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بیش از  ۲میلیون کارگر ساختمانی فاقد

در باره زندگی رفیق شهید،

بیمه در  ۱۸ماه گذشته بیکار شدند!

علی مُهِمی

به گزارش عصر ایران روز چهارشنبه  ۳شهریور ماه ،نایب
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی روز
چهارشنبه عنوان کرد که بیش از  2میلیون کارگر
ساختمانی فصلی در  1۸ماه اخیر بیکار شده اند .این
کارگران حتی از داشتن بیمه نیز محروم هستند .

سرسخن:

بازداشت بیش از  ۲هزار نفر از معترضان

شرکتهای پیمانکاری ،آماج
مبارزات کارگران

به بی آبی در خوزستان

به دنبال اعتصاب بزرگ کارگران پیمانکاری در صنایع نفت
و پتروشیمی و گاز که از  29خرداد ( )1400شروع و به
تدریج گسترش بیشتری یافت ،بار دیگر نقش چپاولگرانه
شرکتهای پیمانکاری با برجستگی هر چه بیشتری در
مقابل دید همگان قرار گرفته است.
در جریان اعتصاب بزرگ کارگران پیمانکاری در صنایع
نفت و پتروشیمی و گاز ،هزاران کارگر در بیش از صد
شرکت و واحد تولیدی کار را متوقف کرده و خواهان
افزایش دستمزد ،امنیت شغلی شده و بر ضرورت قطع
دست شرکت های پیمانکاری تاکید نمودند .این اعتراض
بزرگ کارگری یک بار دیگر نشان داد که چگونه
شرکتهای پیمانکاری بخشی از ارزش آفریده شده توسط
کارگران را بدون اینکه نقش مهمی در روند تولید داشته
باشند را به جیب می زنند .از نقش های مهلک این
پیمانکاران برای کارگران یکی هم از بین بردن امنیت
شغلی کارگران و تشدید تفرقه در صفوف کارگران می
باشد .در همین جا با نگاهی به همین سه محور ذکر شده
یعنی به جیب زدن بخش از ارزش اضافی تولید شده توسط
کارگران ،از بین بردن امنیت شغلی و ایجاد تفرقه در بین
کارگران ،به راحتی می توان بر نقش انگلی و ضد کارگری
شرکتهای پیمانکاری در روند تولید هر چه بیشتر پی برد.
کارگران بطور طبیعی در جریان کار خواهان مزایائی می
شوند که برای ادامه زندگی خود و خانواده شان به آن
نیازمندند .خیلی از این مطالبات کامال قانونی بوده و کارگر
با استناد به قانون کارِ خود جمهوری اسالمی خواهان آنها
می شود .درست در همین رابطه برای محروم کردن
کارگران از استناد به قانون کار جهت تحقق مطالبات بر
حق خویش است که تحت سلطه رژیم ضد کارگری
جمهوری اسالمی ،پدیده پیمانکاری توسعه چشمگیری
یافته است .نفع و سود اصلی از سپردن کار استثمار
کارگران به پیمانکارها کامال نصیب سرمایه داران اصلی
می گردد و آنها هستند که از طریق پیمانکارها با شدت هر
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در خبری به تاریخ شنبه  ۶شهریور ماه ،آمده است که
روزنامه ایندیپندنت فارسی ،طی انتشار گزارشی اعالم کرده
است که در جریان اعتراضات مردم خوزستان به بی آبی
بیش از  2هزار نفر در این استان بازداشت شده اند .در این
گزارش آمده است که شماری از بازداشت شدگان که آزاد
شده اند گفته اند ،شکنجه بسیار شدیدی شدهاند .اعتراضات
مردم خوزستان به بیآبی از  24تیر ماه  1400آغاز شد .در
ادامه تظاهرات ،مردم سایر شهرها از جمله اصفهان ،تبریز،
مشهد ،تهران ،کرج ،کرمانشاه ،ازنا  ،الیگودرز و بسیاری
نقاط دیگر به حمایت از آنها برخاستند .در سرکوب
اعتراضات مردم خوزستان عدهای از جوانان جان باختند و
عده کثیری زخمی و یا دستگیر شدند.

فراخوان تجمع و اعتراض از سوی
کارگران اعتصابی نفت
روز سهشنبه  9شهریور ماه ،پس از  ۶۸روز اعتصاب،
کارگران معترض پیمانی صنعت نفت فراخوان به برگزاری
تجمعات اعتراضی در مقابل فرمانداریها دادهاند .کارگران
نفت طی این  ۶۸روز اعتصاب ،صبورانه راههای جدید و
خالقانهای را برای تقویت همبستگی خود و پیگیری
حقوقشان امتحان کردهاند .آنها اقدام به برگزاری مجامع
عمومی اعتصابیون کردند ،اعتصابشکنها را رسوا نمودند،
درمقابل تطمیع و تهدید سر خم نکردند و اکنون قصد دارند
مسیر جدیدی را در اعتراضات خود بیازمایند.

