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بازداشت  ۱۲تن در تجمع بازنشستگان

در باره زندگی رفیق شهید

اهواز توسط اطالعات سپاه

حسین شانهچی

بر اساس گزارشات منتشر شده در تاریخ روز جمعه  ۳۱تیرماه،
در تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز  ۱۲نفر
دستگیر شدند و هماکنون در سلولهای انفرادی بازداشگاه
اطالعات سپاه هستند .بازداشتشدگان همگی بین شصت تا
هفتاد سال سن دارند و دارای بیماریهای متعددی مانند
آلزایمر ،بیماری قلب هستند .بازنشستگان گفته اند که در
صورت عدم آزادی فوری بازداشت شدگان سایر
بازنشستگان ،تجمع اعتراضی را به درب دادگستری اهواز
منتقل خواهندکرد .آنها همچنین گفته اند که مسئولیت جان
بازنشستگان بازداشتی به عهده جمهوری اسالمی است.

سرسخن:
چارۀ رنجبران،
وحدت و تشکیالت است
با اوجگیری و تشدید اعتراضات و مبارزات کارگران جهت
رسیدن به مطالبات بر حقشان به کارگیری روشهای ریاکارانه
توسط کارفرمایان حهت فریب کارگران ابعاد متنوعی پیدا
نموده است .جدا از سرکوب و تهدید ،یکی از ترفند هائی که
امروز سرمایه داران زالو صفت در برخورد با اعتراضات و
اعتصابات کارگران به کار می برند این است که با توسل به
وعده های دروغین سعی می کنند اعتصاب کارگران را
متوقف و برای خود زمان بخرند.
چگونگی برخورد دست اندرکاران شرکتهای پیمانکاری
مجتمع مس سونگون به کارگران اعتصابی این شرکت ها،
نمونه بارزی از ریاکاری و بیشرمی سرمایه داران زالو صفت
را به نمایش می گذارد .شرحی از رویدادهای پیش آمده در
جریان این اعتصاب ،این موضوع را آشکار میکند .روز
سهشنبه  ۱۴تیرماه کارگران مجتمع مس سونگون در
اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب
زدند .اما مدیریت این مجتمع به جای پاسخگوئی به
خواستهای برحق کارگران ،پلیس ضد کارگر را به سراغ
آنها فرستاد و این نیروی مسلح ضد کارگر ،ضمن برخورد
خشونت آمیز همیشگی خود با کارگران ،چند تن از کارگران
اعتصابی را دستگیر نمود تا در بین بقیه کارگران ایجاد رعب
و وحشت بنماید .اما کارگران مبارز و جان به لب رسیده به
اعتصاب خود ادامه داده و این بار خواست آزادی هم طبقه
ای های بازداشت شده خود را نیز به دیگر مطالبات بر حق
شان اضافه نمودند .نکته قابل توجه این است که کارگران
با پی گیری اعتصابشان در طی  ۴روز آنهم در شرایط
دشواری که مدیریت مجتمع و پلیس برای آنان ایجاد کرده
بود با توجه به وعدههای مساعد کارفرمای مجتمع مبنی بر
پیگیری خواستههای کارگران و آزادی کارگران بازداشتی ،به
اعتصاب خود خاتمه داده و به سر کار بازگشتند .اما با خاتمه
اعتصاب ،نهادهای امنیتی و مدیران مجتمع برخالف
وعدههای اعالم شده شان نه تنها به کمتربن وعده های
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داده شده عمل نکردند و نه تنها کارگران

جان باختن  ۴کارگر تبعه افغانستان حین
کار در روستای قمصر
به گزارش روز جمعه  ۱۴مرداد ماهِ تسنیم ،شهردار باقرشهر
گفت ۴ :کارگر در شامگاه روز پنجشنبه  ۱۳مرداد ماه ،در
حوضچه فاضالب انبار دپو ضایعات پالستیک در روستای
قمصر پس از گیرکردن پمپ موجود در حوضچه فاضالب
یکی بعد از دیگری وارد حوضچه میشوند و جان خود را از
دست میدهند .این اولین فاجعه مرگ کارگران افغان در ایران
نیست .کارگران زحمتکش و محروم افغان به دلیل
سیاستهای فاشیستی و نژادپرستانه جمهوری اسالمی و
سرمایه داران حاکم از محرومترین کارگران در ایران هستند.

جان باختن  ۲کارگر تبعه افغانستانِ یک
شرکت حفاری چاه در حین کار

ظهر روز دوشنبه  ۳مرداد ماه ۲ ،نفر از کارگران تبعه
افغانستان یک شرکت حفاری چاه مشغول حفر  ۲چاه آب در
منطقه میان گالل خرمآباد بودند که به یکباره بخشی از
دیواره خاکی آن ریزش کرد و هر  ۲در زیر خاک گرفتار
شدند .یکی از مصدومین بالفاصله جان خود را از دست داده
بود و نفر دوم هم پس از انتقال به بیمارستان تامین اجتماعی
خرم آباد علیرغم تالش پزشکان جان خود را از دست داد.

