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حمله نیروی انتظامی به کشاورزان

در باره زندگی رفیق شهید،

معترض اصفهان شلیک گازاشکآور و

پری روشنی

گلولههای پالستیکی در تجمع کشاورزان

سرسخن:
کارگران و انتصابات حکومتی
نزدیک به دو هفته به نمایشات انتخاباتی رژیم دار و
شکنجه جمهوری اسالمی باقی مانده است ،نمایشی که
اکثریت جامعه بر نمایشی بودن آن تاکید داشتهاند و
کارگران و زحمتکشان در جریان اعتراضات خود بار ها
اعالم کرده اند که در این نمایش مسخره شرکت نخواهند
کرد .امروز صدای "رای بی رای" اکثریت آحاد جامعه کار
رسوائی جمهوری اسالمی را به آنجا کشانده که رهبر
تبهکار جمهوری اسالمی عدم شرکت در انتخابات را
مصداق "گناه کبیره" نامیده و نیروی انتظامی این رژیم
اعالم کرده است که تبلیغ جهت عدم شرکت در انتخابات
جرم تلقی می شود و به طور طبیعی این نیرو با مجرم
برخورد خواهد کرد .تا کنون در هیچ کجای دنیا دیده و
شنیده نشده بود که حکومتی در حین برپائی انتخابات -که
فرض بر این ادعاست که گویا آزاد و دموکراتیک می
باشد ،-چنین برخورد زورگویانهای با تحریم کنندگان آن
داشته باشد .با این وجود در حالی که در رژیم آزادی کش
حاکم کسی نیست که معنای برخورد نیروی انتظامی با
"مجرم" را در زندگی واقعی ندیده و یا تجربه نکرده باشد،
باز می بینیم که تودههای آگاه و شجاع ،مقهور این
تهدیدها نشده و علناً مخالفت خود را با انتخابات کذائی
پیشاروی ابراز می دارند .می بینیم که برغم همه ترفندها و
تهدید های کارگزاران رژیم باز هم هر روز که می گذرد
دسته های بیشتری از جامعه بر ضرورت عدم شرکت در
این مضحکه یا انتصاب حکومتی تاکید می کنند .اخیرا نیز
"مادران آبان" با انتشار کلیپ هائی از عدم شرکت در
انتخابات سخن گفته و بر خواست خود مبنی بر سرنگونی
جمهوری اسالمی تاکید نمودند.
در طول  43سال گذشته مردم آگاه و مبارز جامعه نشان
داده اند که اعتمادی به نمایشات انتخاباتی جمهوری
اسالمی ندارند و مثال "سگ زرد برادر شغال است"
واکنش آنها به انتصابات حکومتی ای بوده که در طول این
این مدت برگزار شده اند .این تجربۀ زندگی زحمتکشان،
صحت خود را در آستانه نمایش انتخاباتی اخیر بیش از هر
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زمان دیگری ثابت کرده است.

روز سه شنبه  4خرداد ماه ،کشاورزان اصفهان با خواست
حقابه و رسیدگی به مشکالتشان دست به تجمع و
راهپیمایی زدند .نیروهای انتظامی به این معترضان هجوم
بردند و با ضرب و جرح آنها و شلیک تیر هوایی سعی در
جلوگیری از ادامه این تجمع کردند که با مقاومت و
درگیری متقابل کشاورزان روبرو شدند.

تحصن اعتراضی زندانیان تهران بزرگ

روز پنجشنبه  ۶خرداد ماه ،دهها تن از زندانیان محبوس در
زندان تهران بزرگ در اعتراض به تبدیل اتهامات زندانیان
سیاسی به جرائم عادی دست به تحصن زدند .دستگاه
قضاییه با تبدیل اتهامات بازداشت شدگان آبان ماه  ۹۸از
سیاسی به جرائم عادی ،اقدام به انتقال آنان به تیپ هایی
که زندانیان جرائم عادی در آنها محبوس هستند کرده
است .گفتنی است ،طی روزهای یکشنبه و سه شنبه  ۲و 4
خرداد ماه ،به دستور سیستم قضایی  ۵تن از بازداشت
شدگان آبان ماه  ،۹۸به اسامی محمد بیگی ،پژمان سبزی،
محسن غفور ،محمد خدابخشی و رضا قریشی جهت انتقال
اجباری از تیپ  ۲زندان تهران بزرگ به تیپ  4فراخوانده
شدند .مسئوالن زندان "اخالل در نظم عمومی" را از
اتهامات این  ۵زندانی سیاسی اعالم کردند و در اصل آنها
را در ردیف زندانیان عادی قرار داده اند .معترضان می
گویند ،دستگاه قضاییه با قراردادن این اتهام جزو اتهامات
جرائم عادی ،قصد تشدید فشار و شکنجه این زندانیان
سیاسی را دارد.