در سالهای  ۶0و  ۶1تقریبا روزی نبود که دژخیمان
جمهوری اسالمی دسته دسته جوانان آزادیخواه و
کمونیست را اعدام نکنند و با وقاحت تمام اخبار این
جنایات را در روزنامه های خود انعکاس ندهند .در آن
سالهای خونین و فراموش نشدنی ،سیاهچالهای خمینی
مملو از انقالبیونی بود که با جسارت و تهور باور نکردنی بر
ریش جادوگر پیر تف انداخته و بی باکانه بر آرمانهای
انقالبی خود پای می فشردند .اینها جوانانی بودند که برای
ساختن دنیائی نوین و انسانی بر ضرورت نابودی ارتجاع
جمهوری اسالمی تاکید داشتند .یکی از آن جانهای شیفته،
چریک فدایی خلق ،رفیق علی مهمی بود که رژیم وابسته
به امپریالیسم جمهوری اسالمی در خرداد ماه سال  ۶1با
حلق آویز کردن وی لکه سیاه دیگری بر پرونده سراسر
جنایت و ددمنشی خود افزود.
هزاران مبارزی که در آن سالهای یورش ارتجاع به توده
های انقالبی جهت سرکوب قطعی انقالب آنها به خاک
افتادند ،به نسلی تعلق داشتند که در عنفوان جوانی آتش
انقالب سالهای  57- 5۶را شعله ور ساختند .نسلی که
برای نابودی رژیم وابسته به امپریالیسم سلطنت پهلوی،
ایران را به صحنه انقالبی بزرگ تبدیل نمودند که متاسفانه
به دلیل نداشتن یک رهبری انقالبی به فرجام نرسید و با
هدایت امپریالیستها در نیمه راه "مال خور" شد.
در سالهائی که شعله های انقالب زبانه می کشید ،سازمان
چریکهای فدائی خلق ایران به دلیل مبارزه مسلحانه
رزمندگان چریک فدائی در زیر سلطه دیکتاتوری رژیم شاه،
با استقبال وسیع توده ها و جوانان مواجه شده بود .رفیق
علی مهمی نیز یکی از جوانانی بود که به صفوف هواداران
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شوند که کارفرما خواهان پرداخت آن نمی باشد .در حالی پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کارگران رسمی از
شرکتهای پیمانکاری  ...از صفحه ۱
که شرکت های پیمانکاری به استخدام کارگر با قرار داد پیوستن به اعتصاب کارگران پیمانی خودداری نمودند و
چه بیشتری همچون زالو به مکیدن خون کارگران
موقت و کوتاه مدت می پردازند و قرار دادهای "سفید تنها تالش کردند که از وضعی که بوجود آمده سود برده و
مشغولند.
سطح مزایای خود را فزونی بخشند.
پرداخت حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی امضاء" به کارگران تحمیل می کنند.
با این اقدامات نه تنها دست کارگر برای شکایت و با توجه به مطالب فوق باید گفت که یکی از بدترین نتایج
کار و افزایش دستمزدها با توجه به گرانی روزافزون
اعتراض محدود می گردد ،بلکه به طور طبیعی امنیت رشد شرکتهای پیمانکاری در اقتصاد ایران تفرقه اندازی در
کاالهای مورد نیاز کارگر در بازار ،کاهش ساعات کار،
شغلی کارگران نیز از بین می رود .در نتیجه کارفرمای صفوف کارگران و تشدید پراکندگی در میان آنها می باشد.
داشتن قرار دادهای رسمی با کارفرما،
روشن است که وقتی در یک واحد
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ،بهبود و
اساسا فلسفه وجودی شرکتهای پیمانکاری از اینجا ناشی می شود که به
تولیدی کارگران در زیر یک سقف کار
ایمن سازی محیط کار و دادن لباس و
کارفرمای اصلی کمک می کند که با سپردن کار به دست پیمانکار در ازای
مشترکی را پیش می برند اما آنها در
دستکش و غیره از سوی کارفرما از
بخش های مختلف تولید با
مبلغی ،هم خود را از مواجه شدن با مبارزات و اعتراضات کارگری دور نگاه
بدیهی ترین مطالبات کارگران ایران می
کارفرمایان مختلفی مواجه هستند که
باشند ،مواردی که پس از انقالب توده ها
دارد و هم حل موانع قانونی در برخورد به کارگران را به گردن پیمانکار
هر یک دستمزد و مزایای گوناگونی
و در شرایط حضور کارگران در صحنه
بیاندازد که او نیز تنها با زیر پا گذاشتن قانون کار و تشدید استثمار کارگران
برای کارگران تعیین کرده اند ،این
مبارزه حاد با دشمنانشان به ناچار حتی در
از عهده این کار بر می آید.
وضع به مطالبات مشترک و دشمن
قانون ضد کارگری جمهوری اسالمی
مشترک ضربه زده و باعث تجزیه
در همین اعتصاب اخیر کارگران نفت و گاز و پتروشیمی ،خیلی از کارفرما های
هم برای کارگر در نظر گرفته شده است.
صفوف کارگران می گردد.
این موارد و موضوع اخراج کارگر یا به
اصلی مدعی بودند که مطالبات کارگران به ما ربطی ندارد و طرف قرار داد
درست بر این مبنا و به طوری که
قول کارفرما ها تعدیل نیروی کار هم با
کارگران اعتصابی شرکتهای پیمانکاری می باشند که ما طبق قراردادمان سهم
تجربه مبارزات کارگران نشان می
استناد به قانون کار موجب می شود که
آنها را پرداخته ایم .بنابراین ،انداختن بار مسئولیت بر دوش شرکتهای
دهد ،مبارزه کارگران برای قطع دست
کارفرما نتواند به راحتی دست به اخراج
پیمانکاران یکی از مطالبات و اهداف
پیمانکاری کامال به نفع کارفرما می باشد.
کارگر بزند .همچنین پرداخت حق بیمه
درست و مهم برای طبقه کارگر ایران
کارگران به تامین اجتماعی از طرف
می باشد .این مبارزه بی شک در
کارفرمایان امری است که در قانون کار به روشنی بر آن شرکت پیمانکاری هر گاه الزم بداند از تمدید قرار داد خود
داری خواهد کرد .از طرف دیگر شرکت های پیمانکاری خدمت تقویت صفوف کارگران قرار دارد.
تاکید شده است .واضح است که این امور قانونی دست
برای این که بتوانند در ازای مبلغی که به کارفرما می واقعیت این است که با رشد سیاستهای نئو لیبرالی مورد
سرمایه داران را تا حدی برای کشیدن آخرین شیره جان
پردازند سودی نیز برای خود داشته باشند بر شدت استثمار تأکید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ،جمهوری
کارگران می بندد.
کارگران می افزایند که این کار را با پرداخت دستمزد کمتر اسالمی به بهانه کوچک کردن دولت و در نتیجه واگذاری
بر این اساس از سالها پیش پیمانکاری در ایران رواج
به کارگران انجام می دهند .همچنین برخی از پیمانکاران کارخانجات و مؤسسات تولیدی دولتی به سرمایه داران
گسترده ای یافته است .کارگران در شرایط سلطه
به بهانه های مختلف از پرداخت حق بیمه کارکران به بخش خصوصی میدان رشد وسیعی به شرکتهای
دیکتاتوری و اختناق شدید حاکم بر جامعه با استناد به
سازمان تأمین اجتماعی می گریزند که باعث به وجود پیمانکاری داده است .سرمایه داران این بخش که اغلب
برخی از بندهای قانون کار که تا حدی حقوق کارگران در
نورچشمی های مسئولین دولتی می باشند در پروسه کار
آنها در نظر گرفته شده است ،دست به مبارزه می زنند و آمدن مشکالت عدیده ای برای کارگران گشته است.
سپردن کار به دست پیمانکار از طرف کارفرمای اصلی این موجب رشد شرکت های پیمانکاری شدهاند که یکباره مثل
سرمایه داران برای خالصی از اعتراضات کارگران به
مزیت را هم دارد که کارفرمای اصلی با بستن قرار داد با قارچ از زمین روئیدند.
شرکتهای پیمانکاری متوسل می شوند که نقش واسطه
شرکتهای پیمانکاری گاه بخش های مختلف تولید در یک از آنجا که شرکتهای پیمانکاری ضربه بزرگی به
بین آنها و کارگران را دارند.
پس اساسا فلسفه وجودی شرکتهای پیمانکاری از اینجا واحد تولیدی را به پیمانکاران گوناگون می سپارد و به این معاش و امنیت شغلی کارگران و تداوم
ناشی می شود که به کارفرمای اصلی کمک می کند که با طریق مسئولیت تامین نیروی انسانی برای این قسمتها از پراکندگی در صفوف اعتراضات آنها زده و می
سپردن کار به دست پیمانکار در ازای مبلغی ،هم خود را از دوش کارفرمای اصلی برداشته شده و به وظیفه پیمانکار زنند ،آماج مبارزات کارگران قرار دارند .در این
مواجه شدن با مبارزات و اعتراضات کارگری دور نگاه دارد بدل می گردد .به این ترتیب کارفرمای اصلی تنها با تعداد وضعیت ،با توجه به اجبار رژیم جمهوری اسالمی
و هم حل موانع قانونی در برخورد به کارگران را به گردن معدودی کارگر طرف می گردد که اکثرا بطور رسمی با آنها
 که رژیمی وابسته به امپریالیسم می باشد-پیمانکار بیاندازد که او نیز تنها با زیر پا گذاشتن قانون کار قرارداد بسته است .با توجه به این امر ،تضادی بین
برای اجرای سیاست های دو ارگان امپریالیستی
کارگران رسمی تحت استثمار کارفرمای اصلی و کارگران
و تشدید استثمار کارگران از عهده این کار بر می آید.
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ،واضح
در همین اعتصاب اخیر کارگران نفت و گاز و پتروشیمی ،پیمانی به وجود می آید .چرا که حقوق و مزایای کارگران با
قرارداد رسمی از کارگران پیمانی خیلی بیشتر است .در است که خواست کوتاه کردن دست پیمانکاران
خیلی از کارفرما های اصلی مدعی بودند که مطالبات
حالی که همه این کارگران چه رسمی و چه پیمانی کار از محیط های کار که یکی از خواستهای مهم
کارگران به ما ربطی ندارد و طرف قرار داد کارگران
واحدی را در زیر یک سقف انجام می دهند اما دستمزد کارگران ایران را تشکیل می دهد ،کامال به
اعتصابی شرکتهای پیمانکاری می باشند که ما طبق
خواست سرنگونی تمامیت رژیم کارگر ستیز
قراردادمان سهم آنها را پرداخته ایم .بنابراین ،انداختن بار های متفاوتی می گیرند.
مسئولیت بر دوش شرکتهای پیمانکاری کامال به نفع این امر به طور طبیعی به اتحاد کارگران در محیط کار جمهوری اسالمی گره خورده است .سرنگونی
کارفرما می باشد .کارگرانی هستند که دارای قرارداد رسمی ضربه زده و باعث تجزیه صفوف کارگران می گردد .درست این رژیم نیز تنها در بستر مبارزه ای قهر آمیز و
می باشند و به خاطر سابقه کارشان از حقوقی برخوردار می به همین دلیل هم بود که در جریان اعتصاب کارگران طوالنی دست یافتنی است.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
در باره زندگی رفیق علی مهمی ....
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سازمان از خط اصلی بنیانگذاران آن اطالع نداشت و به همین دلیل انتظار داشت این
سازمان هم با پایبندی به آرمانها ،سنتها و ارزشهای انقالبی پیشین خود با توطئه های
دشمنان رنگارنگ انقالب مقابله کرده و کارگران و ستمدیدگان را برای ادامه انقالب تا
رسیدن به آزادی و سوسیالیسم هدایت کند .اما متاسفانه سازمان مذکور به دلیل رشد
اپورتونیسم در درونش و سلطه یک رهبری سازشکار و غیر انقالبی بر آن ،قادر به
پاسخگوئی به این ضرورت نبود .سازمان چریکهای فدائی خلق بعد از قیام بهمن  57نه
تنها به این وظیفه انقالبی پاسخ نمی داد بلکه برعکس ،با روی کار آمدن دار و دسته
مرتجع خمینی توسط امپریالیستها از رهبری خمینی جنایتکار به عنوان رهبری "ضد
امپریالیست" سخن گفته و راه مماشات با جمهوری اسالمی را در پیش گرفته بود .اما این
سیاستهای سازشکارانه نمی توانست مورد قبول مردم و نیروهای آگاه و انقالبی قرار گیرد.
بسیاری از مسائل مطرح بود که در میان هواداران سازمان بدون پاسخ می ماند .از این رو
کم کم بسیاری از هواداران روند جدائی از این سازمان را آغاز کردند .با اعالم موجودیت
طرفداران تئوری مبارزه مسلحانه که از شکست قیام بهمن و ضرورت تالش برای ادامه
انقالب سخن می گفتند و ماهیت رژیم جدید را نیز همانند رژیم شاه ،وابسته به امپریالیسم
ارزیابی می کردند رفیق علی مهمی همراه با تعدادی از همفکرانش در بندر عباس به
هواداری از این خط و تشکیالت دوباره ایجاد شده چریکهای فدائی خلق برخاست .در
همین راستا وقتی هواداران چریکهای فدائی خلق در بندرعباس ،جنبش دانش آموزی 19
بهمن را در این شهر سازمان دادند رفیق علی به این جنبش پیوست و یکی از فعالین این
حرکت گردید .بر بستر فعالیتهای مبارزاتی جنبش دانش آموزی  19بهمن بود که هسته
های سیاسی نظامی نیز در بندر شکل گرفت .در اواخر سال  59رفیق علی به دلیل
مجموعه فعالیتهای انقالبیش برای دشمن شناخته شد و اجباراً زندگی مخفی در پیش
گرفت.
یکبار رفیق علی در جهت پیشبرد برنامه های هسته های سیاسی نظامی همراه با رفقا
حسین روحانی و غالمعلی علمشاه اقدام به مصادره ماشینی می کنند که این اقدام با
موفقیت انجام می شود .اما متاسفانه وقتی رفقا با این ماشین عازم محلی بودند توسط
پلیس راه به دلیل فقدان مدارک ماشین دستگیر می شوند .با این حال برخورد هشیارانه
این رفقا باعث گمراهی پلیس می شود .در برخورد به پلیس هر سه رفیق از بیان
مشخصات اصلی و آدرس اصلی خود خودداری می کنند و طوری نقش بازی می کنند که
پلیس هیچ شکی به سیاسی بودن آنها نمی کند .امری که داستان سازی های این رفقا را
موجه جلوه داده و شک پلیس را برنمی انگیخت این واقعیت بود که آنها به خاطر زندگی
مخفی ای که داشتند سر و وضع خود را کامال تغییر داده بودند .به همین دلیل این سه
رفیق به جرم دزدی ماشین به زندان بندر عباس ،بند زندانیان عادی منتقل می شوند و
پس از مدتی از زندان آزاد می شوند .رفیق علی و دو رفیق همراهش بار دیگر با یاران خود
ارتباط می گیرند.
با توجه به یورش سراسری جمهوری اسالمی به توده های سراسر ایران بعد از  ۳0خرداد
 ،1۳۶0رفقای بندرعباس نیز با توجه به اقدامات انقالبی خود در این شهر شدیدا زیر
ضرب دشمن قرار گرفته بودند .متأسفانه در جریان این تعرضات پاسداران جهل و جنایت
جمهوری اسالمی توانستند چریک فدائی خلق رفیق علی مهمی را دستگیر کنند .این
رفیق انقالبی در زندان پس از تحمل شکنجه های ددمنشانه ،در خرداد سال  ۶1در
حالیکه تنها  20سال از زندگیش می گذشت به دار کشیده شد و جنبش انقالبی خلقهای ما
یکی از صمیمی ترین یاران خود را برای همیشه از دست داد .تردیدی نیست که خاطره
دالوری ها و شجاعت این رفیق دلیر بندری و مبارزاتش همیشه در یاد مردم ایران باقی
خواهد ماند .چرا که درست به خاطر تأثیر مبارزات انقالبی چنین سروهای آزاده و پایداری
آنها در زندان های قرون وسطائی بود که رژیم جمهوری اسالمی هرگز قادر به خاموش
کردن مبارز ات برحق و انقالبی مردم ما نشد و امروز نیز بیش از هر وقت دیگر مورد خشم
و نفرت شدید توده ها قرار دارد.
یاد رفیق علی مهمی گرامی و راهش پر رهرو باد!

