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مرگ بر جمهوری اسالمی!

تعلیق  ۴کارگر رسمی کارخانه پوشینه بافت

در باره زندگی رفیق شهید

قزوین بدلیل مخالفت با عقد

محمد رضا کامیابی

قرارداد موقت

سرسخن:
فاجعه آبادان ،آینۀ تمامی نمای
رژیم جمهوری اسالمی
فرو ریختن یکی از برج های دوقلوی “متروپل” در آبادان
که باعث مرگ تعداد زیادی از کارگران و کسانی گشت که
در آن محل کار می کردند را می توان به مثابه آینهای دید
که همه جنایت و رذالت جمهوری اسالمی را در خود منعکس
و در معرض دید همگان قرار داد .از دوم خرداد ماه که یکی
از برج های دوقلوی "متروپل" بر سر کارگران مشغول کار
فروریخت و تعداد زیادی از کارگران و مردم جان باختند
نزدیک به دو هفته می گذرد .اما در طی این مدت طوالنی
جمهوری اسالمی اقدام مهمی جهت آوار برداری برای نجات
جان کارگران و مردمی که زیر آوار مانده اند از خود نشان
نداده است و این کارگران و مردم آبادان هستند که با
کمترین امکانات آنهم در شرایط کار شکنیهای مسئولین
دولتی با ابتدائی ترین وسایل به کمک زیر آوار ماندگان
شتافته و به این امر مشغولند .با این همه در حالیکه هنوز
مردم آبادان فریاد می زنند که خیلی از کسانی که زیر آوار
مانده اند پیدا نشده اند و هنوز هم زیر آوار قرار دارند ،اما
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
اعالم کرد که "به دستور وزیر کشور ،جستجو تا حدودی
تمام شده است".
از همان روزی که این فاجعه رخ داد جمهوری اسالمی به
جای فرستادن نیروی نجات برای کمک به مردمی که زیر
آوار مانده بودند نیروهای سرکوب خود را به این شهر و محل
حادثه گسیل داشت .همین واقعیت خود به روشنی گویای
ماهیت ضد مردمی سردمداران حاکم بر کشور می باشد،
امری که نشان می دهد خود سردمداران جمهوری اسالمی
از هر کسی بهتر می دانند که به دلیل شدت فشارهای وارده
به توده ها حتی حوادث طبیعی چون زلزله هم به معضلی
بدل شده که خشم مردم ستمدیده را متوجه حکومت می
سازد در نتیجۀ همین فشارهای طاقت فرساست که "حادثه"
اینچنینی که بیانگر عمق و رواج گسترده فساد در دستگاه
جمهوری اسالمی است آتش خشم کارگران و مردم محروم
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آبادان را شعله ور تر خواهد ساخت.

روز دوشنبه  ۲خرداد ماه ،تعدادی از کارگران سابق کارخانه
پوشینه بافت قزوین گفتند :شرکت پوشینه بافت پس از
سالها فعالیت ،در سال  ۹۸توسط شرکت بهمن دیزل
خریداری و در مجموعهی این شرکت قرار گرفت و کارگران
این شرکت که حدود  ۲۰کارگر قراردادی و  ۴کارگر رسمی
بودند ،به شرکت جدید منتقل شدند .اما از قرار معلوم مالک
جدید از اجرای مادهی  ۱۲قانون کار برای چهار نفر از
کارگران دائمی سر باز میزند و از ورود آنها به محل کار
جدید خوداری نمود .این  ۴کارگر سال  ۱۴۰۰برای رسیدن
به حق قانونی خود به اداره کار شهرستان البرز در استان
قزوین شکایت کردند ،در نهایت با رای اداره کار هر چند این
 ۴کارگر به محل کار خود بازگردانده شدند اما به آنها
فعالیت شغلی در محل کار جدید داده نمیشود و آنها حقوق
حداقلی خود را هر  ۶ماه یکبار با طرح شکایت از مراجع
قانونی دریافت میکنند و در حال حاضر نیز  ۷ماه از آخرین
دریافتی آنها میگذرد .چرا یک کارگر رسمی یا غیر رسمی
بعد از  ۲۰تا  ۲۵سال سابقه کار باید برای قراردادی شدن
تحت فشار قرار بگیرد؟

اعتصاب کارگران کشت و صنعت کارون

صبح روز یکشنبه  ۱۵خردادماه ،کارگران کشت و صنعت
کارون در اعتراض به پایین بودن حقوقهای خود دست به
اعتصاب زدند .این کارگران با راهپیمایی در مسیر کارخانه،
خواهان اجرای قانون همسانسازی حقوقها شدند .اعتصاب
کارگران کشت و صنعت کارون در ادامه اعتصابهای قبلی
این واحد صنعتی است .کارگران کشت و صنعت از سال
پیش بارها برای احقاق حقوق و مطالبات خود دست به
حرکتهای اعتراضی زدهاند .این کارگران در هفته دوم
اردیبهشتماه امسال نیز  ۲روز اعتصاب کردند .همچنین در
روزهای  ۱۱و  ۱۲خرداد نیز دست به اعتصاب زدند .اما
تاکنون هیچ پاسخی از طرف مسئولین این شرکت به آنها
داده نشده است.

چریک فدائی خلق رفیق محمد رضا کامیابی در  ۲۹فروردین
ماه  ۱3۵۵در جریان یک درگیری در منطقه "آب منگل"
تهران به شهادت رسید .روزنامه های رژیم روز بعد یعنی 3۰
فروردین خبر این درگیری را منتشر نموده و مذبوحانه آنرا به
عنوان یکی از "موفقیت" هایشان در مبارزه با چریکهای
فدائی خلق ایران تبلیغ نمودند.
رفیق کامیابی دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه صنعتی بود
که در ارتباط با سازمان چریکهای فدائی خلق قرار گرفته و
مدتی در حوالی دانشگاه صنعتی با یک دانشجوی دیگر خانه
ای اجاره کرده بود که در عمل محل آموزش آنها زیر نظر
رفیق مصطفی دقیق همدانی از اعضای سازمان بود .اما
متأسفانه رفیق مصطفی در ششم بهمن  ۱3۵۴در یک
درگیری در تبریز شهید شد .ولی از آنجا که رفیق کامیابی از
شهادت این رفیق به عنوان اولین مسئول مستقیم خویش
مطمئن نبود ،اجباراً مخفی شد.
اما از زندگی مخفی رفیق کامیابی کمتر از سه ماه می
گذشت که وی در یک درگیری قهرمانانه با نیروهای امنیتی
شاه در منطقۀ "آب منگل" به شهادت رسید و خونش را
وثیقه ایمان و آرمانش برای رهائی طبقه کارگر ایران قرار
داد.
در مقطع سال های  ۱3۵۴و  ۱3۵۵دانشگاه صنعتی یکی از
مراکز دانشگاهی بود که سازمان چریکهای فدائی خلق
هواداران بسیاری در آنجا داشت .اساسا با آغاز جنبش
مسلحانه و پخش آثار نظری این جنبش همانند "مبارزه
مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" اثر رفیق مسعود
احمدزاده و " ضرورت مبارزه مسلحانه و ردتئوری بقا" اثر

