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اعتصاب و تجمع کارگران مجتمع مس

در باره زندگی رفیق شهید

سونگون ورزقان

بهروز عبدی

سرسخن:
دبیرکل خانۀ ضدکارگری ،نایب
رییس فدراسیون جهانی "اتحادیه
های کارگری"!
بر اساس گزارش خبرگزاری کار ایران "ایلنا" ،علیرضا
محجوب ،دبیر کل "خانه کارگر" جمهوری اسالمی در
هیجدهمین کنگره جهانی اتحادیههای کارگری که از ششم
تا هشتم ماه مه در ایتالیا برگزار شد به عنوان نایب رئیس
فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری انتخاب شده است.
این "انتخاب" با توجه به ماهیت ضد کارگری "خانه کارگر"
و شخص علیرضا محجوب ،پیش از هر چیز ،پرده از ماهیت
کنگره جهانی اتحادیه های کارگری نیز بر داشته و نشان
می دهد که این کنگره چگونه به مرکز زدو بند بین سرمایه
داران استثمارگر جهانی با رژیم جمهوری اسالمی علیه
کارگران جهان بدل شده است.
کارگران ایران به خوبی می دانند که "خانه کارگر" نه
نماینده کارگران ایران ،بلکه نماینده رژیم ضد کارگری
جمهوری اسالمی می باشد ،نماینده رژیمی که  43سال است
به اشکال و روشهای گوناگون مبارزات و مطالبات کارگران
ایران را وحشیانه سرکوب کرده است" .خانه کارگر" از
زمان یورش سیستماتیک جمهوری اسالمی به کارگران و
توده های ستمدیده و تسخیر آن توسط چماق داران
جمهوری اسالمی یکی از ابزارهای این رژیم جهت سرکوب
ددمنشانه کارگران بوده است .بنابراین به رسمیت شناختن
خانه کارگر به مثابه یک تشکل کارگری و دبیرکل آن
(علیرضا محجوب) به عنوان نماینده کارگران ایران توسط
کنگره جهانی اتحادیه های کارگری ،تنها رسوائی این نهاد
و دست اندرکاران آن را در مقابل چشم کارگران تحت ستم
و مبارز ایران به نمایش می گذارد.
بدون شک ،نهاد هائی همچون کنگره جهانی اتحادیه های
کارگری نمی توانند ادعا کنند که از آنچه بر کارگران ایران
تحت سلطه رژیم جمهوری اسالمی می گذرد ،غیر مطلع
هستند (چرا که در این صورت وجود خود را به مثابه گویا
یک نهاد کارگری جهانی زیر سئوال می برند) .اساساً با
صفحه 2
توجه به این واقعیت که سالهاست که

از روز سه شنبه  14تیر ماه ،کارگران معدن سونگون ورزقان
در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان ،همسان سازی
حقوق و بازداشت  ۲نفر از همکاران دست به اعتصاب و
تجمع در محوطه مجتمع زدهاند .بهرغم بدیهی بودن
مطالبات کارگران سرمایه داران زالو صفت و حامیان شان در
جمهوری اسالمی با گسیل نیروهای یگان ویژه به سرکوب
کارگران اعتصابی معدن سونگون ورزقان پرداختند .از بدو
ورود مزدوران جنایتکار ،حمله و دستگیری کارگران معترض
آغاز گشته است.

تجمع و راهپیمایی بازنشستگان کرمانشاه
علیه ظلم

روز چهارشنبه  1۵تیرماه ،بازنشستگان استان کرمانشاه ،در
اعتراض به سطح پایین حقوق دریافتی و عدم همخوانی آن
با گرانی و تورم و معضالت معیشتی که این امر برای آنها
به بار آورده ،به خیابانها آمدند .بازنشستگان معترض
خواستار افزایش حقوق دریافتی طبق مصوبه شورای عالی
کار و تامین اجتماعی و اجرای کامل طرح همسانسازی
حقوق و مستمری ماهیانه بازنشستگی ،اجرای بیمه مکمل و
پرداخت تکمیلی هزینههای درمانی هستند .الزم به یاد
آوری است که روز قبل یعنی سه شنبه  14تیرماه نیز
بازنشستگان لشکری و کشوری در کرمانشاه مبادرت به
راهپیمائی کرده و شعار می دادند ":رئیسی دروغگو حاصل
وعدههات کو؟ " .در جریان این راهپیمائی وسائل نقلیه
عبوری با به صدا در آوردن ممتد بوق این راهپیمائی را مورد
حمایت قرار دادند.

چریک فدائی خلق ،رفیق بهروز عبدی در بعد از ظهر روز
سوم بهمن  13۵1در جریان یک انفجار نا خواسته در مشهد
به شهادت رسید .محلی که این انفجار در آن رخ داد خانه
ای بود که در خیابان "خواجه ربیع" مشهد قرار داشت و
پایگاه رفقا بهروز عبدی و پوران یداللهی بود که مدت زیادی
هم از استقرار آنها در آنجا نمی گذشت .رفیق بهروز عبدی
یکی از کمونیستهای فدایی آگاه و از جان گذشته بود که در
زمان شهادتش تنها  ۲1سال سن داشت.
هنگام حادثه ،این دو رفیق بمبی را آماده کرده بودند تا در 6
بهمن در سالگرد آنچه شاه جنایتکار آنرا "انقالب سفید" می
نامید جهت افشای جنایات رژیم سلطنت در مراکز سرکوب
رژیم شاه کار بگذارند .ولی متاسفانه به دلیل "یک تصادف"،
بمب در خانه رفقا منفجر شد و در نتیجه رفیق بهروز عبدی
به شهادت رسید و رفیق پوران مجروح گردید .اما این چریک
فدائی خلق قبل از این که دژخیمان رژیم بتوانند وی را به
شکنجه کاه های خود بکشانند ،با یک اقدام قهرمانانه ،با
خوردن سیانور  ،ساواک شاه را از زنده دستگیر کردن خود
ناکام ساخت.
رفیق بهروز دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه
صنعتی و از چهره های فعال جنبش دانشجوئی در این
دانشگاه بود؛ رفیق مبارزی که فعاالنه در جهت نشر افکار
انقالبی تالش میکرد .در آن سالها با اعالم موحودیت
جنبش مسلحانه ،فضای سیاسی دانشگاه ها کامال تغییر
کرده و سمپاتی بزرگی نسبت به چریکهای فدائی خلق و
تئوری راهنمای آنها ":مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم
تاکتیک" و به این اعتبار مارکسیسم – لنینیسم به مثابه
صفحه3
ایدئولوژی راهنمای آنها ایجاد شده بود.