پری ،چند سالته؟
 1۸سالمال اصفهانی؟نه ،مال آبادان.درس می خونی؟نه .وضع مالی مون زیاد خوب نیست .مجبورم کار کنم.بی شرف ها! تازه توی یه بوتیک لباس کار پیدا کرده بودم
که دستگیرم کردن".
این متن ،چند سطری از نوشته لوئیز باغرامیان در مورد
پری روشنی ،هم زندانی اوست (متن کامل در نشریه پیام
فدائی شماره ( ۲4۸
چریک فدائی خلق رفیق پری روشنی ،زنی از سالله زنان
چریک فدائی خلق؛ کمونیستی پایدار بر آرمانهای طبقه
کارگر بود که در سال  ( ۶0در فاصلۀ اواخر مهر ماه و اوائل
آبان ) در یکی از زندانها اصفهان در حالیکه سرود
انترناسیونال را می خواند بسوی صحنه اعدام رفت .بنا به
گفته شاهدان و همبندان رفیق پری ،او حتی اجازه نداد
پاسداران سیاهی چشمانش را ببندند و با چشم باز بسوی
مرگ افتخار آفرین گام برداشت.
پری که با ایمان خلل ناپذیر به حقانیت آرمانهای طبقه
کارگر ،طبقه ای که از آن برخاسته بود ،از زندگی خود و
حتی از مرگ خویش ،صحنه ای فراموش نشدنی ساخت،
چنان تأثیری بر همبندیها و همزنجیریان خود گذاشت که
در نوشته آنان در مورد وی هر چند کوتاه منعکس می
باشد .او در خانواده ای که با تنگدستی گذران می کردند در
شهر آبادان بزرگ شده بود و از کودکی تنگدستی و ظلم و
ستم استثمارگران و رژیم شاه را تجربه کرده بود .رفیق
پری در نو جوانی با انقالبی بزرگ برای از بین بردن ظلم و
نابرابری و سرکوب در کشورش مواجه شد و برای تحقق
صفحه3
آرمانهای انقالبی و رسیدن به آزادی به
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کارگران و انتصابات حکومتی ...از صفحه  1چه به صورت صنفی و چه سیاسی -و غیره انتخابات آزاد و صوری نمایشی -فرمایشی معاف فرموده و از مصرف
دموکراتیک بی معناست و در همان حال ضدیت به حق بیهوده و مسرفانه دهها میلیاردی انتخابات جلوگیری
با توجه به شمائی از اوضاع که در باال تشریح شد حتی
برای خود گردانندگان حکومت روشن است که کارگران آنان با رژیم جمهوری اسالمی که همواره کوشیده است با کنند ".کار به جائی کشیده است که روزنامه "جمهوری
آگاه هرگز تن به چنین نمایشی نمی دهند .کارگران تحت کشاندن توده ها به پای صندوق های رأی مشروعیت اسالمی" در هشتم خرداد در ارتباط با انتصابات حکومتی
ظلم و ستم ما امروز از این آگاهی برخوردارند که یکی از برای خود دست و پا کند ،جمهوری اسالمی را رسواتر از  ۲۸خرداد سال جاری در سرمقاله خود نوشته است که :
بدیهی ترین اصول انتخابات داشتن حق انتخاب می باشد .همیشه کرده است .این وضع باعث گشته که امروز تنور "تکلیف انتخابات ریاست جمهوری  1400از هماکنون
مضحکه حکومتی چنان سرد و یخ زده گردد که خود روشن است و کسی در اینکه برنده نهایی این انتخابات
در حالیکه در جمهوری اسالمی با وجود
کیست ابهامی ندارد ".در این نوشته حقیقتی
قدرت مطلقه "ولی فقیه" و نظارت
خشم و تنفر و انزجار بی حد مردم مبارز ایران از رژیم دار و شکنجه
نهفته است و آن این است که مقامات
استصوابی "شورای نگهبان" دیگر
جمهوری اسالمی از بدو روی کار آمدن خود دست به کشتار های متعددی
حکومتی و در رأس آنها خامنه ای در رأس
انتخاب معنائی نمی تواند داشته باشد و
زده که آخرین آنها کشتار مردم عاصی از ظلم و جور این رژیم در قیام
دیکتاتوری حاکم ،از قبل رئیس جمهورشان
چنین حقی پایمال قدرت مطلقه ولی
های برحق مردم در دیماه  96و آبان  98بود ،دلیل واقعی تحریم به
را انتخاب می کنند .به واقع این امر در همه
فقیه می گردد .در واقعیت ،در کشوری
اصطالح انتخابات  1400از طرف این توده ها می باشد .در چنین
به اصطالح انتخابات یا به واقع انتصابات
که حاکمیت "والیت مطلقه فقیه" به
شرایطی است که محمدجواد حجتی کرمانی ،از اعضای سابق مجلس
حکومتی در سیستم انتخاباتی جمهوری
مثابه دیکتاتوری بورژوازی وابسته ایران
خبرگان رسما می گوید که بهتر است خامنه ای با "حکم حکومتی"
اسالمی صورت گرفته است و مختص شرایط
حاکم است همه اهالی کشور "رعیت"
ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهور منصوب کند تا "مردم را از
امروز و "انتخابات" پیشاروی نیست.
ولی فقیه شناخته شده و این وظیفه
در شرایطی نخبگان دست اندر کار رژیم به
زحمت شرکت در انتخابات صوری نمایشی -فرمایشی معاف فرموده و از
"سلطان" مقتدر است که برای رعایای
"انتخابات صوری نمایشی -فرمایشی"
مصرف بیهوده و مسرفانه دهها میلیاردی انتخابات جلوگیری کنند ".کار به
خود "انتخاب اصلح" را مشخص کند.
اعتراف می کنند و روزنامه های خود رژیم
جائی کشیده است که روزنامه "جمهوری اسالمی" در هشتم خرداد در
تجربه تا کنونی جمهوری اسالمی نیز
آشکارا از مسخره بودن انتخابات در جمهوری
ارتباط با انتصابات حکومتی  28خرداد سال جاری در سرمقاله خود نوشته
نشان می دهد که آنچه به نام انتخابات
اسالمی می نویسند ،با این وضعیت دیگر
در ایران برگزار می شود یک نمایش
است که " :تکلیف انتخابات ریاست جمهوری  1400از هماکنون روشن
برای مشاطه گران صندوق رای و آنهائی که
مضحک حکومتی برای رسمیت
است و کسی در اینکه برنده نهایی این انتخابات کیست ابهامی ندارد".
به بهانه مخالفت با رئیسی می خواهند
بخشیدن به انتصاب یکی از مهره های
خود نظام است .مضحکه ای است که در سرانجامش نهادها و خبرگزاری های حکومتی هم تحریم گسترده شرکت رسوای خود در نمایش مسخره جمهوری اسالمی را
وزارت کشور با یک آمار سازی قالبی از شرکت میلیونها "انتخابات" اخیر از طرف مردم آگاه و مبارز ایران را تأئید و توجیه نمایند ،جائی باقی نمی ماند .در این میان کسانی
نفر در آن خبر می دهد! این البته خاصیت همه حکومت به افکار عمومی اطالع دهند تا آنجا که برخی از وابستگان هم هستند که در شرایطی که امر تحریم این نمایش
های مزدور و وابسته به امپریالیسم می باشد که به ظاهر به رژیم با به خرج دادن نهایت گزافه گوئی از احتمال مسخره در الویت قرار دارد سعی دارند مضحکه انتخابانی
انتخابات برگزار کرده و سعی می کنند مردم را به پای شرکت یک چهارم واجدین حق رای سخن می گویند که جمهوری اسالمی را برای توده ها و به خصوص برای
البته دروغین بودن آن پُر واضح است.
کارگران نه یک نمایش مسخره بلکه یک " تجدید آرایش
صندوق های رای بکشانند ولی در نهایت این خود آنها خشم و تنفر و انزجار بی حد مردم مبارز ایران از رژیم دار و
طبقاتی" طبقه حاکمه جا بزنند .اینان به این ترتیب خاک
هستند که رقم های دلخواه را به عنوان رای مردم اعالم شکنجه جمهوری اسالمی که در جهت حفظ سیستم
به چشم کارگران می پاشند .در واقعیت امر اما رای و اراده
می کنند و مهره تعیین شده خود را به عنوان برنده سرمایه داری وابسته به امپریالیسم حاکم از بدو روی کار
کارگران و زحمتکشان ایران روشن است و آنها بار های بار
"انتخابات" اعالم می نمایند.
آمدن خود دست به کشتار های متعددی زده که آخرین
این رای را در اعتراضات خود با فریاد "مرگ بر جمهوری
دستگاه
دروغین
تبلیغات
رغم
واقعیت این است که به
آنها کشتار مردم عاصی از ظلم و جور این رژیم در قیام
اسالمی"" ،اصولگرا ،اصالح طلب دیگه تمومه ماجرا"،
تبلیغاتی جمهوری اسالمی و به رغم مشاطه گری های برحق مردم در دیماه  ۹۶و آبان  ۹۸بود ،دلیل واقعی
"جمهوری اسالمی نمی خوایم نمی خوایم" و شعارهای
سازشکاران و خودفروشانی که به هر وسیله ای متوسل می تحریم به اصطالح انتخابات  1400از طرف این توده ها
انقالبی دیگر به نمایش گذاشته اند .فریاد "رای بی رای"
شوند تا صندوق های مارگیری جادوگر پیر (خامنه ای) را می باشد .در چنین شرایطی است که محمدجواد حجتی
که امروز در سراسر جامعه ایران طنین انداز می باشد نیز
صندوق رای مردمی جا بزنند اکثریت مردم ما و به کرمانی ،از دوستان خامنه ای و از اعضای سابق مجلس
آشکارا بیانگر آن است که رای واقعی کارگران و
خصوص کارگران آگاه از بی ربطی این انتخابات و صندوق خبرگان رسما می گوید که بهتر است خامنه ای با "حکم
زحمتکشان ایران سرنگونی جمهوری اسالمی و دیکتاتوری
رای به خود سخن می گویند .درک این واقعیت از طرف حکومتی" ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهور
لجام گسیخته آن می باشد.
اکثریت آحاد جامعه و به خصوص کارگران مبارز ایران که منصوب کند تا "مردم را از زحمت شرکت در انتخابات
در فقدان آزادی بیان ،آزادی اجتماعات ،عدم حق تشکل-

بازداشت  ۹کارگر شهرداری اهواز در پی اعتراض به مطالبات پرداخت نشده
به گزارش روز شنبه  1۵خرداد ماه ،به نقل از عصر جنوب ،طی روزهای اخیر ۹ ،کارگر منطقه  3شهرداری اهواز توسط
ماموران کالنتری  30این شهر بازداشت شدند .بازداشت این کارگران در پی اعتصاب و اعتراض به عدم دریافت مزایای
شغلیشان صورت گرفته و تا لحظه تنظیم این گزارش همچنان  ۲تن از کارگران در بازداشت به سر میبرند .هویت
این دو کارگر ،داوودی و منصوری شاغل در واحد رفت و روب این شهرداری عنوان شده است .شهردار منطقه  3اهواز
ضمن ابراز بی اطالعی در خصوص بازداشت این کارگران ،مدعی شده است :طرف قرارداد شهرداری ،پیمانکار است و
کارگران رفت و روب با پیمانکار قرارداد دارند و همچنین مطالبات پیمانکار طبق قرارداد به او پرداخت شده است.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
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از صفحۀ 1
در باره زندگی رفیق پری ....
این انقالب پیوست .در این مقطع آوازه فداکاری ها و پاکی و صداقت و رزم های قهرمانانه چریکهای فدائی خلق
با دشمنان مردم در سراسر کشور پیچیده بود و به همین دلیل خیلی از جوانان به هواداری از سازمانی که نام
چریکهای فدائی خلق را یدک می کشید ،برخاسته بودند .رفیق پری هم یکی از خیل میلیونی این جوانان
آزادیخواه و رهرو راه چریکهای فدایی خلق ایران بود .اما با سرنگونی رژیم سلطنت و استقرار جمهوری اسالمی او
به عینه می دید که رژیم جدید از همان روز اول به سرکوب آزادی برخاسته است .به همین خاطر با جدائی
چریکهای فدائ ی خلق از اپورتونستهای النه کرده در آن سازمان این رفیق آگاه و وفادار به آرمانهای طبقه کارگر
وقتی در جریان این امر قرار گرفت که چریکهای فدائی خلق با صراحت می گفتند جمهوری اسالمی نماینده
جدید امپریالیستها و سرمایه داران وابسته می باشد ،و می گفتند تردید نباید داشت که این رژیم نه حاصل انقالب
مردم بلکه رژیمی هم ماهیت با رژیم شاه بوده و برای سرکوب این انقالب روی کار آمده است ،او نیز همچون
خیلی از کمونیستهای دیگر به صفوف چریکهای فدائی خلق پیوست تا بتواند با همه وجود برای رسیدن به آزادی
و سوسیالیسم گام بردارد.
رژیم جمهوری اسالمی از همان آغاز به سرکوب آزادی های نشات گرفته از دوران انقالب برخاست و با ددمنشی
تمام به کشتار توده ها از جنوب کشور گرفته تا کردستان و ترکمن صحرا برخاست .این رژیم وابسته به امپریالیسم
خلق عرب را وحشیانه مورد یورش قرار داد و کارگران بیکار را به گلوله بست .همه رویداد ها با روشنی غیر قابل
توصیفی صحت مواضع و تحلیل های چریکهای فدائی خلق را در مقابل دید همگان قرار می داد .شروع جنگ
ایران و عراق نیز نشان داد که رژیم جدید جهت تأمین منافع اربابان خود چگونه بر آتش این جنگ امپریالیستی
دامن می زند .در جریان این جنگ و با حمله ارتش عراق به خوزستان اجبارا رفیق پری همراه با خانواده مانند
هزاران تن دیگر از آوارگان جنگی به اصفهان نقل مکان کردند .آنها در اصفهان از جمله جنگ زدگانی بودند که
عالوه بر تحمل تمامی فشارهای اقتصادی -اجتماعی و سرکوب حاکمیت مردم ستیز جمهوری اسالمی ،حال با
مهاجرت اجباری وضعیت معیشت شان دشوار تر از قبل شده بود .به همین دلیل هم رفیق پری برای کمک به
تامین نیازهای خانواده ادامه تحصیل را رها و دریک لباس فروشی مشغول به کار شد.
در آن سالهای سرنوشت ساز مصاف بین انقالب و ضد انقالب ،پری همچون بقیه فعالین چریکهای فدائی خلق
ضمن افشای دائمی سیاستهای مردم ستیز جمهوری اسالمی ،با تبلیغ مواضع سازمان در جهت بردن تحلیل های
سازمان به میان مردم گام بر می داشت  .اما متاسفانه به دنبال یورش سراسری جمهوری اسالمی در  30خرداد
سال  ۶0به سازمانهای سیاسی و کارگران و ستمدیدگان رفیق پری در تابستان سال  ۶0دستگیر و زیر شکنجه
های وحشیانه دژخیمان جمهوری اسالمی قرار گرفت .او در زمان وحشتناک اسارت در چنگال دژخیمان نیز با
خلق صفحه ای نوین در زندگی کوتاه و انقالبی خویش دشمنان توده های رنج کشیده ایران را در حسرت در هم
شکستن خویش ناکام گذارد .رفیق پری روشنی در زمان اسارت آموحته هایش از زندگی و مرگ مهرنوش
ابراهیمی ها ،شیرین معاضد ها ،مرضیه احمدی اسکویی ها ،و خالقان حماسه مقاومت را سرمشق خویش قرار دارد
و با مقاومت فراموش نشدنی اش بنا به شهادت همبندیانش جالد را در حسرت شنیدن صدای نالۀ خویش و
ضعف در مقابل دشمن ناکام گذارد .او در شکنجه گاه و بیدادگاه حکومت نیز با نمایش ایمانی مثال زدنی و به
سخره گرفتن قاضی و داروغه و شکنجه گر تو دهنی محکمی به دژخیمان خود زد آن هم در شرایطی که بنا به
گفته هم بندیانش دژخیمان آنقدر وی را شکنجه داده بودند که گوشت پاهایش کنده شده بود .در خاطرات یکی از
همبندان رفیق پری در زندان اصفهان در این زمینه آمده است که ":پری چادرش را کنار زد و پاهایش را نشانم
داد .دچار حالت تهوع شدم .گوشت پایش کنده شده بود و گودی ران هایش بیرون زده بود" .اما برغم همه این
وحشیگری ها رفیق پری با سربلندی تمام و در حالیکه سرود بین المللی طبقه کارگر یعنی"انترناسیونال" را می
خواند به سوی میدان اعدام رفت ،واقعیتی که نشان می داد چه ایمان خلل ناپذیری راهنمای زندگی این چریک
فدائی خلق بوده است .به واقع عظمت مقاومت رفیق "پری روشنی" در مقابل مزدوران بی همه چیز جمهوری
اسالمی ،بیشک نشات گرفته از آگاهی و درک عمیق او از رنج کارگران و ستمدیدگان که وی در میان آنان زیسته
بود و از آموزش های انقالبی بنیانگذاران چریکهای فدائی خلق بود .رفیق پری با زندگی و مرگ افتخارآفرین
خویش راه رسیدن به زندگی نوین آینده که "نان ،کار ،مسکن و آزادی" و سوسیالیسم در آن متحقق شده باشد را
با خون سرخش هموار نمود .هزاران درود و افتخار به رفیق پری روشنی ،زنی از ساللۀ زحمتکشان ،زنی آگاه از
تبار چریکهای فدایی خلق!
هنوز می تپد قلبی در اعماق این خاک هنوز می جوشد چشمه ای در این مرداب
کُشته اند به خیال خویشتن تُرا لیکن