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!
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حسین عبدالباقی مالک ساختمان دستگیر شده است .اما چند بیشتری -انجامیده است جرم تلقی شده و قابل تعقیب می
فاجعه آبادان ...از صفحه 1
روز بعد و با سفر محسن رضائی به آبادان اعالم شد که باشد.
آنچه در جریان فاجعه فرو ریختن برج متروپل بار دیگر در
نامبرده در جریان ریزش ساختمان کشته شده است! اما نکته بعدی و مهمتر از همه اعتراضات و مبارزاتی بود که به
مقابل چشم مردم قرار گرفت فساد و پارتی بازی نهادینه
کسانی که در جریان رویداد بودند اطالع دادند که اصال در دنبال این فاجعه در خیلی از شهرها و به خصوص در آبادان
شده در این رژیم بود .خیلی زود روشن شد که از مدتها پیش
زمان ریزش ساختمان ،نامبرده در این محل نبوده است .بعداً شکل گرفت .آنهم در شرایطی که نیروهای سرکوبگر
متخصصین و روزنامه نگاران در رابطه با غیر استاندارد بودن
هم گفته شد که وی را در خارج از کشور دیده اند! این جمهوری اسالمی از نیروهای نظامی و انتظامی گرفته تا
برجهای مذکور و امکان ریزش آنها هشدار داده بودند؛ اما به
تالشها مثل صدها مورد دیگر در طول حیات جمهوری سربازان گمنام امام زمان و لباس شخصیها و بسیجیها
علت نفوذ صاحب ساختمان (حسین عبدالباقی) در دستگاه
تمام شهر را تحت کنترل خود در آورده
دولتی و ساخت و پاخت اش با استاندار
نکته بعدی شیوه برخورد جمهوری اسالمی با مسببین فرو ریختن ساختمان بودند .در اعتراض به این جنایت و در
و شهردار ،نهاد های مربوطه هیچ
متروپول آبادان می باشد .دست اندرکاران رژیم ابتدا در اخبار رسمی اعالم کردند همبستگی با مردم آبادان ،کارگران
اقدامی نکرده بودند .بنابراین همانطور
که حسین عبدالباقی مالک ساختمان دستگیر شده است .اما چند روز بعد و با سفر پاالیشگاه آبادان دست به اعتصاب زدند.
که مردم ستمدیده آبادان با اشک و آه
محسن رضائی به آبادان اعالم شد که نامبرده در جریان ریزش ساختمان کشته همچنین در این فاصله در شهرهای
و نفرت در همه جا فریاد زدند این
شده است! اما کسانی که در جریان رویداد بودند اطالع دادند که اصال در زمان آبادان ،اهواز ،امیدیه ،ماهشهر ،بوشه،
مقامات فاسد حکومت هستند که عمال
ریزش ساختمان ،نامبرده در این محل نبوده است .بعداً هم گفته شد که وی را شاهین شهر ،باغ ملک  ،رامهرمز ،دزفول،
باعث بروز چنین فاجعه ای شدند .در
در خارج از کشور دیده اند! این تالشها مثل صدها مورد دیگر در طول حیات یزد و ...تجمعات و اعتراضاتی شکل
گزارشات آمده است که عبدالباقی
گرفت که طی آنها شعار های زیر
مالک "متروپل" به دلیل پارتی هائی
جمهوری اسالمی تنها نشان می دهد که مقامات دولتی چگونه در تالش اند تا
انعکاس یافتند " :مرگ بر دیکتاتور" ،
که در دستگاه حکومتی داشته نه تنها
نورچشمی خود را از جنایتی که انجام داده نجات دهند .در این مورد آنها حتی با
"مرگ بر رئیسی"  "،ننگ ما ،ننگ ما
نکات ایمنی در ساختمانسازی را اصال
داستان سرائی در باره مرگ عبدالباقی نیز ،که هرگز نتوانستند عکسی ار جنازه او
صدا و سیمای ما" " ،این همه سال
رعایت نکرده بلکه به خاطر سودجوئی
به مردم نشان دهند ،قادر نشدند مردم را فریب دهند .این امر برای مردم آبادان
جنایت مرگ بر این والیت" .اما در همه
سه طبقه نیز به طور غیر مجاز بر
گویای آن بود که ادعاهای رژیم داستان سرائی ای بیش نبوده و همگی دروغ این تجمعات اعتراضی نیروی سرکوب
ساختمان برج فاقد اصول ساختمان
محض می باشند.
جمهوری اسالمی با وحشیگری به مقابله
سازی اش افزوده است.
با مردم پرداخت.
البته تحت حاکمیت رژیم فاسد جمهوری اسالمی ساختمان اسالمی تنها نشان می دهد که مقامات دولتی چگونه در
سازی غیر اصولی و بدون رعایت نکات ایمنی با چاشنی تالش اند تا نورچشمی خود را از جنایتی که انجام داده نجات فاجعه فروریزی برج متروپل و انفجار دوبارۀ
رشوه دهی به مقامات حکومتی در این نظام امری عادی و دهند .در این مورد آنها حتی با داستان سرائی در باره مرگ اعتراضات توده ای و شعارهای داده شده در
روتین بوده و صرفا مربوط به آبادان نبوده و نیست .همانطور عبدالباقی نیز ،که هرگز نتوانستند عکسی ار جنازه او به مردم شرایط سلطه اختناق شدید و در حضور نیروهای
که همه شاهد بودند ،به دنبال حادثه دردناک جان دادن نشان دهند ،قادر نشدند مردم را فریب دهند .این امر برای سرکوب که نشان داده اند هیچ ابائی در به گلوله
کارگران و مردمان دیگر در آبادان زیر آوار ساختمان فرو مردم آبادان گویای آن بود که ادعاهای رژیم داستان سرائی بستن مردم ندارند ،همگی یکبار دیگر به
ریخته متروپل ،دبیر کانون سراسری انبوهسازان اعالم نمود ای بیش نبوده و همگی دروغ محض می باشند.
آشکاری نشان دادند که جمهوری اسالمی حافظ
که "در تهران  ۲۰۰ساختمان شبیه متروپل آبادان در حال یک مورد دیگر که بازهم چهره ضدمردمی جمهوری اسالمی
منافع سرمایه داران داخلی و خارجی درایران،
احداث است" و وبسایت "انصاف نیوز" از وجود فهرست را در مقابل دید همگان قرار می دهد برخورد رسانه های
عامل اصلی فقر و فالکت و فجایع گوناکون
 ۱۲۹ساختمان پرخطر در تهران خبر داد و معلوم شد که دولتی در انعکاس رویداد مورد بحث می باشد .بعد از چند
ازسوی مردم شناخته شده و سرنگونی این رژیم
نهادهای امنیتی از سال  ۱3۹۹مانع از انتشار این فهرست روز که دروغ و راست را پخش کردند رئیس صداوسیمای
جمهوری اسالمی اعالم کرد که از مراکز باال به صداوسیما که وجودش با دزدی و فساد و چپاول دسترنج
شدهاند! می بینیم که آنچه در فاجعه ریزش ساختمان متروپل
دستور داده شده است که خبر این فاجعه را خیلی پیگیری کارگران و زحمتکشان تنیده شده است گام اول
در آبادان شاهد بودیم در ابعاد وسیع تری در بقیه نقاط کشور
هم دیده می شود .یعنی ساختن ساختمانی هائی بدون نکند .یا اعالم شد که دادستان جمهوری اسالمی در برای رسیدن به نان و کار و آزادی تلقی می شود.
رعایت نکات ایمنی در ساختمانسازی برای سود هر چه خوزستان ،خبررسانی از متروپل و حوادث آبادان را بر این اساس کارگران و نیرو های انقالبی در
ممنوع اعالم نموده است .این اظهارات این طور به مردم جهت رسیدن به این هدف راهی جز سرنگونی
بیشتر و البته به دلیل نفوذ مالکان آنها در نهادهای دولتی!
نکته بعدی شیوه برخورد جمهوری اسالمی با مسببت و القاء می کند که خبر رسانی در مورد فاجعه اخیر در آبادان رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی
مسببین فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان می باشد .که تاکنون و البته به ادعای مقامات دولتی به مرگ نزدیک ندارند که باید با همه توان و در اشکال مبارزاتی
دست اندرکاران رژیم ابتدا در اخبار رسمی اعالم کردند که به چهل نفر  -و بر اساس گزارشات مردمی ،تعداد خیلی مناسب در این جهت گام بردارند.

جمع جانباختگان حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان به عدد ۴۲
نفر رسیده است!
شامگاه شنبه  ۱۴خرداد ماه ،پیکر یکی دیگر از جانباختگان در زیر آوار برج متروپل کشف و
بیرون کشیده شد .این پیکر در نزدیکی محل کشف دو پیکر کارگران جانباخته منذر مطورى و
منصور تقى پور رؤیت و بیرون کشیده شد .با احتساب پیکر تازه کشف شده ،جمع جانباختگان
پیدا شده طبق آمار رسمی جمهوری اسالمی که تمام حقیقت را بیان نمی کند به عدد  ۴۲رسیده
است.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
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جانبازی آنها شرایط برای انقالب بزرگ مردمی سالهای  ۵۶و  ۵۷آماده تر می شد هر چند
که دیگر آنها نبودند تا ثمره تالش های مبارزاتی و فداکاری های خود را به چشم ببینند .آنها
نبودند تا ببینند که چگونه کارگران و ستمدیدگان یاد و خاطره آنها را پاس می دارند .برای
نمونه در جریان انقالب در بیرجند مردم به پاس فداکاری های رفیق کامیابی نام مدرسه امیر
شوکت علم را به "مدرسه عالی شهید کامیابی" تغییر داده و به این وسیله خاطره این فرزند
راستین خلق را گرامی داشتند.
یاد رفیق محمد رضا کامیابی گرامی و راهش پر رهرو باد!