شماره  ،92پانزدهُم شهریور 1400
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری امیدیه در مقابل
ساختمان فرمانداری این شهر

روز شنبه  ۶شهریور ماه ،کارگران شهرداری امیدیه ،در مقابل ساختمان فرمانداری
این شهر با در دست گرفتن پالکاردهایی در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه و
رسیدگی به مطالباتشان ،تجمع برگزار کردند .در جریان این تجمع ،یکی از کارگران
با نشان دادن بدن فرزند بیمارش گفت :از ابتدای امسال حقوقی دریافت نکرده و
توانایی پرداخت هزینه درمان فرزندش را ندارد.
این تجمع اعتراضی روز بعد (یکشنبه  7شهریور ماه) ،نیز ادامه یافت .کارگران
معترض می گویند 400 :نفر در مجموعه شهرداری امیدیه کار میکنند که  4ماه
حقوق عقب افتاده طلبکارند و بهرغم وعدههای داده شده درخصوص پرداخت
معوقات حقوقی کارگران ،هنوز هیچ اقدامی ازسوی مسئوالن شهرداری و اعضای
شورای شهر جهت پرداخت این مطالبات صورت نگرفته است.
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری امیدیه وارد سومین روز خود شد و کارگران
شهرداری امیدیه برای سومین روز اعتراض خود مقابل فرمانداری این شهر ،دست
به تجمع زدند .کارگران معترض خواستار پرداخت حقوق و مطالبات معوقه خود
هستند .طی دو شب گذشته حدود  100نفر از کارگران واحد خدماتی دست از کار
کشیده و در محدوده محل کار خود شبانه دست به اعتراض صنفی زدند .صبح امروز
دوشنبه نیز کارگران در واحدهای موتوری و آتشنشانی در جمع معترضین حاضر
شده و آنها را همراهی کردند.
در ادامه این اعتراضات و در پنجمین روز تجمع اعتراضی ،کارگران شهرداری امیدیه
گفتند که هر چند یک ماه از معوقات مزدی کارگران واحد فضای سبز و خدماتی
روز گذشته به صورت حداقلی پرداخت شده اما سایر کارگران هنوز هیچ حقوقی
دریافت نکردهاند .در تداوم این مبارزات سرانجام روز دوشنبه  15شهریور ماه،
کارگران شهرداری امیدیه اعالم کردند که :در آخرین دور اعتراض آنها در مقابل
ساختمان استانداری در شهر اهواز با دخالت مسئوالن استانی و فشار کارگران
سرانجام شهردار سابق شهر امیدیه عزل شد و اعضای شورای شهر برای مدیریت
شهر سرپرست جدید انتخاب کردند .ما منتظر عملی شدن پرداخت مطالبات مزدی،
معوقات بیمهای و تامین امنیت شغلی خود هستیم که از چندسال پیش دچار مشکل
شده است.

تجمع اعتراضی جوانان بیکار قله چنعان برای استخدام
در صنایع فوالد خوزستان
روز جمعه  5شهریور ماه ،جوانان بیکار قله چنعان در اعتراض به برخی استخدامهای
غیربومی در صنایع فوالد خوزستان مقابل این شرکت تجمع کردند .بر اساس این
گزارش ،روستای قلعه چنعان در جنوب شرق اهواز و در یک کیلومتری شرکت
صنایع فوالد خوزستان قرار دارد .مردم این روستا میگویند :چرا از صنایع فوالد ،تنها
آلودگی نصیب ما شده است؟

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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تجمع اعتراضی کارگران خدمات شهری

تجمع جمعی از صنعتگران و کارگران

کارگران معترض مخابرات روستایی مقابل

شهرداری یاسوج

پروژهای شهرستان ایذه

اداره کار خوزستان جمع شدند

روز سه شنبه  9شهریور ماه ،جمعی از صنعتگران و
کارگران پروژهای شهرستان ایذه همزمان با هفتاد و
سومین روز اعتصاب کارگران پروژهای نفت مقابل
فرمانداری شهرستان ایذه تجمع کردند .در ادامه این
اعتراض روز چهارشنبه  10شهریور ماه ،کارگران و
صنعتگران پروژهای ایذه اعالم کردند که :کارفرمایان و
پیمانکاران نسبت به رعایت حق و حقوق قانونی کارگران
بیتفاوت هستند ،آنها فقط به سود بیشتر میاندیشند و
توجهی به زندگی کارگران ندارند .ما دستمزد شایسته و
بسیار باالتر از خط فقر میخواهیم .یکی دیگر از
خواستههای اصلی ما ،رعایت قانون بیست روز کار و ده
روز بیکاری است ،سه روز یا پنج روز بیکاری ماهانه ،به
درد کارگری که دور از خانواده است و باید بتواند به شهر
محل سکونت خود سفر کند ،نمیخورد.

روز دوشنبه  15شهریور ماه ،کارگران مخابرات روستایی
در اعتراض به عدم اجرای کامل قرارداد کارگزاران
روستایی در مقابل اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان خوزستان تجمع اعتراضی بر پا کردند .کارگران
معترض شعار می دادند" :اداره کار حیا کن ،حق ما را ادا
کن"" ،مدیر بی لیاقت نمی خوایم ،نمی خوایم".

روز شنبه  1۳شهریور ماه ،شماری از کارگران شاغل در
بخش خدمات شهری شهرداری یاسوج ،با تجمع در مقابل
ساختمان استانداری کهگیلویه و بویراحمد خواستار پرداخت
 5ماه حقوق معوقه و پاداش و عیدی سالهای  9۸و 99
شدند 2۳0 .کارگر خدماتی شهرداری یاسوج که تحت
نظارت یک شرکت پیمانکاری فعالیت دارند ،چندین ماه
است که حقوقی دریافت نکردهاند .پیمانکاران مدعی اند که
به دلیل پرداخت نشدن صورت وضعیتهای مالی
پیمانکاران از سوی شهرداری یاسوج قادر به پرداخت
حقوق کارگران نیستند .کارگران معترض می گویند :عالوه
بر حقوق معوقه ،پیمانکار لباس و کفش کار مناسب به
کارگران به اندازه کافی نمیدهد و در عین حال فاقد
قرارداد کار هستیم.