کِشته اند بذر کینه در کشتزار بالد

تو رفتی ولی ز سُرخی خونت

کنون فتاده رعشه به پیکر جالد!

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!
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ضرب و شتم یک نوجوان توسط ماموران
بازیافت شهرداری قم

به گزارش روز شنبه  1۵خرداد ماه ،به نقل از رکنا ،در
روزهای اخیر ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده
است که در آن دو مامور بازیافت شهرداری قم یک نوجوان
را مورد ضرب و شتم قرار می دهند .آنطور که در این ویدئو
پیداست ،دو مامور بازیافت شهرداری قم ضایعات و نان
خشک جمع آوری شده توسط این نوجوان را به داخل
خودروی بازیافت شهرداری منتقل کرده و او را مورد
بدرفتاری و ضرب و شتم قرار می دهند .این نوجوان در
ویدئوی منتشر شده در حالی که اشک خود را پاک میکند
خطاب به دو مامور می گوید " :پول اینها را دادم ،مفت
نبوده که "  .انتشار این ویدئو که تاریخ ضبط آن روز
دوشنبه  3خرداد ماه ،بوده است واکنش اعتراضی بسیاری
از کاربران شبکه های اجتماعی را به همراه داشته است .
https://www.hra-news.org/wpcontent/uploads/2021/06/video_20
21-06-05_13-57-59.mp4?_=1

تجمعات ادامه دار کارگران شهرداری
کوت عبداهلل
روز جمعه  14خرداد ماه ،کارگران شهرداری کوت عبداهلل
از تجمع اعتراضی چند روزه خود خبر دادند .کارگران
معترض می گویند که دست به اعتراض زده و مشغول
رایزنی با مقامات هستیم ،از وعده و وعید و سر دواندنها
خسته شدهایم! یکی از این کارگران میگوید :مطالبات
مزدی ما بسیار است .برای برج  ۹و  10پارسال اصالً یک
ریال به ما ندادهاند .برای برج  11و  1۲سال قبل3 ،
میلیون و  100هزار تومان به عنوان علی الحساب واریز
شده ضمن اینکه عیدی و سنوات پایان سال را نیز
طلبکاریم .برای برج  1و  ۲سال جاری نیز نفری  4میلیون
تومان به عنوان علی الحساب به حسابمان ریختهاند .یک
کارگر میگوید :ما ماههاست که با قرض و قوله و به
صورت نسیه زندگیمان را میگردانیم .دیگر از این وضعیت
به ستوه آمده ایم .بارها مشکالتمان را بیان کردیم و از
هر کانالی که در دسترس داشتیم مطالبهگری نمودیم اما
گویا هیچ ارادهای برای توجه به دغدغههای کارگران وجود
ندارد .شهردار و مقامات شهری اطالعی از زندگی کارگران
زحمتکش شهرداری ندارند و نمیدانند که با چه مشکالتی
روبرو هستیم.

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفتتپه

گردهمایی مجدد کارگران ابنیه فنی

در محوطه کارخانه

راهآهن علیه شرکت خصوصی تراورس

روز سه شنبه  11خرداد ماه ،کارگران نیشکر هفتتپه در
اعتراض به عدم پرداخت حقآبه برای کشت نیشکر و به
خطر افتادن امنیت شغلی و پرداخت نشدن دستمزد خود
دست از کار کشیدند .بعد از اعالم خلع ید اسد بیگی از
نیشکر هفتتپه کارشکنیها از همه سو آغاز شده و
مدتیست که حقآبه مزارع و حقوق کارگران پرداخت نشده
است .نزدیک به هفتاد روز میشود که کارگران هیچ
حقوقی دریافت نکردهاند و مزراع نیشکر این شرکت در
آستانهی خشکی هستند .کارگران در محوطه کارخانه
دست به تجمع زدهاند و خواهان پرداخت حقآبه و حقوق
خود ،بازگشت به کار همکاران اخراجی و معرفی هیئت
مدیرهی جدید این شرکت هستند .این تجمع اعتراضی روز
چهارشنبه  1۲خرداد ماه ،نیز ادامه داشت .کارگران معترض
در محوطه کارخانه روبری دفتر خالی از مدیر شرکت
نیشکر هفت تپه دست به تجمع زدند .روز پنج شنبه
13خرداد ماه ،در سومین روز اعتصاب پس از تجمع
کارگران نیشکر هفت تپه در محوطه کارخانه روبروی گیت
ورودی در مقابل دفتر حراست شرکت ،یکی از ماموران
پاسگاه هفت تپه که گفته میشود رئیس پاسگاه بوده است
برای متفرق کردن کارگران اعتصابی اقدام به تیر اندازی
هوائی نمود .برغم این اقدامات سرکوبگرانه روز شنبه 1۵
خرداد ماه ،شماری از کارگران نیشکر هفت تپه ،در پنجمین
روز تجمع خود گفتند :تابحال حقوق  ۲ماه گذشته خود را
دریافت نکردهاند .به گزارش برخی منابع 3 :تن از فعالین
کارگری که هویت آنها محمد خنیفر ،حامد حمدانی و
یوسف سعالبی عنوان شده است ،توسط عوامل اسدبیگی
مدیرعامل و مالک شرکت ،در پاسگاه هفت تپه پس از
ضرب و شتم بازداشت شده اند .بنابر گزارش این منابع،
فعالین کارگری در اعتراض به این اقدام ،در مقابل درب
پاسگاه تجمع اعتراضی برپا کرده اند.

تجمع کارکنان مجتمع گاز منطقه ویژه
پارس عسلویه
روز چهارشنبه  ۵خرداد ماه ،تجمع اعتراضی کارکنان
مجتمع گاز و پیمانکاری سازمان منطقه ویژه پارس در
عسلویه در اعتراض به مشکالت معیشتی و کمی حقوق و
دستمزد برگزار شد.

