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رسخن:س
  طبقه کارگر و تشدید تشنج 

  در خلیج فارس
این روز ها تیتر خبر اکثر خبرگزاري ها چه داخلی و چه 
خارجی به موضوع تنش در روابط ایاالت متحده آمریکا و 

چشم جمهوري اسالمی اختصاص یافته است و سخن از 
شعله ور شدن و انداز این روند و احتمال شروع درگیري

می رود. این امر آتش یک جنگ ضد خلقی در خلیج فارس
بطور طبیعی نگرانی کارگران و ستمدیدگان کشور که در 
حال حاضر نیز تحت سلطه رژیم وابسته به امپریالیسم 
جمهوري اسالمی در یک شرایط جهنمی  به سر می برند 

ن نموده است. اگر تا دیروز کارگران دل مشغول را دو چندا
دریافت دستمزدهاي معوقه خود و امنیت شغلیشان براي 
بردن لقمه نانی به خانه بودند؛ امروز مشغله ذهنی جدیدي 
هم بر مشغله هاي قبلی افزوده شده است. آنها به آشکاري 
دل نگران سیر این تنش ها و امکان شعله ور شدن جنگی 

ند که به خوبی می دانند اگر چنین احتمالی جدید می باش
واقعیت یابد آتش آن قبل از همه دامن آنها را خواهد 
گرفت. کارگران و توده هاي ستمدیده ایران این تجربه را 
دارند که با خروج آمریکا از برجام و شروع مجدد تحریم 
هاي ایاالت متحده این سرمایه داران و آقازاده ها نبودند 

تحریم ها را بر دوش کشیدند بلکه قبل از هر که رنج این
کس این کارگران و ستمدیدگان این مرز و بوم بودند و 
هستند که بار این تحریم ها بر دوششان سر شکن شده 

  است.
در پاسخ به دل نگرانی هاي اخیر در رابطه با احتمال شروع 
یک جنگ ضد انقالبی در ایران، باید قبل از هر چیز توجه 

ه این واقعیت جلب کرد که هر آنچه در تبلیغات ها را ب
رسانه هاي ضد خلقی عنوان می شوند، عین واقعیت نمی 
باشند و در نتیجه نباید اسیر تبلیغات فریبکارانه امپریالیسم 
آمریکا و جمهوري اسالمی در این مورد شد. اگر فضاي 
مملو از دروغ و نیرنگ تبلیغات فریبکارانه را کنار زده و  

    هیم واقعیتها را ببینیم و آنها را دستمایه درك خود بخوا
2صفحه

  مردمةروحانی: کوچک شدن سفر
  !مهم نیست

اواخر اردیبهشت ماه جاري، روحانی رئیس جمهور رژیم 
وابسته به امپریالیسم جمهوري اسالمی ایران در افاضاتی 
که رنگ و بوي فریب مردم و ترساندشان از حضور آمریکا 

ممکنه مردم در زندگی در منطقه داشت، عنوان کرد: 
خودشان شب سفره کوچک تري داشته باشند، 

ن مهم نیست، به نظر با سختی زندگی بکنند، ای
مسئله اول اینه که دشمن بفهمه من این اول نیست. 

که مردم ما ولو اینکه سفره شان کوچک شده، دست از 
آرمانشان و نظامشان بر نمیدارند و به حاکمان اصلی 
خودشان اعتماد دارند  و این مهم است. اما جواب این شیاد 

از زبان مرد جنایتکار را توده هاي کارد به استخوان رسیده
این بود انقالب، آشغال باید "مسنی چنین می دهند: 

ببریم سرِ سفره هایمان، مرگ بر خامنه اي، 
مرگ بر رئیس جمهور، مرگ بر خمینی، مرگ بر 

  "اسالم.
  