چریک فدایی خلق ،رفیق حسین شانه چی در سی و یکم
شهریور سال  ۱۳60هنگامی که یکی از پایگاه های
چریکهای فدائی خلق در تهران مورد یورش پاسداران
سیاهی قرار گرفت ،به نبرد پرداخت و پس از ساعتها مقاومت
مجروح و دستگیر شد .این پایگاه در کوی گیشای تهران
قرار داشت و رفیق حسین همراه با رفیق مهوش جوکار در
آن به فعالیتهای انقالبی خود می پرداختند.
در شهریور سال  60نیرو های سرکوب جمهوری اسالمی در
عملیاتی که خود آنرا "مرصاد" می خواندند با سازماندهی
قبلی ،شماری از پایگاه های سازمان ما را مورد یورش قرار
داده و تعدادی از رفقای ما را دستگیر نمودند .پایگاه گیشا
یکی از این مراکز بود که رفقا حسین شانه چی و مهوش
جوکار تازه در آنجا مستقر شده بودند .این رفقا در مقابل
یورش پاسداران جمهوری اسالمی مقاومت کرده و تنها پس
از آنکه هر دو رفیق مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و مجروح
گشتند ،پاسداران جنایتکار موفق به دستگیری آنان شده
وسپس هردو رفیق را به شکنجه گاه اوین منتقل کردند .چند
روز از دستگیری آنها نگذشته بود که خبر شهادت رفقا به
دست ما رسید.
سال  60یکی از سیاهترین دورانهای سلطه جمهوری
اسالمی است که طی آن مزدوران حاکم بی محابا کارگران
و زحمتکشان و همه کمونیستها و آزادیخواهان و سازمانها
سیاسی مبارز را مورد یورش سرکوبگرانه خود قرار داده و در
سراسر کشور ،جوی خون راه انداخته بودند .در واقع از ۳0
خرداد این سال به بعد روزی نبود که تعدادی از فرزندان
انقالبی خلقهای مبارز ما را پس از دستگیری ،تیرباران و یا
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آنها نمی دهد ژنراتور برق پتروشیمی را خاموش کرده و در شده ایادی سرمایه داران که با فریب و ریا مانع از اعتصاب
از صفحه ۱
چارۀ رنجبران ...
محوطه پتروشیمی دست به تجمع زدند .برای مقابله با این کارگران و مبارزه آنها برای بدیهی ترین خواست های خود
بازداشتی را آزاد ننمودند بلکه بیشرمانه به اخراج و بازداشت
کارگران ،نماینده شرکت پیمانکاری سازه پاد در جمع می گردند ،عدم برخورداری کارگران حتی از یک تشکل
تعداد بیشتری از کارگران دست زدند.
کارگران حاضر شد و به آنها اعالم کرد که دستمزدهای عقب صنفی مستقل را نشان می دهد و این واقعیت دردناک در
واضح است که سرمایه داران و ایادی دست اندرکارشان در
افتاده را پرداخت میکند .در نتیجه کارگران از محوطه جریان موارد فوق ،خود را با برجستگی آشکار می سازد .اما
این مجتمع سعی کرده بودند با وعده های دروغین در عزم
پتروشیمی خارج شدند .اما این نماینده فریبکار پس از بر هم در اینجا تجربه مهمی نهفته است .باید آموزش از این تجربه
کارگران اعتصابی اخالل ایجاد کنند .آنها پیش خود می
زدن تجمع کارگران آنها را برای احقاق حقشان به حراست را به کارگران یادآوری کرد و به آنها گفت که اگر می خواهید
گویند که کارگران فاقد تشکل مستقل کارگری می باشند تا
کارفرمایان با وعده و وعید دروغین
قانوناً در جهت تحقق خواسته های
تجربه نیرنگ های توصیف شده ایادی سرمایه داران که با فریب و ریا مانع از اعتصاب شما را فریب ندهند باید قبل از هر
خود تالش کنند .پس کارگران منفرد
کارگران و مبارزه آنها برای بدیهی ترین خواست های خود می گردند ،عدم چیز اتحاد خود را مستحکم کرده و
تا بخواهند دوباره جمع شده و تولید
برخورداری کارگران حتی از یک تشکل صنفی مستقل را نشان می دهد و این واقعیت در جهت شکل دادن به تشکل های
را بخوابانند ،مدتی طول خواهد
دردناک در جریان موارد فوق ،خود را با برجستگی آشکار می سازد .اما در اینجا تجربه مستقل کارگری گام بردارید .اما
کشید .چون آنها باید تالش بسیار
واقعیت این است که تحت سلطه
مهمی نهفته است .باید آموزش از این تجربه را به کارگران یادآوری کرد و به آنها
زیادی به خرج دهند تا بتوانند دوباره
جمهوری اسالمی هر تالشی در
اعتصاب راه بیاندازند .اما در این
گفت که اگر می خواهید کارفرمایان با وعده و وعید دروغین شما را فریب ندهند باید
جهت متشکل شدن کارگران حتی
فاصله من(کارفرما) با شناسائی
قبل از هر چیز اتحاد خود را مستحکم کرده و در جهت شکل دادن به تشکل های
برای مبارزات اقتصادی فوراً کارگران
فعالین و دستگیری و اخراج آنها
مستقل کارگری گام بردارید .اما واقعیت این است که تحت سلطه جمهوری اسالمی را در مقابل دیکتاتوری عریان حاکم
کاری می کنم که اعتصاب بعدی یا
هر تالشی در جهت متشکل شدن کارگران حتی برای مبارزات اقتصادی فوراً کارگران قرار می دهد و به آنها می آموزد که
صورت نگیرد و یا به عقب بیفتد.
را در مقابل دیکتاتوری عریان حاکم قرار می دهد و به آنها می آموزد که بدون هدف بدون هدف قرار دادن این دیکتاتوری
در ادامه ترفند ریاکارانه فوق الذکر
قرار دادن این دیکتاتوری و تالش در جهت نابودی جمهوری اسالمی راه رسیدن به و تالش در جهت نابودی جمهوری
بود که در روزهای  ۲۵و  ۲6تیرماه
سازمانیابی مستقل کارگران هموار نمی گردد .به همین دلیل است که چریکهای فدائی اسالمی راه رسیدن به سازمانیابی
حدود پانزده نفر دیگر از کارگران
خلق همواره گفته و تاکید کرده اند که در شرایط دیکتاتوری لجام گسیخته حاکم ،امر مستقل کارگران هموار نمی گردد .به
مجتمع مس سونگون توسط
سازمان یابی کارگران مسیر ویژه ای را طی می کند ،مسیری که تنها با وجود یک همین دلیل است که چریکهای
نهادهای امنیتی بازداشت شدند .این
نیروی مسلح انقالبی قادر به بر هم زدن توازن قوا بین نیروی خلق و ضد خلق شده و فدائی خلق همواره گفته و تاکید
کارگران که از شرکتهای
کرده اند که در شرایط دیکتاتوری
شرایط مساعدی را برای تشکل طبقاتی کارگران مهیا مینماید.
پیمانکاری مبین و آهنآجین هستند
لجام گسیخته حاکم ،امر سازمان
روز پنجشنبه  ۲۴تیر به صورت تلفنی
پتروشیمی که نهادی از وزارت اطالعات در محیط های کار یابی کارگران مسیر ویژه ای را طی می کند ،مسیری که
به اداره اطالعات احضار شده بودند .اما امنیتی ها ،این
می باشد ارجاع داد .بر کسی هم پوشیده نیست که مسئول تنها با وجود یک نیروی مسلح انقالبی قادر به بر هم زدن
کارگران را پس از حضور در اداره اطالعات ،بازداشت و به
حراست کارش چیست و شیوه برخوردش با کارگران چگونه توازن قوا بین نیروی خلق و ضد خلق شده و شرایط
زندان اهر منتقل نمودند.
است .نتیجه آن شد که کارگران همچنان بدون گرفتن مساعدی را برای تشکل طبقاتی کارگران مهیا مینماید .از
یک نمونه بارز دیگر از تاکتیک ریاکارانه سرمایه داران زالو
حقوق معوقه سرگردان ماندند .به این ترتیب ،با برخورد حیله این روست که پیشروان کارگری باید همراه با روشنفکران
صفت ایران برای فریب کارگران که با همدستی با نیروهای
گرانه نماینده شرکت ،تجمع کارگران به هم خورد و روشن انقالبی دست در دست هم گذاشته و با تشکیل هسته های
امنیتی انجام می شود ،در رابطه با اعتصاب کارگران پیمانی
است که تا آنها بتوانند دوباره دور هم جمع شده و تصمیم به سیاسی-نظامی این راه را آغاز و در جهت نابودی جمهوری
شرکت سازه پاد شاغل در پتروشیمی می باشد .کارگران این
اعتصاب دوباره بگیرند باید پروسه ای را از سر بگذرانند .اسالمی و بوجود آمدن امکان شکل گیری و حیات تشکل
شرکت که  ۵ماه حقوق پرداخت نشده از شرکت سازه پاد
نتیجه عملی همه این ترفند ها آن بود که کارگران به های واقعا مستقل کارگری گام بردارند.
طلبکارند وقتی دیدند که شرکت مزبور پاسخ مشخصی به حقوقهای معوقه خود نرسیدند .تجربه نیرنگ های توصیف

تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین شهر کشور
روز شنبه  ۸مرداد ماه ،شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرهای شوش و کرخه در مقابل اداره تامین اجتماعی شوش و بازنشستگان شهرهای اهواز و اراک بصورت جداگانه
در مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان خود در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند .بازنشستگان در این تجمع شعارهایی از جمله " کارگر زندانی آزاد باید
گردد بازنشسته زندانی ،آزاد باید گردد " سردادند .

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
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ضرب و شتم کشاورزان توسط ماموران

از صفحه 1

به همین دلیل هم سال  60از سیاهترین سالهای سلطه جمهوری اسالمی بود که برای سرکوب انقالب سالهای -۱۳۵6
 ۵7توسط امپریالیستها به قدرت رسیده بود.
رفیق حسین شانه چی در خانواده ای سیاسی بدنیا آمد و در چنین محیطی رشد کرد .پدرش از چهره های معروف
مبارزات ملی –مردمی در دوران رژیم سلطنت بود و به همین دلیل هم فضای خانه سیاسی و همواره بحث و گفتگو و
ضدیت با دیکتاتوری حاکم در آن جاری بود .به خصوص که خواهر بزرگش چریک فدایی خلق رفیق زهره (زهرا) شانه
چی درارتباط با سازمان چریکهای فدائی خلق زندگی مخفی در پیش گرفته و در ۲۸اردیبهشت سال ۱۳۵۵در جریان
یورش ساواک به پایگاهش در شهر رشت به شهادت رسیده بود .از سوی دیگر ،در زمان حکومت شاه ،ساواک ،این سلف
به حق ساوامای جمهوری اسالمی ،برادرش محسن را دستگیر کرده و سالها در زندان انداخته بود .مادر رفیق حسین نیز
از مادران جانباختگان و اسرای چریکهای فدائی بود که همواره در همه اعتراضات این خانواده ها در زمان شاه حضور
داشت .طبیعی بود که این فضای خانوادگی و به خصوص شهادت خواهرش تاثیر زیادی بر شکل گیری شخصیت وی
بگذارد .با رشد در چنین شرایطی بود که رفیق حسین با انقالب توده های ستمدیده در سالهای  ۵7-۱۳۵6فعاالنه به
این انقالب پیوست و در جریان انقالب هر روز تجارب مبارزاتی واالتری کسب نمود و انقالب را در بستر خود انقالب
فرا گرفت .در جریان انقالب سالهای  ،۵6-۵7سرانجام زندانیان سیاسی از جمله برادرش محسن از زندان آزاد شدند و
فضای خانه هر روز مملو از بحث و اخبار مبارزاتی بود .با سقوط رژیم وابسته به امپریالیسم شاه و قدرت گیری دار و
دسته خمینی ،به دلیل ضعف قدرت مرکزی و حضور وسیع توده های مبارز در صحنه ،شرایطی در جامعه شکل گرفت
که به علنی شدن سازمانهای سیاسی از جمله سازمان چریکهای فدائی خلق منجر شد .در آن زمان ،رفیق محسن از
مسئولین فعالیتهای علنی آن سازمان بود و بعدها هم از رهبران بخش اقلیت آن سازمان شد .با علنی شدن سازمان،
رفیق حسین نیز به آن پیوست  .اما با اعالم موجودیت چریکهای فدایی خلق و تاکید آنها بر ضرورت ادامه انقالب و
دفاع از ارزشها و سنتهای و تئوری انقالبی سازمان که تجربه مبارزات چریکهای فدائی در زمان سلطنت پهلوی درستی
آنرا به اثبات رسانده بود؛ رفیق حسین با شناختی که از توده ای مسلک های نفوذ کرده در سازمان و سازشکارانی که
مواضع کلیدی را در آن سازمان غصب کرده بودند ،به دست آورده بود ،خیلی زود از آنها جدا و به صفوف چریکهای
فدایی پیوست .با تشکیل جنبش دانشجوئی  ۱9بهمن ،رفیق حسین درتهران ودر این جنبش شروع به فعالیت نمود و با
توجه به تجربیاتش به یکی از مسئولین باتجربه و فعال جنبش دانشجویی  ۱9بهمن بدل شد و در تبلیغ نظرات و تدارک
و تهیه امکانات مختلف برای سازمان پیگیرانه فعالیت نمود.
در جریان انشعاب غیراصولی ای که در سال  60بر سازمان ما تحمیل گشت ،رفیق حسین قاطعانه در مقابل منشعبین
موضع گرفت و با عز می آهنین در جبران ضرباتی که انشعاب به سازمان و جنبش وارد ساخته بود ،به فعالیت پرداخت.
در شرایط پس از انشعاب ،رفیق حسین سرشار از ایمان به تئوری مبارزه مسلحانه به عنوان تنها تئوری انقالبی جامعه
ایران همچون همیشه پرشور و خستگی ناپذیر با روحیه ای مملو از فداکاری و از جان گذشتگی و با ایمان به رسالت
عظیم چریکهای فدای خلق در رهایی پرولتاریا و خلق های ایران به بازسازی سازمانی که به آن ایمان داشت پرداخت
ولی متاسفانه همانطور که گفتیم در جریان یورش جمهوری اسالمی به سازمان ما در  ۳۱شهریور سال  60زخمی و
دستگیر و سپس در چنگال شکنجه گران اهریمن صفت جمهوری اسالمی به شهادت رسید.
رفیق حسین که در تمام زندگی سیاسی خویش لحظه ای از مبارزه برعلیه امپریالیسم و سگهای زنجیریش باز نایستاده
بود ،در آخرین لحظات زندگی نیز به عهدی که با خلق خویش بسته بود ،وفادار ماند ولب به سخن نگشود و نشان داد
که پیشاهنگان پرولتاریا تا آخرین لحظه زندگی نیز به عهدی که با خلق خویش بسته اند ،پای بند و وفادارند .مقاومت
قهرمانانه رفیق حسین در مقابل حمله وحشیانه مزدوران امپریالیسم به خانه تیمی اش و زیر شکنجه های وحشیانه آنها
در شکنجه گاه اوین نه تنها بیانگر شخصیت انقالبی این چریک فدایی خلق ،این فرزند پاکباخته مردم ایران ،بلکه بیانگر
عزم خلقی است که برای نابودی امپریالیسم بهپا خاسته است.
یاد رفیق حسین شانهچی گرامی و راهش پر رهرو باد!

