء گفتند: 
ق  ح  سال، به بهانه تاهل و دریافت ۱۰تا  ۵سابقه 

اند. کارفرمای شرکت  مندی و اوالد بیکار شده عائله 
های جاری ناچاریم  گوید: برای کاهش هزینه پیمانکاری می

های کمتر و حقوق کمتری  از مهمانداران مجرد که هزینه 
کنند، استفاده کنیم. مسئوالن  به نسبت متاهلین دریافت می 

 آهن رجاء مشهد مدعی هستند که مسئولیتی در قباله را
ارگران پیمانی ندارند به همین دلیل جدا از تعدیل، آنها  ک

 .ای کارگران نیز نیستندپیگیر مطالبات مزدی و بیمه 
 

ماه معوقات مزدی کارگران شهرداری   ۴

 الوند پرداخت نشده است 
ارگران شهرداری الوند در  ماه، ک ن بهم ۱۳روز یکشنبه 

کارگر خدماتی و  ۳۰۰استان قزوین گفتند: نزدیک به 
فضای سبز هستیم که به صورت قراردادی و پیمانکاری در  

های مختلف ستادی و خدماتی شهرداری الوند  قسمت
ماه و   ۲مشغول کاریم. معوقات مزدی کارگران خدماتی 

ران می  ز کارگا یکی ماه می باشد. ۴کارگران فضای سبز 
ند ماه مزد پرداخت نشده، او و دیگر گوید: به غیر از چ

همکارانش بابت مقدار معینی از حق بیمه نیز طلبکارند.  
همچنین شهرداری الوند آگاهانه یا غیرآگاهانه از درج  
عنوان واقعی شغلی کارگران  خدماتی یا فضای سبز در 

ر  ند و د کی می لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی خوددار
ه از این وضعیت در زمان  نهایت این کارگرانندک 

آور زیان  بازنشستگی با قانون مشاغل سخت و زیان
.  کنندمی
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 ! دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن

ماه دستمزد کارگران شهرداری منطقه  ۶

 یک اهواز پرداخت نشده است 
ماه، عضو شورای شهر اهواز در  بهمن  8روز سه شنبه 

رداری  اری شهنکپیماجلسه علنی این شورا گفت: کارگران 
ت مسئولیت یک پیمانکار مشغول  حمنطقه یک اهواز که ت

ماه دستمزد پرداخت نشده دارند   6کم به کار هستند دست 
شود. این کارگران طی  می  9۵و  9۴که مربوط به سالهای 

روزهای گذشته بارها در اعتراض به معوقات مزدی  
 و سهپرداخت نشده خود، دست به  تجمع زده بودند. طی د

یک شهرداری اهواز   های از کارگران منطقته عده وز گذشر
نیز با مراجعه به ساختمان شورای شهر پیگیر مطالبات  

اند. عضو شورای شهر اهواز می  معوقه مزدی خود بوده 
تر مساله حقوق کارگران حل شود  افزاید: باید هرچه سریع 

روز است که در برخی نقاط منطقه یک   ۵زیرا حدود 
 .شودرُفت و روب انجام نمی ز، کار وای اهشهردار

 

 بالتکلیفی ِ دامهه قند فسا و اانتعطیلی کارخ

 کارگران شاغل در این واحد تولیدی

بهمن ماه، کارگران قند فسا در استان شیراز   ۵روز شنبه 
نفر هستند که همگی به بیمه   9۰ها  حدود گفتند: شرکتی

نفر کارگر فصلی  ۱۰۰فی شدند اما بیش از معر بیکاری
بیمه  ز که البته هنو د برای تسویه حساب معرفی شدن

ود نیز حد اند. کارگران رسمیبیکاری خود را دریافت نکرده 
نفر هستند که همچنان بالتکلیف هستند. برنامه   ۳۰تا  ۲۰

آینده نامشخص است، قرار بر این است که مسئوالن  
هایی مبنی بر احتمال  زمزمه  موضوع را بررسی کنند.