روز چهارشنبه  1۲خرداد ماه ،جمعی از کارگران ابنیه فنی
خطوط راهآهن به نمایندگی از سایر همکاران خود در
شهرهای مختلف ،با آمدن به تهران و برپایی تجمع نسبت
به شرایط نامناسب کاری خود و بی توجهی مقامات به
خواسته هایشان دست به اعتراض زدند .یکی از معترضان
میگوید :بعد از واگذاری ،نه مطالبات مزدی و بیمه معوقه
کارگران بهروز شد و نه سنوات و تکلیف امنیت شغلی
کارگران مشخص شده است" .اجرای طرح تجمیع و
طبقهبندی مشاغل ،رفع مشکالت بیمه تامین اجتماعی و
بیمه تکمیلی ،پرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی همانند
دادن لباس و کفش کار" بخش دیگری از مطالبات
کارگران ابنیه فنی است که هنوز به صورت کامل پرداخت
نشده است.

خواست پیوستن به سامانه ساپنا و حذف
قراردادهای حجمی از سوی کارگران
خدمات اردوگاهی ملی حفاری
روز دوشنبه  10خرداد ماه ،کارگران اردوگاهی ملی حفاری
با برگزاری تجمع اعتراضی ،خواستار لغو و برچیده شدن
قراردادهای حجمی کار شدند .کارگران معترض میگویند:
ما  ۲۵00نفر هستیم که علیرغم تاکید ماده  ۷قانون کار بر
لزوم عقد قرارداد دائم و مستقیم در کارهای با ماهیت
مستمر ،قراردادهایمان حجمی است .این کارگران خواستار
ورود شرکت نفت و مسئوالن به مقولهی قراردادها و
رعایت بیکم و کاست قانون شدند و اعالم کردند :با این
شیوهی قراردادها ،انگیزهای برای کار و فعالیت نداریم.

تداوم اعتراضات کارگران آبفار اهواز در
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اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل
ساختمان این شرکت ،تجمع اعتراضی برگزار کردند.
معترضین یکی از مطالباتشان را تبدیل وضعیت شغلی خود
عنوان کردند.

تجمع کارگران اخراجی شرکت پخش
فرآورده های نفتی ماهشهر

روز یکشنبه  ۹خرداد ماه ،شماری از کارگران اخراج شده
شرکت پخش فرآوردههای نفتی ماهشهر مقابل ورودی
انبار نفتی این شهر تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار
شدند.

تجمع بازنشستگان فوالد البرز غربی در
اعتراض به کاهش مستمری ها
و سایر مطالبات خود
روز یکشنبه  ۲خرداد ماه ،جمعی از بازنشستگان فوالد
البرز غربی در اعتراض به کاهش مستمری ها و سایر
مطالبات خود اقدام به برگزاری تجمع کردند .بازنشستگان
فوالد البرز غربی نسبت به کم کردن یک و نیم میلیون
تومان از حقوق همسانسازی ،نداشتن قرارداد بیمههای
درمانی با تعرفههای درمان فوالد و عدم افزایش %25
حقوق سال  ۹۹بازنشستگی فوالد مطابق مصوبه
متناسبسازی دولت و آییننامه فوالد ،معترض هستند.

اعتراض به عدم دریافت  3ماه دستمزد
روز شنبه  ۸خرداد ماه ،یکی ار کارگران آب و فاضالب
روستایی از طرف حدود  ۶00کارگر این واحد که با سوابق
باالی  1۵سال مشغول کارند و هنوز  3ماه دستمزد معوقه
طلبکارند ،گفت :کارگران سالهاست که زیر نظر پیمانکار در
آبفار اهواز به سختی کار میکنیم و در تمامی این سالها
پیمانکار در مقام کارفرما به تعهدات مزدی خود عمل
نکرده است .جدا از آنکه در نتیجه استمرار این وضعیت
دستمزدهای کارگران دیگر پاسخگوی هزینههای زندگی
آنها نیست ،پیمانکار کنونی مدعی است که منابع مالی
برای پرداخت حقوق کارگران را ندارد .کارگران پیمانی آبفار
اهواز خواستار آن هستند تا مدیریت آب فاضالب اهواز در
مقام کارفرمای اصلی در راستای اجرای طرحهای مستقیم
شدن قراردادهای کاری کارگران پیمانکاری با آنها قرارداد
مستقیم کار منعقد کند .
در ادامه این اعتراضات بر اساس گزارشات منتشر شده روز
چهارشنبه  1۲خرداد ماه ،جمعی از پرسنل آبفای اهواز ،در

تجمع کارکنان شرکت بهرهبرداری متروی
تهران برای تحقق مطالبات صنفی در مقابل
ساختمان شورای شهر
روز یکشنبه  ۲خرداد ماه ،حدود  ۲00نفر از کارکنان شرکت
بهرهبرداری متروی تهران با تجمع در مقابل ساختمان
شورای شهر تهران گفتند :ما خواهان اصالح عناوین شغلی
خود تا سال  ۹3به جهت بهرهمندی از بازنشستگی در
مشاغل سخت و زیانآور ،اعمال فوقالعاده حق جذب،
تامین لباس فرم ،پرداخت معوقات مربوط به سالهای ۹۵
تا  ،۹۹دریافت طلبهای خود از بیمه تکمیلی و قرار دادن
راهبران در اولویت واکسیناسیون کرونا هستیم .بر اساس
این گزارش ،یکی دیگر از خواستههای معترضان ،رفع
تبعیض میان واحدهای دورکار و واحدهای عملیاتی از
جمله راهبران است.

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!

ماهنامه کارگری
تجمع کشاورزان شلتوک کار در مقابل
ساختمان استانداری خوزستان

صبح روز شنبه  ۸خرداد ماه ،تجمعی از سوی کشاورزان
خوزستانی در اعتراض به ممنوعیت کشت شلتوک در
مقابل ساختمان استانداری خوزستان در شهر اهواز برگزار
شد .یکی از معترضان گفت :از آنجا که کشت شلتوک
محدودیت زمانی دارد و از  10خرداد آغاز و تا  1۵تیر به
پایان میرسد ،این مساله موجب نگرانی کشاورزان شلتوک
کار شده است .ما با محدودیت موافقیم و میگوییم هم
کشت ما محدود شود هم کشت محصوالت دیگر اما از
آنجا که کشتهایی که وابسته به بخش دولتی است برای
آن محدودیتی گذاشته نمیشود این مساله موجب رنج و
آزار کشاورزان میشود .حدود  ۵00کارخانه شالیکوبی در
استان خوزستان فعالیت دارند که دستکم در هر واحد 1۵
تا  ۲0نفر مشغول کار هستند در صورتی که شلتوکها در
زمان مقرر کشت نشوند امنیت شغلی و معیشتی  3۵0هزار
خانوار خوزستانی که از راه برنج کاری معیشت خود را
تامین می کنند به خطر خواهد افتاد .متاسفانه به اعتراضات
صنفی ما کشاورزان اهمیتی داده نمیشود و مرتب تاکید
میکنند امکان تامین آب مورد نیاز برای برخی مزارع
پرمصرف همانند کشت شلتوک در تابستان امسال در
حاشیه رودخانههای کرخه و مارون وجود ندارد.

بازنشستگان فوالد در برخی شهرها مقابل
ساختمان کانونهای بازنشستگی به
اعتراض برخاستند
روز یکشنبه  ۹خرداد ماه ،بازنشستگان فوالد در برخی
شهرها از جمله اهواز ،اصفهان و رودبار در استان گیالن با
تجمع مقابل ساختمان کانونهای بازنشستگی ،خواستار
توجه به مطالبات صنفی خود شدند .بازنشستگان ،مهمترین
خواستههای خود را برخورداری از مستمری باالتر از خط
فقر ،درمان رایگان و اصالح احکام همسانسازی حقوق
عنوان کردند .بازنشستگان همچنین خواستار پرداخت به
موقع هزینههای درمانی بازنشسته فوالد از بودجههای
سنواتی ،قرارداد درمان ،برابر آئین نامه استخدامی و
دستورالعملهای فوالد ،بیمه عمر و حوادث ،برابر دیگر
واحدهای فوالدی و بکارگیری فرزند بازنشستگان در ذوب
آهن و شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی
کارکنان فوالد هستند.
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اعتراضات پرسنل مدت معین هلدینگ در

تجمع نیروهای مدت موقت منطقه ویژه

اعتراض به شرایط نابسامان شغلی

پتروشیمی در اعتراض به مسکوت ماندن

صبح روز شنبه  ۸خرداد ماه ،گروهی از پرسنل قرارداد
معین هلدینگ خلیج در اعتراض نسبت به وضعیت خود ،در
دروازه سایت یک منطقه ویژه ماهشهر تجمع کردند .آنها
خواهان اجرای ماده  ،10پرداخت فوقالعاده مخصوص
مدت معین و اعمال ضریب تجمیعی جنوب هستند.
معترضان می گویند :پیگیریهای چندینساله آنها
بینتیجه مانده است و هیچ کس صدای آنها را نمیشنود.
همچنین مکاتبه با هلدینگ خلیجفارس بیثمر بوده و
قانون به درستی درقبال آنان اجرا نمیشود .پرسنل مدت
معین عملیاتی از مسیر قانونی و آزمون رسمی استخدام
شدهاند و علیرغم عمل و کالم برخی مدیران ارشد ،جزئی
از بدنه پتروشیمی هستند .افزایشات و مزایایی برای
نیروهای رسمی هلدینگ و نیروهای ارکان ثالث
درنظرگرفته شده است ،اما نیروهای مدت معین از آن
محروم هستند.
در تداوم این اعتراضات صبح روز دوشنبه  10خرداد ماه،
پرسنل رسمی هلدنیگ خلیج فارس ،بار دیگر برای
پیگیری مطالبات خود در سایت  4منطقه ویژه اقتصادی
پتروشیمی تجمع کردند .این پرسنل خواهان پایبندی
هلدینگ خلیج فارس به مفاد قرارداد منعقده با شرکت
صنایع پتروشیمی و رفع ممنوعیت انتقال دائم به سایر
شرکتهای تابعه نفت هستند.