انتظامی بانه
به گزارش روز سه شنبه  ۴مردادماه ،ماموران نیروی
انتظامی در پی اعتراض ساکنان یکی از روستاهای توابع
شهرستان بانه در خصوص نصب دکل برق در اراضی آنها،
ضمن یورش به منطقه اقدام به ضرب و شتم شدید این
هموطنان کردهاند .بر اساس این گزارش ،اداره برق این
شهرستان بدون اخذ مجوز و رضایت مالکان ،نسبت به نصب
دکل و انتقال تیرهای برق در این اراضی اقدام کرده است.
نصب دکل برق سبب از بین رفتن بخشی از اراضی
کشاورزی شده و مسئوالن نیز حاضر به پرداخت خسارت به
کشاورزان نشدهاند!

عدم پرداخت  ۴ماه دستمزد به کارگران
پیمانکاری شهرداری ایالم

روز چهارشنبه  ۱۲مرداد ماه ،کارگران شهرداری ایالم گفتند:
بابت  ۴ماه مطالبات مزدی سال جاری طلبکاریم و با توجه
به مخارج سنگین زندگی از شهرداری میخواهیم بخشی از
این طلب مزدی را پرداخت کند .بیپولی به اعتبار ،منزلت و
کرامت کارگران شهرداری ایالم ضربههای جبرانناپذیری
وارد کرده است .اجاره بهای خانههایمان عقب افتاده و برخی
از ما روی رفتن به خانه را نداریم .ماههاست توان خرید
حداقلهای زندگی خانوادههایمان را نداریم و چند وقت است
همان نان خالی هم در سفرههای ما کارگران نیست.

عدم پرداخت  ۴ماه معوقات مزدی
کارگران کارخانه کمباینسازی سهندتبریز
روز سه شنبه  ۱۱مرداد ماه ،کارگران کارخانه کمباینسازی
تبریز گفتند :علیرغم اینکه از آغاز سال  ۱۴0۱چهار ماه
گذشته است و وارد پنجمین ماه شدهایم فقط یک ماه حقوق
به حساب کارگران واریز شده است .یکی از کارگران این
واحد گفت :بخش خصوصی که هم اکنون در این واحد
مشغول فعالیت است ،تقریبا تولید کمباین را متوقف کرده و
برنامهای برای ادامه فعالیت آن ندارد بنابراین  ۵۵کارگری
که در این واحد قدیمی سالها مشغول کارند ،با مشکل
بالتکلیفی روبرو شده اند .کارگران بارها به نهادهای مختلف
دولتی در شهرستان و استان مراجعه کرده اند اما وعدههای
مسئوالن تا امروز نتیجهای برای کارگران نداشته است.

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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جان باختن یک کارگر ساختمانی حین کار

تخلیه زباله جلوی سازمان تامین اجتماعی

تجمع کارگران پایانه مرز شلمچه مقابل

در یاسوج

کهگیلویه توسط کارگران شهرداری یاسوج

ساختمان سازمان مناطق آزاد اروند

روز دوشنبه  ۱0مرداد ماه ،در شهر مادوان درمنطقه امامت
یاسوج ،یک کارگر ساختمانی حین کار در یک ساختمان در
حال ساخت ،دچار برق گرفتگی شد و جان خود را از دست
داد.

مطالبات معوقه مزدیِ کارگران
شهرداری شوش
روز یکشنبه  9مرداد ماه ،کارگران شهرداری شوش گفتند:
حقوق کارگران شهرداری شوش  ۳ماه به تاخیر افتاده است.
همچنین مزایای مزدی معوق نیز از قبل داریم و نگران حق
بیمههایی هستیم که گاه به موقع به حساب سازمان تامین
اجتماعی واریز نمیشود .باید شوراهای شهر ،استانداری و
حتی مقامات استانی با نظارت بر عملکرد شهرداریها به
فکر معیشت کارگران باشند و بودجه خاص برای پرداخت
مطالبات مزدی آنها اختصاص دهند .

تجمع اپراتورهای برق منطقهای زنجان در
مقابل ساختمان برق منطقهای

روز سه شنبه  ۱۱مرداد ماه ،کارگران شهرداری یاسوج در
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود ،انبوهی از زباله را
جلوی سازمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد
واقع در خیابان معلم یاسوج این شهر تخلیه کردند .کارگران
شرکتی شهرداری یاسوج  ۵تا  6ماه حقوق عقب افتاده دارند.
این اقدام از سوی تعدادی از کارگران زبالهبر زمانی رخ داد
که تامین اجتماعی حسابهای شهرداری را شب گذشته
مسدود کرد .پیش از این کارگران پاکبان بارها برای پیگیری
مطالبات مزدی خود اقدام به تجمعات اعتراضی کرده بودند.

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی اردبیل

حقوقی جدید صادر نشده است؛ بعد از تصویب
 ۳۸درصد دولت یک بندی را به بودجه اضافه کرد
که حقوق کارگران نباید  ۱.۲بیشتر از کارمندان
باشد؛ یکی از معضالت این قضیه است که وزارت
نیرو اصرار زیادی بر اعمال این  ۱.۲دارد و این
مساله موجب کاهش حقوق میشود چراکه اعمال
 ۳۸درصد به اضافهی  ۱.۲حقوق را فقط  ۴تا ۵
درصد افزایش میدهد .حقوق کارمندان براساس قانون
مدیریت خدمات کشوری و حقوق کارگران براساس قانون
کار است ،اینگونه محدودیتها کارگران را آزار میدهد ،به
گونهای دارند احکام را صادر میکنند که افزایش حقوق ما
به ده درصد هم نمیرسد.

اعتراض کارگران داروگر در رشت به
عدم دریافت  ۴ماه حقوق

تجمع کارکنان استانداری ایالم
به گزارش کانال خبری ایالمیان ،روز چهارشنبه ۱۲
مردادماه ،جمعی از کارکنان استانداری ایالم در اعتراض به
عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان این نهاد
حکومتی دست به تجمع اعتراضی زدند.