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!
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زیر یک سقف توسط سرمایه داران استثمار می شوند و به دهند .تجربه نشان داده که شرط موفقیت مبارزات کارگران
دبیر کل خانۀ ضدکارگری ...از صفحه 1
همین دلیل هم درد مشترکی دارند نداشته و ندارد .این نهاد کوتاه کردن دست تشکل های رژیم ساخته در محیط های
کوس رسوائی جمهوری اسالمی به عنوان یکی از مراکز
نه تنها هیچ ربطی به کارگران و فعالین کارگری که برای کارگری و حفظ استقالل خود از نفوذ چنین نهاد های ضد
اصلی بنیادگرائی اسالمی در جهان و یکی از مراکز اصلی
تحقق مطالبات کارگران روزانه در حال جدال با سرمایه کارگری در امور کارگران می باشد .با نگاهی به برآمدهای
اشاعه تروریسم در منطقه ،و به این اعتبار یکی از دشمنان
داران و رژیم حافظ منافع آنها یعنی جمهوری اسالمی می کارگری در این سالها به روشنی می توان دید که در اکثر
قسم خورده کارگران ایران و منطقه ،در همه جهان نواخته
باشند ،ندارد بلکه بر عکس یکی از ابزار های سرکوب مبارزات و اعتراضات کارگری ،کارگران علیه دست اندرکاران
شده است و با در نظر گرفتن این واقعیت که اخبار مبارزات
کارگران در دیکتاتوری جمهوری اسالمی بوده و می باشد ،و مسئولین این نهاد ها بوده و بدون ارتباط با آنها به مبارزات
روزانه کارگران ایران و سرکوب وحشیانه این مبارزات و
تا آنجا که یکی از اقدامات ضدکارگری چه خانه کارگر و چه خود ادامه می دهند .این نهادها در نزد کارگران مبارز به
بازداشت روزانه فعالین کارگری بر کسی پوشیده نیست ،این
عنوان ابزار سرکوب مبارزات کارگران
نهاد نیز از ظلم و ستم و سرکوب های
امروز برهیچ کارگری پوشیده نیست که علیرضا محجوب ،دبیر کل خانه کارگر یکی شناخته شده و با این دید با آنها برخورد
جمهوری اسالمی و خانه کارگرش علیه
از سرسپردگان جمهوری اسالمی و سرکوبگران مبارزات کارگری می باشد .تمام می شود .بی دلیل نیست که یکی از
جمهوری اسالمی بخوبی مطلع می
عملکردهای او در راس خانه کارگر ستیز موسوم به "خانه کارگر" نه گشودن مطالبات کارگران ایران ایجاد تشکل
باشد .در نتیجه انتخاب دبیر کل خانه
کوچکترین گرهی از مشکالت کارگران که بر عکس تسهیل سیاستهای ضد های مستقل کارگری بوده و می باشد
کارگر جمهوری اسالمی به عنوان نایب
کارگری سرمایه داران و رژیم جمهوری اسالمی علیه کارگران ،سرکوب کارگران که البته شکل گیری آنها خود مستلزم
رئیس فدراسیون جهانی اتحادیه های
شرایطی است که با نفس وجود
کارگری ،بیانگر زد و بند این نهاد با و به محاق کشیدن خواستهای کارگران در جهت منافع سرمایه داران حاکم است.
دیکتاتوری لجام گسیخته حاکم در
رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی و رییس خانه کارگر جمهوری اسالمی و اکنون نایب رییس فدراسیون جهانی
تعارض می باشد .به همین دلیل هم
سرمایه داران حاکم بر کشور ماست و اتحادیه های کارگری ،در همین چهارچوب همواره نقش بزرگی درسرکوب مبارزات
کارگران مبارز ما برای رسیدن به چنین
همین امر خود ماهیت ضد کارگری
کارگران ایران و فریب کارگران دنیا داشته و خود و "خانه کارگر"اش نه نماینده تشکل هائی باید نابودی جمهوری
کنگره جهانی اتحادیه های کارگری را
کارگران ایران بلکه مانع بزرگی بر سر پیشروی مبارزات آنها بوده و می باشند .اسالمی را آماج مبارزات خود قرار دهند.
نیز برای کارگران ایران افشاء می سازد.
بنابراین کارگران ایران انتخاب وی را به عنوان نایب رئیس این فدراسیون توهینی امروز برهیچ کارگری پوشیده نیست که
جالب است که خبرگزاری کار ایران در
نسبت به خود تلقی کرده و این اقدام کنگره جهانی اتحادیه های کارگری را به علیرضا محجوب ،دبیر کل خانه کارگر
شرایطی به پخش خبر فوق مبادرت
یکی از سرسپردگان جمهوری اسالمی
نموده که در اواسط اردیبهشت ماه عنوان یک اقدام ضد کارگری شدیدا محکوم می کنند.
و سرکوبگران مبارزات کارگری می
( )1401خامنه ای جنایتکار ،یعنی رأس
شورا های اسالمی شناسائی کارگران مبارز و معرفی آنها به
باشد .تمام عملکردهای او در راس خانه کارگر ستیز موسوم
دیکتاتوری حاکم در جمع نمایندگان تشکل های رژیم نهاد های سرکوب و همکاری بی شائبه آنان با مدیریت
ساخته در محیط های کارگری ،بی هیچ پرده پوشی و با کارخانه ها جهت پیشبرد سیاستهای سرمایه داران و رژیم به "خانه کارگر" نه گشودن کوچکترین گرهی از مشکالت
حامی آنها جمهوری اسالمی بوده و می باشد .البته برای کارگران که بر عکس تسهیل سیاستهای ضد کارگری
وقاحت تمام از "به خاک مالیدن بینی" کارگران گرسنه
سرمایه داران و رژیم جمهوری اسالمی علیه کارگران،
معترض و مبارز سخن گفت .او سرکوبگری های خانه کارگر کسانی که با شرایط زندگی و مبارزه کارگران ایران اندک
سرکوب کارگران و به محاق کشیدن خواستهای کارگران در
و شورا های اسالمی کار در دهه  60را به یاد مزدورانش آشنائی دارند مثل روز روشن است که "خانه کارگر" و
جهت منافع سرمایه داران حاکم است .رییس خانه کارگر
آورد و از آنها خواست که همان گونه که در دهه  60مبارزات "شوراهای اسالمی کار" نه نهاد های کارگری بلکه برعکس
جمهوری اسالمی و اکنون نایب رییس فدراسیون جهانی
کارگرانی که در بستر انقالب سالهای  ۵6-۵7شوراهای نهادهائی ضد کارگری می باشند که همواره در جهت
اتحادیه های کارگری ،در همین چهارچوب همواره نقش
کارگری برای خود شکل داده بودند را با وحشیگری تمام به سرکوب کارگران حرکت کرده و به همین خاطر هم در تمام
بزرگی درسرکوب مبارزات کارگران ایران و فریب کارگران
خاک و خون کشیدند امروز هم که مبارزات روزمره طبقه این سالها آماج مبارزات کارگران قرار داشته و اساسا مبارزات
دنیا داشته و خود و "خانه کارگر"اش نه نماینده کارگران
کارگر گرسنه و به جان آمده ،حیات جمهوری اسالمی را به کارگران بدون مرزبندی با این نهاد های رژیم ساخته قادر
ایران بلکه مانع بزرگی بر سر پیشروی مبارزات آنها بوده و
خطر انداخته است ،باز چنین کنند.
به حرکت مستقل نبوده و نیستند.
می باشند .بنابراین کارگران ایران انتخاب وی را به عنوان
واقعیت این است که "خانه کارگر" جمهوری اسالمی از اتفاقاً ،درست با آگاهی به واقعیت فوق ،بر کارگران آگاه و
نایب رئیس این فدراسیون توهینی نسبت به خود تلقی کرده
همان دهه  60نقش بزرگی در سرکوب مبارزات کارگران مبارز پوشیده نیست که اگر خواهان رسیدن به مطالبات خود
و این اقدام کنگره جهانی اتحادیه های کارگری را به عنوان
ایران داشته و تشکلی ایدئولوژیک و اسالمی می باشد که هستند چاره ای جز این ندارند که نهاد های رژیم ساخته در
یک اقدام ضد کارگری شدیدا محکوم می کنند.
هیچ ربطی به کارگرانی که با ایده ها و باورهای گوناگون در محیط های کارگری را آماج حمالت و ضربات خود قرار

جان باختن یک سوختبر در اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی
به گزارش کمپین فعالین بلوچ ،روز شنبه  4تیر ماه ،یک نوحوان سوختبر ،در پی شلیک مستقیم ماموران مرزبانی میلک در شهرستان هیرمند جان خود را از دست داد .نیروهای مرزبانی
میلک بدون هشدار به سمت خودروی این شهروند تیراندازی مستقیم کردهاند و وی از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفته است .هویت این شهروند علی نورزهی  16ساله ،فرزند فضل
احمد اهل روستای دهنو حد فاصل نقطه صفر مرزی میلک از توابع شهرستان هیرمند گزارش شده است.

بازنشستگان کرمان خواهان ریشهکنی ظلم و تبعیض شدند
روز چهارشنبه  1۵تیرماه ،بازنشستگان کرمان ،در اعتراض به سطح پایین حقوق دریافتی و عدم همخوانی آن با گرانی و تورم و معضالت معیشتی شان به خیابانها آمدند .آنها شعار
سرمیهند" :مرگ بر این بردگی ،زیر بار ستم نمیکنیم زندگی ،جان فدا میکنیم در ره آزادگی" " ،حسین حسین شعارشان دزدی و غارت کارشان" .بازنشستگان معترض خواستار
افزایش حقوق دریافتی طبق مصوبه شورای عالی کار و تامین اجتماعی و اجرای کامل طرح همسانسازی حقوق و مستمری ماهیانه بازنشستگی ،اجرای بیمه مکمل و پرداخت تکمیلی
هزینههای درمانی هستند.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
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اعتصاب کارگران و کارکنان

در بارۀ زندگی رفیق عبدی ....

از صفحه 1
در چنین فضائی دانشجویان بسیاری همانند رفیق بهروز با
جان و دل در جهت پیوستن به چریکهای فدائی خلق و
مبارزه در راه آرمانهای طبقه کارگر ،اعالم آمادگی می
کردند .رفیق بهروز عبدی در اواخر سال  13۵0در ارتباط
با سازمان قرار گرفت .پس از برقراری این ارتباط او
تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی را که مستعد
پیوستن به سازمان می دید به سازمان معرفی نمود .از جمله
این دانشجویان رفیق ابراهیم پور رضا خلیق بود که در
اواخر سال  13۵۲در مشهد در زیر شکنجه های وحشیانه
ساواک به شهادت رسید.
در زندگینامه ای که سازمان چریکهای فدایی خلق در سال
 ۵۲برای رفیق بهروز نوشته است گفته شده که " :رفیق
عبدی در تابستان  ۵1در یک تیم چریکی با مسئولیت رفیق
فرخ سپهری شرکت جست و مشغول آموزش چریکی شد.
هنوز یک ماه از تشکیل تیم آنها نگذشته بود که واقعه
سلیمانیه رخ داد و رفیق سپهری بشهادت رسید .در این
هنگام ارتباط رفیق بهروز با سازمان قطع شد .او همراه
رفیق بی تجربه دیگری با تمام وسایل و امکانات پایگاه
تیمیشان تنها ماند .در این موقعیت او با وجود بی
تجربگیش میبایست کارهای زیادی انجام دهد .رفیق با
تکیه به ایمان و روحیه مبارزه جویانهاش و فداکاری زیادی
که داشت ازعهده انجام تمام کارهای تیمی شان بخوبی
برآمد و پس از یک ماه و نیم تالش موفق شد با سازمان
مجدداً رابطه برقرار کند .پس از برقراری ارتباط ،هشیاری
و احساس تعهد رفیق در حل مسائل مربوط به یک واحد
آسیب دیده ،تحسین همه رفقا را برانگیخته بود .رفیق
عبدی بعد از آن در کنار رفقای دیگر مشغول فعالیت شد و
خدمات ارزندهای انجام داد ." .درست همین توانائی و
شایستگی های توصیف شده در فوق باعث شد تا رفقای
مرکزیت رفیق بهروز عبدی را همراه با رفیق پوران یداللهی
جهت راه اندازی شاخه مشهد به این شهر اعزام کنند.
در زندگی نامه نوشته شده در سال  ،13۵۲همچنین در
توصیف رفیق بهروز آمده است که «:رفقای نزدیکش بیاد
دارند که همیشه میگفت  ":ما مبارزین راه رهائی
طبقه کارگر از بند استعمار و استثمارگران
هستیم و باید در این راه با تالش خستگی ناپذیر
و مداوم پیش برویم" .این اندیشهای بود که در طول
زندگی مبارزاتی رفیق عبدی همواره راهنمای حرکت وی
بود و به وی کمک نمود تا "صادقانه و با تمام وجود
خدمتگزار راه رهائی خلق" باشد .رفیق بهروز رفیقی بود
که علیرغم سن کمش از چنان آگاهی واالی کمونیستی و
از چنان ایمان به درستی راه چریکهای فدائی خلق
برخوردار بود که با جان و دل در راه رهائی کارگران فعالیت
نمود و در این راه از نثار خون خود نیز دریغ نورزید.
یاد رفیق بهروز عبدی گرامی و
راهش پر رهرو باد!