مطالبات خود

پایان تجمع  ۴روزهی کارگران معدن
آسمینون منوجان
طبق آخرین گزارشات روز شنبه یکم خرداد ماه ،تجمع
کارگران معدن آسیمنون پس از برگزاری جلسه با مسئوالن
به پایان رسید .جلسه با حسنزاده نمایندهی ویژه سپاه
استان کرمان ،علیمحمدی رئیس هیئت مدیرهی معدن،
محمودی فرماندار منوجان ،مدیران کل ادارهی تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی استان ،مدیران اداره کل صمت جنوب
کرمان ،دادستان و فرمانده سپاه منوجان و نمایندگان
کارگران برگزار شد .تهدیدهای چند روزه از سوی مسئوالن
استان ،در نهایت به تحمیل مقامهای امنیتی به جلسات
منتهی شد و در کنار کسب دستاوردهایی چون حذف
پیمانکار و جایگزینی آن با قراردادهای یک ساله ،بازنگری
در طرح طبقهبندی مشاغل ،برقراری مجدد سرویس ایاب
و ذهاب و اخراج یکی از مدیران ،امکان امنیتی کردن محل
کار را نیز از طریق توافق فراهم کرد .ویژگی مبارزات
کارگران معدن آسمینون در شکل رزمنده و تعرضی آن بود.
کارگران در طول  4روز در شهر تظاهرات کردند ،جادهها را
بستند و خانوادهها و اهالی شهر را درگیر مبارزه کردند.
بهرغم آمادهباش در دو استان همجوار کرمان و هرمزگان و
گسیل نیروی سرکوب با تجهیزات کامل ،یک قدم عقب
ننشستند و به سرعت موفق شدند به بخش زیادی از
خواستهایشان برسند.

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

صبح روز دوشنبه  10خرداد ماه ،نیروهای قرارداد موقت
منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر و بندرامام در اعتراض به
وضعیت خود همراه با خانوادههایشان در ورودی سایت یک
منطقه پتروشیمی ماهشهر تجمع کردند .تجمعکنندگان
خواهان اجرای طرح طبقهبندی مشاغل ،اجرای طرح
اقلیمی و اجرای طرح پرداخت سنوات پایان سال بر اساس
قانون کار هستند.

صدها تن از کارگران ساختمانی بهبهان به
اعتراض برخاستند
روز یکشنبه  ۲خرداد ماه ،صدها تن از کارگران ساختمانی
بهبهان با برپایی تجمعی نسبت به معوقات بیمه ای خود
اعتراض کردند .کارگران ساختمانی بهبهان به دلیل عدم
پرداخت حق بیمه هایشان همچنان بالتکلیف مانده اند و
سازمان تامین اجتماعی نیز تاکنون نتوانسته تدبیر خاصی را
برای بیمه کردن آنها به کارگیرد ،به نحوی که تعداد
کارگران بیمه نشده از  4۷0نفر در سال  ۹۹به  ۹01نفر در
سال جاری رسیده است .کارگران ساختمانی باید با
بهرهمندی از بیمه ،خود را از هزینههای ابتال به بیماری
حفاظت کنند ،اما سهمیههای اختصاص داده شده کافی و
متناسب با حجم تقاضا نیستند.

تجمع کارگران منطقه  ۴شهرداری زنجان
در اعتراض به عدم رسیدگی به
مطالباتشان
روز شنبه  1۸اردیبهشت ماه ،شماری از کارگران منطقه 4
شهرداری زنجان برای چندمین روز متوالی ،در اعتراض به
عدم رسیدگی به مطالباتشان ،در مقابل ساختمان
استانداری ،دست به تجمع زدند .یکی از کارگران حاضر در
این تجمع می گوید :حقوق کارگران توسط پیمانکار واریز
نشده و آنها از آینده و امنیت شغلی خود هراس دارند.
شهرداری هیچ نظارتی بر فعالیت های پیمانکار ندارد .وی
همچنین می افزاید بیمه کارگران به عنوان مشاغل سخت
و زیان آور واریز نمیشود ،امنیت شغلی ندارند،
دستمزدهایشان بر اساس طبقهبندی واریز نمیشود و همه
اینها موجب اعتراض کارگران شده است.
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ماهنامه کارگری
عدم پرداخت معوقات مزدی و اعتراضات
کارگران پتروشیمی چوار در ایالم

روز یکشنبه  ۲خرداد ماه ،جمعی از کارگران روزمزد
پتروشیمی چوار در ایالم در اعتراض به عدم پرداخت  ۲ماه
دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند .کارگران گفتند:
حقوق ما نصف حقوق کارگران تمام وقت است و ما توقع
داریم بالفاصله بعد از اینکه  1۵روز کارمان تمام شد،
دستمزدمان را دریافت کنیم و چند ماه برای دریافت حقوق
روزمزدی خود منتظر و معطل نمانیم.

تجمع پاکبانان و کارگران خدمات شهری

بالتکلیفی بیشتری به سر میبریم به گونهای که ما را
برای احقاق حقوق خود بین قانون کار و قانون وزارت نفت
پاسکاری میکنند .بر اساس تصویب نامه هیئت دولت به
شماره  4۷۶43۲1۲4۷1مورخ  1اسفند سال  ۹0باید 34
هزار کارمند مدت موقت وزارت به "مدت معین" تبدیل
وضعیت میشدند .در همین حال مطابق بند  ۶تبصره
هیات وزیران شرکتهای تابعه وزارت نفت باید با کارکنان
خود ،قرارداد مدت معین منعقد کنند اما متاسفانه مدیران
وزارت نفت به تکلیف خود عمل نمیکنند .مطابق مصوبه
هیات وزیران باید قرارداد مشاغل خدماتی در وزارت نفت
مانند آبدارچی ،آشپز ،پیشخدمت و به صورت مدت موقت
منعقد شود .این اجحاف باعث شده در حدود یک دهه
گذشته ،آیتمهای شغلی  34هزار کارمند وزارت نفت مانند
فوقالعاده جذب ،فوقالعاده کارگاهی ،بدی آب و هوا،
سختی کار ،سابقه ،مدرک تحصیلی و… به ما پرداخت
نشود.

کارکنان بازنشسته ایران ایر در تهران
تجمع اعتراضی بر پا کردند

شهرکرد
صبح روز شنبه  1۸اردیبهشت ماه شماری از پاکبانان و
کارگران خدمات شهری شهرکرد در اعتراض به عدم
پرداخت دستمزدهای معوقه خود برای چندمین بار ،در
محوطه شهرداری این شهرستان دست به تجمع زدند.
درحالی که شهرداری ادعا می کند دستمزد کارگران در
سال  ،1400افزایش  3۹درصدی یافته است ،کارگران می
گویند :عالوه بر عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه،
حقوق فروردین ماه سال جاری بر اساس شاخص سال
گذشته ،پرداخت شده است.

تجمع کارکنان مدت موقت وزارت نفت
مقابل مجلس شورای اسالمی
روز سه شنبه  4خرداد ماه ،کارکنان مدت موقت وزارت
نفت خواهان اجرای همسانسازی حقوق بر اساس تبصره
( )3ماده  ۲۹قانون برنامه ششم توسعه ،بازنگری در نظام
حقوق و دستمزد و اعمال فوقالعاده شغلی مطابق ماده 3۸
آییننامه نظامهای اداری کارکنان صنعت نفت برای
کارکنان قرارداد مدت موقت ،مشابهسازی فصل دهم
خدمات کشوری که در سال  ۹۹برای کارکنان رسمی
اعمال شد ،تبدیل وضعیت کارکنان مدت موقت مانند سایر
وزارتخانهها ،اجرای بند ( )۶سیاستهای کلی نظام اداری،
رهایی از بالتکلیفی بین قانون نفت و قانون کار و رفع
محدودیت سنی تبدیل وضعیت استخدامی مشموالن
استفساریه ایثارگران شدند .معترضان گفتند :یکی از
وعدههای وزیر نفت در زمان اخذ رای اعتماد در مجلس
دهم ،رسیدگی به وضعیت کارکنان مدت موقت بود .منتها
به دلیل انجام اصالحات ناقصِ مدیران وزارت نفت ،در
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تجمع کارکنان وزارت نفت در تهران

روز دوشنبه  3خرداد ماه ،شاغالن وزارت نفت در اعتراض
به اجرا نشدن ابالغیههای مرتبط با وضعیت رفاهی خود در
مقابل ساختمان این وزارتخانه در تهران تجمع کردند.
معترضان با اشاره به دستور وزیر نفت به شرکتهای
زیرمجموعهی این وزارتخانه برای اجرای  1۶ابالغیه
مرتبط با کارکنان افزودند :پرداخت ایاب و ذهاب و
حقالزحمه بهرهوری به مشموالن حالت اشتغال ،پرداخت
فوقالعاده کارکنان و استخدام فرزندان آنها ،پرداخت 100
درصدی هزینه درمان کارکنان و  100درصد هزینه درمان
دندانپزشکی از جمله این ابالغیهها هستند .