روز چهارشنبه  ۱۲مردادماه ،اپراتورهای برق منطقهای
زنجان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات مزدی و
صدور احکام براساس افزایش عادالنه حقوق ،در مقابل
ساختمان برق منطقهای این استان تجمع کردند .معترضین
گفتند :االن در برج شش هستیم ولی هنوز احکام

به گزارش روز دوشنبه  ۱0مرداد ماه ،کارگرانی که با چرخ
دستی مشغول حمل بار مسافران در پایانه مرزی شلمچه
هستند برای پیگیری وضعیت شغلی خود در روز های شنبه
 ۸و یکشنبه  9مرداد ماه ،مقابل ساختمان سازمان مناطق
آزاد اروند تجمع کردند .اخیرا مسئوالن تاکسی را جایگزین
چرخ دستی کرده اند و باعث بیکاری بسیاری از کارگران
شدهاند .یکی از کارگران معترض گفت :از مسئوالن منطقه
آزاد اروند نیز انتظار داریم اقدامی در جهت ساماندهی نیروی
کار باربر در مرز شلمچه داشته باشد .

روز چهارشنبه  ۱۲مردادماه ،جمعی از بازنشستگان تامین
اجتماعی استان اردبیل در اعتراض به عدم افزایش حقوق و
مستمریها ،عدم اجرای کامل همسانسازی و همچنین
عدم تحقق دیگر مطالباتشان در این شهر مبادرت به تجمع
کردند

روز یکشنبه  9مرداد ماه ،کارگران صنایع بستهبندی داروگر
در رشت در اعتراض به عدم دریافت  ۴ماه حقوق تجمع
کردند .کارگران صنایع بستهبندی داروگر از ابتدای سال
جاری هیچ گونه دریافتی نداشتهاند .آنها عالوه بر حقوق،
مطالبات بیمهای خود در  ۴ماه گذشته را دریافت نکردهاند.
مشکالت انفصال بیمهای کارگران همراه با تمدید نشدن
بیمه درمان تامین اجتماعی همچنان به قوت خود باقی
است.

مطالبات و اعتراضات بازنشستگان
مخابرات علیه شرکت مخابرات

اعتراض کارگران تولی پرس به پرداخت
بیمه بیکاری به جای حقوق
صبح روز دوشنبه  ۳مرداد ماه ،پرسنل و کارگران شرکت
تولی پرس قزوین در مقابل دفتر استانداری قزوین دست به
تجمع زده و نسبت به تداوم روند معوقات حقوقی و خطر
بیکاری برای کارگران این شرکت اعتراض کردند .از اسفند
سال  ،۱۴00این شرکت بهعنوان یکی از زیرمجموعههای
هولدینگ داروگر درگیر مشکالت اقتصادی بوده و از آن
تاریخ کارگران معوقات پرداختی و حقوقی دارند که هنوز
وصول نشده است .علت این تجمع اعتراضی این است که
صرفنظر از مشکالت قبلی ،از ماه اخیر شرکت تصمیم
گرفته تا به دلیل آنچه رکود تولید مینامد ،به کارگران بیمه
بیکاری به جای حقوق پرداخت کند.

روز یکشنبه  9مرداد ماه ،جمعی از بازنشستگان مخابرات
در استانهای کرمانشاه ،کردستان ،تهران ،خراسان شمالی و
آذربایجان غربی و  ...به عدم توجه شرکت مخابرات به
مطالباتشان اعتراض کردند .درخواست بازنشستگان
مخابرات عملیاتی شدنِ آیین نامه  ،۸9مشکالت مربوط به
هزینه درمان و تاخیر در پرداخت جیرهی غیر نقدی و
رفاهیات است.

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!
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کارگران شرکت فوالد اهواز برای
چندمین روز متوالی مقابل استانداری
خوزستان به تجمع و اعتراض دست زدند!

روز چهارشنبه  ۵مردادماه ،کارگران شرکت فوالد اهواز
برای چندمین روز متوالی در مقابل ساختمان استانداری
خوزستان تجمع کردند .کارگران اهم مطالبات خود را
افزایش میزان دستمزد ،تامین مواد اولیه و تجهیزات و
پرداخت حق بدی آب و هوا عنوان کردند .در این تجمع
شعارهایی از قبیل "میجنگیم ،میجنگیم ،ما کارگران فوالد،
علیه ظلم و بیداد" سر داده شد.

اعتراض کارگران کارخانه داروگر تهران
نسبت به عدم پرداخت حقوق و
واریز حق بیمه
صبح روز شنبه  ۸مرداد ماه ،کارگران کارخانه مواد شوینده
داروگر تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و معوقات
حقوقیشان ،در مقابل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تجمع کردند .یکی از کارگران گفت ۴ :ماه از حقوق و  ۳ماه
بیمه معوقه کارگران داروگر تهران هنوز پرداخت نشده است.
در عین حال کارگران فاقد امنیت شغلی هستند و مرتبا
تعدادی تعدیل یا تهدید به اخراج میشوند .با کنار گذاشتن
پیمانکار ،سرویس ایاب و ذهاب نیز حذف و تولید در کارخانه
متوقف شده است .در ادامه بالتکلیفی و طوالنی شدن زمان
پرداخت دستمزد کارگران ،تعداد  ۲0تا  ۳0کارگر با سوابق
پایین خودخواسته محل کار را ترک کرده و شغل دیگری
پیدا کردهاند ،کارگرانی که سوابق باالتری دارند ناچار شرایط
سخت کارخانه را برای بازنشستگی تحمل میکنند .آنها
برای تامین مخارج زندگی به انجام کارهای ساختمانی ،پیک
موتوری و رانندگی در موسسات کرایه خودرو دست میزنند.
در آخرین تجمع کارگران مسئوالن اداره کار وعده پرداخت
معوقات  ۴ماه را به کارگران دادند ولی مسئوالن کارخانه از
انجام آن خودداری میکنند .بعد از  ۱۵تا۲0سال بیمهپردازی
به دلیل پرداخت نشدن سه ماه حق بیمه ،این کارگران و
خانوادههایشان که در بیمارستان ملکی تامین اجتماعی
بستری هستند امکان دریافت خدمات در مانی ندارند و
هزینهها را از جیب پرداخت میکنند و یا امکان بستری شدن
در بیمارستان را ندارند .ما از کارفرما درخواست داریم حداقل
مشکالت بیمه درمان کارگرانی که درگیر بیماری و
نیازمندبیمارستان هستند را حل کند.
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عدم پرداخت  ۱۲ماه مطالبات معوقهِ

اضافه کاری اجباریِ کارگران یک شرکت

کارگران شهرداری اندیمشک

بازیافت در تهران در شرایط عدم داشتن

روز یکشنبه  ۲مرداد ماه ،حدود  700تن از کارگران
شهرداری اندیمشک در استان خوزستان گفتند :از مسئوالن
کشوری درخواست داریم به وضعیت  ۱۲ماه مطالبات معوقه
ما رسیدگی کنند .شهرداری اندیمشک تقریبا هرچند ماه
یکبار ،یک ماه حقوق که آنهم مربوط به حقوق و دستمزد
حداقلی سال  ۱۴00میشود را به حساب کارگران واریز
میکند.

قرارداد!

 ۸ماه حقوق معوقه به  3۱کارگر کارخانه
پارس پامچال پرداخت نشده
روز دوشنبه  ۳مرداد ماه ،کارگران کارخانه پارس پامچال
اعالم کردند :حدود  ۸ماه است که حقوقی دریافت نکردهایم
و پرداخت حق بیمههایمان  ۱0ماه به تاخیر افتاده است.
تعداد زیادی از کارگران این کارخانه با سوابق کار  ۱۵تا ۲0
ساله به دلیل نگرانی بابت از دست دادن شغل ،مشکالتشان
را از طریق نامه یا حضوری به گوش مسئوالن میرسانند اما
کسی برای پیگیری وضعیت کارخانه و کارگران آن اقدامی
انجام نمیدهد .میانگین مطالبات مزدی و بیمهای هریک از
کارگران براساس سوابق کاری دستکم  70تا ۸0میلیون
تومان است و کارفرما مدعی است که به خاطر نداشتن منابع
مالی ،توان پرداخت آن را ندارد.

روز پنجشنبه  6مرداد ماه ،جمعی از کارگران غرفهدار یک
شرکت بازیافت منطقه  ۵شهرداری تهران گفتند :مجبور به
اضافهکاری اجباری هستیم .ساعت کاری عادی ما از ساعت
 ۸صبح تا  ۵بعد از ظهر است اما از یک ماه پیش ساعت
کاری ما تا ساعت هفت بعد از ظهر تغییر کرده است .حق
اضافهکاری این  ۲ساعت کار اجباری را پرداخت نمیکنند،
حتی دستمزد هم معموال با تاخیر پرداخت میشود .میزان
دریافتی یک کارگر غرفهدار به حدود  ۵میلیون و ۸00
میرسد که این حقوق حداقل یک میلیون تومان از میزان
حقوقی که مصوبه شورای عالی کار است ،کمتر است.
مسئوالن مدعی هستند که اضافهکاری اجباری برای باال
بردن رتبه شهرداری منطقه  ۵است بنابراین همه باید کمک
کنند!