شهرداری زرنه
روز یکشنبه  1۲تیرماه ،کارگران و کارکنان شهرداری زرنه
از توابع شهرستان ایوان واقع در استان ایالم در اعتراض
به عدم پرداخت مطالباتشان دست به اعتصاب زدند.
کارگران و کارکنان شهرداری زرنه  7ماه حقوق معوق
پرداختنشده ۵3 ،ماه بیمه معوق ،معوقات چند ساله
صندوق بازنشستگی و مطالبات معوق مربوط به اضافه
کاری ،مأموریت و تعطیل کاری از سال  ۹4تاکنون دارند.
کارگران معترض پس از سالها پیگیری مطالباتشان از
اردیبهشت امسال تاکنون اعتراضات متعددی انجام داده و
نامهنگاریهایی با مسئولین استانی انجام دادهاند اما هیچ
پاسخی دریافت نکردهاند و در اعتراض به عدم رسیدگی به
مشکالتشان از روز گذشته ضمن مبادرت به اعتصاب
دست به تحصن زدهاند.
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داریم با رفع مشکالت پیش آمده ،کارگران تعدیلی را به کار
سابقشان برگردانند.

جان باختن  ۵زن کارگر و کودک کار فصلی
و مصدومیت  13کارگر در اثر واگونی وانت
روز چهارشنبه یکم تیرماه 1۸ ،کارگر فصلی در اثر واژگونی
یک دستگاه وانت مزدا حامل کارگران زن و نوجوان و کودک
در محور جاده داشلی برون در مسیر جادهای مراوه تپه
گنبدکاووس ،سه راهی هوتن نرسیده به روستای چات استان
گلستان ،دچار حادثه شدند که از این تعداد بنا به گفته رئیس
فوریتهای پزشکی استان گلستان  ۵نفر جان خود را از دست
داده و  13کارگر مصدوم شدند.

بازنشستگان اصفهان علیه ظلم به پاخاستند

ادامه بالتکلیفی ۲۸۰کارگر بیکار شده
کارخانه سبالن پارچه اردبیل
روز سهشنبه  14تیرماه ،کارگران کارخانه سبالن پارچه
اردبیل گفتند :از ابتدای خرداد ماه سال جاری بعد از یک
دوره اعتراض صنفی کارگران در کارخانه سبالن پارچه و
آغاز به کار دوبارهی کارخانه ،هنوز وضعیت نزدیک به ۲۸0
کارگر بیکار شده علیرغم وعده ادامه همکاری ،مشخص
نیست و آنها همچنان منتظر بازگشت به کار هستند.
مسئوالن وعده بازگشت به کار کارگران را میدهند و با
اطالعرسانی رسانهای برخی مسئوالن شهری مقرر
کردهاند به زودی با بازگشت کارگران اخراجی ،فعالیت
کارخانه از سر گرفته میشود اما انتشار این اخبار موجب
خوشحالی کارگران نمیشود زیرا اعتمادی به وعدهها
احساس نمیشود .چرا که همچنان قول بازگشت به کار
تعدادی از کارگران بعد از گذشت  43روز عملی نشده است.
تعدادی از کارگران بیکار شده سبالن پارچه که در شهرک
صنعتی شماره دو اردبیل مشغول کارند ،در تشریح
مشکالت خود گفتند :مجموعه سبالن پارچه با حدود هزار
و  ۲00کارگر از چند بخش تولیدی (پوشاک ،تخت بافی،
گردبافی )...تشکیل شده است .چند سال است کارگران
واحد پوشاک از روند پرداخت حقوق ،بیمه و سایر مطالبات
صنفی خود رضایت ندارند تا اینکه خرداد ماه در نتیجه
بیتوجهیهای کارفرما اعتراض صنفی آنها شکل گرفت.
کارفرما در واکنش به این اقدام کارگران ،در ابتدا از ورود
حدود  ۵00کارگر واحد پوشاک به محل کار جلوگیری کرد.
بعد از چند روز تعدادی از کارگران به کار بازگردانده شدند
و سپس با پادرمیانی مسئوالن تعدادی دیگر از کارگران با
انجام تست کار به کار بازگردانده شدند اما کارگرانی که
بیرون از کارخانه جا ماندهاند ،در انتظار بازگشت به کار و
تامین امنیت شغلی خود هستند .کارگران سبالن پارچه
همچنین گفتند :شرایط فوق باعث نگرانی و برهم خوردن
آرامش ما شده است .به همین دلیل از مسئوالن درخواست

روز چهارشنبه  1۵تیرماه ،تعداد زیادی از بازنشستگان
اصفهان ،در اعتراض به سطح پایین حقوق دریافتی و عدم
همخوانی آن با گرانی و تورم به خیابانها آمدند.
بازنشستگان معترض با سردادن شعار "این همه
بیعدالتی ،هرگز ندیده ملتی" ،خواهان اجرای عدالت
در خصوص پرداخت حقوق بازنشستگان شدند.
در همین تاریخ ،بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز در
ادامه تجمعات روزهای گذشته برای رسیدن به
خواستههایشان دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند.
آنها شعار میدادند" :بازنشسته داد بزن ،حقتو فریاد
بزن!" "،دولت خیانت میکند ،مجلس حمایت
میکند!" "،مخبر ورشکسته ،طرحات به گل
نشسته!" "،ننگ ما ننگ ما ،دولت الدنگ
ما!""،ننگ ما ننگ ما ،مخبر الدنگ ما!".

اعتصاب کارگران داربست بند
پیمانکاری سلحشور
به گزارش روز شنبه  4تیرماه ،شورای سازماندهی اعتراضات
کارگران پیمانی نفت ،شماری از کارگران داربست بند
پیمانکاری سلحشور شاغل در پروژه « آی جی سی » فاز
 14میدان گازی پارس جنوبی ،در اعتراض به عدم رسیدگی
به مطالباتشان ،دست به اعتصاب زدند .کارگران معترض
خواهان افزایش دستمزد به میزان مطلوب و بهره مند بودن
از ماهیانه  10روز استراحت به میزان  ۲0روز کار و فعالیت
هستند.

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

ماهنامه کارگری
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اعتراض کارگران شهرداری کوت عبداهلل

تجمع اعتراضی کارگران

رانندگان معترض ایرانی نسبت به تبعیض

نسبت به عدم پرداخت به موقع دستمزدها

شهرداری خرمشهر

در ارائه گازوئیل کامیونهای ترانزیتی

روز چهارشنبه یکم تیرماه ،کارگران شهرداری خرمشهر
تجمع اعتراضی بر پا کردند .این کارگران 17ماه حقوق معوقه
طلبکارند .بعد از ماهها انتظار برای دریافت حقوق ،روز گذشته
شهرداری خرمشهر مبالغ کمی را به حساب کارگران به
عنوان علیالحساب حقوق اردیبهشت واریز کرده که موجب
نارضایتی کارگران شده است.