اخراج  ۵هزار پرستار پس از بحران کرونا

رفیق امیر پرویز پویان که بنیان های فکری این جنبش را تشریح می کردند گرایش
به جنبش مسلحانه در دانشگاه های کشور شدیدا رشد نمود .پخش وسیع این آثار
در دانشگاه ها و استقبال دانشجویان از آنها دانشجویان زیادی را به سوی چریکهای
فدائی خلق جلب نمود .تا آنجا که به دلیل همین گرایش قوی به سازمان در نیمه
اول دهه پنجاه دهها دانشجوی دانشگاه صنعتی به سازمان چریکهای فدائی خلق
پیوستند .رفیق کامیابی به همراه دیگر دانشجویان این دانشگاه تا زمانی که در آنجا
حضور علنی داشتند اعالمیه ها و نشریات سازمان را در دانشگاه پخش کرده و
شرایط وصل دانشجویان هوادار به سازمان را مهیا می کردند.
رژیم شاه فکر می کرد با اعمال زور و نشان دادن خشونت ،خواهد توانست فضای
ترس را در محیط های دانشگاهی اشاعه داده و از پیوستن دانشجویان به جنبش
مسلحانه جلوگیری خواهد کرد .در حالیکه با وجود همه وحشیگری های رژیم
دیکتاتوری شاه ،در نیمه اول دهه پنجاه هر چه از آغاز جنبش مسلحانه می گذشت
و جنبش مسلحانه نفوذ بیشتری در دانشگاه ها پیدا می کرد .در واقع ساواک شاه با
برخوردهای سرکوبگرانه خود با دانشجویان ،نیروی هر چه بیشتری را در اختیار
جنبش مسلحانه می گذاشت .در آن سالها دانشگاه ها به مرکز اشاعه اندیشه های
مارکسیستی که بیان تئوریک آرمانهای طبقه کارگر می باشد بدل شده بودند ،به
گونه ای که خیلی از جوانان با ورود به دانشگاه امکان می یافتند به تئوری انقالبی
دست یافته و در حد اعتقاد و توان خود این آگاهی را هر چه بیشتر اشاعه دهند.
رفیق کامیابی از جمله چنین جوانانی بود که با اینکه از خانواده ای کارگری نبود اما
دل در گرو رهائی کارگران از قید سلطه ستمگران داشت .وی با مطالعه مارکسیسم
و اعتقاد به آن با توجه به شرایط جامعه بر این باور بود که تنها راه رسیدن به آزادی،
راه سازمان دادن و تشکل طبقۀ کارگر ،مبارزه مسلحانه می باشد و به همین دلیل
هم با همه وجود به این راه که پرچمدارش سازمان چریکهای فدائی خلق بود پیوست.
رفیق کامیابی در روستای درخش (از آبادی های شهرستان "درمیان" در ۶۵
کیلومتری بیرجند) در خراسان جنوبی متولد شده بود .او دوران دانش آموزی را در
مشهد و بیرجند طی کرد و سپس دوران دبیرستان را در تهران گذراند .او در دبیرستان
البرز تهران تحصیل کرد .رفیق کامیابی از چنان هوش سرشاری برخوردار بود که
در سال  ۱3۵۱امتحانات کنکور در تهران را با نمرات خیلی باالئی گذراند و نفر اول
برق دانشگاه صنعتی شد .او رفیقی دارای آگاهی مارکسیستی بود که از استعداد
نویسندگی نیز برخوردار بود.
متاسفانه شرایط اختناق و تالش مستمر ساواک برای نابودی نیروهای انقالبی باعث
شد که سال  ۵۵به سالی دردناک برای مبارزین راه آزادی بدل شود و نیرو های
زیادی در درگیری با دشمن به شهادت برسند که رفیق کامیابی از جمله همین رفقا
بود .رفقائی نظیر رفیق کامیابی در شرایطی جان می باختند که با مبارزه و

به گزارش رویداد  ۲۴روز پنجشنیه  ۱۲خرداد ماه ،رئیس کل سازمان نظام پرستاری اظهار
داشت ۵ :هزار پرستار پس از فروکش کردن بحران کرونا اخراج شده اند .در ایام کرونا مسئوالن
تعداد زیادی از پرستاران را به صورت تمدید طرح ،قرارداد موقت و شرکتی جذب کردند ،اما با
فروکش کردن کرونا به تعدیل نیروهای جذب شده پرداختند .وی نیاز مراکز درمانی و
بیمارستانهای کشور به نیروی پرستار را حدود  ۱۰۰هزار نفر عنوان کرد و گفت :بر اساس
گواهیهای صادر شده ماهانه حدود  ۱۰۰تا  ۱۵۰پرستار مهاجرت میکنند .باید شرایط استخدام
آسانتر شود ،تا نیروهای پرستاری تمایل به مهاجرت به خارج از کشور پیدا نکنند.

جان باختن یک کولبر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی
در مناطق مرزی بانه
به گزارش کردپا ،روز شنبه  ۷خرداد ماه ،یک کولبر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در
مناطق مرزی هنگهژال بانه کشته شد.

کشاورزان ماصرم کوهمرهِ سرخیِ شیراز در اثر شلیک گلوله
ساچمهای یگان ویژه زخمی شدند

روز شنبه  ۱۴خردادماه ،ماموران یگان ویژه با یورش به کشاورزان روستای ماصرم واقع در
منطقه کوهمره سرخی شیراز ،آنها را هدف گلولههای ساچمهای قرار دادند .بر اساس این
گزارش ،ماموران اداره آب شیراز با همراهی نیروهای سرکوبگر یگان ویژه ،جهت جمعآوری
پمپهای آب زمینهای کشاورزی به روستای ماصرم یورش بردهاند .این اقدام ماموران با
مقاومت ساکنان روستا روبرو و سبب بروز درگیری شده است که در جریان آن چند تن از
کشاورزان هدف گلوله ساچمهای قرار گرفته و زخمی شدهاند ۲ .نفر از کشاورزان نیز توسط
نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند .اما زخمهای این گلولههای ساچمهای تنها بخش کوچکی از
آنچیزی است که طی سالها بر سر ساکنان کوهمره سرخی آمده است .به واسطهی این اتفاق
می توان نگاهی به الگوی غارت و چپاول در جمهوری اسالمی انداخت .این یورش به اهالی
روستای ماصرم در حالی صورت گرفته که ساکنان این منطقه که از طریق کشاورزی امرار
معاش میکنند ،دارای حقابه هستند .آنها با استفاده از پمپها اقدام به آبیاری محصوالت خود
می کنند .به گفته ساکنان روستا ،این اقدام اداره آب با حمایت گارد ویژه ،سبب خشک شدن
اراضی و محصوالت کشاورزی و بروز مشکالت اقتصادی و معیشتی سختی برای کشاورزان
این روستا میشود.

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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جان باختن یک کارگر آبدار آب و فاضالب
بخش چاروسا در اثر خودسوزی جلوی
ساختمان اداره

قراردادی و هزار و  ۲۰۰کارگر پیمانکاری و  ۲۶۰کارگر
فصلی شاغل هستند.
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تجمع کارگران شرکت صنایع آذرآب

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی زنجان
روز سهشنبه  ۱۰خرداد ماه ،جمعی از بازنشستگان تأمین
اجتماعی زنجان با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل اداره
مدیریت و برنامه ریزی این استان خواستار رسیدگی به
مطالبات خود شدند .از جمله دالیل تجمع این بازنشستگان
اعتراض به عدم تعیین تکلیف افزایش حقوق و مستمری
سال  ۱۴۰۱آنها عنوان شده است .بازنشستگان معترض شعار
می دادند " بازنشسته می میرد ذلت نمی پذیرد" .

ظهر روز دوشنبه  ۲خرداد ماه ،یک نیروی آبدار شاغل در آب
و فاضالب شهری چاروسا ،در مقابل ساختمان اداره اقدام به
خودسوزی کرد .علت این اتفاق ،عدم دریافت به موقع حقوق
بوده است .آبداران این استان در ماه های گذشته هم به دلیل
پرداخت نکردن حقوق ،جلوی استانداری و اداره آبفای استان
تجمع کرده بودند .فرماندار کهگیلویه گفت :این فرد هم
اکنون به بیمارستان دهدشت انتقال داده شد و تحت درمان
است .سوختگی این فرد پنجاه درصد است و قرار است در
صورت نیاز با هلی کوپتر به بیمارستان مجهزتری در شیراز
منتقل شود .اما این کارگر در روز شنبه  ۷خرداد ماه در اثر
شدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست داد.

تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت
کارون شوشتر
روز سهشنبه  ۱۰خرداد ماه ،تعدادی از کارگران مجتمع
کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عملی نشدن
رای انفصال از خدمت مدیرعامل در مقابل در این مجتمع
تجمع اعتراضی برگزار کردند .کارگران گفتند :به دنبال رای
سازمان تعزیرات کشور که در تاریخ  ۲۴اردیبهشت ماه سال
جاری صادر شده است ،مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت
کارون به اتهام امتناع از عرضه شکر در بازار به انفصال از
خدمت محکوم شده است؛ متاسفانه این رای که قطعی و
الزم اجراست ،هنوز عملی نشده است .مطالبات کارگران این
شرکت ،تبدیل وضعیت پرسنل فصلی ،تامین نیرو ،قراردادها
و همچنین همسانسازی حقوق است .قرار بود در آخرین
جلسهای که در محل فرمانداری شهرستان به دنبال اعتراض
کارگران شکل گرفت ،هیاتی برای بررسی مطالبات کارگران
با مقایسهسازی با شرکتهای همتراز و مشابه تشکیل شود
تا کارگران به مطالبات خود برسند که هنوز اجرا نشده است.
در ادامه این اعتراض روز چهارشنبه  ۱۱خرداد ماه ،شماری
از کارگران واحد صنعتی مجتمع نیشکر کارون مقابل
ساختمان اداری کارخانه تجمع کردند .کارگران گفتند :دلیل
اعتراض ما یکی موضوع مطالبات صنفی در خصوص تبدیل
وضعیت و همسانسازی دستمزد است که سالهاست مغفول
مانده و اجرایی نمیشود و دیگری انفصال از خدمت مدیریت
کشت و صنعت کارون از سوی سازمان تعزیرات می باشد.
در مجموعه کشت و صنعت کارون حدود هزار و  ۱۰۰کارگر

تجمع اعتراضی پرستاران در تهران
روز یکشنبه  ۸خرداد ماه ،جمعی از پرستاران شاغل در
تهران به دلیل عدم رسیدگی به مطالباتشان ،در محوطه
سازمان تامین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند .از
جمله خواستههای معترضان ،بازنشستگی بر اساس
بخشنامههای «تجمیع و تنقیع» و اجرای رأی قطعی دیوان
عدالت اداری تامین اجتماعی مبنی بر بازنشستگی با سابقه
کاری  ۲۵سال به علت سختی کار است.