مطالبات کارگران معترض ابنیه فنی
راهآهن قم و همدان از راه آهن

کمپین اعتراضی کارگران پیمانکاری
سکوهای پارس جنوبی

روز دوشنبه  ۳مرداد ماه ،یکی از کارگران پیمانکاری پارس
جنوبی به نمایندگی از جانب همکارانش گفت :اجرای طرح
طبقه بندی مشاغل موضوع مواد  ۴۸تا  ۵0قانون کار ،هیچ
منافاتی با تصویب طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت ندارد.
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی ،مدتهاست که اجرای طرح
طبقهبندی را به عنوان یک مطالبهی اصلی مطرح میکنند،
مطالبهای که بیش از دو سال است به سطح آمده ولی هنوز
تحقق نیافته است .در این بین ،این کارگران کمپینی تشکیل
داده و خواستار اجرای طرح طبقهبندی مشاغل شدهاند .انتظار
داریم نمایندگان مجلس با درک واقعی مشکالت و شرایط
سخت ما ،هرچه زودتر بررسی جزئیات طرح ساماندهی را به
پایان برسانند و موجباتِ تبدیل وضعیت ما و رفع تبعیض در
صنعت نفت و گاز را فراهم آورند.

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

روز پنجشنبه  6مرداد ماه ،کارگران ابنیه فنی راهآهن قم و
همدان به شرایط کار با پیمانکاران انتقاد داشته و خواستار
عقد قرارداد مستقیم با راهآهن هستند .یکی از کارگران گفت:
هر ماه مطالبات خود را با تاخیر دریافت میکنیم .میزان
دریافتی یک کارگر با روزی  ۸تا  ۱۲ساعت کار با سه حق
اوالد ،شش میلیون و  600هزار تومان است .این مبلغ
دریافتی به نسبت سایر همکاران نواحی ریلی کشور حداقل
دو تا سه میلیون تومان کمتر است .در گذشته کارگران ابنیه
فنی بدون حضور پیمانکاران به صورت رسمی مشغول کار
بودند و امکاناتی که در اختیار کارگران رسمی بود قابل
مقایسه با شرایط کار امروز ما کارگران پیمانکاری نیست.

 ۴ماه دستمزد و بیمهِ کارگران شهرداری
ایرانشهرپرداخت نشده است
روز چهارشنبه  ۱۲مرداد ماه ،کارگران شاغل در بخش
خدمات و فضای سبز شهرداری ایرانشهر گفتند :ما چهارماه
مزد معوقه از کارفرما طلبکاریم و عیدی ما نیز طی  ۱۴سال
گذشته پرداخت نشده است .شهرداری با ادعای ناتوانی مالی
مطالبات کارگرانی که به مرور بازنشسته میشوند را به
صورت اقساطی آنهم با تاخیر پرداخت میکند.

6

ماهنامه کارگری
خشم و اعتراض مردم سوگوار و سیلزده به
حضور رئیسی

روز یکشنبه  9مرداد ماه ،به دنبال سیل اخیر رئیسی رئیس
جمهور جمهوری اسالمی در یک برنامه تبلیغاتی از روستای
مزدران شهرستان فیروزکوه بازدید به عمل آورد .اما اهالی
ناراضی و خشمگین روستا خطاب به وی گفتند :ایشااهلل
گفتن نمیخوایم لودر میخوایم و سپس به وی گفتند شما
اومدین اینا بیکار شدن تورو به خدا ول کن مارو برو ...قبال
هم سیل آمد از همین وعدهها دادی و هیچکار نکردی...
قبل از پیشگیری درمان خوبه؛ نه االن که همه زندگی ما رو
سیل برده با ایشااهلل ایشااهلل کار درست نمیشه!

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین
اجتماعی در چندین شهر کشور
روز یکشنبه  9مرداد ماه ،بازنشستگان تامین اجتماعی رشت
باز هم به تجمعات خود ادامه دادند .علیرغم گذشت ماه ها
از سال جدید ،همچنان میزان افزایش حقوق بازنشستگان
تامین در ابهام مانده است و دولت ،سازمان و نهادهای
مرتبط ،اجرای مصوبات شورای عالی کار را گردن نمی نهند.
همچنین در این روز بازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاه،
مخابرات استان خراسان شمالی در بجنورد و بازنشستگان
مخابرات منطقه آذربایجان غربی در ارومیه تجمع اعتراضی
بر پا کردند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری نیشابور
در اعتراض به محقق نشدن
وعدههای مسئوالن

پیش به صورت حداقلی و مطابق با پرداختیها به تامین
اجتماعی واریز نمیشود .همچنین مشکل پوشش بیمه
تکمیلی که از اردیبهشت ماه ثبت نام انجام شده اما هنوز
خبری از بیمه تکمیلی و عقد قرارداد با کارگران نیست .حدود
 70نفر از مجموع  ۳60نفر از کارگران خدماتی که تحت
مسئولیت یک پیمانکار در شهرداری نیشابور مشغول کارند،
مشمول طرح تبدیل وضعیت ایثارگران هستند که علیرغم
پیگیریها از سال  ،۱۴00این اتفاق نیفتاده است .شهرداری
نیشابور برای شیفت شب دچار کمبود نیرو برای جمعآوری
زباله و نظافت شهر است به همین دلیل کارگران روزکار را
برای کار به شیفت شب میفرستند .افزایش ساعت کاری
باعث مخالفت برخی کارگران شده است .در نتیجه  ۳نفر از
کارگرانی که توانایی انجام کار شیفت شب را بعد از کار
روزانه نداشتهاند ،از روز دوشنبه  ۳مرداد ماه ،تعلیق از کار
شدند .همچنین شرکتهای پیمانکاری در ارائه لباس کار،
کفش ایمنی و ابزار کار مناسب به کارگران از ابتدای سال
جاری تاخیر کرده و هنوز اقدامی جدی درباره آن صورت
نگرفته است.

تجمع اعتراضی پرسنل شرکت مادیران
نسبت به حقوق پایین

صدور سریع حکم حقوقی سال جدید با در نظر گرفتن تمام
مزایا و افزایشات قانونی هستند.

جان باختن دو کارگر به دنبال وقوع سیالب
شامگاه روز شنبه  ۸مرداد ماه ،به دنبال وقوع سیالب در اثر
بارندگیهایی در مناطق مختلف استان سمنان ،کارگران
پیمانکار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در محل کار خود
در بخش ایوانکی شهرستان گرمسار دچار حادثه سیالب
شدند .به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان،
 ۵نفر در استراحتگاه کارگران پیمانکار اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری حضور داشتند که با اطالع از احتمال وقوع سیل
 ۳نفر محل اسکان را ترک کردند و  ۲کارگر در این محل
باقی ماندند که متاسفانه با وقوع سیل ناپدید میشوند .بعد
از ظهر روز یکشنبه  9مرداد ماه ،پیکر بیجان اولین کارگر
مفقودی در سیالب بخش ایوانکی گرمسار و صبح روز
دوشنبه  ۱0مرداد ماه ،امدادگران جسد دومین کارگر مفقودی
را در فاصله ۲0کیلومتری محل حادثه از زیر آوار خاک و
سنگ پیدا کردند.

تجمع و مسدودسازی جاده ارسنجان

روز سه شنبه  ۴مردادماه ،کارگران شرکت مادیران واقع در
شهرک صنعتی هشتگرد نسبت به سطح پایین حقوق ،ساعت
کاری باال و کاهش مزایا و دیگر مشکالتشان دست از کار
کشیده و تجمع اعتراضی بر پا داشتند.

تجمع اعتراضی کسبه کیش نسبت به
شرایط نابسامان اقتصادی و رکود بازار
روز شنبه یکم مرداد ماه ،بازاریان جزیره کیش با برگزاری
تجمع نسبت به وضعیت اقتصادی فاجعهبار کشور و کسادی
بازار اعتراض کردند .اوضاع بحرانی بازار باعث شده که کسبه
جزیره کیش متحمل ضررهای مالی بسیاری شده و با
معضالت معیشتی دست به گریبان شوند .این اعتراض روز
یکشنبه  ۲مرداد ماه ،نیز ادامه یافت و کسبه جزیره کیش بر
اساس فراخوان از پیش انتشار یافته ،با تعطیل کردن
واحدهای صنفی خود دست به اعتصاب زده و خواهان
رسیدگی به مطالبات شغلی صنف خود شده بودند.