ترکیه به اعتراض برخاستند

روز سهشنبه  14تیرماه ،کارگران شهرداری کوت عبداهلل
گفتند :در گرمای باالی  ۵0درجه خوزستان با سختی بسیار
کار میکنیم ،هر لحظه خطر گرمازدگی و بیماری وجود دارد،
اما با این حال ما هر روز به وظایف مان عمل میکنیم ،اما
پیمانکار و شهردار به تعهداتشان پایبند نیستند .علیرغم کار
کردن در شرایط سخت ،دستمزدهایمان به موقع واریز
نمیشود .بر اساس این گزارش ،کارگران معترض ماهها
مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند .یکی از آنها به
نمایندگی از جانب حدود  ۵00کارگر پیمانکاری میگوید:
تنها ده روز از حقوق برج دوازدهِ سال قبل را
گرفتهایم و هنوز بیست روز حقوق اسفند را از پیمانکار
قبلی طلبکاریم .در سال جدید نیز فقط حقوق فروردین را
پرداختهاند و حقوق اردیبهشت و خرداد همچنان معوق مانده
است .به نیمهی تیر رسیدهایم اما هنوز حقوق
اردیبهشت و خرداد را نگرفتهایم .کارگران عموماً
مستاجر هستند ،در این شرایط اقتصادی
صاحبخانهها مدام فشار می آورند که چرا اجاره
خانه را نمیپردازید .خرج سفرههای کارگران
برابر دستمزدیست که میگیرند ،همین دستمزد
ناچیز هم بیش از دو ماه است که پرداخت نشده
است .کارگران میگویند :حق بیمهها مانند دستمزد معوق
میماند .بنابراین نمیتوانیم از خدمات درمانی تامین
اجتماعی استفاده کنیم .در این تابستان گرم اگر بیماری به
سراغمان بیاید ،بدون پول و بدون بیمه واقعاً چه کنیم؟
کارگران شهرداری کوت عبداهلل از مقامات شهری درخواست
دارند پیمانکار را به پرداخت حقوق کارگران ملزم نمایند؛
یکی از این کارگران میگوید :آیا خودشان یک هفته بدون
حقوق کار میکنند که توقع دارند ما ماهها بدون دستمزد در
این گرمای جانکاه عرق بریزیم و کار کنیم؟

تجمع کارکنان رسمی مخابرات استان
چهارمحال و بختیاری در شهر کرد
روز چهارشنبه  1۵تیرماه ،کارکنان رسمی مخابرات استان
چهارمحال و بختیاری در محوطه ساختمان مرکزی
مخابرات استان در شهرکرد در اعتراض به کاهش و حذف
دستوری حق جذب و قطع کمک هزینه های رفاهی دست
به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی کارگران سد شفارود نسبت
به هفت ماه حقوق معوقه

بر اساس گزارش روز دوشنبه  13تیر ماه ،به دنبال بروز
بحران تامین سوخت ماشینآالت سنگین و کاهش سهمیه
سوخت ،رانندگان این خودروها با معضالت عدیده برای
سوختگیری مواجه شدهاند .بنابر اظهارات معترضان،
رانندگان کامیونهای ترانزیت ترکیه زمان سوختگیری در
جایگاه خمیر نیا ،بدون محدودیت میتوانند سوخت دریافت
کنند ،در حالی که رانندگان ایرانی باید ساعتهای متمادی
در صفهای طوالنی جایگاههای سوخت منتظر بمانند.
رانندگان کامیون ضمن اعتراص نسبت به اعمال تبعیض
علیه رانندگان ایرانی ،خواستار پیگیری مسئوالن در این
زمینه شدهاند.

تجمع و اعتصاب کارکنان مخابرات
استانهای تهران و گیالن و یزد و کرمانشاه
روز سهشنبه  14تیرماه ،کارگران سد شفارود در شهرستان
رضوانشهر از توابع استان گیالن ،مقابل ساختمان فرمانداری
این شهرستان تجمع اعتراضی برپا کردند.معترضان نسبت
به عدم پرداخت معوقات حقوق و بیمه به مدت هفت ماه
اعتراض دارند و خواهان رسیدگی به معضالت معیشتی خود
شدند .آنها پیشتر نیز در سال گذشته بارها با برپایی تجمعات
اعتراضی ،خواستار رسیدگی به مطالبات شغلی و معیشتی
خود شده بودند ،اما همچنان هیچ مسئولی پاسخ شفافی به
آنان ارائه نکرده است .پروژه احداث سد شفارود از شهریور
سال گذشته متوقف شده و حدود  ۸00کارگر شاغل در این
مجموعه بیکار شده بودند.

تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت
کارون شوشتر در اعتراض به عدم دریافت
مطالبات خود
صبح روز چهارشنبه یکم تیرماه ،تعدای از کارگران مجتمع
کشت و صنعت کارون به عملی نشدن مطالبات صنفی خود
و اجرا نشدن رای انفصال از خدمت مدیریت مجتمع ،دست
به تجمع اعتراضی زدند .کارگران گفتند :مطالبات ما،
همسانسازی حقوق و مزایای کارگران با شرکتهای
همجوار و مشابه کشت و صنعت نیشکری ،تبدیل وضعیت
کارگران قراردادی و پیمانکاری است.
همچنین قرار بود به دنبال رای سازمان تعزیرات کشور که
در تاریخ  ۲4اردیبهشت ماه سال جاری صادر شده است،
مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت کارون به اتهام امتناع از
عرضه شکر در بازار ،انفصال از خدمت شود که باوجود آنکه
رای قطعی و الزم اجرا دانسته شده ،هنوز عملیاتی نشده
است.

روز چهارشنبه  1۵تیرماه ،کارکنان مخابرات استانهای
تهران ،گیالن ،یزد و کرمانشاه با اعالم همبستگی با کارکنان
مخابرات سایر استانها و در اعتراض به تصمیم اخیر
مدیریت مخابرات ایران مبنی بر حذف حق جذب نیرو در
مقابل ساختمان مرکزی مخابرات استان تجمع کردند.
کارکنان این اداره خواستار بازنگری و تغییر این تصمیم جدید
هستند .آنها با در دست داشتن پالکاردها و نوشتههایی
خواهان پرداخت معوقات بهرهوری ،بازنگری در حق جذب
کارکنان باالی سیسال و تسویه بدهی صندوقها شدند.

رانندگان خودروهای استیجاری شهرداری
ارومیه نیز به اعتصابات پیوستند
روز دوشنبه  30خرداد ماه ،شماری از رانندگان خودروهای
استیجاری حمل زباله شهرداری ارومیه با توقف فعالیتهای
شغلی خود دست به اعتصاب زدند .رانندگان معترض نسبت
به سطح پایین حقوق دریافتی ،عدم تناسب دستمزد با تورم
و گرانیهای فزاینده و خلف وعده مسئوالن درباره پیگیری
خواستههای خود اعتراض دارند .آنها خواهان افزایش
دستمزد ،تنظیم قراردادهای شغلی با ساعات کاری مشخص،
اضافهکاری و مرخصی ،بهرهمندی از قرارداد کار معتبر و
رسیدگی به دیگر مطالبات شغلی و معیشتی خود شدهاند.

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!
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بازداشت  ۷نفر از کارگران سیمان کارون

جان باختن یک کارگر ساختمانی حین کار

مسجد سلیمان در یک تجمع اعتراضی

در اثر سقوط از ارتفاع در بیرجند
روز جمعه  3تیر ماه ،یک کارگر حدودا 40ساله ،حین کار در
یک مجتمع ساختمانی در خیابان هفت تیر بیرجند ،به دلیل
نامعلومی از ارتفاع به انتهای چاهک آسانسور سقوط کرد و
به علت شدت صدمات و جراحات وارده جان خود را از دست
داد.

تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهر
روز سهشنبه  31خرداد ماه ،تعدادی از کارگران سیمان کارون
مسجد سلیمان در اعتراض به ممانعت از ورود یکی از
همکاران قدیمیشان به محل کارخانه تجمع کردند که در
نهایت به درگیری منجر شد .بعد از درگیری  7کارگر این
واحد صنعتی بازداشت شدند .رئیس اداره کار شهرستان
مسجد سلیمان گفت :ظاهرا یکی از کارگران قدیمی کارخانه
با اتمام قرارداد کار یا به هر دلیل دیگر اخراج شده و این امر
منجر به درگیری تعدادی کارگر با مدیریت کارخانه و عوامل
وی شده است .به طور معمول اگر کارگری به هر دلیل از
این کارخانه اخراج شود رونوشت نامه آن به اداره کار ارسال
میشود .اما در خصوص این کارگر تاکنون این اتفاق نیفتاده
است.

دورود و شوشتر
روز دوشنبه  13تیر ماه ،بازنشستگان تامین اجتماعی در
شهر دورود واقع در استان لرستان و شوشتر واقع در استان
خوزستان در پی محقق نشدن مطالبات بازنشستگان و
مستمریبگیران تامین اجتماعی ،همانند بازنشستگان دیگر
شهرهای کشور ،دست به تجمع زدند .معترضان شعار
میدادند" :دولت انقالبی! فقط شعار خالی!" .معترضان
خواستار اجرای کامل مصوبه شورای عالی کار در ارتباط با
افزایش  3۸درصدی حقوق خود هستند.

اعتصاب کارگران پروژهای داربستبند
شرکت اکسیر واقع در فاز  1۴عسلویه

حمایت خانه پرستار مشهد از خواستههای
کارکنان بیمارستان پاستور
بر اساس گزارش روز دوشنبه  13تیر ماه ،کارکنان و
پرستاران بیمارستان پاستور در مشهد ،نسبت به عدم دریافت
مطالبات مزدی و سطح پایین حقوقهای خود اعتراض و
تجمع کردند .خانه پرستار مشهد ،در این رابطه بیانیهای
صادر کرد .در این بیانیه آمده است :در پی اعتراض همکاران
بیمارستان پاستور مشهد به دلیل عدم پرداخت معوقات و
مطالبات و برگزاری تجمع اعتراضی در محیط داخلی این
بیمارستان و در عین حال ارایهی خدمت به بیماران اورژانسی
و بخشهای ویژه ،از اعتراض مدنی و حقوق قانونی
همکاران پرستاری و سایر کادر درمان ،حمایت تمام قد
میکنیم .در این بیانیه تاکید شده که پرسنل بسیاری از
بیمارستانهای خصوصی در طول پاندمی کرونا ،پا به پای
سایر مراکز درمانی از جان و سالمتی خود و خانوادههای خود
مایه گذاشته و با مراقبت موثر خود باعث کم شدن اثرات
مخرب کرونا شدند و در این راه از بذل جان و سالمتی خود
دریغ نکردند.