عدم پرداخت معوقات کارگزاران
مخابرات روستایی
روز سهشنبه  ۱۰خرداد ماه ،کارگزاران مخابرات روستایی
کشور اظهار داشتند :با سپری شدن بیش از یک هفته از
خرداد ،شرکت مخابرات ایران هنوز حقوق ماه قبل کارکنان
خود را به بهانه عدم توان در تامین نقدینگی پرداخت نکرده
و همچنان نیروهای خود را در بالتکلیفی قرار داده است.
کارگزاران مخابرات روستایی که گروهی کمدرآمد هستند،
بیشترین فشار را متحمل میشوند بطوریکه زندگی و امرار
معاش آنها در این اوضاع نابسامان اقتصادی مملکت و تورم
بیسابقه با تهدید جدی روبرو شده است.

تجمع کشاورزان بخش بیرانشهر خرم آباد

روزهای سهشنبه  ۱۰و چهارشنبه  ۱۱خرداد ماه ،کارگران
شرکت صنایع آذرآب ،در اعتراض به عدم رسیدگی به
مطالباتشان ،برای  ۲روز متوالی در محوطه این کارخانه
دست به تجمع زدند .یکی از کارگران گفت :ما نسبت به
نداشتن کار در شرکت و معوقات  ۲ماهه اعتراض داریم که
با پیگیری های انجام شده ،حقوق فروردین ماه پرداخت شد.
وی در ادامه می افزاید :در پی این اعتراضات تعدادی از
کارگران عصبانی نسبت به وضعیت شرکت و عملکرد
مدیریت در طول یک سال اخیر که موفق به عقد قرارداد و
جذب کار برای آذرآب نشده بودند ،اقدام به پلمب دفتر
مدیریت کردند.

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در
زنجان و تبریز
روز چهارشنبه  ۱۱خرداد ماه ،شماری از بازنشستگان تأمین
اجتماعی استان زنجان ،برای سومین روز متوالی ،در مقابل
ساختمان استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بازنشستگان معترض نسبت به افزایش حداقلی حقوق خود
در سال جاری معترض هستند و خواهان افزایش ۵۷
درصدی حقوق حداقل بگیران و افزایش  3۸درصدی
دستمزد سایر سطوح طبق مصوبه شورای عالی کار و تأمین
اجتماعی هستند .همزمان ،شورای بازنشستگان ایران از
برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی تبریز
در برابر ساختمان این سازمان ،خبر داد.

تجمع کارگران شهرداری یاسوج در
اعتراض به عدم پرداخت
مطالبات مزدی شان

روز چهارشنبه  ۱۱خرداد ماه ،جمعی از کشاورزان بخش
بیرانشهر خرم آباد واقع در استان لرستان ،در اعتراض به رها
نشدن آب سد ایوشان ،در مقابل ساختمان بخشداری دست
به تجمع زدند .کشاورزان این بخش تاکنون برنج میکاشتند،
اما امسال به دلیل محدودیت کاشت محصوالت آبدوست از
کاشت برنج منع شده اند.

روز یکشنبه یکم خرداد ماه ،کارگران شهرداری یاسوج بعد
از چند ماه معوقات مزدی ،یک تجمع اعتراضی برپا کردند.
کارگران پیمانکاری این مجموعه با  ۱۷تا  ۱۸سال سابقه کار
در مجموع  ۴تا  ۵ماه از مطالبات خود را از کارفرما دریافت
نکردهاند .کارگران شهرداری گفتند :ما خواستار آن هستیم تا
مسئوالن چارهای برای پرداخت دستمزد نیروی کار
شهرداری یاسوج بیاندیشند ،انتظار داشتیم مسئوالن
شهرستانی و اعضای شورای شهر یاسوج در حمایت از
کارگران شهرداری به موضوع مشکالت آنان ورود میکردند
تا همه مطالبات کارگران پرداخت شود.

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!

ماهنامه کارگری
عدم پرداخت دستکم  ۲ماه مزد کارگران
کارخانه شرکت کمباینسازی سهند تبریز
به گزارش روز سهشنبه  ۱۰خرداد ماه ،کارگران کارخانه
شرکت کمباینسازی سهند تبریز از ابتدای سال جاری
دستمزدی نگرفتهاند .این واحد تولیدی پیش از سال ۹۰
حدود  ۵۰۰کارگر شاغل داشت اما با افزایش تدریجی
مشکالت مالی کارخانه از تعداد کارگران کاسته شد؛ به
طوری که اکنون تنها حدود  ۵۰تا  ۵۵کارگر در این واحد
صنعتی مشغول کارند .در حال حاضر این کارخانه که سالها
به تولید کمباین مشغول بوده ،به بلبرینگسازی مبدل شده
است .مدتهاست کارفرما فیش حقوق فروردین ماه کارگران
را صادر کرده اما از پرداخت حقوق خبری نیست .محصوالت
تولیدی این کارخانه همچنان خریداران خود را دارد در
صورتی که بازاریابی و مدیریت شود و تولیدی صورت بگیرد.

تجمع بازنشستگان رشت در اعتراض به
عدم افزایش حقوق

روز چهارشنبه  ۱۱خرداد ماه ،بازنشستگان تأمین اجتماعی
استان گیالن نیز در مقابل ساختمان هسته گزینش این
استان واقع در رشت ،دست به تجمع زده اند .بازنشستگان
گفتند :دولت نه تنها بدهی خود به تامین اجتماعی را
نمیپردازد ،بلکه افزایش حقوق بازنشستگان را فریز کرده
است.
حقوق ما بر مبنای فروردین سال قبل پرداخت میشود ،در
حالیکه هزینههای زندگی در این مدت چند برابر شده است.
چگونه باید با حقوق سال قبل زندگی کنیم .بازنشستگان
معترض از هیات دولت درخواست کردند در جلسه امروز
چهارشنبه افزایش مستمری بازنشستگان را به تصویب
برساند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین
اجتماعی در تبریز
روز یکشنبه  ۸خرداد ماه ،بازنشستگان تامین اجتماعی تبریز
همانند دیگر استانها ،بنابر سنت یکشنبههای اعتراضی
مقابل سازمان تامین اجتماعی دست به تجمع اعتراضی زدند.
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به
سطح پایین حقوق و مستمریها  ،مشکالت بیمه تکمیلی و
شرایط بد معیشتی معترض هستند .از جمله خواستههای
بازنشستگان تأمین اجتماعی ،اجرای کامل قانون
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همسانسازی و برخورداری از بیمه جامع و کارآمد مطابق
ماده  ۵۴قانون تأمین اجتماعی است.

تجمع بازنشستگان و کارکنان شرکت
مخابرات زنجان
روز چهارشنبه  ۱۱خرداد ماه ،جمعی از بازنشستگان و
کارکنان شرکت مخابرات زنجان ،در اعتراض به عدم
رسیدگی به مطالباتشان ،در مقابل دفتر مدیریت این شرکت
دست به تجمع زدند.

تجمعات اعتراضی کارگران خدماتی و
فضای سبز شهرداری شوش
روز شنبه  ۷خرداد ماه ،جمعی از کارگران خدماتی و فضای
سبز شهرداری شوش گفتند :مهمترین موضوع در شهرداری
شوش که باعث تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران
شده است ،مربوط به کمبود منابع مالی شهرداری میشود
که باعث شده صورت وضعیتهای مالی پیمانکاران به موقع
پرداخت نشود .بعد از اعتراض  ۲هفته ای کارگران در
اردیبهشت ماه ،برخی مدیران شهری وعده داده بودند بخشی
از معوقات مزدی کارگران را تا  ۲هفته آینده پرداخت میکنند
و منابع مالی آن هم در حال تامین است .در حال حاضر
کارگران شهرداری شوش  ۴ماه مطالبات معوقه دارند که این
موضوع آنها را در شرایط سخت مالی قرار داده است.
بخشی از این مطالبات مربوط به تهدید امنیت شغلی است.
مسئوالن شهری بهجای تامین منابع مالی پرداخت حقوق
های عقب افتاده ،به اعتراضات کارگران اشکال وارد
میکنند.

راهپیمایی اعتراضی هفتگی بازنشستگان
تامین اجتماعی استان خوزستان
روز یکشنبه یکم خردادماه ،بازنشستگان تامین اجتماعی
اهواز همانند دیگر استانها ،بنا بر سنت "یکشنبههای
اعتراضی" مقابل سازمان تامین اجتماعی دست به تجمع
اعتراضی زدند .بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین
اجتماعی نسبت به سطح پایین حقوق و مستمریها ،
مشکالت بیمه تکمیلی و شرایط بد معیشتی معترض می
باشند .آنها خواستار اجرای کامل قانون همسانسازی و
برخورداری از بیمه جامع و کارآمد مطابق ماده  ۵۴قانون
تأمین اجتماعی هستند .