کارکنان پتروشیمی کاویان اعتصاب خود را
از سر گرفتند

اعتصاب مجدد کارگران پروژهای شاغل در
شرکت  ODCCپاالیشگاه اصفهان
روز سهشنبه  9شهریور ماه ،کارگران پروژهای شاغل در
شرکت  ODCCپاالیشگاه اصفهان در اعتراض به عدم
افزایش دستمزدها مجدداً دست به اعتصاب زدند .این
کارگران که همزمان با شروع اعتصاب سراسری کارگران
پروژهای نفت اعتصاب کرده بودند با وعدهی پیمانکار و
کارفرما مبنی بر افزایش دستمزد و حقوق به سر کار
بازگشته بودند اما این وعده از سوی کارفرما انجام نشد و
این کارگران دوباره دست به اعتصاب زدند .اعتصاب
کارگران پروژهای نفت امروز هفتاد و سومین روز خود را
پشت سر گذاشت.

کشتهشدن یک کولبر در پی شلیک سپاه
ضرب و شتم یک دستفروش توسط ماموران

پاسداران در مرز پیرانشهر

سد معبر شهرداری اردبیل

طبق گزارش رسیده به کولبرنیوز روز یکشنبه  14شهریور
ماه ،یک کولبر به نام محمد عبداللزاده در ارتفاعات مرزی
حاجعمران هدف شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران
قرار گرفته و جان خود را از دست داد .بر اساس این
گزارش ،وی ،بدون اخطار قبلی و از فاصلهی نزدیک هدف
قرار گرفته است .کولبر جان باخته متاهل و دارای دو فرزند
بود.

روز شنبه  1۳شهریور ماه ،ویدئویی در شبکههای اجتماعی
منتشر شده است .ماموران شهرداری اردبیل یک
دستفروش را مورد خشونت قرار داده و اموالش را مصادره
میکنند .آنچنان که در ویدئو مشاهده میشود ،یکی از
ماموران در حرکتی غیر انسانی این دستفروش را مورد
ضرب و شتم قرار داده و اندک سرمایه زندگی او را ضبط
میکند.

اهالی یک روستا علیه تصرف امالکشان
مقابل استانداری سنندج تجمع کردند
روز یکشنبه  14شهریور ماه ،مردم یکی از روستاهای
بخش "موچش" سنندج پس از تصرف امالک و
زمینهایشان از سوی چند عامل نظام ،تجمع اعتراضی
برگزار کردند .ساکنین روستای "قلعهگا" در پی اعتراض به
احداث معادن و استخراج مواد آن ،از سوی چند گماشته
پرنفوذ نظام مورد هتاکی و ضربوشتم قرار گرفتهاند .چند
روز قبل یکی از عوامل دستگاه قضایی نظام به همراه
فردی به نام "حسین محمودخانی" و چند تن دیگر به
مردم معترض این روستا حملهور شدهاند .این چند نفر
اهالی روستای قلعهگا را برای سکوت در مقابل اقدامات
خود تحت فشار قرار دادهاند.

روز دوشنبه  15شهریور ماه ،پس از خلف وعده مدیریت
پتروشیمی کاویان عسلویه ،کارگران این مجموعه بار دیگر
دست به اعتصاب زدند .در دومین هفته از شکستن
اعتصاب توسط این کارگران ،مدیریت کاویان عسلویه
عالوه بر عدم اجرای وعدهها 5 ،نفر از این پرسنل را به
اداره اطالعات نظام معرفی کرده است .بر اساس اعالم
یک منبع مطلع ،در حال حاضر این کارگران در بازداشت
دستگاههای اطالعاتی نظام هستند .پرسنل این مجموعه
کارگری اعالم کردند که به اعتصاب خود تا زمان بازگشت
همکارانشان به محل کار و تحقق مطالبات ادامه میدهند.
گزارش در خاتمه می افزاید ،پتروشیمی کاویان عسلویه زیر
مجموعه هلدینگ باختر است و چندین پرونده فساد
مدیریت آن در دستگاه فاسد قضایی نظام بایگانی شده
است.

تجمع پرستاران تامین اجتماعی تهران در
اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود
صبح روز دوشنبه یکم شهریور ماه ،پرستاران شاغل در
سازمان تامین اجتماعی در پیکیری مطالبه برقراری فوق
العاده ویژه و همسان سازی حقوق ،در مقابل سازمان تأمین
اجتماعی دست به تجمع اعتراضی زدند .

ن خوزستان در
تجمع کارگران شهرداری بستا ِ
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود
روز سه شنبه  2شهریور ماه ،کارگران شهرداری بستان
واقع در شهرستان دشت آزادگان خوزستان در مقابل
ساختمان این شهرداری دست به تجمع اعتراضی زدند.
کارگران میگویند :از فرودین ماه سال  99هر ماه
علیالحساب یک الی دو میلیون تومان حقوق دریافت
کردهایم .یکی از کارگران شهرداری بستان که به دلیل
ابتال به کرونا ،نداشتن بیمه و عدم پرداخت حقوق از سوی
شهرداری ،توانایی مراجعه به پزشک را نداشت به نشانه
اعتراض و درخواست کمک جهت درمان خود ،در مقابل در
ورودی این دستگاه خوابید و از کارکنان خواست برای حفظ
سالمتی خود و دچار نشدن به کووید  19اداره را ترک
کنند.

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!

ماهنامه کارگری
اعتصاب کارگران و کارکنان مترو در
اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی
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کارگران مبادرت به تجمع مقابل ساختمان شهرداری
نمودند .اما مدیران شهری به جای چارهاندیشی برای
پرداخت حقوق معوقه کارگران ،از آنها خواستند به اعتراض
صنفی خود خاتمه دهند.

تجمع کارگران حراست و نگهداری مترو
هشتگرد در اعتراض به مشکل بیمه ای

روز چهارشنبه  10شهریور ماه ،کارگران و کارکنان مترو در
اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود در پایانه
مهرشهر کرج ،دست از کار کشیده و تجمع کردند .یکی از
کارگران معترض می گوید :پول نداریم آقا .آخرین حقوق،
دومین ماه سال جاری بود .یکی دیگر از کارگران در ادامه
می گوید :یک عدد آب معدنی شده است  20هزار تومان!
بر اساس این گزارش ،حضور نیروهای انتظامی در میان
کارگران و برخورد با آنها جهت ارعاب به شدت محسوس
بود.

روز دوشنبه  15شهریور ماه ،یکی از کارگران نگهداری از
خطوط ریلی مترو در هشتگرد اظهار داشت :اداره تامین
اجتماعی به دلیل بدهیهای مالی پیمانکار به تامین
اجتماعی چندین ماه است از تمدید دفترچههای درمانی
کارگران خودداری میکند .مسئوالن تامین اجتماعی تمدید
دفترچه ها را منوط به پرداخت مطالبات معوقه کارفرمای
مجتمع اعالم کردند .هماکنون کارگرانی وجود دارند که
خود یا خانوادههایشان به دلیل ابتال به کرونا و سایر
بیماریهای همانند سرطان در بیمارستانهای طرف
قرارداد با تامین اجتماعی بستری هستند و برای پرداخت
هزینههای درمانی سرگردان شدهاند .لذا از مسئوالن تامین
اجتماعی و راه آهن میخواهیم به مشکالت ما توجه کنند.

تجمع کارگران شهرداری خرمشهر
روز چهارشنبه  10شهریور ماه ،تعدادی از کارگران
شهرداری خرمشهر در اعتراض به عدم رسیدگی به
مطالباتشان ،در مقابل ساختمان فرمانداری خرمشهر ،دست
به تجمع زدند .بر اساس این گزارش ،کارگران شهرداری
خرمشهر ،حقوق  ۶ماه گذشته خود را دریافت نکرده اند.
این حرکت روز بعد هم ادامه یافت .با توجه به این واقعیت
که شهرداری هیچ پاسخ قانع کننده ای به کارگران نداد بار
دیگر شماری از کارگران شهرداری خرمشهر در روز
یکشنبه 14شهریور ماه ،در مقابل فرمانداری این شهر
دست به تجمع زده و خواهان پاسخگویی مسئوالن شدند.

کارگران شهرداری میاندوآب به اعتراض
برخاستند
روز یکشنبه  7شهریور ماه ،شماری از کارگران شهرداری
میاندوآب در اعتراض به عدم پرداخت  ۶ماه حقوق و حق
بیمه دست به تجمع زدند .تجمع اعتراضی کارگران
شهرداری میاندوآب برای دریافت معوقههای خود ،به
دفعات برگذار شده ولی هیچگونه پاسخی تاکنون دریافت
نکردهاند .در ادامه این حرکت اعتراضی روز سهشنبه 9
شهریور ماه ،باز هم جمعی از کارگران شهرداری میاندوآب
در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و حق بیمه و همچنین
عدم تبدیل وضعیت شغلی مقابل شهرداری این شهر تجمع
کردند .این چندمین بار است که کارگران شهرداری
میادوآب برای دریافت حقوق معوقه خود دست به تجمع
می زنند اما هنوز هیچ پاسخی نگرفته اند .در هشتمین
(شنبه  1۳شهریور ماه)روز پیاپی اعتراض کارگران
شهرداری نسبت به پرداخت نشدن حقوقهایشان بار دیگر

تجمع اعتراضی کارگران شرکت جهاد نصر
کرمانشاه
روز یکشنبه  7شهریور ماه ،کارگران شرکت عمرانی
جهاد نصر کرمانشاه ،در اعتراض به عدم رسیدگی
مسئوالن به مطالباتشان و وضعیت معیشتی نامناسب با
پهن کردن سفره خالی در مقابل ساختمان استانداری
کرمانشاه به پرداخت نشدن حقوق  1۳ماه اخیر اعتراض
کردند .این تجمع تا روز سهشنبه  9شهریور ماه ،ادامه
داشت .در ادامه این حرکت اعتراضی روز شنبه  1۳شهریور
ماه ،پرسنل جهاد نصر کرمانشاه بار دیگر مقابل استانداری
دست به تجمع زدند.