جان باختن یک کارگر حین کار در سیرجان
به گزارش رکنا ،روز شنبه  11تیر ماه ،یک کارگر در
شهرستان سیرجان در حین انجام کار در اثر ریزش چاه
فاضالب در شهرک امیرالمومنین دچار حادثه شده و جان
خود را از دست داد.
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نیز برای حل مشکالت کارگران تاکنون هیچ اقدامی انجام
ندادهاند.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه داروگر
تهران نسبت به محقق نشدن وعدهها
صبح روز شنبه  4تیرماه ،کارگران کارخانه داروگر تهران
نسبت به محقق نشدن وعدههای داده شده برای وصول
مطالباتشان تجمع اعتراضی بر پا کردند .کارگران معترض
گفتند :برخالف وعدهای که مدیران کارخانه ،به آنها داده
بودند ،هنوز از  3ماه معوقات مزدی ،پولی به حساب کارگران
پرداخت نشده است .در آخرین تجمع کارگران داروگر تهران
که روز شنبه  ۲1خرداد ماه در محوطه بیرونی کارخانه برگزار
شد ،مدیران و مسئوالن قول دادند با آغاز تیر ماه طی چند
نوبت مطالباتمان را پرداخت میکنند که هنوز عملی نشده
است .کارگران معترض گفتند :منتظر عملی شدن پرداخت
مطالبات مزدی ،معوقات بیمهای ،تامین امنیت شغلی ،تعیین
تکلیف وضعیت کارخانه و مدیریت کارخانه هستیم.

اعتصاب کارگران داربستبند شاغل در
سایتهای  1تا  ۴پتروشیمی بوشهر
روز چهارشنبه یکم تیرماه ،کارگران داربستبند شاغل در
پروژههای نفتی در اعتراض به عدم تحقق خواستههایشان
و مطابق فراخوان از پیش اعالم شده دست از کار کشیده و
اعتصاب کردند .کارگران پروژهای داربستبند شاغل در
صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد به
میزان لیست پیشنهادی خودشان و اجرای نوبتکاری ۲0
روز کار و  10روز استراحت هستند.

تجمع کارگران خطوط ابنیه فنی راهآهن
روز پنجشنبه  ۲تیر ماه ،کارگران پروژهای داربستبند شاغل
در شرکت اکسیر واقع در فاز  14عسلویه در اعتراض به عدم
تحقق خواستههایشان و مطابق فراخوان از پیش اعالم شده
به اعتصاب سراسری کارگران داربستبند پیوستند .کارگران
خواستار افزایش دستمزد به میزان لیست پیشنهادی خودشان
و اجرای نوبتکاری  ۲0روز کار و  10روز استراحت هستند.

اعتصاب کارگران کورههای آجرپزی تبریز
در اعتراض به عدم افزایش حقوق
روز پنجشنبه  ۲تیر ماه ،براساس گزارشهای انتشار یافته
در شبکههای اجتماعی ،کارگران شاغل در کورههای
آجرپزی وایقان تبریز با توقف فعالیتهای کاری خود در
اعتراض به عدم افزایش دستمزد ،دست به اعتصاب زدند.
مالکان کورههای آجرپزی عنوان کردهاند که کارگران باید با
حقوق سال  ،1400به کار خود ادامه دهند ،در غیر این
صورت اخراج میشوند .تعداد کورهها  ۲00تا  300عدد است
و در هر کوره ،چهار تا پنج خانواده کار میکنند ،مسئوالن

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

درود به عدم افزایش حقوق در سال جاری
صبح روز شنبه  4تیرماه ،کارگران شاغل در خطوط ابنیه
فنی راهآهن گفتند :گروهی از کارگران نگهداری از خطوط
راهآهن درود (ایستگاه سیریز زرند جالل آباد کرمان) که
تحت مسئولیت شرکتهای پیمانکاری رضوان درود مشغول
کارند ،به عدم افزایش دستمزدهای خود در سال جاری
اعتراض کردند .با تصویب افزایش  ۵7.4درصدی حداقل
دستمزد در شورایعالی کار در نوزدهم اسفند ،همه کارفرمایان
موظف به پرداخت حقوق قانونی کارگران خود بر اساس
مصوبه جدید هستند اما ظاهرا برخی شرکتهای پیمانکاری
حاضر به افزایش حقوق کارگران نیستند.
علیرغم گذشت بیش از  ۹0روز از آغاز سال جاری که قیمت
بسیاری از اجناس افزایش یافته ،ما کارگران تعمیرات خطوط
راه آهن همچنان با دریافت حداقل پایه حقوق سال 1400
گذران میکنیم .حق اوالد کارگران از ابتدای سال جاری در
پرداخت حقوق هنوز محاسبه نشده ،بنابر این میزان دریافتی
ما کارگرانی که دارای فرزند هستیم به حداقل رسیده است.
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تجمع کارگران راه آهن در زرند

روز شنبه  4تیرماه ،بر اساس گزارشات منتشر شده ،شماری
از کارگران راه آهن شرکت رضوان درود ،در مقابل ایستگاه
راه آهن محمد حسن زاده واقع در شهرستان زرند در استان
کرمان ،دست به تجمع اعتراضی زدند .کارگران معترض
میگویند :حقوق و دریافتی هایشان نسبت به سختی کار ،در
سطح بسیار نازلی قرار دارد و خواهان افزایش مستمری خود
هستند.

تجمع اعتراضی نیروهای طرحی و پایان
طرحی در زنجان
روز یکشنبه  1۲تیرماه ،نیروهای طرحی و پایان طرحی بدون
سهمیه ایام کرونا مقابل استانداری زنجان و دانشگاه علوم
پزشکی زنجان در اعتراض به بی عدالتی در تبدیل وضعیت
نیروهای مدافع سالمت ،تجمع اعتراضی بر پا داشتند .یکی
از معترضین در بخشی از سخنان خود اظهار داشت :ما در
اینجا جمع شده ایم تا به همه ،هم به مسئولین و
هم به مردم بگوییم که آن چه در رسانه ها می
گویند ،همش دروغه ،به ما که می رسند ،می
گویند :شما دیگه حرف نزنید ،شما استخدام
شدید ،فوق العاده ویژه گرفتید ،شما نون تان تو
روغنه! نه بابا از این حرفها خبری نیست مردم،
ما االن بیکار شده ایم ،خیلی معذرت می خواهم
که این حرف را می زنم ،دیگه خرشان از پل
گذشت و به ما می گویند ،بفرمائید بیرون .این

اعتصاب کارگران شاغل در

تداوم اعتصاب و تجمع کارگران اورهال

پتروشیمی هنگام

پاالیشگاه نفت تهران

به گزارش روز یکشنبه  ۵تیر ماهِ شورای سازماندهی
اعتراضات کارگران پیمانی نفت ،کارگران عایق بند مخازن
سرد شاغل در پتروشیمی هنگام ،با خواست افزایش دستمزد
دست به اعتصاب زدند.

روز شنبه  4تیرماه ،شماری از کارکنان شرکت آذرپارک
تبریز اعم از پارکبان و بازرس ،در اعتراض به تاخیر سه ماهه
در پرداخت حقوق و عدم اعمال افزایش دستمزد در مقابل
ساختمان این شرکت ،دست به تجمع زدند.

عدم پرداخت مطالبات معوقه مزدی و
عیدی کارگران کارخانه کیش چوب
روز یکشنبه  ۵تیر ماه ،کارگران کارخانه کیش چوب گفتند:
 3ماه حقوق سال جاری و عیدی سال گذشته ( )1400خود
را هنوز دریافت نکردهایم و مشکالتی معیشتی کارگران در
این اوضاع اقتصادی افزایش یافته است .در پیگیری
مطالباتمان که از طریق رسانهها انجام شد کارفرما وعده
پرداخت حقوق ما را با یک ماه فاصله داد .حدود یکسال است
که کارخانه کیش چوب بعد از یک دوره واگذاری ناموفق،
مجددا به مجموعه کیش چوب بازگشته است ،بنابراین
باتوجه به بازگشایی کارخانه از سوی مالک اصلی انتظار
داریم که مسئله معوقات مزدی هرچه سریعتر مرتفع شود.