ادامه اعتصاب رانندگان اسنپ و پیک
موتوری اسنپ فود
روز دوشنبه  ۲خرداد ماه ،رانندگان اسنپ در اعتراض به
دستمزد پایین و همچنین نداشتن امنیت شغلی و سختی
معیشت که جمهوری اسالمی ترتیب داده و همه مردم را در
بر گرفته است ،دست به اعتصاب زدند.

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!
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تجمع کارکنان مخابرات منطقه ای ایالم در
محل ساختمان مرکزی مخابرات این شهر
روز چهارشنبه  ۱۱خردادماه ،جمعی از کارکنان مخابرات
منطقه ای ایالم در محل ساختمان مرکزی مخابرات در شهر
ایالم تجمع کردند .تجمع این کارکنان در اعتراض به عدم
پرداخت معوقات مزدی و همچنین مشکالت معیشتی آنها
صورت گرفته است.

جان باختن  3کارگر و مصدومیت  ۵کارگر
دیگر در شهرضا
به گزارش مهر ،روز پنجشنبه  ۵خرداد ماه ،در اثر تجمع گاز
در مخزن فاضالب کارخانه مقواسازی پانولی در شهرک
صنعتی سپهرآباد در شهرستان شهرضا 3 ،کارگر مرد جان
خود را از دست دادند و  ۴کارگر  ۲۰تا  ۴۰ساله و یک کارگر
زن  ۲۰ساله نیز در جریان این گازگرفتگی مصدوم شدند.

تجمع اهالی روستای نیکدشت شهرستان
بشاگرد در مقابل فرمانداری
به گزارش کمپین فعالین بلوچ ،روز پنجشنیه  ۱۲خرداد ماه،
تعدادی از اهالی روستای نیکدشت شهرستان بشاگرد به
دلیل عدم رسیدگی مسئولین به مشکالت اولیه این روستا
در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند .معترضین
به وضعیت جاده نیکدشت ،نبود امکانات در مدرسه و فقدان
سیلندر گاز اعتراض داشتند.

تجمع اعتراضی کارگران قراردادی وزارت
نفت در مقابل ساختمان وزارتخانه
صبح روز چهارشنبه  ۴خرداد ماه ،جمعی از کارگران مدت
موقت وزارت نفت در مقابل این وزارتخانه در اعتراض به
وضعیت قراردادی و حقوقی خود تجمع کردند .کارگران
معترض که شروع مشکل خود را از زمان حذف پیمانکار و
تغییر وضعیت قراردادی از کارگر پیمانکاری به نیروی قرارداد
مستقیم معرفی میکنند ،مدعی هستند با وجود وضعیت
شغلی کارگری و داشتن رده حقوقی کارگری ،اکنون مشمول
حقوق کارمندی بوده و در زمینه افزایش حقوق بهجای ۵۷.۴
و  3۸درصد ،مشمول افزایش حقوقی  ۱۰درصدی شدهاند و
عیدی آنان نیز کارگری ( ۲برابر حقوق یکماه) منظور نشده
است .بر اساس این گزارش ،کارگران معترض با انواعی از
قراردادها شامل مدت موقت ،مدت معین ،پیمانکاری ،دستور
کاری ،کارگر رسمی ،کارمند رسمی و مشاور در مجموعه
کاری خود حضور دارند .یکی از موارد مورد اشاره کارگران
اصالحاتیست که در چند سال گذشته برای گروهی از
نیروها انجام پذیرفته که بر اساس آن ،گروهی از کارگران با
عنوان «نیروهای مدت موقت» از نیروهای رسمی و شرکتی
منفک شده و این تفکیک؛ سرمنشاء مشکالتی برای این
گروه بوده است.
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ماهنامه کارگری
تجمعات اعتراضی در تعدادی از شهرها در

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین

پی فرو ریختن برج متروپل

اجتماعی در قزوین و مشهد
روز یکشنبه  ۸خرداد ماه ،بازنشستگان و مستمریبگیران
تامین اجتماعی قزوین و مشهد همانند دیگر استانها ،بنابر
سنت یکشنبههای اعتراضی مقابل سازمان تامین اجتماعی
دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع کشاورزان معترض در مقابل درب
استانداری لرستان
روز جمعه  ۶خرداد ماه ،در پنجمین روز حادثه فروریختن برج
متروپل در آبادان ،مردم معترض در برخی از شهرهای ایران
از جمله آبادان ،اهواز و شاهین شهر به خیابان ها آمده و با
سر دادن شعارهایی ضمن حمایت از مردم آبادان ،دست به
اعتراض زدند .این تجمعات در برخی موارد با حضور گسترده
نیروی انتظامی به خشونت کشیده شده است .در تعدادی از
شهرها از جمله آبادان ،شاهین شهر و اهواز مردم معترض با
سردادن شعارهایی از جمله " سوریه رو رها کن ،فکری به
حال ما کن " " ،توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه "
از مردم آبادان حمایت کردند .در جریان این اعتراضات
ماموران دستکم به سوی معترضین در آبادان گاز اشک آور
شلیک کرده و در شهرهای اهواز و شاهین شهر به مردم
معترض حمله کرده اند .در شماری از شهرها از جمله
رامهرمز ،یزد و باغ ملک نیز تجمعاتی به شکل عزاداری و
روشن کردن شمع در حمایت از مردم آبادان و به یاد
جانباختگان این حادثه برگزار شده است.

عدم پرداخت  3ماه دستمزد کارگران
کارخانه کیش چوب
روز چهارشنبه  ۴خرداد ماه ،کارگران کارخانه کیش چوب
واقع در جزیره کیش گفتند :کارفرما به بهانه کمبود نقدینگی
و نبود منابع مالی  3 ،ماه دستمزد و عیدی و پاداش
سال ۱۴۰۰ما را پرداخت نکرده است .سوابق کاری هر یک
از کارگران به صورت میانگین به  ۱۰تا  ۱۵سال میرسد.
فعالیت کارخانه با مالکان اصلی آن از مهرماه سال ۱۴۰۰
آغاز شده است .شرایط کارفرمای قبلی برای کار طوری بود
که کارگران قدیمی با شرایط سختی که کارفرمای جدید
برای آنها ایجاد کرد حاضر به همکاری با وی نشدند و
حدود  ۶۰تا  ۷۰کارگر به مرور محل کار خود را ترک کردند.
در حال حاضر حدود  ۸۰کارگر در این کارخانه مشغول کارند
که اکثرا از شهرها و نقاط مختلف کشور دور از خانوادههای
خود برای کار به جریزه کیش مهاجرت کردهاند و در شرایطی
مطالباتمان با تاخیر چند ماهه پرداخت میشود که کارفرما
به حدود  ۵۰کارگری که شبها در کمپ کارگران اقامت
دارند ،صبحانه و شام نمیدهد .جدا از تاخیر در پرداخت
حقوق ،نداشتن یک نسخه از قرارداد کار و مشکالتی که در
زمینه حق مرخصی و بیمه داریم ،گرفتاریهای ما را
دوچندان کرده است.

روز شنبه  ۷خرداد ماه ،شماری از کشاورزان معترض در
مقابل درب استانداری لرستان واقع در خرمآباد ،در اعتراض
به عدم تامین حقآبه دست به تجمع زدند .طی سال های
اخیر خشکسالی در کشور مشکالتی را برای شهروندان علی
الخصوص کشاورزان و باغداران بوجود آورده است .در این
میان عدم مدیریت صحیح بارشهای حداقلی توسط
مسئوالن و نهادهای متولی و هدر رفت قابل توجه این میزان
ناچیز در سایه عواملی چون بیکفایتی افراد ذی ربط،
فرسودگی خطوط انتقال آب ،تاسیس معادن متعدد و…
منجر به اعمال محدودیتهای شدید و در مواردی
محرومیت شهروندان از جمله کشاورزان از برخورداری آب
مصرفی شده است؛ امری که مدتهاست اعتراض این قشر
از جامعه را در پی داشته است.