ق  اگر این اتفا ،بازگشت این کارخانه به دولت وجود دارد

 .ستبیفتد برای ما کارگران، عالی
 

جان باختن کارگر آب و فاضالب شهرستان  

جورقان همدان به دلیل ریزش کانال در  

 حین کار
روز سه شنبه یکم بهمن ماه، فرمانده انتظامی شهرستان  

های شرکت آب و  ر شاغل در پروژه رگیک کا همدان گفت:
دی ماه،   ۳۰دوشنبه  فاضالب شهرستان جورقان عصر روز

در جریان عملیات اجرایی آب و فاضالب در یکی از  
های شهر به دلیل ریزش کانال و ماندن در زیر آوار  خیابان 

  .از دست داد  جان خود را
 

بیانیه اتحادیه جهانی صنایع در حمایت از  

 کارگران پیمانکاری معدن چادرملو
دیه جهانی  ا بهمن ماهِ ایلنا، اتح ۱۴به گزارش روز دوشنبه 

ای، خواستار  با صدور بیانیه (IndustriAll) صنایع
و  کارگر پیمانکاری معدن چادرمل ۳۰۰بازگشت به کار حدود 

یانیه از مقامات دولتی  در استان یزد شده است. در این ب
خواسته شده اطمینان حاصل کنند که این کارگران به سر  

ل خواستار  اگردند. این اتحادیه جهانی در عین حکار باز می 

 .رسمی شدن این کارگران پیمانکاری شده است
 

درصد   ۸1اعتراض معلوالن به عدم تحقق 

    ۹۸بودجه  ون از اعتباراتی که در قان

 اعالم شده بود
روز سه شنبه یکم بهمن ماه، جمعی از معلوالن گفتند: بعد 

درصد از اعتباراتی که   8۱ماه از سال، دولت  ۱۰از گذشت 
برای اجرای قانون حمایت از افراد   98 در قانون بودجه 

  دارای معلولیت مصوب کرده است را محقق نکرده است. 
اجرای قانون حمایت از   بت ، با98مطابق قانون بودجه سال

میلیارد تومان باید پرداخت   ۱۱۰۰رای معلولیت، افراد دا
میلیارد   889ماه از سال هنوز  ۱۰شد. درحالیکه با اتمام می

ات، پرداخت نشده است. عدم تحقق وعده  رتومان از اعتبا
اوضاع   رئیس سازمان برنامه و بودجه، به معنای عدم بهبود

، توانبخشی، اشتغال، مسکن و  تیمعیشتی، درمانی، مراقب
یل افراد دارای معلولیت است که با توجه به گرانی  تحص 

تر نیز شده است. همچنین جمعی از  بنزین و تورم سخت
بهمن ماه، با دردست داشتن   ۵ معلوالن در روز شنبه

پالکاردهایی که در آن مطالباتشان مطرح شده بودحرکتی 

 .اضی برگزارکردنداعتر
 

عدم جمع آوری زباله واکنش کارگران  

شهرداری مریوان در اعتراض به عدم  

 دریافت حقوق
دی ماه، کارگران شهرداری مریوان گفتند:   ۲۳روز دوشنبه 

از کار   دست، اه دستمزدم ۷در اعتراض به عدم پرداخت 
های شهری را جمع نکردیم. بر اساس این  کشیدیم و زباله 

خبر: کارگران مریوان هفته گذشته با تجمع در استانداری  
کردستان خواستار توجه به وضعیت نامناسب خود شدند و 
استاندار وعده داد که دستمزدها ظرف روزهای آینده  

ق حقوه ک ماه پاییگویند: فقط پرداخت شود. کارگران می 
گرفتیم و بعد از آن دیگر خبری از پرداخت حقوق نشد. روز 

دی ماه، کارگران شهرداری مریوان گفتند:  ۲6پنجشنبه 
  6اکنون حقوق پایه تیرماه خود را دریافت کرده ایم و هم

ماه دیگر معوقات مزدی پرداخت نشده داریم و امیدواریم  
ه  ا بم  داخت شود.ر هرچه زودتر باقی مطالبات مزدی ما پ
داران شهر بدهکاریم  همه کس از صاحبخانه گرفته تا مغازه 

 .توانیم از هیچ کس ریالی قرض بگیریمو دیگر نمی

کارگر   ۸۰ماه دستمزد معوقه بیش از  ۸

 شهرداری سی سخت 
دی ماه، تعدادی از کارگران شهرداری سی   ۲9روز یکشنبه 

تند: حدود  فاستان کهکیلویه و بویراحمد گر سخت واقع د
کارگر در مجموعه شهرداری سی سخت به صورت   8۰

سال مشغول کارند. ما   ۱۵مستقیم با سوابق باالی 
ظر شهرداری در بخش خدمات، فضای  سالهاست که زیر ن

کنیم و در  نشانی به سختی کار می سبز، موتوری و آتش
یب مدیریت شهری رتها شهردارانی که به تتمامی این سال 
گیرند، در مقام کارفرما به تمامی تعهدات  را برعهده می 

: در  اند. کارگران معترض می افزایندمزدی خود عمل نکرده 
یت، دستمزد کارگران دیگر نتیجه استمرار این وضع