اعتراض کارگران حمل و نقل بار و مسافر
شهرداری یاسوج نسبت به  ۱۰ماه مطالبات
مزدی پرداخت نشده
به گزارش روز یکشنبه  7شهریور ماه ،حدود  50کارگر
سازمان حمل و نقل بار و مسافر یاسوج که از
زیرمجموعههای شهرداری محسوب میشوند ،دستکم10
ماه دستمزد و سایر مزایا از کارفرمای خود طلبکارند .این
کارگران گفتند :عدم پرداخت دستمزد کارگران درحالیست
که بارها به شهرداری و شورای شهر یاسوج مراجعه کرده
ایم اما مسئوالن سازمان حمل ونقل مسافر شهرداری
یاسوج نسبت به تعیین و تکلیف وضعیت مطالباتمان و
پرداخت حقوقه ،بیمه و مشخص شدن وضعیت
قراردادهایمان اقدامی انجام نمیدهند.

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!
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اعضای کادر بهداشت کردستان و تجمع در
اعتراض به حقوق و مزایای دریافتی
روز پنجشنبه  11شهریور ماه ،جمعی از پرسنل شرکت
آوای سالمت که طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی
کردستان است ،مقابل استانداری تجمع کردند .به گزارش
سایت موکریان ،معترضین عنوان کردند در ایام همه گیری
کرونا ،پا به پای نیروهای رسمی دانشگاه علوم پزشکی در
جهت مبارزه با این ویروس منحوس ،فعالیت داشته اند اما
کمترین دستمزد را دریافت می کنند و این مسئله باعث
کوچکتر شدن سبد غذائی خانوار و سخت شدن شرایط
معیشتی شان شده است .آنها خواستار رفع تبعیض درآمدی
و کاری میان پرسنل رسمی و شرکتی ،شدند.

ادامه تجمع کارگران شهرداری قروه
روز سه شنبه  2شهریور ماه ،اعتراض و تجمع کارگران
شهرداری قروه برای حذف شرکت پیمانکاری ،تبدیل
وضعیت کارگران ،عقد قرارداد مستقیم و افزایش حقوق
برای چندمین روز متوالی ادامه یافت .بر اساس این
گزارش ،حدود  70کارگر خدماتی با قرارداد پیمانکاری در
شهرداری قروه فعالیت میکنند .

تجمع اعتراضی کارکنان تامین اجتماعی
مازندران

روز دوشنبه یکم شهریور ماه ،شماری از کارکنان سازمان
تامین اجتماعی شهرستان ساری ،تجمع اعتراضی برپا
کردند .این کارکنان خواهان اجرای قانون مشاغل هستند و
نسبت به عدم هماهنگسازی حقوق کارمندان سازمان
تامین اجتماعی با حقوق کارکنان علوم پزشکی اعتراض
دارند.

اعتصاب رانندگان شرکت واحد
شهرستان ساوه
روز چهارشنبه  ۳شهریور ماه ،رانندگان اتوبوس شرکت
واحد شهرستان ساوه ،در اعتراض به عدم پرداخت معوقات
مزدی ،در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع
اعتراضی برپا کردند .کارکنان شرکتی شاغل در شهرداری
ساوه از خرداد ماه حقوقی دریافت نکرده و با مشکالت
معیشتی و روحی مختلفی مواجه شدهاند.
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ماهنامه کارگری
کارگران پیمانی شرکت جم  ۲در پارس

تجمع کارگران شهرداری سراوان در

جنوبی به اعتصاب پیوستند

اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی

بر اساس گزارشی به تاریخ سه شنبه  2شهریور ماه،
اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژهای نفت ،گاز و
پتروشیمیها همچنان ادامه دارد و کارگران بخشهای
مختلفی تازه به اعتصاب میپیوندند .از روز دوشنبه یکم
شهریور ماه 40 ،کارگر پیمانی شرکت جم  2در پارس
جنوبی به اعتصاب سراسری کارگران پیمانکاری و پروژهای
نفت پیوستهاند .این در حالی است که پیمانکاران
شرکتهای مختلف همچنان تالش میکنند با عقبنشینی
در مقابل برخی از مطالبات کارگران اعتصابی نظیر دو برابر
شدن دستمزد و بیست روز کار و ده روز مرخصی ،کارگران
اعتصابی را به کار بازگردانند .بخشی از کارگران نیز با به
دست آوردن این مطالبات به کار بازگشتهاند.

تجمع اعتراضی مردم در واکنش به
تعطیلی شعب بانکی مسجد سلیمان
روز پنجشنبه  11شهریور ماه ،جمعی از ساکنان و کسبه
شهرستان مسجد سلیمان در واکنش به تعطیلی تعدادی از
شعب بانکی و انتقال آنها به یکی از شهرستانهای
همجوار ،تجمع اعتراضی برگزار کردند .بر اساس گزارش
دریافتی ،بانک ملی شعبه بازار چشمهعلی ،بانک ملی شعبه
چهاربیشه ،بانک تجارت شعبه باشگاه مرکزی و چند شعبه
دیگر بنا به دالیل نامعلوم در سکوت و بدون اعالم قبلی
تعطیل شدهاند.

اعتراض اهالی روستای سیه بازِ شهر خوی
به تخریب محیط زیست
روز یکشنبه  7شهریور ماه ،اهالی روستای سیه باز واقع در
شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در تجمعی
اعتراضی نسبت به تخریب محیط زیست ،به دلیل معدن
آهک واقع در حد فاصل شهر اِیو اوغلی و روستای سیه باز،
اعتراض کردند .روستائیان در این تجمع خواهان باطل
کردن مجوز برداشت آهک از این معدن به سبب نزدیکی
آن به زمین های کشاورزی و منطقه مسکونی شدند .بنا به
اظهارات فعالین محیط زیست با شروع بهره برداری این
معدن آهک شهر ایو اوغلی و روستای سیه باز که جمعیتی
بالغ بر  7هزار نفر دارند ،تحت تاثیر ذرات آهکی و فلزات
سنگین ریزگردها قرار خواهند گرفته اند.
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برآورده نشدن مطالبات تا هفتهی بعد ،در مقابل فرمانداری
ایذه تجمع کنند.

روز پنجشنبه  11شهریور ماه ،گروهی از کارگران شرکتی
شهرداری شستونِ سراوان در اعتراض به عدم پرداخت
مطالبات و معوقات خود و عدم انجام تعهدات توسط
شرکت طرف قرارداد خود ،مقابل ساختمان شهرداری
تجمع کردند .شهردار سابق این شهر اعالم کرده بود :برای
پرداخت معوقات کارگران باید  ۶قطعه زمین به فروش
برسد .اما تداوم اعتراضات نشان میدهد یا زمینها به
فروش نرفته یا اگر رفته ،درآمد حاصل از آن چون همیشه
به جیب گشاد مدیران دزد و فاسد سرازیر شده است!

روز پنجشنبه  4شهریور ماه ،کارگران پروژهای نفت ساکن
مسجد سلیمان هم ،وقتی بر اساس فراخوان از پیش اعالم
شده قصد داشتند در پارک پنج بنگله مسجدسلیمان،
اجتماعی را برای تاکید بر تداوم اعتصاب تا تحقق مطالبات
خود برگزار کنند ،بخاطر حضور گسترده نیروی انتظامی در
محوطه پارک ،امکان برگزاری تجمع خود را نیافتند.

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

تجمع رانندگان اتوبوسرانی قزوین

روز پنجشنبه  4شهریور ماه ،جمعی از کشاورزان شرق
اصفهان در اعتراض به عدم تامین حقابه و دیگر
مطالباتشان در مقابل دفتر یکی از نمایندگان مجلس این
شهر دست به تجمع اعتراضی زدند .کشاورزان اصفهان
پیشتر نیز در اعتراض به عدم رهاسازی آب زایندهرود
چندین تجمع اعتراضی انجام دادهاند.

کارگران فضای سبز منطقه ویژه پارس به
عدم پرداخت مزدها اعتراض کردند
صبح روز دوشنبه یکم شهریور ماه ،نیروهای فضای سبز
سازمان منطقه ویژه پارس (عسلویه) نسبت به اجرا نشدن
مطالبات خود تجمع اعتراضی بر پا کردند و خواهان
رسیدگی به مطالبات خود شدند .اجرا و پرداخت مزد بر
اساس طرح طبقهبندی مشاغل ،پرداخت پاداش نیمه دوم
سال  99و اجرای طرح بیمه تکمیلی از خواستههای این
کارگران معترض بود.

جلوگیری از تجمع کارگران پروژهای نفت
ساکن مسجد سلیمان

روز سه شنبه  2شهریور ماه ،شماری از رانندگان
اتوبوسرانی قزوین در اعتراض به عدم حمایت از رانندگان
اتوبوس در دوران بحرانی کرونا در مقابل ساختمان
استانداری این شهر تجمع اعتراضس بر پا کردند .یکی از
رانندگان معترض در این تجمع گفت :با گذشت دو سال از
همهگیری کرونا ،اتوبوسهای زیباشهر ،الوند و مهرگان که
در مجموع  40ماشین هستند ،هیچ یارانهای دریافت
نکردهاند.