بالتکلیفی کارگران ایران مایه تبریز
درخصوص وضعیتِ این کارخانه
روز یکشنبه یکم خرداد ماه ،کارگران شرکت ایران مایه
تبریز ،که به دلیلِ تعطیلیِ کارخانه حدود یک سال بالتکلیف
هستند ،از نقضِ آرای خود در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت
اداری خبر دادند .بر اساس این گزارش ،کارگران شرکت
ایران مایه تبریز بعد از تعطیلیِ کارخانه به اداره کار شکایت
کردند و طبق رأی اداره کار توانستند برای  ۶ماهه اول ایام
بیکاری خود حقالسعی بگیرند .با توجه به اینکه وضعیتِ
کارگران بعد از گذشت  ۶ماه همچنان مشخص نشده و
وضعیتِ کارخانه نیز بالتکلیف ماند ،کارگران برای  ۶ماههی
دوم درخواست دریافت حقالسعی کردند .اما اینبار اداره کار
به استناد اینکه شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری ،آرای
اداره کار برای پرداخت حق السعیِ  ۶ماهه اول را باطل کرده
است از پذیرش درخواست کارگران خودداری کردند.
کارگران معترض میگویند :ما از اداره کار خواستیم به استناد
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ماده  ۷۹دیوان عدالت اداری به آراء تجدیدنظر دیوان شکایت
کند اما اداره کار میگوید کارگران به عنوان شخص ثالث
وکیل بگیرند و شکایت کنند این درحالیست که کارگران
بدون درآمد توان مالی کافی ندارند .کارگران ایران مایه
همچنین درخصوص وضعیتِ کارخانه میگویند :به گفتهی
استانداری برای کارخانه خریدار معرفی شده اما سرمایهگذار
خارجی تعلل میکند .مسئولین به این دلیل که نمیتوان به
سرمایهگذار خارجی فشار وارد کرد ،اقدام موثری برای تعیین
تکلیف وضعیت کارخانه انجام نمیدهند .اداره کار ما را به
تسویه حساب با کارخانه و گرفتنِ بیمه بیکاری دعوت
میکند در حالیکه ما بیش از یک دهه در کارخانه ایران مایه
کار کردیم و حاضر نیستیم از حق کار در این کارخانه
بگذریم .کارخانهی ایران مایه تبریز در سال  ۱3۸۷به یک
شرکت ترکیهای  -فرانسوی واگذار شد اما این کارخانه اوایل
سال  ۱۴۰۰به بهانهی ضررده بودن ،رو به تعطیلی رفت و
کارفرما با  ۱۵۰نفر از کارگران که هر کدام سابقهی باالی
 ۱۰تا  ۱۵سال داشتند ،تسویه حساب کرد .از این تعداد ۲۸نفر
از کارگران از امضای برگهی تسویه امتناع کردند و با طرح
شکایت در اداره کار تبریز و با همکاری فرمانداری و
مصوبهی کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان تبریز،
حکم بازگشت به کار برایشان صادر شد .با این وجود مدیران
کارخانه از ورود این کارگران به کارخانه امتناع کردند .در این
شرایط کارخانهی بزرگی مثل ایران مایه به خواستِ یک
سرمایهگذارِ خارجی تعطیل است.

اعتراض کارگران به عدم بازگشایی
کارخانه آجر ماشینی گنبد بعد از  ۸ماه
روز یکشنبه یکم خرداد ماه ،یکی از کارگران کارخانه تعطیل
شدهِ کارخانه آجر ماشینی گنبد گفت :کارخانه آجر گنبد که
در محور جاده آزادشهر به مینودشت استان گلستان فعالیت
میکرد ،هر چندسال یکبار به دلیل بدهی حدود  3میلیاردی
به شرکت گاز چندماه تعطیل میشد .از شهریور ماه سال
 ،۱۴۰۰حدود  ۵۰کارگر با سوابق کار  ۱۵تا ۲۰ساله بیکار
شده اند .کارگران باسابقه این کارخانه به جز  ۶تا  ۷نفر از
دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم هستند .در حال حاضر
به جز تعداد کمی کارگران که برای خود شغل موقت پیدا
کردهاند ،سایر کارگران قدیمی کارخانه که همچنان دوران
بیکاری خود را سپری میکنند ،برای امرار معاش خود با
مشکل روبرو هستند.

جان باختن یک کارگر معدن زغال سنگ
پرورده شرقی در طبس در اثر ریزش سنگ
بامداد روز سه شنبه  ۱۰خرداد ماه ،یک کارگر شاغل در
معدن زغال سنگ پرورده شرقی در طبس در اثر ریزش
سنگ جان خود را از دست داد .کارگر جان باخته که از
کارگران غیربومی شرکت پیمانکاری ممرادکو بود ،در زمان
حادثه  3۹سال داشت ،اهل و ساکن شهر مینودشت استان
گلستان بود.

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

ماهنامه کارگری
تجمع خانواده کارگر بازداشت شده در
مقابل اداره اطالعات سنندج

7
پرداخت شد ولی خبری از راهاندازی کارخانه نبود تا اینکه
کارخانه در سال  ۹۱رسماً تعطیل شد .نهادهای دولتی و
خصوصی نیز از کارخانه مخابرات راه دور طلبکار هستند.
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ندارد و فقط به عنوان یک واسطه عمل کرده و
دستمزدکارگران را از شرکت اصلی دریافت و با کسر مبالغی
به حساب کارگران واریز میکند .کارگران گفتند :از
قراردادهای موقت خود با پیمانکار خسته شدهایم .

تجمع اعتراضی کارگران معدن زغال سنگ
گلندرود

بازنشستگان کارگری خواستار تصویب
افزایش مستمریها در هیات دولت شدند

روز شنبه  3۱اردیبهشت ماه ،خانواده علی صالحی ،کارگری
که توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی بازداشت شده است ،در
اعتراض به بیاطالعی از وضعیت او مقابل ساختمان اداره
اطالعات شهرستان سنندج تجمع برپا کرده و خواهان
پاسخگویی مسئوالن درباره سرنوشت وی شدند .صالحی در
حالی که با بیکاری و معضالت اقتصادی مواجه بوده ،روز
شنبه  ۲۴اردیبهشت ماه ،توسط ماموران امنیتی بازداشت
شده است .وی از مشکالت جسمانی مانند بیماری قلبی رنج
میبرد و همین امر موجب افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان
این کارگر درباره وضعیت سالمتی او شده است.

عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران
شهرداری اهر
به گزارش روز یکشنبه یکم خرداد ماه ،جمعی از کارگران
مجموعه شهرداری در استان آذربایجان شرقی دستکم ۲
ماه دستمزد پرداخت نشده ،دارند .کارگران معترض می
گویند :تعدادی از همکاران هنوز حقوق اسفند خود را هم
دریافت نکردهاند .توقع داریم مسئوالن شهرداری اهر به
مساله معیشت و پرداخت دستمزد کارگران مجموعه خود
رسیدگی کنند.

کارگران سابق کارخانه مخابرات راه
دورخواستار رسیدگی به وضعیت مطالبات
خود شدند
روز دوشنبه  ۲۶اردیبهشت ماه ،کارگران بازنشسته کارخانه
مخابرات راه دور در استان فارس ،گفتند :در حال حاضر حدود
 ۱3۰۰نفر از کارگران کارخانه مخابرات راه دور که سالهاست
فعالیت شغلی خود را از دست داده و بازنشسته شدهاند ،در
انتظار بازگشایی کارخانه و دریافت مطالبات سنواتی خود
ازسوی مسئوالن هستند .اگر دولت و نهادهای قضایی از
بازگشایی این کارخانه تولید محصوالت هوشمند مخابراتی
حمایت کنند ،ضمن ایجاد اشتغال کارگران جویای کار
متخصص ،آنها میتوانند به مطالبات بازنشستگی خود
برسند .پس از ورشکستگی مالک بخش خصوصی اول
کارخانه که سال  ۸3به وی واگذار شده بود ،این واحد تحت
پوشش هیئت حمایت از صنایع قرار گرفت و در چندین نوبت
بخشی از بدهیهای بانکی کارخانه و مطالبات کارگران

روز یکشنبه یکم خرداد ماه ،بازنشستگان کارگری رشت،
کرمانشاه و خوزستان خواستار تصویب افزایش مستمریها
مطابق مصوبهی شورایعالی کار در هیات دولت شدند.
بازنشستگان در عین حال ،خواستار پرداخت بدهیهای دولت
به سازمان تامین اجتماعی و پایبندی به قانون شدند.

روز شنبه  ۱۷اردیبهشت ماه ،شماری از کارگران معدن
زغال سنگ البرز گلندورد در استان مازندران مقابل ساختمان
تهیه و تولید در تهران تجمع کردند .کارگران می گویند:
شرکت تهیه تولید مواد معدنی ،مجتمع زغال سنگ گلندرود
را با حدود  3۰کارگر از تاریخ یکم آذر ماه  ۱۴۰۰به یک
پیمانکار بخش خصوصی واگذار کرده است .به ما گفته شده
اگر قرارداد پیشنهادی پیمانکار را امضاء نکنیم ،باید محل
کار خود را ترک کنیم .حضور پیمانکاران باعث از بین رفتنِ
امنیت شغلی کارگران شده به طوری که نمیتوانند برای
شغل خود آیندهای متصور شوند .پیمانکار به راحتی میتواند
کارگر را اخراج کند ،حقوق کارگر را نیز نپردازد و کسی
نمیتواند جلوی او بایستد.

عدم پرداخت  ۲ماه حقوق کارگر خدماتی
و فضای سبز شهرداری شهرستان فسا
روز دوشنبه  ۲خرداد ماه ،کارگری در شهرداری فسا گفت:
کارگرانی که تحت مسئولیت  ۲شرکت پیمانکاری در نقاط
مختلف شهر فسا به کارهای خدماتی و فضای سبز مشغولند،
حقوق فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری را دریافت
نکردهاند .آخرین حقوقی که دریافت کردهایم مربوط به اسفند
ماه سال  ۱۴۰۰است و آنهم با تاخیر در  ۱۵فروردین ماه
سال جاری پرداخت شد .نمیتوانیم معاش خانوادههایمان را
تامین کنیم و گرانی امانمان را بریده است.