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران خط ۵
قطار شهری تهران

روز دوشنبه  3خرداد ماه ،جمعی از کارکنان بازنشسته ایران
ایر در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل
ساختمان هواپیمایی این شرکت در تهران تجمع کردند.
شرکت هواپیمایی ایران ایر به دلیل پرداخت نکردن حقوق
و بیتوجهی به خواستههای کارکنان و بازنشستگان شاهد
اعتصابهای بسیار زیادی از سوی آنها ،بوده است.
مقامهای این شرکت به بهانه پرداخت نشدن کمک
سازمان برنامه و بودجه ،نداشتن بودجه ،کرونا و محدودیت
فروش ،از پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و کارکنان
خودداری میکنند اما بازنشستگان و کارکنان شرکت ایران
ایر با رد این بهانهها میگویند چرا بهای مشکالت
ساختاری و اقتصادی این شرکت باید از حقوق ناچیز آنها
پرداخته شود.

اعتراض روستائیان منطقهی غرب کارون
به عدم تحقق وعده های مسئوالن
روز جمعه  31اردیبهشت ماه ،شماری از روستائیان
منطقهی غرب کارون در اعتراض به عدم تحقق وعدههای
مسئوالن در مورد رفع مشکل بیآبی روستاهایشان ،در
مقابل ساختمان تصفیهخانهی شرکت نفت و گاز اروندان
دست به تجمع اعتراضی زدند.

روز دوشنبه  3خرداد ماه ،جمعی از کارگران نگهداری خط
 ۵قطار شهری تهران در اعتراض به عدم پرداخت معوقات
مزدیشان در محل کار خود دست به تجمع زدند .کارگران
گفتند :حدود  ۲00نفر هستند که با پرداخت نشدن
حقوقشان دچار مشکالت معیشتی شدهاند و درخواست
کارگران در این تجمع تسریع در پرداخت حداقل بخشی از
معوقات مزدی است .بیش از  1۵0کارگر در خط متروی ۵
تهران – کرج فعالیت دارند که از این تعداد  ۹0نفر در
واحد انتظامات و  ۸0نفر هم در بخش نگهداری خط ۵
متروی تهران تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری
مشغول به کار هستند که دارای  4ماه حقوق و چندین ماه
حق بیمه پرداخت نشده می باشند.

تجمع کارکنان رسمی سکوهای دریایی
شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
در محل کار
بر اساس گزارشات منتشر شده روز جمعه  31اردیبهشت
ماه ،شماری از کارکنان رسمی سکوهای دریایی شرکت
نفت و گاز پارس جنوبی ،در اعتراض به عدم رسیدگی به
مطالباتشان ،در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی
زدند .نیروهای معترض ضمن قرائت بیانیه ای در تشریح
جزئیات مطالبات مسبوق به سابقهشان ،از جمله دالیل
برپایی این تجمع را پایین بودن سطح حقوق و دستمزد
دریافتی علیرغم سختیها و خطرات کار عنوان کردند.

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

ماهنامه کارگری
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کارخانه  ۵۰سالهِ بلبرینگسازی تبریز را

تجمع کارگران شرکت آی جی سی

پس از ورشکسته کردن به حراج گذاشتند

عسلویه

روز یکشنبه  ۹خرداد ماه ،اداره امور ورشکستگی تبریز با
نصب بنری در مقابل این کارخانه اطالع داد که :شش
دانگ کارخانه بلبرینگسازی با کلیه اموال و سایر امتیازات
موجود در کارخانه روز یکشنبه  ۲3خرداد ماه ،در
دادگستری کل آذربایجان شرقی از طریق مزایده به فروش
خواهد رسید .کارخانه بلبرینگسازی تبریز در  134۸با
مشارکت شرکت  SKFسوئد ،تأسیس شد و تنها
تولیدکننده انواع بلبرینگ و رولر در کشور بود .این کارخانه
یکی از واحدهای موفق صنعتی آذربایجان بود که تا پیش
از سال  ۹1محصوالت آن به صورت پیش فروشی عرضه
میشد.

تجمع کارگران شرکت آب و فاضالب
شهرستان ایذه
روز شنبه یکم خرداد ماه ،تنی چند از کارگران شرکت آب و
فاضالب شهرستان ایذه ،در اعتراض به عدم پرداخت
حقوق معوقه خود ،در مقابل ساختمان آبفای این
شهرستان ،دست به تجمع اعتراضی زدند .کارگران معترض
به دنبال برگزاری تجمع مذکور ،جهت پیگیری مطالباتشان
به اداره کار شهرستان ایذه مراجعه کردند .کارگران آبفای
ایذه  10ماه حقوق معوقه دارند و همچنین نسبت به عدم
رسیدگی نسبت به تعیین وضعیت شغلی خود معترض
هستند.

روز شنبه یکم خرداد ماه ،جمعی از کارگران شرکت آی
جی سی واقع در عسلویه ،در اعتراض به عدم رسیدگی به
مطالباتشان ،در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی
زدند .کارگران معترض از جمله مطالبات نادیده گرفته شده
خود را پایین بودن سطح مزایا و حقوقشان عنوان کردند.

روز شنبه یکم خرداد ماه ،تعدادی از رانندگان خودروهای
دیزلی در مشهد در اعتراض به نادیده گرفته شدن
مشکالتشان توسط مسئولین مربوطه ،دست به اعتصاب و
تجمع زدند .رانندگان معترض با پارک خودروهای خود در
حاشیه بزرگراه غدیر این شهر ،خواستار رسیدگی به
مطالباتشان شدند.

شهرداری شیراز نسبت به عدم تبدیل

روز شنبه یکم خرداد ماه ،گروهی از پرستاران و کادر
درمانی بیمارستانها و مراکز اورژانس تهران عضو شرکت
تعاونی کارکنان نظام سالمت کشور (تعاونی پرستاران) در
اعتراض به اطاله دادرسی برای احقاق حقوق خود و اجرای
عدالت ،مقابل ساختمان حوزه ریاست قوه قضائیه تجمع
کردند .از سال  13۹۲تاکنون ،پروژه برج سپهر توسط یک
فرد شناخته شده که در سیستم قضایی دارای پرونده است
تصرف عدوانی گردیده و پرونده قضایی آنها در پیچ و خم
دادگاهها و مراجع قضایی زمانبر شده است .پس از فراز و
نشیبهای فراوان ،تعاونی پرستاران در تاریخ / 0۷ / 0۹
 13۹۸سند تک برگ برای ملک مذکور اخذ و پیرو آن
دادخواست خلع ید را به جریان انداختند .اما پس از گذشت
یکسال و هشت ماه هنوز رای بدوی شکایت خلع ید در
دادگاه مفتح صادر نشده و پرونده دستخوش حوادث زیادی
شده است .به گفته معترضان ،دادگاه مذکور بدالیل مختلف
مثل بالتصدی بودن شعبه در برههای از زمان ،تغییر
ریاست شعبه ،تغییر قاضی پرونده ،مفقود شدن مشکوک
پرونده و دستور دیرهنگام قاضی پرونده جهت صدور به
تعویق افتاده است .تعویق و تغییر دادن زمان جلسه
دادرسی و عدم توجه به اصل مالکیت و سند صادره از

خوزستان
روز دوشنبه  ۲۷اردیبهشت ماه ،تعدادی از کارگران شرکت
لوله سازی خوزستان در اعتراض به تداوم بالتکلیفی خود
در مقابل ساختمان استانداری واقع در اهواز تجمع کردند.
تجمع این کارگران در اعتراض به بیکاری خود که از حدود
 ۸ماه پیش شروع شده و بالتکلیفی آنها در پی فروش
بخشی از سهام این شرکت صورت گرفته است .

عده ای دنبال قانونی کردن استثمار هر
چه بیشتر هستند!

دیزلی در مشهد

اعتراض و انتقاد کارگران قرارداد حجمی

تجمع کارگران شرکت لوله سازی

بر اساس گزارشات منتشر شده روز شنبه یکم خرداد ماه،
شماری از کارگران شهرداری چابهار ،در اعتراض به عدم
پرداخت مطالبات مزدیشان ،در مقابل ساختمان شهرداری
این شهر ،دست به تجمع اعتراضی زدند .کارگران
شهرداری چابهار  3ماه حقوق پرداخت نشده از شهرداری
طلب دارند.

اعتصاب و تجمع رانندگان خودروهای

نظام سالمت کشور به اعتراض دست زدند

روز شنبه یکم خرداد ماه ،شماری از کارگران قرارداد
حجمی شهرداری شیراز که در بخش فضای سبز مشغول
کارند ،خواستار تبدیل وضعیت قراردادهای خود از حجمی
به قرارداد مستقیم شدند .کارگران معترض میگویند:
چندین سال است پیگیر تبدیل وضعیت و دریافت مطالبات
قانونی از شهرداری هستیم که انجام نمیشود .کارگران
حجمی در این مجموعه شهری از دریافت خدمات بیمهای
در برخی ماههای سال محروم هستند.

سوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بیتوجهی به
مواد  ۲۲و  4۶و  4۷قانون ثبت ،باعث کندی در رسیدگی و
تضییع حق و حقوق پرستاران و نادیده گرفتن قاعده فقهی
و شرعی مالکیت شده است.

تجمع پاکبانان شهرداری چابهار

کادر درمان عضو شرکت تعاونی کارکنان

وضعیت شغلی خود
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کارگر زندانی آزاد باید گردد!