تجمع اعتراضی کارکنان مخابرات یزد و
اصفهان علیه عدم پرداخت مزایا

روز سه شنبه  ۴مردادماه ،کارگران خدماتی و فضای سبز
شهرداری نیشابور در مقابل ساختمان شهرداری نیشابور
تجمع کردند .کارگران می گویند :مطالباتمان مربوط میشود
به مشکل پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی که از  ۲ماه
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روز یکشنبه  ۲مرداد ماه ،کارکنان معترض مخابرات یزد
با تجمع مقابل ساختمان مرکزی مخابرات این استان،
خواستار صدور احکام سال جدید با در نظر گرفتن تمام
مزایای مزدی شدند .یکی از معترضین گفت :مطالبات معوقه
ما شامل حق جذب و پاداش بهرهوری ،باید پرداخت شود.
ضمن اینکه  ۴ماه از سال جدید گذشته اما هنوز احکام
حقوقی جدید صادر نشده است .کارکنان مخابرات خواستار

روز شنبه  ۱۸تیر ماه ،اهالی بخش خفرک علیا در استان
فارس در اعتراض به بی آبی و سیاستهای نابود کننده
محیط زیست دست به تجمع زدند و جاده ارسنجان به
مرودشت را مسدود کردند .بحران آب در ایران عمدتا ناشی
از سیاستهای جمهوری اسالمی در زمینه سدسازی ،انتقال
آب غیر کارشناسی و همچنین آبیاری کشاورزی به
شیوههای عقبمانده و پرمصرف است.

اعتراض کارگران نیروگاه برق حرارتی
تبریز به نحوه اجرایی طرح طبقه بندی
روز شنبه یکم مرداد ماه ،کارگران و کارکنان نیروگاه برق
حرارتی تبریز به شیوه اجرای طرح طبقهبندی که موجب
کاهش حقوق پرسنل (در حدود دو میلیون تومان) شده است،
اعتراض کردند.
اعضای انجمن صنفی کارگران این شرکت از ماههای
گذشته تا روزهای اخیر پیگیر اجرای طرح طبقهبندی از اداره
کل کار استان آذربایجان شرقی و اداره کار تبریز بودهاند ،اما
مدیرعامل شرکت برای پاسخگویی به مطالبات آنها نه
اقدامی کرده و نه در میان آنها تاکنون حضور یافته است.

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

ماهنامه کارگری
چهارمین روز اعتصاب کارگران شاغل در
مجتمع مس سونگون ورزقان

روز جمعه  ۱7تیرماه ،کارگران شرکتهای پیمانکاری
آهنآجین ،نوآوران ،مبین ،زحل و ندای رهاوی شاغل در
مجتمع مس سونگون ورزقان برای چهارمین روز پیاپی ،به
جهت عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب زده
و تجمع اعتراضی برگزار کردند .نیروهای سرکوبگر جمهوری
اسالمی روز پنجشنبه  ۱6تیر ماه ،به مجتمع گسیل شده و
به کارگران حمله کرده بودند .شب پنجشنبه مدیرکل اداره
کار و رفاه آذربایجان شرقی در شبکه استانی ،بطور کلی
حمله نیروهای سرکوب رژیم به کارگران را انکار کرد.
کارگران معترض ،خواهان آزادی همکارانشان (نمایندگان)
هستند که طی روزهای گذشته از سوی مزدوران جمهوری
اسالمی بازداشت شدهاند .در ادامه این اعتراضات روز پنج
شنبه  ۲۳تیر ماه ،گزارش داده شد که  ۲0نفر از کارگران
اعتصابی معدن سونگون بازداشت شدند ،پیش از این نیز 7
کارگر اعتصابی دیگر بازداشت شده بودند .طی اعتصاب
کارگران ،سرمایه داران حتی آب را به روی آنها بستند.
کارگران برای همسانسازی حقوق خود دست به اعتصاب
زده بودند و با وعده مسئوالن برای احقاق حقوقشان و آزادی
بازداشتشدگان اعتصاب را پایان داده بودند .اکنون زمزمه
اخراج برخی دیگر از کارگران به گوش میرسد .

جان باختن یک کارگر رفتگر شهرداری
رشت حین انجام کار
روز یکشنبه  ۲مرداد ماه ۲ ،کارگر رفتگر شهرداری رشت
درحالیکه در کنار خیابان بلوار بهشتی با ماشین حمل زباله
مشغول جمع آوری زباله بودند ،در اثر برخورد ناگهانی یک
خودرو سواری به کامیون حمل زباله دچار حادثه شدند .هر
 ۳مصدوم ( ۲کارگر و راننده سواری) بالفاصله به بیمارستان
منتقل شدند اما یکی از کارگران شهرداری به دلیل شدت
جراحات جان خود را از دست داد.

تجمع اعتراضی بازنشستگان کارگری در
چند استانِ کشور
روز دوشنبه  ۲0تیر ماه ،بازنشستگان کارگری چند استان از
جمله گیالن ،اصفهان ،خوزستان و کرمان ،دست به تجمع
زده و نسبت به عدم اصالح مصوبهی افزایش مستمریها
اعتراض کردند .بازنشستگان معترض خواستار اصالح

7
مصوبهی افزایش مستمری بازنشستگان هستند و میگویند:
افزایش ده درصدی مستمریها باید باطل شود .خواستهی
آنها اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار برای تمام
بازنشستگان است.روز سه شنبه  ۲۱تیر ماه ،نیز باز تعدادی
از بازنشستگان تامین اجتماعی این بار در شهرهای شوش،
بابل و کرمانشاه در اعتراض به عدم اجرای مصوبات مزدی
شورایعالی کار دست به تجمع زدند در این میان بازنشستگان
شوش با تجمع مقابل فرمانداری شوش ،با پهن کردنِ
سفرهی خالی نسبت به اجرایی نشدن ماده  96قانون تامین
اجتماعی اعتراض کرده و خواستار پاسخگویی مسئوالن
شدند.

تجمع کارگران فوالد خوزستان در
مقابل استانداری
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معوقه دارند و برای چند ماه حق بیمهشان نیز تمدید نشده
است.

تجمع نیروهای طرحی و تمدید طرحی
بدون سهمیه در کرمانشاه
به گزارش کانال خبری پرستاران ایران روز پنجشنبه ۲۳
تیرماه ،جمعی از نیروهای طرحی و تمدید طرحی بدون
سهمیه (مدافعان سالمت) در کرمانشاه ،در اعتراض به عدم
رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند.
معترضان در این تجمع با سر دادن شعارهایی از قبیل « شعار
ما عدالت در نظام سالمت » خواستار رسیدگی به مطالباتشان
شدند.

مطالبات کارگران پیمانکاری
خارک و عسلویه

صیح روز پنجشنبه  ۳0تیرماه ،کارگران فوالد در اعتراض
به مسدود کردن کارت تردد  7نفر از کارگران این مجتمع و
در ادامه روند اعتراض کارگران به مافیای فوالد ،مقابل
استانداری تجمع کردند .یکی از کارگران از مسئوالن و
مقامات میخواهد حاضر شوند و اعالم کنند این همه مال و
اموالشان را ازکجا آورده اند.
در ادامه این اعتراض روز شنبه یکم مرداد ماه ،گروهی از
کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در اعتراض به عدم
رسیدگی به مطالباتشان در مقابل دفتر یکی از نمایندگان
مجلس و همچنین ساختمان استانداری خوزستان دست به
تجمع زدند .کارگران معترض خواستار افزایش حقوق و
دستمزد و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل هستند.

روز پنجشنبه  ۳0تیرماه ،کارگران بخش عملیات دریایی،
کشتیرانی و صادرات پایانههای نفتی خارک و عسلویه گفتند:
هزینه بیمه تکمیلی ما واریز نشده است ۸0 .درصد از این
هزینه را شرکت نفت و  ۲0درصد باقیمانده را کارگران باید
پرداخت کنند که شرکت نفت از زیر بار این وظیفه شانه
خالی میکند .چندین بار به علت کیفیت بد غذا اعتراض
کردیم اما تا امروز پنجشنبه هیچ اقدامی در جهت رفع این
مطالبه حداقلی کارگران انجام نشده است .آذوقه مورد نیاز
کارگران شناورهای دریایی به موقع و به مقدار کافی به دست
آنها نمی رسد ،آنها همچنین به بیکیفیت بودن لباس کار
خود معترض بودند.