اعتراض کارگران شهرداری هویزه نسبت به
دهلران
روز سه شنبه  7تیر ماه ،کارگران شرکت ایران افق دهلران
در استان ایالم از عدم پرداخت  ۲ماه حقوق خود خبر دادند.
همچنین رانندگان استیجاری این شرکت از اسفند سال
گذشته ( )1400حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند.
شرکت ایران افق از پیمانکاران شرکت روسی است که ۲۵0
نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم نیروی کار دارد .پیمانکار
مدعی است که شرکت روسی بعنوان کارفرما  ۹ماه است از
شهریور سال گذشته ( )1400تاکنون وجهی را به شرکت
ایران افق پرداخت نکرده و این موضوع باعث مشکل در
پرداخت حقوق به کارگران و رانندگان استیجاری شده است.

روز سهشنبه  7تیرماه ،کارگران اورهال شاغل در
پاالیشگاه نفت تهران در اعتراض به عدم رسیدگی به
مطالباتشان و افزایش اجباری ساعات کاری و دستمزدهای
نازل برای دومین روز متوالی به اعتصاب خود ادامه داده و
در محوطه شرکت تجمع کردند.

تجمع کارکنان شرکت آذرپارک تبریز

حق ماست؟ از ما حمایت کنید مردم.

معوقات مزدی کارگران شرکت ایران افق
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تاخیر در عدم پرداخت معوقات مزدی
روز سه شنبه  7تیر ماه ،کارگران شهرداری هویزه گفتند:
حدود  140کارگر در مجموعه شهرداری هویزه مشغول کارند
که از ابتدای سال جاری حقوق دریافت نکردهاند و حق بیمه
آنها نیز چند ماه به تاخیر افتاده است .مسئولین مدعی اند که
بیش از  ۲0شرکت نفتی در شهرستان هویزه مستقر هستند
که از قرار معلوم حق آالیندگی به شهرداری نمیپردازند
بنابراین درآمد ناچیز شهرداری هویزه کفاف پرداخت به موقع
حقوق کارگرانش را نمیدهد .از مسئوالن شهری می
خواهیم نسبت به معیشت کارگران مجموعه خود مسئوالنه
توجه و اقدام کنند.

جان باختن یک کارگر راه آهن شمال
در حین کار
به گزارش روز جمعه  3تیر ماه ،یکی از کارگران راه آهن
محور ایستگاه هفت خوان الرستان دامغان که مشغول انجام
تعمیرات بود در اثر برخورد با دیزل قطار دچار حادثه شد و
جان خود را از دست داد .این کارگر از نیروهای پیمانکاری
راهآهن دامغان است که  41سال سن داشت .وی متاهل و
دارای فرزند است.

تجمع بازنشستگان کارگری چند استان با
خواست افزایش مستمریها
روز شنبه  11تیرماه ،بازنشستگان کارگری در استانهای
لرستان ،مازندران و خوزستان ،با حضور مقابل نهادهای
مرتبط ،خواستار اصالح مصوبهی افزایش مستمریها شدند.
بازنشستگان معترض میگویند :افزایش ده درصدی
مستمری بازنشستگان سایر سطوح ،هم غیرقانونی و مخالف
الزامات ماده  ۹6تامین اجتماعیست و هم از این روی که با
افزایش هزینههای زندگی در ماههای اخیر تطابق ندارد،
ناعادالنه است .مستمری بگیران از رئیس جمهور و هیات
دولت میخواهند هرچه زودتر به رای هیات تطبیق قوانین
مجلس تمکین کنند و افزایش مستمریها را براساس
مصوبات شورایعالی کار اصالح نمایند.

جان باختن یکی کارگر مصدوم کارخانه
سیمان دشتستان در اثر برق گرفتگی
روز شنبه  4تیر ماه ،یکی از کارگران حادثه کارخانه سیمان
دشتستان که در روز یکشنبه  ۲۹خرداد ماه ،در اثر اتصال
تابلو برق (منبع تغذیه پست برق) واحد آسیاب به همراه 3
همکار خود دچار سوختگی شده بود ،در بیمارستان جان خود
را از دست داد.

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

ماهنامه کارگری
معوقات مزدی کارگران ابنیه فنی
جنوب شرق
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فسا حدفاصل روستای دیندارلو در استان فارس 1۹ ،تن از
آنها مصدوم شدند .مسئول روابط عمومی اورژانس فسا گفت:
مصدومان این حادثه با  3دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه
اتوبوس آمبوالنس به بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر فسا
اعزام شدند.

شماره  ،102پانزدهُم تیر 1401
جان باختن و مصدومیت  11کارگر در پی
انفجار کارخانه در شهر صنعتی شکوهیه

تجمع بخشی از اهالی زهدان در اعتراض
به ابطال کارتهای سوخت

روز شنبه  11تیر ماه ،کارگران خطوط و ابنیه راه آهن جنوب
شرقی (زاهدان) که تحت مسئولیت ریل صنعت کاران
مشغول به کار هستند از دریافت حقوق خرداد ماه خود خبر
دادند ،اما نگران از وضعیت نامعلوم سایر مطالباتشان هستند.
کارگران معترض در ادامه گفتند :ما خواهان بهبود وضعیت
شغلی خود و پرداخت به موقع حقوق ،خواهان پرداخت
مطالبه قدیمی مربوط به اضافه کاری ،سنوات ،حق شیفت و
جذب ،حق ایاب و ذهاب و لباس کار و… نیز هستیم.

روز شنبه  4تیرماه ،گروهی از اهالی ساکن زاهدان ،در
اعتراض به ابطال کارت سوخت های خود ،در مقابل
ساختمان شرکت نفت در این شهر ،تجمع اعتراضی برگزار
کردند .یکی از معترضین حاضر در این تجمع گفت :من 1۸0
لیتر سوخت تو کارتم بوده مگر نمیگین سهمیه آزاد؟ آقای
استاندار آقای فرماندار و شرکت نفت چرا سهمیه منو
دزدیدین؟

ادامه روند بیکاری 1۲۰۰کارگر معدن
آسمینون کرمان

عدم پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته
شهرداری شوش
روز یکشنبه  1۲تیر ماه ،کارگران بازنشسته شهرداری شوش
گفتند :نزدیک به  ۲0نفر از کارگران مجموعه شهرداری
شوش با  ۲3سال سابقه کار دستکم از سال  ۹۸مشمول
بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت و زیانآور قرار دارند
اما به دلیل آنکه کارفرمای شهرداری شوش هنوز سهم چهار
درصدی حق مربوط به سابقه سخت و زیانآور آنها را به
سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است ،وضعیت
نامشخصی دارند .کارگران بازنشسته ماههاست که مشکالت
مربوط به بازنشستگیشان را در خصوص پرداخت  4درصد
هزینه بازنشستگی با ارایه اسناد قانونی به مسئوالن مربوطه
مطرح کردهاند اما هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده
است .برخی همکاران آنها دو تا سه سال از زمان
بازنشستگیشان گذشته و برای بازنشسته شدن به دنبال
پرداخت هزینه بازنشستگی خود از جیب هستند .اما کارفرما
آن را اقدامی غیرقانونی میداند .در خواست ما این است
شهرداری با مساعدت سازمان تامین اجتماعی مشکل
پرداخت هزینه بازنشستگی ما کارگران مجموعه شهرداری
شوش را برطرف کند .با این وجود هنوز پاسخ روشنی به
خواستههای ما کارگران نه از سوی کارفرما و نه تامین
اجتماعی داده نشده است.

مصدومیت  1۹کارگر فصلی در اثر
واژگونی مینی بوس حامل کارگران فسا
عصر روز جمعه  3تیر ماه ،زمانی که کارگران فصلی از محل
کار به محل سکونت خود در حال حرکت بودند ،در اثر
واژگونی مینیبوس در محور جادهِ بخش شده و قره بالغ

روز شنبه  11تیر ماه ،کارگران بیکار شده معدن کرومیت
آسمینون در جنوب کرمان گفتند :با گذشت حدود  40روز از
توقف فعالیت معدن ،منتظر از سر گیری تولید با مدیریت
جدید هستیم .از ابتدای خرداد ماه سال جاری حدود هزار و
 ۲00کارگر با سوابق کار میانگین ده سال بیکار شده و
بالتکلیف هستند .در جریان اعتراض کارگران این معدن در
اردیبهشت و آذر ماه سال  ،1400کارگران خواستار تامین
امنیت شغلی ،اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و سایر
مطالبات رفاهی خود شدند که از قرار معلوم به صورت کامل
برآورده نشده است .از روز یکم خردادماه سال  1401با پایان
یافتن قراردادهای یکساله کارگران ،برای عقد قرارداد با
پیمانکار دچار مشکل شدیم و کارفرما با این دلیل که ادامه
فعالیت معدن صرفه اقتصادی ندارد ،از عقد قرارداد با
کارگران خودداری میکند .کارگران می گویند تحت شرایط
بغرنج اقتصادی و در حالی که رژیم مدعی حمایت از تولید
و اشتغالآفرینی در سال جدید است ،تعطیلی این شرکت،
تاثیر منفی مستقیم بر روند زندگی بیش از چهار هزار نفر از
کارگران و خانوادههای آنها دارد .با وجود وعده مساعد
مسئوالن طی سالهای اخیر جهت پیگیری وضعیت موجود
کارگران ،تاکنون اقدامی برای رفع مشکالت آنان صورت
نگرفته است .