اعتصاب رانندگان کامیون در مرز باشماق
روز دوشنبه یکم شهریور ماه ،اعتصاب کامیونداران و
رانندگان در باشماق مریوان در اعتراض به گران بودن
الستیک ،نبودن روغن موتور ،پایین بودن کرایه ها ،گران
بودن لوازم یدکی ،کمیسیون باال در باربریها و  ...با تجمع
اعتراض رانندگان شروع شد.
در ادامه این اعتصاب روز پنجشنبه  4شهریور ماه،
کامیونداران و رانندگان کامیون که از  ۳روز پیش در مرز
باشماق اعتصاب کردهاند اظهار داشتند :بهرغم
اعتصابهای متعدد کامیونداران و رانندگان کامیون در چند
سال اخیر و چندین اعتصاب وسیع و سراسری هیچ اقدامی
جهت برآوردن مطالبات آنان انجام نگرفته است .افزایش
کرایهها و امنیت شغلی مهمترین مطالبات رانندگان کامیون
و کامیونداران در چند سال اخیر به شمار میرود.

تجمع اهالی مریوان در اعتراض به
تجمع کارگران اعتصابی پروژهای در ایذه
روز چهارشنبه  ۳شهریور ماه ،همزمان با شصت و هفتمین
روز اعتصاب کارگران پروژهای نفت ،جمع زیادی از
صنعتگران و کارگران پروژهای ساکن ایذه ،بر اساس
فراخوان از پیش اعالم شده در محوطه "اشکفت سلمان"
اجتماع بزرگی را در حمایت از اعتصاب خود و تأکید بر
خواستها و مطالبات خود برگزار کردند .کارگران بعد از
بحث و تبادل نظر با همدیگر ،بر تداوم اعتصاب تا رسیدن
به مطالباتشان تاکید کردند و قرار گذاشتند در صورت

کمبود آب
روز شنبه  ۶شهریور ماه ،جمعی از اهالی شهرستان مریوان
در استان کردستان در اعتراض به کمبود آب در مقابل
ساختمان اداره آب و فاضالب این شهر تجمع کردند .آنها
خواستار رسیدگی به مشکالتشان شدند .در ادامه این تجمع
و عدم پاسخگویی مسئولین به خواست معترضان ،آنها
خیابان اصلی را مسدود کردند و اعالم نمودند تا دریافت
پاسخی شفاف و روشن این اعتراض ادامه خواهد داشت.

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست!
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کارگران شهرداری ساوه تجمع کردند
روز سهشنبه  9شهریور ماه ،شماری از کارکنان شهرداری
ساوه در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوقشان،
تجمعی در برابر ساختمان شورای شهر برگزار کردند.

تجمع پرسنل مرکز بهداشت
شهرستان شیراز
روز سهشنبه  9شهریور ماه ،پرسنل مرکز بهداشت
شهرستان شیراز در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات
مزدی خود و تاکید بر رفع تبعیض با همراه داشتن
پالکاردهای دستنوشته مشتمل بر "مطالبه پرداخت
معوقات"" ،نه به تبعیض و بیعدالتی"" ،مسئوالن
پاسخگو باشند" ،اقدام به تجمع اعتراضآمیز در محوطه
مرکز بهداشت نمودند .یکی از نمایندگان پرسنل بهداشت
شیراز در این مورد گفت :جا دارد که به بیمهریها به
پرسنل حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اشاره
کنم؛ این در حالی است که علیرغم پرداخت نشدن چندین
ماهه معوقات مالی آنان ،در این شرایط سخت ،شاهد
اعمال تبعیض و بیعدالتی در پرداخت معوقات مالی بین
پرسنل حوزه ستاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مراکز و
شبکههای بهداشت تابعه نیز هستیم که این رویه درد و
غمی مضاعف بر پرسنل وارد نموده است.

تداوم مبارزات "کارنامه سبزها"ی
آموزش و پرورش
روز شنبه  1۳شهریور ماه ،جمع زیادی از قبولشدگان
آزمون استخدامی آموزش و پرورش که اصطالحاً کارنامه
سبز نامیده میشوند در اعتراض به عدم استخدام خود مقابل
ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع برگزار کردند .در
این تجمع همچنین جمعی از مردود شدگان آزمون
استخدامی که نمرات کافی کسب نکرده بودند نیز حضور
داشتند .کارنامه سبزها از سال گذشته تاکنون تجمعهای
اعتراضی متعددی را برگزار کردهاند .روز یکشنبه 14
شهریور ماه ،کارنامه سبزها در دومین روز از تجمع خود در
مقابل وزارت آموزش و پرورش ،خواهان استخدام در
آموزش و پرورش هستند .این تجمع روز دوشنبه 15
شهریور ماه ،نیز ادامه داشت.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی دانشگاه
علوم پزشکی کردستان
به گزارش فارس ،روز چهارشنبه  10شهریور ماه ،حدود
 150نفر از کارکنان شرکتی دانشگاه علوم پزشکی
کردستان ،در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان ،در
مقابل ساختمان استانداری کردستان واقع در سنندج ،دست
به تجمع زدند .یکی از تجمع کنندگان گفت :با این همه
حجم کاری در اغلب مواقع تا هفدهم و یا هجدهم ماه
حقوق ما پرداخت نمیشود .اگر حقوق یک نفر از پرسنل
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رسمی و یا خود رئیس و روسا یک روز عقب بیفتد چه
برخوردی خواهند داشت؟ هرچند حقوق و مزایای ما یک
سوم پرسنل رسمی هم نیست .روزهای تعطیل سر کار
هستیم ،از مرخصی استحقاقی هم استفاده نمیکنیم بلکه
ذخیره و یا معادلسازی شود و هزینه آن را پرداخت کنند.
اما از این موضوع هم محروم هستیم .سنوات تجمیعی تا
امروز به هیچ کدام از ما تعلق نگرفته و طبقهبندی مشاغل
نیز برای ما اجرا نشده است .مانند افراد بدون تخصص و
مدرک با ما برخورد میشود ،حتی کارت شناسایی هم برای
ما صادر نکردهاند.

تجمع پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی
نفت سنگین پاالیشگاه قشم

صبح روز شنبه  1۳شهریور ماه ،تعدادی از پذیرفتهشدگان
پاالیشگاه نفت سنگین قشم ،مقابل ساختمان شرکت تابان
انرژیِ پاسارگاد تجمع کردند .آنها خواهان این هستند که
مسئولین شرکت به وعده های خود عمل کنند .به گفته
پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی این پاالیشگاه 2 ،سال
پیش در آزمون استخدامی هلدینگ پاسارگاد برای پروژه
بهرهبرداری پاالیشگاه نفت سنگین قشم (بهین پاالیش) و
اسکله نفتی حرا شرکت کرده و آزمون و مصاحبههای
تخصصی را با موفقیت پشتسر گذاشتند .مدیران شرکت
تابان به آنها اعالم کردند تا هرچه سریعتر از کار قبلی خود
استعفا دهند و در قشم محلی برای سکونت خود مهیا کنند
و گفته اند که از اول اردیبهشت ماه با حقوق و بیمه نیروی
رسمی آنها هستیم .بر اساس این گزارش ،هلدینگ
پاسارگاد ،آگهی استخدام پاالیشگاه نفت سنگین قشم را در
بهمن ماه  9۸منتشر کرد .در این آگهی استخدام ،آزمون
باید به صورت حضوری در اسفندماه همان سال برگزار
میشد اما به دلیل اینکه زمان برگزاری آزمون همزمان با
شروع کرونا در ایران بود ،برگزاری آن به تعویق افتاد.

کاهش تقاضای مردم برای
خرید گوشت قرمز
روز سه شنبه  9شهریور ماه ،رئیس اتحادیه گوشت
گوسفندی از کاهش  25تا  ۳0درصدی تقاضا برای خرید
گوشت قرمز و افت سرانه مصرف این کاال تا  ۸.5کیلوگرم
خبر داد .وی افزود :مصرف گوشت به دلیل افزایش قیمت
نسبت به سالهای گذشته کاهش بیشتری داشته است.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!
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یورش نیروهای یگان ویژه به اهالی
روستای حسینآبادِ زنجان

صبحگاه روز چهارشنبه  ۳شهریور ماه ،نیروهای یگان
ویژه ،با یورش به روستای حسینآباد زنجان ،ساکنان روستا
را مورد ضرب و شتم قرار دادند .به دلیل وجود یک معدن
سنگ آهن در روستای حسینآباد و افزایش آلودگی محیط
زیست در اثر ایجاد گرد و خاک که تاثیر مخرب بر
محصوالت کشاورزی دارد ،اهالی روستا به نشانه اعتراض
جاده منتهی به معدن را با هدف ممانعت از ادامه فعالیت
آن معدن مسدود کرده بودند که با واکنش وحشیانه
نیروهای سرکوبگر یگان ویژه مواجه شدند.

اعتراض معلمان مقابل مجلس و سازمان
برنامه و بودجه
روز یکشنبه  14شهریور ماه ،جمع زیادی از معلمان در
اعتراض به شرایط بد معیشتی و عدم رسیدگی به
مشکالتشان مقابل ساختمان مجلس و سازمان برنامه و
بودجه دست به تجمع زدند.