دومین روز تجمع اعتراضی کارکنان
مخابرات خوزستان

تداوم تجمعات کارگران
کارخانه داروگر تهران
روز سه شنبه  ۲۱تیر ماه ،کارگران کارخانه داروگر تهران
برای چندمین بار به محقق نشدن پرداخت مطالبات مزدی
و بیمهای ،تامین امنیت شغلی ،حذف سرویس ایاب و ذهاب
و همچنین تعیین تکلیف وضعیت کارخانه اعتراض کردند.
کارگران میگویند :درحالیکه در جلسهی مشترک مسئوالن
اداره کار و کارفرما قرار بود شرکت بخشی از مطالباتمان را
پرداخت کند ،اما بعد از گذشت چند ماه ،بدون در نطر گرفتن
موقعیت بیپولی کارگران هیچ اقدامی در این زمینه انجام
نشد .از ابتدای سال جاری تولید در این واحد تولیدکننده انواع
محصوالت شوینده (بجز تولید  ۱۵تن شامپو) متوقف شده و
کارگران کاری برای انجام ندارند .آنها همچنین دو ماه حقوق

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

روز یکشنبه  ۲6تیرماه ،شماری از کارکنان مخابرات در
شهرهای یزد ،بجنورد و اهواز ،در اعتراض به عدم صدور
احکام و کاهش مبلغ حق جذب برخالف قانون ،همچنین
عدم پرداخت مطالبات و  ۴دوره پاداش بهره وری برای
دومین روز متوالی دست به تجمع زدند .به گزارش مخابرات
فردا ،همزمان کارکنان مخابرات شهرهای یزد ،بجنورد و
اهواز دست به تجمع زدند.
روز شنبه  ۲۵تیر ماه ،نیز کارکنان مخابرات استان خوزستان،
تجمعی مشابه در راستای رسیدگی به مطالباتشان انجام داده
بودند.
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تجمع اهالی روستای خرمدرق زنجان

تغییری به وجود نیامده است .میزان حقوقی که میگیریم
دستمزد یک تا دو ساعت کار است و در صورت ادامه
بیتوجهیها ،روزانه بیشتر از دو ساعت کار نمیکنیم .اگر
اضافه کار و دیگر مزایا را قانونی پرداخت کردند ما هم طبق
قانون برای راه آهن کار میکنیم.

اعتراض کارگران شهرداری ایرانشهر علیه
عدم پرداخت معوقات مزدی
روز شنبه یکم مرداد ماه ،جمعی از اهالی روستای خرمدرق
واقع در استان زنجان در اعتراض به کمبود آب شرب در این
روستا و بی توجهی مسئوالن متولی به مطالبات ساکنان آن
در مقابل ساختمان استانداری زنجان تجمع کردند.

آتشسوزی
روز چهارشنبه  ۲۲تیر ماه ،بعد از جریان حادثه آتشسوزی
کارخانه مبلسازی ماندگار در جنوب تهران یکی از کارگران
در خصوص وضعیت شغلی خود و همکارانش گفت :با توجه
به اینکه در جریان آتش سوزی همه بخشهای تولیدی این
واحد تولیدی به طور کامل تخریب شده است ،امکان کار
کردن برای کارگران وجود ندارد .خوشبختانه این حادثه که
از اشتعال مواد آتشزا همانند رنگ و فوم مواد شیمیایی رخ
داده ،خسارات جانی نداشته است.

عدم پرداخت  ۶ماه مطالبات مزدی 3۵
کارگر پیمانکاری در استان گیالن
روز پنج شنبه  ۲۳تیر ماه ،تعدادی از کارگران پروژه انتقال
آب سد مخزنی شهر بیجار واقع در استان گیالن گفتند:
پیمانکاری که ما در استخدامش هستیم حدود  ۴ماه حقوق
سال  ۱۴00را به همراه  ۲ماه حقوق سال جاری به ما بدهکار
است .طلب هر کدام از کارگران از پیمانکار پیشین که
تعدادشان به  ۲۸نفر میرسد به صورت میانگین  9تا ۱0
میلیون تومان است .مسئوالن آب منطقهای گیالن با وجود
خروج پیمانکار پیشین به عنوان کارفرمای اصلی ،مسئولیت
پرداخت مطالبات کارگران را برعهده نمیگیرند .

اعتراض کارگران ابنیه فنی راه آهن
هرمزگان به حداقل دریافتی دستمزد
روز شنبه یکم مرداد ماه ،تعدادی از کارگران شاغل در ابنیه
فنی هرمزگان گفتند :دریافتی ماهانهمان کفاف معاش
زندگیمان را نمیدهد .کارفرما اضافهکاریهای ما را لحاظ
نمیکند و از پرداخت مزایای عرفی و اعیاد و همچنین حق
لباس و کفش خبری نیست .باوجود آنکه شرکت طرف
قرارداد دولتی شد ،در شرایط کارگران بعد از چند سال

عدم داشتن بیمهِ  ۱۲هزار صیاد در بوشهر
به گزارش خبرگزاری فارس روز شنبه یکم مرداد ماه ،نماینده
رژیم در مجلس از بوشهر ،گناوه و دیلم گفت :دولت باید
مشکالت بیمهای بیش از  ۱۲هزار صیاد در قالب  ۳۴بندر
صیادی که حق مسلم آنان است را با دقت بررسی و نسبت
به رفع این مشکالت تالش کند .با توجه به مشکل بیکاری
در جامعه و هزینه بر بودن ایجاد اشتغال برای دولت ،جامعه
صیادی هم برای خود و هم برای دیگران اشتغال ایجاد کرده
است.

اخراج  ۲۸تن از کارگران سامانه ۲۰۲۰
مخابرات همدان

بالتکلیفی  ۱۸۰کارگر شاغل در کارخانه
مبلسازی ماندگار در پی وقوع
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روز دوشنبه  ۲0تیر ماه ،کارگران شهرداری ایرانشهر در
استان سیستان و بلوچستان گفتند :از فروردین ماه حقوق
شان را و حدود  ۱۴سال عیدی طلبکارند .حدود  6۵0کارگر
در شهرداری ایرانشهر با حداقل حقوق در وضعیت بد
معیشتی به سر میبرند .کارگران معترض می گویند :در
ایرانشهر که به سرزمین طوفان شن شهرت دارد ،ما کارگران
بادگیر ،لباس و کفش مناسب نداریم و برخی مواقع با لباس
معمولی کار میکنیم.

به گزارش روز دوشنبه  ۲0تیر ماهِ همشهری آنالین ۲۸ ،تن
از کارگران سامانه  ۲0۲0مخابرات همدان ،از روز شنبه ۳۱
اردیبهشت ماه  ،۱۴0۱از محل کار خود اخراج شدند .یکی
از معترضین اخراجی این شرکت در این خصوص گفت:
پاسخگویی اینترنت  ۲0۲0همدان را به علت بیمدیریتی
مدیرعامل مخابرات همدان ،به استان تبریز تحویل دادند .ما
هنوز حقوق اردیبهشت ماه را دریافت نکرده ایم و اعتراضات
ما در این خصوص به جایی نرسیده و مخابرات همدان هیچ
مسئولتی درباره ما قبول نمیکند.

ادامه بالتکلیفی کارگران معدنِ کرومیتِ
آسمینون کرمان

معوقات مزدی کارگران شهرداری یاسوج
روز دوشنبه  ۲0تیر ماه ،پاکبانان شهرداری یاسوج گفتند :ما
از ابتدای سال تاکنون هیچ گونه حقوق و دستمزدی دریافت
نکرده ایم .پیمانکار به بهانه نداشتن اعتبار این معوقات را
پرداخت نمی کند ،آخرین دریافتی آنها مربوط به حقوق
اسفندماه سال  ۱۴00در بهار امسال بوده و معوقات مربوط
به عیدی و پاداش سالهای ( ۱۳97تا  )۱۴00را دریافت
نکرده ایم.

کارگران شهرداری سی سخت  ۱3ماه
حقوق معوقه و عیدیشان پرداخت نشده !
روز پنج شنبه  ۲۳تیر ماه ،جمعی از کارگران شهرداری سی
سخت گفتند؛ با توجه به اینکه کارگران شهرداری سی
سخت بیش از  ۱۳ماه حقوق معوقه و عیدی طلب دارند و
در تنگنای مالی هستند و هیچ اقدامی از طرف مدیران
شهری برای حل مشکالت مالی کارگران صورت نمیگیرد،
بنا داریم نامه درخواست به نهادهای خیریه و کمیته امداد
ارسال کنیم تا در صورت امکان حداقل جیره مناسب غذایی
به ما کارگران اختصاص داده شود .چند روز پیش یک
مسئول شهری به مناسبت روز عید قربان چند گوسفند ذبح
کرد .ما کارگران به خیالمان این گوشتها بین کارگرانی که
ماهها حقوق نگرفتهاند تقسیم میشود اما همه آن به جای
دیگری ارسال شد .

به گزارش روز شنبه  ۲۵تیر ماه ،اردیبهشت ماه سال جاری
کارفرما به این بهانه که فعالیت معدن کرومیتِ آسمینون
کرمان صرفهی اقتصادی ندارد ،معدن را تعطیل و ۱۳00
کارگر را از کار بیکار کرد .استاندار پیشتر به ما گفته بود که
از طریق فرمانداری پیگیرِ کارِ کارگران است و به زودی
نتیجه را اعالم میکند .از قرار معلوم شورایعالی معادن قرار
است در این خصوص نظر بدهد .وزارت کار هم گفته،
اقدامات الزم برای برقراری بیمه بیکاری کارگران بیکار شده
کرومیت آسمینون صادر شده است .کارگران میگویند :هر
چه از کارفرما درخواست میکنیم که حداقل حقوق
اردیبهشت ما را بدهد به نتیجه نمیرسیم .ناچار هستیم بیمه
بیکاری بگیریم .برای بیمه بیکاری ثبت نام کردیم و آنطور
که گفتهاند قرار است از پانزدهم مرداد بیمه بیکاری را
پرداخت کنند که تا آن زمان بدون حقوق سر میکنیم .حتی
دفترچهی بیمهی ما دیگر اعتبار ندارد که قرار است از اول
ماه مشکل آن نیز حل شود.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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ترکیه :تجمع اعتراضی کارگران شرکت

تجمع رانندگان در تهران

واگذاری مالکیت کشت و صنعت هفت تپه

زارا مقابل فروشگاه مرکزی در استانبول

روز یکشنبه  ۲6تیرماه ،جمعی از رانندگان از بخشهای
مختلف ترابری در اعتراض به افزایش عوارض پالکگذاری
و دیگر تعرفهها در مقابل اداره راه و شهرسازی در تهران
مبادرت به یک تجمع اعتراضی نمودند.