کارگران شرکتی معدن زغال سنگ زمستان
یورت غربی خواستار عقد قرارداد دائمی
روز سه شنبه  3خرداد ماه ،کارگران پیمانی معدن زغالسنگ
زمستان یورت غربی در استان گلستان که از واحدهای
زیرمجموعه شرکت معدنی شمال شرق شاهرود در استان
سمنان است از اینکه در چند سال گذشته در استخدام چندین
شرکت پیمانکاری تامین نیرو هستند گله دارند و خواستار
تغییر وضعیت استخدامی خود به قرارداد مستقیم هستند.
کارگران می گویند شرکتهای تامین نیرو هیچ دستآوردی

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

اعتراض کارگران پیمانکاری ابنیه فنی راه
آهن شمال غرب به عدم اعمال افزایش
دستمزدِ سال 1۴۰1
روز سهشنبه  3خرداد ماه ،کارگران ابنیه فنی ناحیه شمال
غرب ،از دریافت حقوق فروردین ماه  ۱۴۰۱خود بدون اعمال
افزایش حقوق سال جدید خبر دادند .این کارگران افزودند:
با تصویب افزایش  ۵۷.۴درصدی حداقل دستمزد در
شورایعالی کار در نوزدهم اسفند ،همه کارفرمایان موظف به
پرداخت حقوق قانونی کارگران خودبر اساس مصوبه جدید
هستند .ناحیه ریلی شمال غرب شامل نواحی قزوین ،زنجان
و آذربایجان میشود.

جان باختن یک کارگر حین کار در
شهرستان گناوه
به گزارش رکنا ،روز جمعه  ۱3خردادماه ۲ ،کارگر در
شهرستان گناوه در حین انجام کار دچار حادثه شدند .یکی
از کارگران به علت برق گرفتگی و سقوط از ارتفاع به کف
خیابان دچار ضربه شدید در ناحیه سر شد و در دم جان خود
را از دست داد .یک کارگر دیگر نیز آسیب دید که به
بیمارستان گناوه انتقال یافت و حال عمومی او رضایت بخش
است.

جان باختن یک کارگر در یاسوج به دلیل
مشکالت معیشتی از طریق خودسوزی
روز شنبه  ۱۴خرداد ماه ،یک کارگر متاهل و پدر  3فرزند در
یاسوج ،به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی  ۱۰میلیون تومانی
خود دست به خودسوزی زد و پس از به کما رفتن ،در
بیمارستان یاسوج جان خود را از دست داد .بر اساس همین
گزارش در اردیبهشت ماه سال  ۱۴۰۱نیز ۲ ،کارگر شاغل در
یک واحد نانوایی در روستای خومه زار از توابع شهرستان
ممسنی ،به دلیل مشکالت معیشتی و فقر مالی از طریق
مصرف قرص برنج دست به خودکشی زدند و جان خود را از
دست دادند.
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ماهنامه کارگری
تجمع معلمان سنندج در مقابل اداره
آموزش و پرورش این شهر

ماه سال  ۱۴۰۰است .کارگران سالهاست به صورت حجمی
تحت مسئولیت شرکت پیمانکار مشغول کارند و تالش
زیادی برای حذف فعالیت پیمانکار انجام داده اما نتیجهای
نگرفتهاند.

تجمع کارگران اخراجی
نیروگاه رامین در اهواز

روز سهشنبه  ۱۰خرداد ماه ،شماری از معلمان سنندج با
برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل اداره آموزش و پرورش
این شهر خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند .معلمان
معترض طی این تجمع شعار هایی به زبان کردی و فارسی
از جمله ” معلم زندانی آزاد باید گردد " سر دادند.

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی تبریز

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری شاغل
در شهرداری شیراز
روز سه شنبه  ۲۰اردیبهشت ماه ،کارگران پیمانکاری فضای
سبز شهرداری شیراز ،تجمعی در مقابل ساختمان شورای
شهر برگزار کردند که با وعده پیگیری مدیر سازمان سیما و
منظر شهری شیراز خاتمه یافت .حدودا  3هزار کارگر
پیمانکاری فضای سبز و خدماتی پیمانکاری شاغل در
مجموعه شهرداری شیراز در استان فارس ماهانه مبلغی در
حدود  3میلیون و  ۲۰۰هزارتومان حقوق با تاخیر چند ماهه
دریافت میکنند که این رقم باتوجه به افزایش روزانه قیمت
بسیاری از اقالم مصرفی و غذایی بسیار ناچیز است .در حال
حاضر آخرین حقوقی که دریافت کردهاند مربوط به بهمن

اعتراض کارگران قرارداد موقت نفت
اهواز و جزیره خارک
روز شنبه  ۲۴اردیبهشت ماه ،به گزارش شورای بازنشستگان
ایران ،شماری از کارگران قرارداد موقت نفت اهواز و جزیره
خارک در اهواز در اعتراض به افزایش ده درصدی سطح
حقوق و دریافتی هایشان دست به تجمع اعتراضی زدند.
کارگران معترض با سردادن شعارهایی از قبیل "وعده وعید
کافیه ،سفره ما خالیه" و "تورم  ۱۰۰درصدی ،افزایش ۱۰
درصدی" خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوسهای
خطوط بیآرتی

روز شنبه  ۲۴اردیبهشت ماه ،تعدادی از کارگران بومی
اخراج شده نیروگاه رامین به همراه تعدادی از اعضای خانواده
خود در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان ،برای
نهمین روز متوالی در مقابل درب ورودی این نیروگاه واقع
در اهواز ،تجمع کردند .کارگران معترض خواهان بازگشت به
کار خود هستند و از مسئوالن نیروگاه مذکور میخواهند که
با توجه به اصل بومی گزینی ،اولویت اشتغال و استخدام نیرو
را به افراد بومی منطقه اختصاص دهند.

راهبران متروی تهران به نشانه اعتراض به
روز یکشنبه  ۱۸اردیبهشت ماه ،تعدادی از کارگران شرکتی
پتروشیمی تبریز در اعتراض به فاصله زیاد بین حقوق
رسمیها و شرکتیها مقابل ورودی این شرکت تجمع
اعتراضی برپا کردند .کارگران معترض معتقدند در حالیکه
حداکثر حقوق پرسنل رسمی این شرکت  ۴۷میلیون تومان
است برای کارگران شرکتی این رقم  ۱۰میلیون تومان در
نظر گرفته شده است؛ همچنین در حالی که رقم کارانه
پرسنل رسمی پتروشیمی تبریز  ۵میلیون تومان است برای
کارگران  ۸۰۰هزار تومان تعیین شده است.
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نادیده گرفتنِ افزایش حقوق سرعت
قطارهای خود را کاهش دادند
به گزارش صبح روز شنبه  ۷خرداد ماه ،کارکنان راهبر
متروی تهران که حدود  ۲هزار نفر هستند طی چند ماه
گذشته به عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار از سوی
مسئوالن شهری معترض هستند و در اعتراض به تعلل
شهرداری تهران برای افزایش حقوق ،سرعت قطارهای خود
را به نشانه اعتراض پایین آوردند .یکی از راهبران معترض
گفت :پرسنل راهبر متروی شهر تهران خواستار اجرای کامل
بخشنامه شورای عالی کار برای سایر سطوح مزدی میباشند
و به هیج وجه با افزایش  ۱۰درصدی حقوق کنار نخواهند
آمد .شورایعالی کار تنها مرجع قانونی افزایش حقوق کارگران
در سراسرکشور است که حداقل دستمزد امسال را  ۵۷درصد
و سایر سطوح را  3۸درصد افزایش داده است.

جان باختن یک کارگر در محله یوسف آباد
تهران حین انجام کار
به گزارش رکنا ،روز یکشنبه  ۱۵خردادماه ،سخنگوی سازمان
آتش نشانی تهران گفت :در حادثه انفجار و آتش سوزی در
یک مغازه مکانیکی در خیابان جهان آرا محله یوسف آباد
یک کارگر در دم جان خود را از دست داد و یک کارگر دیگر
به شدت دچار سوختگی شده و به بیمارستان انتقال یافت.

روز دوشنبه  ۲۶اردیبهشت ماه ،رانندگان اتوبوسهای
خطوط بیآرتی در اعتراض به نادیده گرفتنِ مصوبهی
شورایعالی کار در افزایش  ۵۷درصدیِ دستمزد اعتراض
کردند .طبق بخشنامه سازمان استخدامیِ کشور که در
اردیبهشت ماه صادر شده است ،مزد کارگرانِ نهادهای دولتی
باید ده درصد افزایش یابد .این در حالیست که براساس
قانون کار ،افزایش مزد تمام کارگرانِ مشمول قانون کار باید
تابع تصمیمات شورایعالی کار باشد .شورایعالی کار حداقل
دستمزد امسال را  ۵۷درصد و سایر سطوح را  3۸درصد
افزایش داد.
در دومین روز اعتصاب رانندگان شرکت واحد خطوط بی
آرتی ،روز سه شنبه  ۲۷اردیبهشت ماه ،کارفرمایان با ایجاد
فضای رعب و وحشت و استفاده از اعتصاب شکن ها تالش
کردند که اعتصاب رانندگان را بشکنند اما طرح های آنها با
شکست مواجه شد .در ادامه گزارش آمده است که خطوط
بی آر تی ،کارگران واحدهای تعمیرگاه و پنچری و توقفگاه
هم به اعتصاب پیوستند .به دلیل اعتصاب گسترده رانندگان
شرکت واحد ،تمام مدارس ،دانشگاه ها و ادارات در تهران
روز سه شنبه تعطیل شد .بر اساس این گزارش ،نیروهای
امنیتی  ۱۱تن از رانندگان اعتصابی شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران را بازداشت کردند.