های زندگی نیست. در عین حال جدا از  پاسخگوی هزینه 
تی  الدستمزد در خصوص بیمه تامین اجتماعی نیز مشک

های  ا به بخشی از دستمزد ماه موجود دارد. مطالبات مزدی 
شود و حال به پایان  ط می آذر ماه سال جاری مربو تاخرداد، 

همچنین در زمینه پرداخت   شویم.ماه نیز نزدیک می  دی
کارگر بازنشسته شهرداری که   ۲۰حقوق معوقه و سنوات 

اند، شاهد اتفاق  شسته شدهاری بازنج و سال  9۷طی سال 

 .ایمخاصی نبوده 
 

راننده معترضِ استیجاری  13اعتراض 

آالت راهسازی نسبت به عدم  ماشین

 پرداخت مطالبات معوقه
دی ماه، یکی از رانندگان استیجاری    ۲۳روز دوشنبه 

ه ساخت باند دوم جاده توره به  روژپ آالت راهسازیماشین 
نفر به عنوان راننده کامیون، لودر،   ۱۳بروجرد گفت: حدود 

حمل بار،  ولیت جابجایی ئبولدزر، میکسر و غلتک که مس
هموار کردن جاده و ساخت و ساز را در پروژه ساخت باند  

سال گذشته   ۴دوم توره به بروجرد برعهده دارند، طی 
های مالی خود  وضعیترت صوموفق به دریافت همه 

آالت سنگین از آبان ماه سال  اند. قرارداد این ماشین نشده
مرانی تمدید عجاری همزمان با متوقف شدن این پروژه 

نشده و آنها در این پروژه کاری برای انجام دادن ندارند. 
های گذشته رانندگان به همراه سایر کارگران این  طی هفته

 . اندمحل پروژه انجام داده در  ا  پروژه عمرانی تجمعاتی ر

 

در معدن  کارگر معدنچی در حین کار 

 دادجان  سنگ نگین طبسزغال
رگران معدن زغال سنگ نگین  ابهمن ماه، ک  ۷روز دوشنبه 

ه، یک کارگر  ن ما همب ۵طبس گفتند: عصر روز شنبه 
ها در سطح  اپراتورِ وینچ  )نوعی دستگاه کِشنده واگن

  ۳دار( هنگامی که قصد تخلیه واگن در تونل شماره شیب
بین  نامعلومی  معدن زغال سنگ نگین را داشت به دالیل
ند بطوری که  کسیم بکسل و حفاظ دستگاه وینچ گیر می

شدت  ل شود و به دلیدر اثر آن جمجمه او شکسته می 
   . جراحات وارده از ناحیه سر، جان خود را از دست می دهد
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 ! اح و دسته نابود باید گرددجمهوری اسالمی با هر جن 

تجمع اعتراضی کارگران سد گاران مقابل 

 استانداری سنندج 

دی ماه، کارگران معترضِ شاغل در پروژه   ۲8روز شنبه 
ت  شرکآبرسانی سد گاران در سنندج گفتند: ما برای 

ر پروژه آبرسانی سد گاران کار  د شایگان مهر آپادانا
ماه است که شرکت تعطیل و   ۳کردیم، اما نزدیک به می

 معوقات مزدی کارگران پرداخت نشده است.
نفر از کارگران پروژه   ۱۰۰بر اساس این گزارش، حدود 

ماه حقوق معوقه دارند و   6تا  ۴آبرسانی سد گاران، 
نتیجه ی ب ت مطالبات خود تاکنونیافهایشان برای درتالش

مانده است. کارگران می گویند: در شرایط گرانی و 
توان با چند ماه حقوق معوقه  چطور می مشکالت معیشتی 

ن مریوان، روز یک خانواده را اداره کرد؟ یکی از کارگرا
دی ماه، گفت: ما کارگران پروژه سد گاران   ۲9یکشنبه 

ا  ایم و بدریافت کرده  را 98فقط دستمزد یک ماه از سال 
ت از کار کشیدن کارگران  تعطیلی کارگاه و شرکت و دس

ایم. وی درباره تجمع  ماه است بالتکلیف مانده  ۲تقریبا 
این  کارگران گفت: موضوعی که برای ما روشن نیست 

است که چرا ادارات دولتی و نهادهای مسئول صدور مجوز  
ر را از  امونامه و تضمین تمام ها، ضمانتبه شرکت 

ند جز ضمانت حقوق کارگران را؟ تنها  یرگها می شرکت
دلیل وضع موجود عدم انسجام و اتحاد جدی کارگران و  