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

عصر روز سه شنبه  7تیر ماه ،در انفجاری که در کارخانه
مواد شیمیایی در شهر صنعتی شکوهیه قم رخ داد ،متاسفانه
 4کارگر جان خود را از دست دادند و  7کارگر دیگر زخمی
شدند که در بین آنها  ۲زن کارگر هم دیده میشوند .گزارش
می افزاید ،شدت انفجار در این کارخانه به حدی بوده که
آتش سوزی در سه واحد سوله کارخانه گسترده و به آنها
خسارت وارد کرده است .پیش از این نیز ،این کارخانه یکبار
در سال  ۹۸دچار آتش سوزی شده بود و  3کارگر جان خود
را از دست داده بودند .واقعیت این است که ساختار ضعیف
نظارت بر ایمنی کارگاهها یکی از معضالتِ شرایط کار در
ایران است .امری که آمار نه چندان دقیق حوادث کار در
ایران آنرا بروشنی نشان می دهد .در ادامه این خبر آمده
است که روز جمعه  10تیر ماه دو کارگر مجروح این حادثه
نیز جان باختند  .به این ترتیب شمار کارگران جانباخته به 6
نفر رسید.

جان باختن یک کارگر حین کار در اثر
سقوط باالبر در مالیر
روز شنبه  11تیر ماه ،در یک ساختمان در حال احداث در
مالیر استان همدان ،یک کارگر با استفاده از دستگاه باالبر
مشغول حمل بار بود که به یکباره سیم باالبر پاره و موجب
شد کارگر به همراه باالبر از ارتفاع طبقه دوم به طبقات منفی
سقوط کرده و در همان لحظات اولیه جان خود را از دست
بدهد.

اهدا اعضای بدن یک کارگر خدمات شهری
شهرداری اسالمشهر
صبح روز جمعه  10تیر ماه ،یک کارگر خدمات شهری
شهرداری اسالمشهر حدود  3۸ساله ،حین کار در محور
اصلی شهر به سمت شاتره در اثر حادثه برخورد با یک
دستگاه اتوبوس دچار مرگ مغزی شد .این کارگر جوان
ابراهیم غضنفری ،تقریبا  ۲روز در بیمارستان بستری بود اما
در حال او بهبودی حاصل نشد و در نهایت ،اعضای بدن این
کارگر قربانی حادثه ،به واحد فراهمآوری اعضای پیوندی
این بیمارستان اهدا شد .بر اساس این گزارش ،پیوند اعضای
بدن غضنفری متاهل و با  ۲فرزند معلول ،با موفقیت انجام
شده است.
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اعتصاب و تجمع کارگران

اخراج بیش از  ۵۰۰هزار نیروی انسانی در

شهرداری خرمشهر

اثر خصوصی سازی

روز شنبه  ۲۸خرداد ماه ،جمعی از کارگران شهرداری
خرمشهر ،در اعتراض به دریافت نکردن حقوق و مطالبات
چند ماهه خود ،دست به اعتصاب زده و در مقابل ساختمان
فرمانداری این شهر تجمع کردند .کارگران معترض گفتند:
شهرداری خرمشهر  17ماه بیمه کارگران را پرداخت نکرده
و این موضوع باعث ایجاد مشکل در هزینههای درمان برای
کارگران و خانوادههای آنان شده است .کارگران شهرداری
خرمشهر افزودند :در  10روز گذشته مبلغ  ۲میلیون تومان
شامل بخشی از حقوق اردیبهشت ماه کارگران واریز شده و
بعد از آن هیچ واریزی انجام نشده است .در پایان از مسئوالن
مربوطه خواستار به روز شدن حقوق و بیمه خود شدند.

جان باختن یک کارگر مانورچی در اثر
برخورد با لوکوموتیو قطار
در راهآهن لرستان
روز دوشنبه 1۲تیر ماه ،یکی از کارگران مانورچی یا همان
متصلکننده واگنهای قطار حین اتصال دیزل قطار به واگن
در ایستگاه سیرجان دچار حادثه شغلی شد و جان خود را از
دست داد .همکاران وی اظهار داشتند :مانور در راهآهن به
هر گونه جابجایی وسایل نقلیه راهآهن در حدود (داخل)
ایستگاهها گفته میشود .اتصال وسایل نقلیه در راهآهن به
وسیله انواع قالبها اعم از زنجیری یا اتوماتیک انجام
میشود .مانورچی پرخطرترین شغل در حوزه راهآهن است.
ضربهای که دیزل  1۲0تنی به واگن وارد میکند بسیار
مرگآور است .در طی سالهای گذشته هم موارد فوت و قطع
عضو مانورچی ها را داشتهایم.

جان باختن یک کارگر در اثر انفجار
کپسول اکسیژن در کرج
روز دوشنبه  13تیر ماه ،رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری کرج گفت :طی تماس تلفنی با سازمان
آتش نشانی در ساعت  1۵و  44دقیقه ،مبنی بر انفجار شارژ
کپسول اکسیژن در خیابان ساسانی ۸ ،متری گلستان ،تیم
عملیاتی به محل حادثه اعزام شد .در این حادثه که در واحد
تجاری رخ داده است ۲ ،نفر از کارگران قطع عضو و یک
کارگر دیگر جان خود را از دست داده است.

روز دوشنبه  1۲تیر ماه ،دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد
اقتصادی رژیم طی یک نامه سرگشاده خطاب به مجمع
تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن محمدباقر ذوالقدر ،نسبت
به تجربه خصوصیسازی در ایران و تالشهای جدید دولت
و دستگاهها در جهت تداوم آن هشدار داد .وی در این نامه
به مسئله ضرر و زیان کارگران و نیروی انسانی شرکتها در
اثر این واگذاریها اشاره و به موج بیکاری پس از
خصوصیسازیها نیز پرداخته و نوشت این برنامه باعث
اخراج بیش از  ۵00هزار نیروی انسانی شده و در مواردی در
اثر خصوصی سازی واحد ها به تعطیلی کامل کشانده شدند.
وی در این نامه به مشکالت عدیده اقتصادی اشاره کرده
است که بیشترین نتایج این مشکالت روی اقشار فرودست
جامعه قرار داشته و عدم رسیدگی به آن را باعث کاهش
سرمایه اجتماعی نظام ارزیابی کرده است .وی به رغم
ادعاهای یک دهه اخیر برخی مبنی بر کمبود حجم
خصوصیسازی در ایران ،حجم مبلغ واگذاریها را بیش از
 ۲00هزار میلیارد تومان عنوان میکند.

جان باختن یک کارگر معدن در اثر سقوط
یک قطعه سنگ بزرگ بر روی بدنش
روز سه شنبه  14تیر ماه ،فرمانده انتظامی شهرستان محالت
گفت :حوالی عصر روز دوشنبه  13تیر ماه ،در حادثه ای که
برای یک کارگر جوان در هنگام کار و شکستن یک قطعه
سنگ رخ داد باعث مرگ وی گردید .وی افزود :پرونده این
حادثه تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی
ارسال شد.
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شهرستان بندر ماهشهر ازجمله امامجمعه ،فرماندار و نماینده
مجلس با تأکید بر نرخ باالی بیکاری در شهرستان بر
استفاده از نیروهای بومی در شهرستان تاکید داشتند.

نیروهای امنیتی مانع از تجمع بازنشستگان
در تهران شدند و تعدادی را
بازداشت کردهاند

روز دوشنبه  16خردادماه ،بازنشستگان و مستمریبگیران
تأمین اجتماعی در اعتراض به مصوبه افزایش حقوق 10
درصدی بازنشستگان توسط دولت و طبق فراخوان قبلی
برای تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه اقدام کردند که با
حضور گستردهی نیروهای امنیتی روبرو شدند .بنابر
گزارشهای منتشر شده ،در این روز خیابانهای منتهی به
محل سازمان برنامه و بودجه به طور کامل در قُرُق نیروهای
امنیتی و انتظامی درآمده بود و مانع از شکلگیری تجمع
اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی
شدند .تعداد زیادی از بازنشستگان توسط مأموران امنیتی
مرد و زن دستگیر شده و با چند ماشین به مکان نامعلومی
منتقل شدهاند.

تجمع کارگران شهرداری یاسوج نسبت به

تجمع کشاورزان لنجان اصفهان در

تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود

اعتراض به عدم تخصیص حقابه

روز چهارشنبه  1۸خرداد ماه ،تعدادی از کارگران پیمانکاری
و قرارداد مستقیم شهرداری یاسوج که  3تا  ۵ماه معوقات
مزدی پرداخت نشده دارند ،مقابل ساختمان استانداری
کهیلویه و بویراحمد تجمع کردند .کارگران معترض گفتند:
شهرداری حدودا  ۲00میلیارد تومان از چند نهاد دولتی و
خصوصی مستقر در این شهر و برخی اشخاص حقیقی
طلبکار است که هیچ کدام از آنها حاضر به پرداخت طلب
خود به شهرداری نیستند ،درحالیکه اگر شهرداری طلبهای
معوق خود را وصول کند توانایی پرداخت یکجای همه
معوقات مالی و بیمهای کارگران را خواهد داشت .مدیریت
شهر (که چندین سال است شهردار یاسوج است) در مقام
کارفرمای اصلی باید چارهای برای تامین منابع مالی
شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار شرکتی ،قراردادی
و رسمی شهرداری بیندیشد .اگر قرار است مشکالت استمرار
داشته باشد ،کارگران چارهای جز در پیش گرفتن اعتراضات
صنفی نخواهند داشت .درحالیکه شهرداری بهجای
چارهاندیشی کارگران را تهدید به اخراج میکند.