تجمع کارکنان قرار موقت شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز کارون و مارون و
آغاجاری
روز چهارشنبه  ۲۸اردیبهشت ماه ،به گزارش شورای
سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ،کارکنان قرارداد
موقت شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون ،مارون و
آغاجاری ،به ترتیب در مقابل ساختمان مناطق نفت خیز
جنوب در اهواز و شرکت بهرهبرداری نفت و گاز واقع در
آغاجاری دست به تجمع زدند .معترضین با شعارهایی از قبیل
«نه کارگریم نه کارمند ،زندگیمون هدر رفت» و «افزایش
ده درصدی تورم صددرصدی » نسبت به عدم تحقق
مطالبات و همچنین افزایش ده درصدی دستمزد خود
اعتراض کردند.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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تجمع پرسنل قراردادی وزارت نفت

عدم پرداخت مطالبات ،مشکالت بسیاری برای خانوادههای
ما به وجود آورده است .مطالباتمان همواره با  ۲تا  3ماه تاخیر
پرداخت میشود .برای اجرای طرح طبقهبندی مشاغل خود
طرح شکایت کردیم که در پی آن پیمانکار ماهانه  3۰۰هزار
تومان به حقوق هر یک از ما اضافه کرد این در حالیست که
کارگران فضای سبز داخل شهر هر ماه  ۶۰۰هزار تومان
اضافهتر بابت اجرای طرح طبقهبندی مشاغل میگیرند.
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تجمع بیش از  1۰۰۰کارگر در خارج از
کارخانه کفش در منطقه ساماکی کامبوج

عدم پرداخت  ۲ماه حقوق و مزایای
روز شنبه  3۱اردیبهشت ماه ،جمعی از پرسنل قراردادی
وزارت نفت ،در مقابل ساختمان این وزارتخانه واقع در
تهران ،در اعتراض به سطح پایین حقوق و مزایا خود و
همکارانشان دست به تجمع اعتراضی زدند .تجمع کنندگان
معتقدند که افزایش  ۱۰درصدی حقوق کارکنان قراردادی
وزارت نفت ناکافی بوده و ناشی از اجرای ناقص طرح
ساماندهی حقوق است.

عدم پرداخت  ۴ماه حقوق معوقه کارگران
شهرداری رودبار
روز شنبه  ۲۴اردیبهشت ماه ،تعدادی از کارگران شهرداری
رودبار گفتند :باتوجه به گرانیهای افسارگسیخته مواد غذایی
و غیر آن ،از مسئوالن شهرداری رودبار درخواست داریم
هرچه سریعتر بدهی کارگران را بپردازند .طلب ما کارگران
مربوط به  ۴ماهه نخست سال  ۱۴۰۰میشود اما فروردین
ماه سال جاری نیز شهرداری به بهانه مشکالت مالی حقوق
کارگران را ناقص پرداخت کرد .ما کارگران هر ماه مطالبات
خود را با سه تا چهار ماه تاخیر دریافت کردهایم .از مسئوالن
استانی و شهرستانی انتظار داریم به مشکالت شهرداری
رودبار ورود کنند تا در نتیجه آن مشکالت شهر و در کنار
آن کارگران خاتمه پیدا کند.

 ۵تن از جانباختگان فاجعه
ریزش ساختمان متروپل آبادان،
دانش آموز هستند!
روز سهشنبه  ۱۰خرداد ماه ،انتخاب گزارش داد که در حادثه
ریزش ساختمان متروپل آبادان  ۵دانش آموز از آبادان و
خرمشهر جان خود را از دست دادند .همچنین تاکنون تعداد
جانباختگان این حادثه هر روز در حال افزایش است.

عدم پرداخت چندین ماه مطالبات مزدی
کارگران پیمانکاری شهرداری اهواز
روز دوشنبه  ۲۶اردیبهشت ماه ،کارگران پیمانکاری پروژه
کمربند سبز شهرداری اهواز که در منطقه  ۲این شهر واقع
شده است ،دستکم  3ماه دستمزد پرداخت نشده دارند و
سنوات و عیدی پاداش سال  ۱۴۰۰آنها کامل پرداخت
نشده است .کارگران معترض گفتند :مشکالت معیشتی و

کارگران ابنیه فنی راهآهن قم
روز چهارشنبه  ۲۸اردیبهشت ماه ،کارگران نگهداری از
خطوط راهآهن قم که تحت مسئولیت یکی از شرکتهای
پیمانکاری راهآهن مشغول کارهستند ،گفتند :پرداخت
مطالبات مزدی شان  ۲ماه (فروردین و اردیبهشت) به تاخیر
افتاده و درخواست کارگران معترض تسریع در پرداخت
حداقل بخشی از معوقات مزدی آنها است .یکی از کارگران
می گوید ،آنها از برخی مزایای عرفی همانند حق بن ماه
رمضان و روز کارگر هم در سال جاری محروم شدهاند .از
دیگر مطالبات صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی منطقه قم
مشکل بیمه تکمیلی است که سایر کارگران پیمانکاری ابنیه
فنی در سایر مناطق ریلی از آن مبرا نیستند.

اعتصاب کارگران شهرداری اهر

به گزارش روز سهشنبه  ۱۰خرداد ماه ،خبرگزاری وی .او.
دی کامبوج ،طی اعتصاب و تجمع هزاران کارگر کفاش
کامبوجی برای مدت کوتاهی 3 ،نماینده اتحادیههای
کارگری در میان تظاهرات هزاران کارگر کارخانه کفش در
شهر کامپونگ چنانگ ،توسط پلیس این کشور دستگیر
شدند .سخنگوی پلیس عنوان کرده است که کارگران باید
فقط اجازه ارسال نامه داشته باشند نه اعتراض! کارگران و
گروههای حقوق کارگر کامبوچ ،حداقل  ۵۶۰۰کارگر در
شرکت » «Can Sports Shoeکه تامین کننده
محصوالت شرکت آدیداس است ،از اعتصابی با 3۵
درخواست حقوقی حمایت کردند که طی چندین سال انباشته
شده است .کارگران معترض اعالم داشتند :تنها چند صد نفر
روز سهشنبه در حالی که بیش از  ۱۰۰۰کارگر در خارج از
کارخانه در منطقه ساماکی تجمع کردند و یک جاده را
مسدود کردند ،با پلیس درگیر شدند .

جان باختن یک کارگر ساختمانی حین کار
در کرمانشاه

روز شنبه  3۱اردیبهشت ماه ،شماری از کارگران شهرداری
اهر از بخشهای مختلف این مجموعه از جمله کارگران
بخش موتوری ،پاکبانان و رانندگان واحدهای عمرانی و
خدمات ،در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان ،دست
به اعتصاب زده و برای چند ساعت از ادامه فعالیت خود امتناع
کردند .بر اساس این گزارش؛ حقوق اسفند سال گذشته
بخشی از کارکنان و همچنین حقوق ماههای فرودین و
اردیبهشت امسال به حساب هیچ کدام از کارکنان واریز نشده
است.

جان باختن یک کارگر در ارومیه
به گزارش کردپا ،روز شنبه  ۷خردادماه ،یک کارگر  ۲۲ساله
اهل روستای میرداود در ارومیه حین کار در پی سقوط از
ساختمانى چند طبقه در شهرک دانشگاه ارومیه جان خود را
از دست داده است .فقدان کمترین استانداردهای حفاظتی
در محیطهای کار خطرناک کارگران ساختمانی یکی از
عوامل بسیار مهم مرگ این کارگران زحمتکش است.

روز یکشنبه یکم خرداد ماه ،یک کارگر  ۴۷سالهای
ساختمانی حین کار در بلوار گلها شهرک مسکن کرمانشاه
در حال باال بردن فرغون توسط باالبر بوده که پس از رسیدن
به طبقه  ۷و آخر ساختمان ناگهان تعادلش را از دست داده
و به پایین سقوط کرده و جانش را از دست داد.

جان باختن یک کارگر حین کار در ریزش
دیوار در شیراز
روز جمعه  ۶خردادماه ،یک کارگر شاغل در یکی از
کارخانههای شهرک صنعتی شیراز در اثر ریزش دیوار جان
خود را از دست داد .بر اساس این گزارش ،رئیس آتش نشانی
شیراز گفت :این حادثه در نتیجه شدت گرفتن وزش باد در
شیراز رخ داده که موجب خراب شدن دیوار بلوکی و ریزش
آن روی کارگر و جان باختن وی می شود.

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!
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برای آشنایی با دیدگاه ها و تحلیل
های چریکهای فدائی خلق ایران از
سایت های زیردیدن کنید:
www.siahkal.com
www.ashrafdehghani.com

برای تماس با چریکهای فدائی خلق
ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید:

"زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد،
آن هم آسیبی که به مرگ وی بیانجامد ،این را ما قتل غیر عمد
می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب
وارده به مرگ طرف مقابل منجر خواهد شد ،آنگاه عمل او را
قتل عمد می نامیم .هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان

BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX

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

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