تجمع مربیان پیش دبستانی شهرستان ایذه
مقابل استانداری خوزستان در اهواز
روز یکشنبه  14شهریور ماه ،تعدادی از مربیان پیش
دبستانی ایذه برای پیگیری بازگشت به کار خود مقابل
استانداری خوزستان تجمع کردند.

ممنوع الکار شدن  ۴۰۰راننده تاکسی
فرودگاه خمینی
روز پنجشنبه  11شهریور ماه ،کد فعالیت  400تاکسی
فرودگاه خمینی از روز دوشنبه  ۸شهریورماه بسته شده و
این رانندگان ممنوع الکار شده اند .یکی از رانندگان علت
این اقدام را عدم پرداخت کمیسیون شرکتها عنوان کرده
و گفت که هر ماه باید دستکم  15سرویس جابهجا کنند و
کمیسیون آن را بپردازند .این در حالی است که از زمان
شروع بیماری کرونا و محدودیت های سفر ،رانندگان
فرودگاه با کمبود مسافر مواجه بوده اند .رانندگان ملزم شده
اند حتی اگر سرویس هم نروند کمیسیون این  15سرویس
را پرداخت کنند؛ به عبارتی انجام  15سرویس و پرداخت
کمیسیون آن برای رانندگان اجباری است.
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ماهنامه کارگری
اعتراضات فرهنگیان ورامین در مقابل
شهرداری این شهرستان
به گزارش کانال ورامین پرس ،روز دوشنبه  15شهریور
ماه ،جمعی از فرهنگیان ورامین در اعتراض به بی کفایتی
مسئولین شهر در واگذاری زمین برای ساخت مسکن
فرهنگیان در مقابل شهرداری این شهرستان ،تجمع
اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اهالی روستای غیاضی شادگان در
مقابل فرمانداری

به گزارش عصر ما خوزستان ،روز دوشنبه  15شهریور ماه،
جمعی از اهالی روستای غیاضی شادگان با تجمع در مقابل
فرمانداری این شهرستان نسبت به نبود مدرسه در این
روستا اعتراض و خواهان تکمیل پروژه نیمه تعطیل ساخت
تنها مدرسه غیاضی شدند .دختران و پسران این روستا
برای ادامه تحصیل مجبور به ثبت نام در مدارس آبادی
های اطراف و شهر شادگان (فالحیه) هستند .مدتی پیش
اهالی این روستا در اعتراض به نبود آب شرب سالم نیز
تجمع کرده بودند.

جان باختن یک کارگر سیمانکار در اثر
سقوط از ارتفاع در قم
روز یکشنبه  ۳1مرداد ماه ،یک کارگر  ۶۳ساله هنگام کار
سیمانکاری در یکی از ساختمانهای درحال ساخت در
کوچه ایثار یکِ خیابان بنیاد خمینی قم ،در اثر سقوط از
ارتفاع طبقه چهارم و برخورد با کف چاهک آسانسور جان
خود را از دست داد .بر اساس این گزارش ،رعایت نشدن
موارد ایمنی در محیط کار باعث رخ دادن این حادثه شده
است .وی درحین حادثه فاقد بیمه تامین اجتماعی بوده
است.

صفهای کیلومتری در مرز بازرگان و
اعتراض رانندگان
روز پنجشنبه  4شهریور ماه ،شکلگیری صفهای طوالنی
کامیونها در مرز با ترکیه در بازرگان و اعتراض رانندگان
به این وضعیت و ناکارامدی مدیران گمرک جمهوری
اسالمی ادامه دارد .صف هایی که حدود  10کیلومتر است
و حداقل  10روز طول میکشد که هر کامیون از این پایانه
مرزی و گمرک عبور کند .در یک ویدئو یکی از رانندگان

معترض می گوید :پارک پر است ،کمرگ هم پر ،گناه ما
رانندگان چیه؟! نه سوخت داریم ،نه آب داریم ،نه آذوقه ،نه
سرویس بهداشتی .اونم با این وضعیت کرونا .اگه توانایی
اداره این گمرک مهم را ندارید ،خواهش میکنیم کنار برید
یا تعطیل کنید این مرز رو ،تا ما اسیر کم کاری شما نشیم.
تشکر میکنم از همه رانندهها.

مطالبات مزدیِ کارگران شهرداری آبادان
از ابتدای تیر ماه به تاخیر افتاده است
روز سه شنبه  9شهریور ماه ،کارگران شهرداری آبادان
گفتند :آخرین مزدی که دریافت کردهایم مربوط به خرداد
ماه بود که به صورت پایه حقوق پرداخت شده است.
آخرین حقوق کارگران مجموعه شهرداری و سازمانهای
واسطه را شهردار قبلی پرداخت کرد و در حال حاضر که
شهرداری آبادان با سرپرستی اداره میشود کارگران
بالتکلیف مطالبات معوقه خود هستند .از مدتها قبل
کارگران پیگیر دریافت حداقل بخشی از طلب خود از
شهرداری و شورای شهر هستند اما به نتیجه قابل قبولی
نرسیدهاند .باتوجه به اینکه مبلغ طلب شهرداری هر ماه
بیشتر میشود ،بنابراین به دلیل پرداخت نکردن یا پرداخت
ناکافی بدهیها به شهرداری ،کارگران به سختی اموراتشان
را میگذرانند.

اعتراض کارگران سکوهای نفتی به شرایط
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اعتراض کارگران فوالد با شکایت از
بیعدالتی در توزیع واکسن
روز چهارشنبه  ۳شهریور ماه ،یکی از کارگران معترض
فوالد در استان سمنان گفت :در این  1۸ماهی که از شیوع
کرونا میگذرد و به دلیل اینکه مجبور بودیم هر روز سرکار
باشیم ،تقریبا همهی کارگرها کرونا گرفتند .بسیاری از
کارمندانی که در این مدت شیوع کرونا دورکاری شامل
حالشان شده است ،واکسن زدند .اما ما که حتی یک روز
هم در این دوران تعطیل نبودیم ،هنوز واکسن نزدهایم .ما
واقعا با  4میلیون تومان حقوق نمیتوانیم در این اوضاع
زندگی کنیم .مسئوالن فقط به فکر حقوق کارمندان هستند
و به وضعیت ما هیچ توجهی نمیکنند.

حاشیه نشینی  ۴۴درصد از
جمعیت زاهدان

روز دوشنبه  ۸شهریور ماه ،جمعی از کارگران سکوهای
نفتی نسبت به شرایط سختِ کار پیمانکاری اعتراض
کردند .کارگران معترض اعالم کردند :برخی شرکتهای
پیمانکاری ،حقوق کارگران سکوها را به موقع نمیپردازند.
در عین حال ،دستمزدها برای تکنیسینها و کارگران ساده
سکوهای نفتی ،بسیار پایین است .ما بیش از  100کارگر
پیمانکاری هستیم که در این شرایط سخت کار میکنیم اما
دستمزدمان در سال جدید ،بسیار اندک افزایش یافته و
خبری از مزایای مزدی یا طرح طبقهبندی مشاغل هم
نیست همچنین ضوابط و مزایای قانون کار ،شامل حال ما
نمیشود.

به گزارش روز شنبه  ۶شهریور ماه ،فرماندار زاهدان ،مرکز
استان سیستان و بلوچستان اعالم کرد 44 :درصد جمعیت
زاهدان حاشیه نشین هستند و این شهر رتبه دوم حاشیه
نشینی کشور را دارد .ابوذر مهدی نخعی افزود :همچنین
زاهدان به عنوان تنها مرکز استان در کشور گازکشی
شهری نداشت و پس از حادثه مدرسه اسوه حسنه ،این
مهم پیگیری شده و قرار بر این بود در مدت  2سال این
پروژه به اتمام برسد که تاکنون با وقفه مواجه شده است.
بر اساس این گزارش ،صبح روز سهشنبه  27آذر ،1۳97
دبستان و پیش دبستانی غیر انتفاعی اسوه حسنه در زاهدان
دچار آتش سوزی شده و  ۳تن از دانش آموزان این مدرسه
بر اثر شدت سوختگی جانشان را از دست دادند .در این
کالس چراغ نفتی غیر استاندارد استفاده شده بود و گیر
کردن بند کیف یکی از دانشآموزان باعث واژگون شدن
این چراغ و آتشسوزی در دبستان شده بود.

غذایی پرمصرف

جان باختن یک کارگر مقنیِ  3۰ساله در

شغلی خود

افزایش  3۰تا  ۹۰درصدی قیمت مواد
بر اساس گزارشی به تاریخ شنبه  ۶شهریور ماه ،شکر
رکورددار افزایش قیمت مواد غذایی شد .افزایش قیمت
برنج اما بیشترین تأثیر را بر سفره خالی ایرانیان دارد.
اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعالم کرد :قیمت مواد غذایی
پر مصرف از ابتدای سال تاکنون  ۳0تا  90درصد افزایش
یافته است .شکر با  90درصد افزایش قیمت رکورددار
افزایش قیمت مواد غذایی پرمصرف است.

اثر ریزش دیواره چاه در نظرآباد کرج
روز سه شنبه  2شهریور ماه ،در عملیات حفر چاه در منزلی
مسکونی واقع در منطقه تنکمان نظرآباد کرج یک کارگر
چاهکن بر اثر ریزش دیواره چاه زیر خروارها خاک مدفون
شد .بر اساس این گزارش ،سست بودن خاک حیاط این
منزل مسکونی و فرو نشستن آن هنگام حفر چاه باعث
بود.
شده
چاه
دیواره
ریزش

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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اعتراض کارگران بیکار شدهِ کارخانه
سامان کاشی در بروجرد

جذب ،حق ایاب و ذهاب و لباس کار و… میشود.
متاسفانه در هر دوره مسئوالن شرکت راه آهن در حالی
اقدام به تغییر پیمانکاران خطوط ابنیه فنی میکنند که هیچ
تغییری در روند کار آنها و پرداخت به موقع حقوق
کارگران مشاهده نمیکنیم.