ق حقوق از دست  نبود تشکل مستقل برای پیگیری و تحق 

 .رفته آنهاست
 

نشانی فرانسه به  تظاهرات کارگران آتش 

 درگیری با پلیس ضدشورش انجامید
همن ماه به نقل از یورونیوز: ب 9ز چهارشنبه رو به گزارش 

های  ترض با لباس کار در خیابان نشانان معهزاران آتش 
مرکزی پاریس راهپیمایی خود را آغاز کردند. خواسته اصلی  

به   ۱9های اطفای حریق از آنها افزایش پاداش ماموریت 
درصد است. تنها دقایقی پس از آغاز تظاهرات و   ۲۵

ش کردند موانع پلیس را  تال شانان معترضندرحالیکه آتش 
بزنند، این تجمع به خشونت  کناربرای ادامه راهپیمایی 

ها تن از معترضان در جریان این تظاهرات و  کشیده شد. ده 
ویژه از ناحیه  های صوتی پلیس، به به دلیل برخورد نارنجک 

های  پا زخمی شدند. بر اساس این گزارش، اعتراض 
رود  ا آرامش به پیش میه ب ساعات اولی درکارگران معموال 

با خشونت پلیس، درگیری با  و پس از چند ساعت در تقابل 

 .شودپلیس آغاز می 

 یمی رجال و گران پتروشاراعتراض ک

 رسانه ای کردن مطالبات صنفی خود
بهمن ماه، جمعی از کارگران پتروشیمی  6روز یکشنبه  

 رجال واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفتند: در
سازی حقوق  های منطقه، بخشنامه یکسانیر پتروشیمیسا

  اما تاکنون در رجال اقدامی  ،دهو مزایای اقلیمی، اجرایی ش 
از   در حالی ن پتروشیمی رجالکارگراورت نگرفته است. ص

سازی حقوق و مزایای اقلیمی  یکسان عدم اجرای بخشنامه 
  ، مدیران منابع انسانی 9۷کنند که در تیرماه گالیه می

های پتروشیمی با یکدیگر توافق کردند که در جهت  کتشر
ی  های و جایگزینی با سایر پرداختساماندهی مزایای اقلیم

سازی آن نسبت به  نمتفرقه ناهماهنگ کنونی و یکسا
های بدی آب و هوا، محرومیت از  العاده پرداخت فوق 

تسهیالت زندگی و صعوبت شرایط محل زندگی، قانون  
، اجرایی  9۷ا از یکم مرداد ماه سال ل ر بندی مشاغطبقه

داخت تعطیل کاری  کنند. کارگران معترض افزودند: عدم پر
داش  رداخت پاداش عادالنه تولید و پا پ و جمعه کاری، 

، از  تشکیل تشکل صنفی در درون شرکتوری نفت و بهره
جمله مسائل دیگری هستند که خواهان رسیدگی به آنها  

 .هستیم
 

 وقات مزدیِمع ماه ۴عدم پرداخت 

 آب معدنی داماش کارگر   ۲۷ 

دی ماه، یکی از کارگران قراردادیِ کارخانه   ۲۷روز جمعه 
نفر از   ۲۷آب معدنی داماش در استان گیالن گفت: حدود 

کارگران آب معدنی داماش که متعلق به هلدینگ گروه 
های مهر، آبان، آذر و دی حقوق و مزایای ماهت، اسملی 

هایی  اند. علیرغم پیگیریریافت نکرده ا دماه سال جاری ر 
گویند که منابع مالی  که انجام دادیم مسئوالن کارخانه می 

کافی برای پرداخت حقوق ندارند؛ این در حالیست که مرتبا  
شود. وی برای کارخانه خرجهای غیرضروری انجام می 

های روستای توریستی ین شرکت که در دل جنگل : اودافز
کیلومتر با محل سکونت  ۲۰داحدو داماش واقع شده 

های منتهی به کارگران فاصله دارد و با اینکه همه راه 
کارخانه به دلیل بارش برف مسدود شده، آنها روزانه این  
مسافت را در روزهای تعطیل و غیرتعطیل برای تولید و 

  ۀ کنند که این نشان دهندروی میه پیاده ان محافظت از کارخ
حل کارشان است، بنابراین  م و  نهکارخا به کارگران تعهد

هایشان ترین خواسته درست نیست که برای دریافت قانونی

 .اعتنایی کارفرما مواجه شوندبا بی

کارگر در  انفجار گاز در   13مصدومیت 

  کانکس محل استقرار کارگران در همدان
بهمن ماه، انفجار در کانکس محل   8عصر روز سه شنبه 

نفر را   ۱۳شهدای شهر همدان، ان استقرار کارگران در مید 
نفر از   ۲اساس این گزارش، حال  برراهی بیمارستان کرد. 