روز پنجشنبه  1۹خرداد ماه ،شماری از کشاورزان
شهرستان لنجان ،مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع
اعتراضی برپا کردند .کشاورزان معترض نسبت به عدم
تخصیص حقابه کشاورزی و خشک شدن اراضی و
محصوالت خود اعتراض دارند .آنها با توجه به بحران کمبود
آب و تنشهای آبی در استان اصفهان ،ضمن برپایی تجمع
خواهان رسیدگی مسئوالن به مطالبات خود شدهاند.

حمله جوانان معترض جویای کار شهرک
طالقانی به مجتمع پتروشیمی امیر کبیر
روز چهارشنبه  1۸خرداد ماه ،علیرغم وجود تعداد زیادی
از جوانان بیکار در سطح شهرستان ماهشهر ،متأسفانه
شرکت ها از افراد غیربومی استفاده می کنند ،و بکارگیری
این نیروها باعث موجی از اعتراضها در شهرستان ماهشهر
شده است .این در شرایطی است که همواره مسئوالن ارشد

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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تجمع کارگران شهرداری شوش در
اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی

روز سهشنبه  17خرداد ماه ،گروهی از کارگران شهرداری
شوش در ادامه پیگیری مطالبات مزدی خود ،به صورت
نمادین با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختمان فرمانداری
درخواست وصول مطالبات خود را داشتند .کارگران به غیر از
 3ماه معوقه مزدی ،مطالباتی از اسفند ماه سال ،1400
طلبکارند .کارگران همچنین به دنبال بازگشت به کار یکی
از همکاران خود هستند .کارگران معترض گفتند :طی یک
ماه گذشته برای پیگیری مطالبات صنفی خود به چند نهاد
دولتی و غیردولتی مراجعه کردیم اما هنوز اتفاقی نیفتاده
است .در حال حاضر وضعیت مالی کارگران مناسب نیست و
آنها از تامین معاش خود ناتوان شدهاند و انتظارمان این است
که مسئوالن استانی به این مساله ورود کنند.

نکردهاند .جدا از مسئله به تاخیر افتادن چندین ماهه دستمزد
کارگران این کارخانه در قزوین ،از ابتدای سال جاری تولید
در این واحد متوقف شده ،کارگران کاری برای انجام ندارند.
کارگران معترض این واحد تولیدکننده محصوالت شوینده و
بهداشتی اعالم کردند :در مرحله نخست به دنبال از سر
گیری فعالیت محل کارمان هستیم چرا که شرایط تولید در
این کارخانه به دلیل بهرهمندبودن از پیشرفتهترین دستگاهها
و تجهیزات فراهم است و از اینکه چرا کارفرما هیچ تولیدی
را بعد از چندین ماه آغاز نمیکند ،سوالی است که هنوز بی
پاسخ مانده .کارگران معترض بارها برای مشخص شدن
وضعیت کارخانه به مسئوالن مراجعه کردهاند .اما تاکنون
نتیجهای نگرفتهاند .در تجمع امروز شنبه  ۲1خرداد ماه،
برخی مسئوالن اداره کار و نیروهای پلیس هم حضور
داشتند.

اعتراض کارگران قرارداد موقتِ جهاد
کشاورزی برای افزایش ده درصدیِ حقوق

بحران گسترده آب در روستاهای استان
خراسان و نارضایتی مردم زحمتکش
بر اساس گزارشی به تاریخ دوشنبه  13تیر ماه ،روستای
خوانشرف با جمعیتی بالغ بر  ۹۵0خانواری بیش از یک هفته
است که با بحران کمبود آب روبروست و این وضعیت
همچنین در شهرک  4۵0خانواری این روستا با تنش
شدیدی مواجه است .مردم میگویند هیچکس رسیدگی
نمیکند .اما همه میگویند در مرحله رسیدگی است .با تانکر
آب میآید که آنهم گاهی هست و گاهی نه و آب تانکری
هم که میآید قابل خوردن نیست .یکی از اهالی میگوید:
مشکل بیآبی اینجا از سال  7۸شروع شده است و مسئولین
دولتی چندین بار قول دادند که آنرا درست کنند اما در عمل
خبری نشد.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه
تولی پرس قزوین
روز شنبه  ۲1خرداد ماه ،حدود  300نفر از کارگران شرکت
تولیدی تولی پرس قزوین که از شرکتهای زیرمجموعه
هلدینگ داروگر می باشد ،در محوطه این کارخانه تجمع
کردند .کارگران معترض گفتند :مطالبات مزدی کارگران
شاغل در واحد تولی پرس قزوین با احتساب خرداد ماه  3ماه
به تاخیر افتاده است ،درعین حال کارگران واحد بستهبندی
البرز که یک مجموعه مجزا در محوطه شرکت تولی پرس
قزوین است ،مطالبات خود را از ابتدای اسفند ماه دریافت

روز شنبه  ۲1خرداد ماه ،کارگران قرارداد موقتِ جهاد
کشاورزی ،نسبت به افزایش ده درصدیِ حقوق خود اعتراض
کردند .کارگران معترض با اشاره به مشکالتِ معیشتیِ خود
گفتند :تصمیم دولت برای افزایش ده درصدیِ حقوق
کارگران دولت مشکالتی را برای آنها ایجاد کرده و با توجه
به افزایشِ سرسامآور نرخ تورم ،این میزانِ افزایش حقوق
کفافِ حداقل هزینهی زندگی را نمیدهد .یکی دانستنِ
وضعیتِ کارکنانِ بخش دولتی با کارگران دولتیِ زیر نظرِ
صندوق تامین اجتماعی عینِ بیعدالتی و خالف قانون است.
کارگران معترض همچنین در نامهای از شورایعالی کار
خواستارِ پیگیریِ این موضوع شدند .در بخشهایی از این
نامه آمده است :کارگران از شورایعالی کار انتظارِ دفاع از
حقوق خود را دارند .حقوق و دستمزد کارگران مانند هر سال
و مطابق با قانون میبایست طبق مصوبهی شورایعالی کار
افزایش پیدا کند .لذا کارگران وزارت جهادکشاورزی همصدا
و همسو با سایر کارگران بخش دولتی خواستار ابطال
بخشنامه دولت و اجرای مصوبه شورایعالی کار هستند.

شماره  ،102پانزدهُم تیر 1401
کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع
مس سونگون دست به اعتصاب زدند

روز یکشنبه  ۲۲خرداد ماه ،کارگران شرکتهای پیمانکاری
آجین ،نوآوران ،اولنگ و تأمین نیرو در اعتراض به عدم
تحقق خواستههایشان دست به اعتصاب زدند .کارگران
معترض که سال  1400نیز با مطالبهی افزایش دستمزد و
اجرای طرح طبقهبندی مشاغل چندین بار دست به اعتصاب
زده بودند ،با وعدهی اجرای طبقهبندی از اول سال 1401
به اعتراضاتشان خاتمه داده بودند که با خُلف وعدهی
کارفرما و پیمانکاران امروز مجدداً اعتراضشان را از سر
گرفتند .کارگران شرکتهای پیمانکاری حدود شش ماه
است که قراردادهای جدید هم برایشان منعقد نشده است
و مدیران شرکتها و مجتمع اعالم کرده بودند که دستمزدها
بر مبنای اجرای واقعی طبقهبندی مشاغل واریز خواهد شد
که پس از واریز حقوق ،تفاوت بسیار زیادی نسبت به
نرخهای اعالمی وجود داشت .الزم به ذکر است که سیاست
مدیریت مجتمع به شکلی بوده که کارگران شرکتهای
مختلف هم به صورت یکسان حقوق دریافت نکنند تا مانع
از اتحاد آنها برای دست زدن به اعتراض گردند.

اعتصاب کارگران پروژه ای صنعت نفت در
عسلویه و پتروپاالیش کنگان
روز شنبه  ۲۸خرداد ماه ،شماری از کارگران داربست بند
شاغل در پتروپاالیش کنگان و همچنین فاز  ۹و  10میدان
نفتی عسلویه ،در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،
دست به اعتصاب زده و از ادامه روند فعالیت خود امتناع
کردند .کارگران معترض خواهان افزایش دستمزد به میزان
مطلوب و بهره مند بودن از ماهیانه  10روز استراحت به
میزان  ۲0روز کار و فعالیت هستند.

تجمع رانندگان بازنشسته خطوط بی آرتی
روز یکشنبه  ۲۲خرداد ماه ،رانندگان بازنشسته خطوط بی
آرتی در اعتراض به عدم واریزی حق بیمه سخت و زیان آور
و عدم پرداخت کامل حق سنوات خود ،در مقابل سامانه 3
اتوبوسرانی شرکت واحد تهران دست به تجمع اعتراضی
زدند.

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
می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب
وارده به مرگ طرف مقابل منجر خواهد شد ،آنگاه عمل او را
قتل عمد می نامیم .هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان

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

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

چریکهای فدائی خلق ایران

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

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقۀ کارگر!