روز سه شنبه  11خرداد ماه ،یک اقتصاددان جمهوری
اسالمی گفت :بیش از سی سال است که در این مملکت
منابع بخش عمومی به حراج گذاشته میشود و عمال به
اسم خصوصیسازی چپاول و غارت میشود و علیرغم
همهی اعتراضهایی که صورت گرفته و آسیبهایی که به
نیروی کار و تولید وارد شده است ،کماکان افرادی این
طرح را پیش میبرند .این اقتصاد دان معتقد است در
نتیجهی سیاستهای غلط دولت در افزایش قیمت ارز و
بیارزش کردن پول ملی ،کارگران و تولیدکنندگانِ واقعی
آسیب دیدهاند .او میگوید مسئولیت جبران این خسارتها
برعهدهی دولت است و برای این کار ابزارهای الزم را در
اختیار دارد .به نظر من هدف این طرح تخریب حداقل
دستمزد است .آنها میخواهند کل مسئلهی حداقل دستمزد
را زیر سوال ببرند آنهم در شرایطی که حداقل دستمزدی
که امروز در جامعه مطرح است به هیچ وجه تناسبی با
تامین نیازهای نیروی کار را ندارد .دوم اینکه از این طریق،
بیگاری و استثمارِ شدیدی ایجاد میشود .اگر میخواهیم به
نیروی کار آموزش دهیم میتوانیم این کار را انجام دهیم
اما ببینید همین اآلن در کشور این اتفاق میافتد ،یعنی
افراد با هدف کارآموزی چندین ماه جایی کار میکنند تا
اینکه اگر کارفرما از کارشان راضی بود ،آنها را جذب کند
و در این مدت حقوقی دریافت نمیکنند .این به نوعی
استثمار و سوءاستفاده از بحران کنونی است .کسانی که
این چنین طرحهایی را مطرح میکنند به دنبال قانونی
کردنِ این فرآیند هستند و این یعنی قانونی کردنِ استثمار
بیشتر.
چه
هر
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تجمع کارگران شرکت لبنیاتی پاژن
گزارش شده است که روز شنبه یکم خرداد ماه ،گروهی از
کارگران شرکت لبنیاتی پاژن ،در اعتراض به عدم پرداخت
مطالبات مزدیشان ،در مقابل ساختمان فرمانداری نسیم
شهر ،دست به تجمع اعتراضی زدند .کارگران شرکت
مذکور دارای بیش از  ۶ماه حقوق معوقه هستند که تاکنون
علیرغم اعتراضات متعدد و برپایی تجمعات مکرر ،هیچ یک
از مسئولین به طور جدی پیگیر مطالبات نادیده گرفته شده
این کارگران نشده اند.

اعتصاب مجدد رانندگان خودروهای
دیزلی در مقابل شهرداری مشهد

روز دوشنبه  3خرداد ماه ،جمعی از رانندگان ناوگان دیزلی
مشهد در اعتراض به قانون منع تردد ،سهمیه گازوئیل و
سهمیه الستیک درنظر گرفته شده مقابل شهرداری مشهد
در بلوار نخریسی تجمع و خودروهای خود را در کنار بلوار
پارک کردند .رانندگان معترض می گویند :آنها تنها
میتوانند از ساعت  ۹شب تا  10صبح در خیابانها تردد
کنند ،وضع چنین قانونی باعث شده است تا منابع درآمدی
آنها کاهش یابد .همچنین تردد در طول شب و تخلیه بار با
اعتراض ساکنان مجاور محل تخلیه در این ساعات همراه
است .کارفرمایان و کارگران نیز تمایلی به اشتغال در این
ساعات را ندارند .تمامی دوربینهای سطح شهر ،رفت و
آمد خودروها را ثبت میکنند و اگر در ساعات تعیین شده
رفت و آمد نکنند با جریمه سنگین روبرو میشوند .این در
حالی است که برای تخلیه بار حدود  130تا  1۵0هزار
تومان دریافت میکنند .قیمت الستیکهای موجود در
سایت با مبلغ  ۶میلیون تومان به فروش میرسد که به
هیچ وجه منطقی نیست و تفاوتی با بازار آزاد ندارد .سهیمه
گازوئیل نیز پاسخگوی مصرف ماهانه نیست.

تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات راه
دور شیراز مقابل استانداری فارس
روز یکشنبه  ۲خرداد ماه ،بازنشستگان شرکت مخابرات راه
دور شیراز یک تجمع اعتراضی مقابل استانداری فارس
برگزار کردند .معترضین گفتند :از استانداری فارس
میخواهیم که برای احقاق حقوق  1300کارگر بازنشسته
مخابرات راه دور شیراز ،قاطعانه ورود کند .ما مطالبات
قانونی خود به همراه خسارت تاخیر آن را میخواهیم،
مطالباتی که پرداخت آن  1۵سال به طول انجامیده است.

اما تجمع کنندگان با حمله ددمنشانه نیروهای انتظامی
روبرو شدند .اما برغم این جا خالی نکردند و با سردادن
شعار« نیروی انتظامی خجالت خجالت» با مقاومت
دربرابرشان عزم راسخشان را بنمایش گذاشتند.

تجمع رانندگان تاکسی شهر تهران مقابل
سازمان تامین اجتماعی
روز چهارشنبه  ۵خرداد ماه ،رانندگان تاکسی شهر تهران در
اعتراض به نامشخص بودن تکلیف بیمههای خود مقابل
سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند .گروهی از رانندگان
تاکسی که از سال  ۹3به بعد خواهان بهرهمندی از بیمه
شدهاند ،قادر به استفاده از یارانهی سهم دولت نیستند و
حق بیمههای خود را به صورت آزاد محاسبه و پرداخت
میکنند که مبلغ آن در سال جدید چیزی در حدود ماهانه
 ۹00هزار تومان است .از آنجا که درآمدهای رانندگان در
دوران کرونا کاهش یافته است ،آنها قادر به پرداخت تمام
حق بیمه خود نیستند .در نتیجه گروهی از رانندگان که
اعضای خانوادههای خود را تحت پوشش برده بودند ،از
پوشش بیمه خارج شدهاند .در این تجمع تعدادی از
نمایندگان معترضان با مدیران سازمان دیدار کردند و به
طرح مشکل خود پرداختند .اینگونه که رانندگان تاکسی
شهر تهران میگویند ،مدیران حاضر در این جلسه با محمد
روشنی ،مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران
تماس گرفتند و از وی خواستند لیست رانندگان را به
سازمان تامین اجتماعی ارسال کند .بر این اساس مهلتی
 ۲0روزه تعیین شد تا سازمان تاکسیرانی پاسخ سازمان
تامین اجتماعی را اجابت کند.

1۵۰

بازنشسته گیالنی در طوماری

خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند
روز شنبه  ۸خرداد ماه ،بیش از  1۵0بازنشسته و
مستمریبگیر سازمان تامین اجتماعی در گیالن ،طوماری
را امضا کردند .آنها در این طومار ،خواستار اجرای مواد ۹۶
و  111قانون تامین اجتماعی شدند که در آن آمده است:
اگر قانون اجرا شود ،نیازی به متناسبسازی نیست چراکه
براساس قانون و به طور مشخص ماده  ،۹۶هر بازنشسته
باید بیشتر از خط فقر حقوق بگیرد.

تجمع اهالی روستای بارانگرد
در اعتراض به نبود آب
روز سه شنبه  4خرداد ماه ،تعدادی از اهالی روستای
بارانگرد از توابع شهرستان باغملک در اعتراض به نبود آب
در این روستا ،در مسیر اهواز به ایذه دست به تجمع زدند.
معترضان می گویند ،بحران بی آبی از مدت ها پیش آثار
منفی خود را به خصوص در شهرهای شمالی خوزستان
نشان داده و تا کنون اقدام موثر و قابل لمسی از سوی
مسئولین صورت نگرفته است.
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افزایش  ۲تا  ۴برابرِ قیمت  ۲۷کاال
روز یکشنبه  ۹خرداد ماه ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اعالم داشت :از بین  ۲۷کاالیی که تغییر قیمتشان از
اسفند  ۹۸تا اسفند  ۹۹بررسی شده ،قیمت میوه ،برنج و
حبوبات ،روغن ،مرغ زنده و انواع خوراک دام و آهن آالت
بیش از  100درصد افزایش داشته و بین  ۲تا  4برابر شده
و قیمت  41کاال نیز  ۵0تا  100درصد گران شده است.

اعتراض کارگران راهآهن خراسان به
شرکت خصوصی تراورس
روز یکشنبه  ۲خرداد ماه ،جمعی از کارگران و کارکنان
نگهداری خط و ابنیهی فنی راهآهن خراسان طی بیانیهای
به مدیریت شرکت تراورس اعتراض کردند .در این بیانیهی
آمده است :شرکت تراورس شرکت منتخب ما در راهآهن
خراسان نیست چرا که در این مدت هر روز بر مشکالت ما
در اینجا اضافه میشود .شرکت تراورس هیچوقت حقوق
کامل به ما کارگران پرداخت نکرده است و در این مدت،
رویکرد آنها به بن و بیمه و مزایای دیگر که حق ما
کارگران است ،در جهت دور زدن پرداخت حقوق بوده
است .ما از تمامی همکاران تقاضا داریم گول حرفهای
این مدیران را نخورید.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت آب و
فاضالب روستایی خوزستان
روز سه شنبه  4خرداد ماه ،کارکنان شرکت آب و فاضالب
روستایی خوزستان ،در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود
در مقابل ساختمان شرکت آب و فاضالب این استان دست
به تجمع زدند .این کارگران که تعدادشان به بیش از ۶00
نفر میرسد و  3ماه دستمزد شان پرداخت نشده است،
میگویند :بعد از طرح یکپارچهسازی با آبفا شهری
هیچگونه قراردادی با آنها منعقد نشده است .همچنین
نزدیک به  3سال حق بیمه برای کارکنان پرداخت نشده و
تمام هزینههای درمان را بهصورت آزاد پرداخت می کنند.
آنها در پایان خواستار رفع تبعیض بین کارکنان آبفای
شهری و روستایی شدند .معترضین با توجه به عدم
رسیدگی به خواستهایشان روز بعد هم در مقابل استانداری
تجمع نمودند .در ادامه این حرکت اعتراضی روز پنجشنبه
 ۶خرداد ماه ،جمعی از کارگران آبفای روستایی خوزستان
برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت
مطالبات معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع در مقابل
ساختمان استانداری کرده و با در دست داشتن
پالکاردهایی خواستار پرداخت سه ماه دستمزد معوقه و
همچنین پرداخت چندین ماه حق بیمه های خود به
سازمان تامین اجتماعی شدند.
الزم به دکر است که این کارگران ،رفع تبعیض بین
پرسنل آبفا روستایی و شهری را از دیگر مطالبات خود
عنوان کردند.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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تجمع کارگران پیمانکاری پارس جنوبی