کارگران که در داخل کانکس در حال استراحت بودند  

 .وخیم گزارش شده است
 

صدها هزار کارگر اندونزیایی در برابر  

 پارلمان این کشور دست به تظاهرات زدند 

دی   ۳۰وشنبه ز دبرگزاری رویترز، رو بر اساس گزارش خ
ماه، صدها هزار کارگر اندونزیایی در برابر پارلمان این  
کشور دست به تظاهرات زده و به اصالحاتی که دولت قرار 
است در قوانین کاری این کشور ایجاد کند، اعتراض  
کردند. دولت اندونزی از پارلمان این کشور خواسته تا  

انع از  ا مر که به زعم جاکارتشماری از قوانین این کشو
. »جوکو ویدودو«، شود را اصالح کندگذاری می مایه سر

جمهوری اندونزی، گفته که اصالحات جدید حیاتی  رئیس 
روز آن را عملیاتی   ۱۰۰است و از پارلمان خواسته طی 

 .کند

 

آموزش جهت مبارزه با آسیب های فضای  

 مجازی در کارخانه آذرآب
ار با رئیس  می کبهمن ماه، جلسه شورای اسال ۵روز شنبه 

نتظامی استان  ا پلیس امنیت استان مرکزی و فرمانده
مرکزی انجام شد. این جلسه در راستای پیگیری پرونده 

مندی از اتفاقات تلخی که در  پرسنل بازداشت شده و گالیه 
در دوران  به قول مسئولین مقابل شرکت آنهم شرکتی که 

دفاع مقدس، سازندگی و تحریم خدمات بسیاری به کشور  
یرفت. سردار مفخمی شهرستانی در این  ت پذداشته، صور
رانه مدعی شد که حفظ احترام، حرمت و کاجلسه فریب

ران شریف را جزو خطوط  ها به ویژه کارگکرامت انسان 
قرمز خود می داند و اذعان داشت: با مامورانی که از این  

 . اند برخورد صورت گرفته استخطوط عبور کرده 

 

 

 

 

 

 

 ! زنده باد انقالب 
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 ! برقرار باد جمهوری دمراتیک خلق به رهبری طبقۀ کارگر

برای آشنایی با دیدگاه ها و تحلیل  

های چریکهای فدائی خلق ایران از  

 های زیردیدن کنید:  سایت
www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

برای تماس با چریکهای فدائی خلق 

 ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید: 
BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 
 

 آدرس پست الکترونیکی: 
E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 
 

 

 
 چریکهای فدائی خلق ایران 

  

 

  

 
گر آسيب جسمي وارد مي آورد، زماني که فردی به فردی دی "

ما قتل غير عمد  وی بيانجامد، این را آن هم آسيبي که به مرگ 

مي ناميم؛ و هنگامي که شخص ضارب از پيش بداند که آسيب 

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

قتل عمد مي ناميم. هنگامي که جامعه صد ها پرولتر را در چنان  

ر مي دهد که آنها به طور حتم به دام مرگي زودرس   وضعي قرا

مرگي به همان اندازه ناشي از اعمال  غير طبيعي مي افتند، و 

خشونت که مرگ در اثر شليک گلوله و یا به ضرب شمشير، وقتي  

جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حيات محروم ساخته و  

به زندگي  آنها را در شرایطي قرار مي دهد که در آن قادر

نون مجبور مي سازد کردن نيستند، وقتي آنها را به زور چوب قا

در این شرایط بمانند تا مرگ که نتيجۀ اجتناب ناپذیر این   که

شرایط است فرا رسد؛ وقتي جامعه مي داند و به خوبي هم مي  

داند که این هزاران نفر اجبارا قرباني این شرایط خواهند شد،  

مربوطه را برقرار نگاه مي دارد، این  و با وجود این، شرایط

ت مثل قتل عمد توسط  نوع قتل عمد است، درسعمل جامعه یک 

یک فرد؛ قتلي پنهاني و خائفانه، قتلي که هيچ کس نمي تواند  

در قبال آن از خویشتن دفاع کند. قتلي که ظاهرا قتل نيست، 

زیرا کسي قاتل را نمي بيند، زیرا که مرگ این قرباني چونان  

  رگي طبيعي به نظر مي آید چرا که در آن، تعرض به عمل م

بي عملي ست تا انجام وظيفه. ولي در هر  آمده بيشتر ناشي از 

 " حال در اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")فردریک انگلس 
 

http://www.siahkal.com/
http://www.ashrafdehghani.com/