به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

تجمع اعتراضی مجروحین جنگ ایران و
عراق در تهران
روز یکشنبه  9مرداد ماه ،به نقل از پایگاه خبری ترکیهای
تمیز گیزی ،کارگران ترکیهای برند مطرح اسپانیایی پوشاک
و زیورآالت زارا ،مقابل فروشگاه مرکزی این شرکت در
استانبول تجمع اعتراضی بر پا داشتند .کارگران قبل از شروع
شیفت کاری به فروشگاههای اصلی زارا رفته و با گذاشتن
برچسبهای ویژه روی محصوالت در حال فروش ،از
مصرفکنندگان خواسته بودند تا از آنها حمایت کنند .حدود
سی هزار نفر طومار کارگران را امضا کردند .در این طومار از
زارا خواسته شده بود حقوق معوقه آنها را پرداخت کند .بدین
ترتیب با این کمپین کارگری کارگران توانستند صدای خود
را به گوش میلیونها نفر برسانند .با این حال ،زارا همچنان
از پرداخت بدهی خود به کارگران ترکیهای خود خودداری
میکند .این بار کارگران این برچسبها را در قالب
پالکاردهای بزرگ چاپ کردند و در مقابل فروشگاه زارا در
منطقه نیشانتاشی استانبول ،در یک ردیف ایستادند .روی
پالکاردها نوشته شده بود :محصوالتی را که میخواهید از
زارا ،نکست و مانگو بخرید ،من تولید کردم .با این حال ،من
پول خود را دریافت نکردم .

اعتراض نیروهای پیمانکاری بخش فروش
بلیط مترو
روز سه شنبه  ۲۱تیر ماه ،نیروهای پیمانکاری بخش فروش
بلیط مترو گفتند :مهمترین مشکل ما ،اجبار به انجام
اضافهکار بدون دریافتِ دستمزد است .ما گاهی کل هفته را
بدون تعطیلی کار میکنیم ،با این همه مجبوریم بعد از پایان
کار روزانه به بانک برویم و پولهای نقدِ باجه را وارد حساب
شخصی و بعد با دستگاه پُز وارد حساب شرکت کنیم .این
پروسه هر روز دو ساعت طول میکشد .انجام این کار جزو
وظایف ما نیست و برای این دو ساعت کار اضافی ،حقوقی
دریافت نمیکنیم .ما پولی بابت تعطیل کاری و نوبت کاری
نمیگیریم .هر دو سه ماه یکبار به ما فیش حقوقی میدهند
و اگر پولی از حقوق ماهانهی ما کم شود ،نمیدانیم این پول
برای چه کم شده و کسی پاسخگو نیست .پیمانکار از ابتدای
سال پایه سنوات ما را صفر کرده است درحالیکه بسیاری از
نیروها باالی  ۸سال سابقهی کار دارند .ما خواستار تصویبِ
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس هستیم
و امیدواریم که این طرح مشمول حال ما نیز بشود.

روز شنبه یکم مرداد ماه ،شماری از مجروحین جنگ ایران
و عراق در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم رسیدگی
به مطالباتشان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی
در تهران تجمع کردند.

روز شنبه  ۲۵تیر ماه ،به دنبال نشست سران قوا با میزبانی
رئیسی رئیس جمهور ،پیرامون واگذاری قطعی مالکیت
کشت و صنعت هفت تپه ،این شرکت به شرکت توسعه
نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد .این شرکت در تاریخ ۳0
مرداد  ۱۴00با حکم دادگاه شعبه  ۲۱حقوقی خلع ید و
مالکیت آن به دولت واگذار شده بود ولی تاکنون نقل و انتقال
سهام به طور قانونی و رسمی صورت نگرفته بود.

جان باختن یک کودک کار  ۱۱ساله
حین کار در یزد

بخش بام وصفی آبادِ اسفراین فاقد
درمانگاه تامین اجتماعی برای کارگران
می باشد!
بر اساس گزارش روز چهارشنبه  ۲۲تیر ماه ،طبق آمار حدود
 ۱۸هزار کارگر ساختمانی در شهرستان اسفراین بیمه تامین
اجتماعی هستند که از این تعداد حدود  ۳تا  ۴هزار نفر در
بخش بام وصفی آباد تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارند
که فاقد درمانگاه ملکی تامین اجتماعی است و بیمهشدگان
برای استفاده از امکانات درمانی تامین اجتماعی ناچار به شهر
اسفراین سفر میکنند .ایجاد امکانات درمانی در بخش بام
وصفی آباد به دلیل آنکه بیش از  ۸0درصد از جمعیت آن را
کارگران تشکیل میدهند از اهمیت ویژهای بر خوردار است
چرا که جدا از کارگران ساختمانی ،سایر ساکنین این مناطق
را بیمهشدگان شاغل در واحدهای تولیدی ،صنعتی
وکشاورزی تشکیل میدهند که هر ماه  ۳0درصد از
درآمدشان را برای پیشخرید خدمات درمانی به تأمین
اجتماعی پرداخت میکنند .درخواست کارگران بیمه شده این
منطقه محروم جدا از احداث دو شعبه اقماری بیمه کارگران
ساختمانی در بخشهای بام وصفی آباد احداث حداقل دو
مرکز سیار درمانی تامین اجتماعی است که میتواند نیازهای
درمانی بیمهشدگان را تامین کند.

اعتراض کاله زردهای شرکت برق
منطقهای خوزستان علیه عدم اجرای قانون
روز شنبه  ۲۵تیر ماه ،کاله زرد هایشرکت برق معترضانه
گفتند :میزان افزایش حقوق سالیانه کارگران تابع قانون کار
توسط شورایعالی کار از اسفند ماه سال  ،۱۴00ابالغ شده اما
هنوز احکام کارگزینی کارگران تابع قانون کار شرکتهای
برق منطقهای کشور صادر نشده و باتوجه به بحران اقتصادی
و تورم حاکم بر کشور ،فشار زیادی به کارگران آمده است.
انتظار میرود وزارت نیرو و شرکت توانیر با توجه به
مشکالت اقتصادی کارگران هرچه سریعتر احکام کارگزینی
کارگران دولت را صادر کنند.

به گزارش خبرگزاری رکنا ،روز چهارشنبه  ۲9تیرماه ،رئیس
سازمان آتش نشانی یزد گفت :گیر کردن عضو بدن یک
کودک کار  ۱۱ساله در حین انجام کار در باالبر در منطقه
اکرم آباد ،انتهای بلوار ولی عصر یزد متاسفانه باعث جان
باختن دلخراش وی گردید .آتش نشانان ضمن قطع جریان
برق و تثبیت ایمنی صحنه ،پیکر بی جان او را تحویل عوامل
اورژانس دادند.

بازداشت دامدار معترض توسط ماموران
مقابل وزارت جهاد کشاورزی
به گزارش روز چهارشنبه  ۲9تیرماه ،در جریان تجمعات
اعتراضی روز سهشنبه  ۲۸تیرماه ،دامداران سراسر کشور در
مقابل وزارت جهاد کشاورزی ،یک دامدار در حالی که به
شرایط موجود اعتراض میکرد توسط یکی از ماموران نیروی
انتظامی مورد درگیری لفظی و فیزیکی قرار گرفته و
بازداشت شد.

اقدام به خودکشی یکی از کارگران شاغل
در صنعت هفت تپه
صبح روز یکشنبه  ۲6تیر ماه ،یک کارگر که در یکی از
واحدهای تولیدی ) (MDFزیرشاخه شرکت کشت و
صنعت هفت تپه مشغول به کار بود ،به دلیل اختالف با
کارفرما در محل کار اقدام به خودکشی نافرجام کرد.
همکاران وی در مجتمع کشت وصنعت هفت تپه میگویند:
کارگر مذکور هر چند از ناحیه گردن دچار آسیب دیدگی شده
اما وضعیت خوبی دارد .از قرار معلوم او پیش از این نیز یکبار
دیگر این کار را انجام داده است.

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

برای تماس با چریکهای فدائی خلق
ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید:
BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX
"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!