جان باختن یک کارگر و مصدومیت ۲

تظاهرات در  1۵۰مین سالگرد

مقابل دفتر منطقه ویژه اقتصادی پارس

کارگر دیگر در اثر انفجار درخط لوله

کمون پاریس

اکسیژن پتروشیمیهای دماوند و مبین

روز شنبه  ۸خرداد ماه ،درحالیکه رسمیهای نفت نسبت به
عدم اجرای برخی از بندها و تبصرههای مربوط به مزایای
مزدی اعتراض دارند ،جمعیت انبوهی از کارگران
پیمانکاری پارس جنوبی که حتی حداقلهای عادالنهی
قانون را دریافت نمیکنند و حتی نصف رسمیها هم درآمد
ندارند ،فریاد اعتراض سر دادند .کارگران پیمانکاری پارس
جنوبی ،هفته گذشته به دفتر منطقه ویژه اقتصادی پارس
مراجعه کرده و خواستار بهبود شرایط زندگی خود شدند.
این کارگران میگویند :تا پیش از این اگر قانون
 14-14اجرایی نمیشد و اگر ما  ۳هفته در
منطقه میماندیم فقط ناراحت بیعدالتی و
تبعیض بودیم حاال که این قانون اجرا نمیشود
نگران جانمان هم هستیم! ما نیروهای
پیمانکاری عسلویه ،پول خونمان را هم
نمیگیریم! یکی از این کارگران میگوید :ما یک خواسته
بسیار ساده داریم :حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با
نفرات چارتی و در مرحله بعدی افزایش حقوق.

تجمع سرایداران در چندین شهر کشور در
اعتراض به وضعیت نامناسب شغلی
روز یکشنبه  ۲خرداد ماه ،سرایداران مدارس در شهرهای
قزوین ،لرستان و تهران در اعتراض به سطح نازل
دستمزدها و وضعیت نامناسب شغلی تجمع اعتراضی
برگزارکردند .نیروهای خدماتی آموزش و پرورش کمترین
میزان دریافتی را در میان کارکنان رسمی دولتی دارند.

روز چهارشنبه  ۵خرداد ماه ،در مسیر یکی از پروژههای
آماده بهرهبرداری پتروشیمی مبین انفجاری رخ داد که در
جریان آن  3کارگر دچار حادثه شدند .یکی از کارگران جان
خود را از دست داد و  ۲کارگر دیگر نیز مصدوم گشته که
برای درمان به بیمارستان عسلویه منتقل شدهاند .همکاران
و خانوادههای آنها با توجه به درصد باالی سوختگی آنها
در نگرانی به سر میبرند.

تجمع کارکنان رسمی صنعت نفت در
محوطه شرکت نفت فالت قاره خلیج فارس
روز چهارشنبه  ۵خرداد ماه ،شماری از کارکنان رسمی
صنعت نفت در محوطه شرکت نفت فالت قاره مناطق
بهرگان و الوان خلیج فارس و دستکم در  ۸شهر از جمله
در اهواز مقابل درب شماره  3مجموعه مناطق نفت خیز
جنوب ،در گچساران در محوطه شرکت ملی نفت این
شهرستان ،در آبادان در محوطه شرکت پاالیش نفت ،در
عسلویه مقابل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
جنوبی ،در تهران مقابل ساختمان مجلس ،در ماهشهر
مقابل ساختمان مدیریت سازمان منطقه ویژه اقتصادی
پتروشیمی و در بوشهر در سکوی مجتمع دریایی ابوذر ،در
تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
این تجمعات با حمایت کارکنان عملیاتی صنعت نفت و
گروهی از کارکنان آبفای روستایی خوزستان و همچنین
گروهی از مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی نیز روبرو
گشت که در محلهای کار خود ،به نشانه حمایت از
همکارانشان تجمع کردند .شایان ذکر است که کارکنان
رسمی صنعت نفت ،اهم مطالبات خود را " اجرای صحیح
و کامل ماده  10و پرداخت معوقات ،رفع محدودیت تعدیل
مدرک کارمندان و رفع مشکل انتقالی کارکنان شرکتهای
واگذار شده ،اجرای صحیح و کامل ماده  11۲مناطق مرزی
و عملیاتی ،تقویت سازمان بهداشت و درمان نفت ،بازبینی
نرخ هزینه های پزشکی و به روز رسانی تجهیزات " عنوان
کردند.

جان باختن یک کارگر و مصدومیت 3
کارگرِ دفع آفات مزارع نیشکر هفت تپه

تجمع بازنشستگان بهداشت و درمان

صبح روز سهشنبه  4خرداد ماه ،شورای کارگری مجتمع
کشت و صنعت هفت تپه گفت :در اثر برخورد صاعقه به
کارگران واحد دفع آفات مزارع نیشکر هفت تپه یکی از
کارگران به نام "محمدسرخی" جان خود را از دست داد و
 3کارگر دیگر به اسامی "نوروز چناری"" ،مهدی لطیفی"
و "عظیم امیری اصل" مصدوم شدند ۲ .نفر از مصدومان
به صورت سرپایی مداوا شده اما نفر سوم جراحات بیشتری
داشته که به بیمارستان شوش منتقل شده است.

در تهران
روز دوشنبه  3خرداد ماه ،شماری از بازنشستگان بهداشت و
درمان در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در
تهران تجمع کردند .تجمع کنندگان خواستار همسان
سازی حقوقها و تحقق دیگر مطالبات خود هستند.
بازنشستگان معترض ،ضمن رونمایی از بنرهایی اعتراضی،
شعارهایی از قبیل " کِشتی بازنشسته ،دیگر به گِل
نشسته " و " فقط کف خیابان ،به دست میاد

روز شنبه  ۸خرداد ماه ،در  1۵0مین سالگرد کمون ،شهر
پاریس با فراخوان دهها تشکل سیاسی و سندیکای
کارگری رنگ کمون گرفت .تجمع در میدان جمهوری آغاز
و سپس با راهپیمایی سه کیلومتری به سوی گورستان
پرالشز برای ادای احترام به  14۷کموناردی که پای دیوار
کمون در پایان هفتهی خونین تیرباران شدند ،ادامه یافت.
هفته خونینی بود که طی
ِ
روز شنبه 1۵0مین سالگرد پایان
آن صدها کمونارد و مردم پاریس تیرباران یا در نبردی تن
به تن با نیروهای ارتش کشته شدند .کمون پاریس اولین
تجربهی تسخیر انقالبی قدرت سیاسی توسط طبقهی
کارگر است که از  1۸مارس  1۸۷1تا  ۲۸مه همان سال
قدرت را در شهر پاریس به دست گرفت و عالیترین شکل
دموکراسی را در این شهر به اجرا گذاشت .تجربهی کمون
پاریس هنوز الهامبخش تمام مبارزانی است که در سرتاسر
جهان به دنبال رهایی بشریت از انقیاد سرمایه هستند.

تجمع مجدد کارکنان رسمی صنعت نفت در
تهران و چند شهرستان
روز سه شنبه  11خرداد ماه ،کارکنان رسمی نفت در ادامه
تجمعات اعتراضی خود بار دیگر با برپایی تجمع در محل
کار خود در تهران ،اهواز ،عسلویه ،ماهشهر ،شرکت ملی
نفت گچساران ،پاالیشگاه آبادان ،شرکت نفت فالت قاره
بهرگان ،شرکت نفت فالت قاره منطقه عملیاتی الوان و
سکوی مجتمع دریایی ابوذر نسبت به مصوبه افزایش
حقوق ،اعتراض کردند.

اعتراض کارگران کارخانه صنایع شیر پگاه
تهران به عدم رسیدگیِ به مطالبات شان
روز سه شنبه  4خرداد ماه ،شماری از کارگران کارخانه
صنایع شیر پگاه تهران ،با تجمع مقابل ساختمان قوه
قضائیه خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند .حدود ۲0
سال پیش صنایع شیر پگاه قطعه زمینی به وسعت حدودی
 1۵0هزار متر را تهیه و به کارگران واگذار میکند .این
زمینها بعدها توسط یکی از نهادها تصرف شده و کارگران
پگاه علیرغم گرفتن حکم تخلیه از دستگاه قضائیه هنوز
نتوانستهاند به زمینهای خود را پس بگیرند.

حقمان" سر دادند.

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

برای تماس با چریکهای فدائی خلق
ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید:
BM BOX 5051
LONDON
WC1N 3XX
"زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد،
آن هم آسیبی که به مرگ وی بیانجامد ،این را ما قتل غیر عمد

آدرس پست الکترونیکی:

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

E-Mail:
ipfg@hotmail.com

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

چریکهای فدائی خلق ایران

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

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقۀ کارگر!