جان باختن یک کارگر مقنی به دلیل
خفگی در هنگام کار

به گزارش روز یکشنبه  ۳1مرداد ماه ،شماری از کارگران
بیکار شده در کارخانه سامان کاشی بابت بخشی از مزایای
دستمزد و سنوات پایان کار خود از کارفرما طلبکارند.
کارگران میگویند :بعد از آنکه کارفرما این واحد تولید
کاشی را در سال  9۳به بهانه مشکالت مالی متوقف کرد،
حدود  470کارگری که تا آن زمان در سامان کاشی به
صورت رسمی و قراردادی کارمیکردند یکجا و از طریق
فسخ قرارداد کار ،بیکار و مابقی با اجرای مقررات
بازنشستگی تعدیل شدند .تنها حدود  ۳50کارگر توانستند با
استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور پیش از موعد
بازنشسته شوند .از میان کارگران بازنشسته حدود  250نفر
بعد از مدتها دوندگی سرانجام موفق شدند بخشی از
مطالبات خودرا دریافت کنند .اما مطالبات قانونی تعدادی از
کارگران بی پاسخ ماند .کارگران معترض خواهان دریافت
مطالبات پرداخت نشده خود می باشند.الزم به یاد آوری
است که برغم اینکه مسئوالن وعده داده بودند بخشی از
مطالبات مزدی کارگران بازنشسته سامان کاشی بروجرد در
روزهای گذشته پرداخت شود اما تا روز دوشنبه  15شهریور
ماه هیچ پرداختی صورت نگرفت.

جان باختن یک کارگر ساختمانی
زحمتکش افغان در تهران
به گزارش هرانا روز دوشنبه  ۸شهریور ماه ،یک کارگر
ساختمانی  25ساله تبعه افغانستان در تهران هنگام تخریب
بخشی از دیوار ساختمان مسکونی قدیمی دو طبقه در
خیابان پیروزی ،بر اثر ریزش آوار جان خود را از دست داد .

یک کارگر مقنی هنگام کار در یک چاه واقع در روستای
ده گلِ بخش میان دربندِ شهرستان کرمانشاه به دلیل
خفگی جان خود را از دست داد .بر اساس این گزارش2 ،
کارگر دیگر که برای نجات وی به داخل چاه رفته بودند
نیز دچار خفگی شده و جان خود را از دست دادند .هر ۳
جانباخته برادر بودند.

اعتصاب و تجمع کارگران فضای سبز
شهرداری کوت عبدالل
روز یکشنبه  ۳1مرداد ماه ،کارگران فضای سبز شهرداری
کوت عبدالل در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.
کارگران میگویند :حقوق آذر و دی ماه سال  ،99تسویه
کامل سال گذشته و همچنین پرداخت حقوق عقب مانده
سال جاری از اهم مطالبات آنان میباشد.

جان باختن یک مامور اداره برق فردیس
در اثر حادثه کاری
روز یکشنبه  14شهریور ماه ،یک کارگر اداره برق
شهرستان فردیس گفت :یکی از کارگران اداره برق
فردیس بنام امیر قدیمی  40ساله ،حین انجام کار در اثر
سقوط از پایه دچار حادثه شد و به دلیل شدت جراحات
وارده جان خود را از دست داد .افزایش تعداد شیفتهای
کاری و مأموریتها به خصوص در سال جاری که توام با
مشکل کمبود نیروی برق و قطعی بسیار است باعث
خستگی زیاد و پایین آمدن ایمنی و دقت در انجام کار
ماموران و کارگران اداره برق میشود .

از هر  3نفر ایرانی ۲ ،نفر فقیر واقعیاند
به گزارش روز شنبه  ۶شهریور ماه ،یافتههای مطالعاتی
مرکز رفاه ایرانیان نشان میدهد که حداقل  ۳1.4درصد
مردم ایران در پاییز سال  1۳99زیر خط فقر قرار داشتهاند.
بر اساس این گزارش ،استانهای سیستان و بلوچستان،
خراسان شمالی و هرمزگان محرومترین استانهای کشور
بودهاند و در پنج سال اخیر 11 ،درصد به نرخ محرومان
کشور اضافه شده است .با این حال این گزارش فقط آن
دسته از محرومان جامعه را دربرمیگیرد که از کمک
نهادهای حمایتی برخوردارند و شغلی ندارند .در صورت به
حساب آوردن شاغالن فقیر ،میتوان گفت که حدود دو
سوم جمعیت ایران با فقر مطلق دست و پنجه نرم
میکنندبه طوری که از هر  ۳نفر ایرانی  2نفر فقیر
واقعیاند.

نرخ تورم  ۱۲ماهه برای خانوارهای
روستایی  ۴۸.٧درصد شد
به گزارش روز سه شنبه  9شهریور ماهِ ایلنا ،در مرداد ماه
 1400عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور
( )1۳95=100به  ۳۳7.۸رسید که نسبت به ماه قبل ۳.2
درصد افزایش نشان میدهد .در این ماه بیشترین نرخ تورم
ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه و
بویراحمد با  4.9درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه
مربوط به استان قم با  1.۸درصد افزایش است .درصد
تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم
نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور  4۳.2درصد
میباشد.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایالم
( 5۳.4درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (۳7.۶
درصد) است .نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه
 1400برای خانوارهای کشور به عدد  45.2درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایالم
( 51.4درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (40.9
درصد) است.

هزینههای درمانی در یکسال اخیر ۶۱۲
جان باختن یک کارگر ساختمانی در اثر

عدم دریافت مطالبات کارگران معترض در

سقوط از ارتفاع در منطقه ترک آباد کرج

خطوط ابنیه فنی راهآهن جنوب شرق

روز سه شنبه  2شهریور ماه ،یک کارگر ساختمانی  22ساله
حین انجام کار در منطقه ترک آباد کرج ،در اثر شکستن
داربستهای فلزی از ارتفاع طبقه پنجم یک ساختمان
سقوط می کند و در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از
دست می دهد .یکی از همکاران این جانباخته می گوید:
رعایت نشدن ایمنی کار و انجام کارهای سخت و
طاقتفرسا و از همه مهمتر تامین نشدن معیشت کارگر
همه دست به دست هم میدهد تا شاهد وقوع چنین
اتفاقاتی باشیم.

روز سه شنبه  2شهریور ماه ،کارگران ابنیه فنی راه آهن
جنوب شرق گفتند :حدود  270کارگر در خطوط ابنیه فنی
راهآهن جنوب شرق با سوابق باالی  15سال تحت
مسئولیت شرکت پیمانکار مشغول کارند که علیرغم
مطالبات جاری چندین ماهه از پیمانکار فعلی ،هنوز موفق
به دریافت مطالبات قدیمی سالهای  9۸تا پایان  99از
پیمانکار قبلی خود نشدهاند .این مطالبه قدیمی مربوط به
چندین ماه حقوق و اضافه کاری ،سنوات ،حق شیفت و

شماره  ،92پانزدهُم شهریور 1400

هزار نفر را به زیر خط فقر کشاند
به گزارش روز چهارشنبه  10شهریور ماه ،معاون کل
وزارت بهداشت گفته است ۶12 :هزار نفر از مردم کشور در
یکسال اخیر به زیر خط فقر ناشی از پرداخت هزینههای
درمانی رسیدند .در سال  9۶میزان پرداختی هزینه های
درمان از جیب مردم به  ۳2/۶درصد رسید .اما متاسفانه
بهدلیل وضع کشور میزان پرداختی مردم به  40درصد
افزایش یافت و  72صدم درصد از مردم به زیر خط فقر
پرداخت هزینه های ناشی از درمان رسیدند .در یکسال
اخیر دو میلیون و  41نفر دچار پرداخت هزینه های
کمرشکن درمانی شدند.

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
"زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد،
آن هم آسیبی که به مرگ وی بیانجامد ،این را ما قتل غیر عمد

آدرس پست الکترونیکی:

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

E-Mail:
ipfg@hotmail.com

می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب
قتل عمد می نامیم .هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در
چنان وضعی قرار می دهد که آنها به طور حتم به دام مرگی
زودرس و غیر طبیعی می افتند ،مرگی به همان اندازه ناشی
از اعمال خشونت که مرگ در اثر شلیک گلوله و یا به ضرب
شمشیر ،وقتی جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حیات
محروم ساخته و آنها را در شرایطی قرار می دهد که در آن
قادر به زندگی کردن نیستند ،وقتی آنها را به زور چوب قانون
مجبور می سازد که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتیجۀ
اجتناب ناپذیر این شرایط است فرا رسد؛ وقتی جامعه می داند
و به خوبی هم می داند که این هزاران نفر اجبارا قربانی این
شرایط خواهند شد ،و با وجود این ،شرایط مربوطه را برقرار
نگاه می دارد ،این عمل جامعه یک نوع قتل عمد است ،درست

چریکهای فدائی خلق ایران

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

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقۀ کارگر!