بازداشت و دستگیريِ تعدادي از کارگران 
  معترض نیشکر هفت تپه

اردیبهشت ماه، بیش از24بر اساس گزارشی روز سه شنبه 
نفر از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه که 10

نفر از آنها نیز منتشر شده است، احضار و بازداشت 4اسامی 
شدند. گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بابت 
مطالبات صنفی خود و نارضایتی از عملکرد شوراي اسالمی 

اردیبهشت ماه، تجمع کرده 19کار کارخانه، روز پنجشنبه 
بودند که روز سه شنبه تعدادي بازداشت و براي تشکیل 
پرونده قضایی به زندان دزفول منتقل گشتند. در این 
گزارش به نقل از کارگران آمده است که: در جریان این 

نفر از کارگرانی که در تجمع روز 4اعتراضات پیش از این 
23وز دوشنبه پنجشنبه بازداشت شده بودند عصر ر

اردیبهشت ماه با موافقت دادستانی، با قرار وثیقه آزاد 
شدند.گزارش در ادامه افزود: از علت رسمی بازداشت این 
کارگران اطالع دقیقی در دست نیست اما در رابطه با 
بازداشت کارگران، روابط عمومی مجتمع نیشکر هفته تپه 

ان مطرح گفت: از جانب کارفرما هیچ شکایتی علیه کارگر
نشده، اما برخی نهادها دستور این بازداشت را به دالیل 

  .اندامنیتی صادر کرده
کارگر بازداشت 4اردیبهشت ماه، 29عصر روز یکشنبه 

شده مجتمع کشت و صنعت هفت تپه با قرار وثیقه آزاد 
شدگان شدند. به دنبال این امر روز بعد نیز تمامی بازداشت

یبهشت ماهِ مجتمع کشت و ارد19تجمع روز پنجشنبه 
  .صنعت هفت تپه آزاد شدند

ايآزادهسرو ،حسینخانیشهرامیادبه
ماند!باقیآزادهجانپايتاکه

بهحسینخانیشهرام(حسن)رفیقخلقفدائیچریک
پیشهجنایترژیمسراسريوسیستماتیکیورشدنبال

30ازکهمامردمانقالبیجنبشبهاسالمیجمهوري
ازتعداديوبرادرباهمراهشدشروع60سالخرداد

خونیندورانآندرشد.دستگیرشهرکرمانشاهدریارانش
کهشدنمیپیدا"خونفالت"درزندانیهیچسیاهو

آنرا"ضخیمدیوارهاي"سیاسی  زندانیانفریادصداي
ازیکی.باشدنرسیدهمردمگوشبهصدااینونشکافته

کهبودکرمانشاهآباددیزلزندانسیاهچالهااین
آنبرزندانرئیسعنوانبهنوریاناحمدچونجنایتکاري

درکه(حسن)،حسینخانیشهرامرفیقکرد.میحکومت
هنگامبهوبودگشودهجهانبهچشم1340سال

بهزندانهمیندرنداشتسنبیشترسال20دستگیري
ازمقاومتیچنانوشدبردهوحشیانههايشکنجهزیر
انقالبیتأثیرچناندخوآفرینیحماسهباودادنشانخود
  گشت.همهزبانزدکهگذاشتجايبهزندانیاندیگرروي

احمدبرعالوهکرمانشاهآباددیزلزنداندرزمانآندر
بازجوعنوانبهمصريعبدالرضاچوندژخیمانینوریان،

درهمکارانشودژخیماینکردند.میخدائیاصطالحبه
جملهازسیاسیزندانیانبهنسبتشکنجهاعمال

واحمد،علیحسینخانی،شهرامرفقاخلقفدائیچریکهاي
محمدرضا الماسیوشاهمراديمهردادوکریمینصرت

هايمقاومتاماکردند.نمیکوتاهیرذالتیهیچ...ازو
بهخلقفدائیچریکهايازنامبردهرفقاينشدنیفراموش

فریادهائیآنان،آزادیخواهانههايفریادکهبودايگونه
مکتبمثابهبهکمونیسمبهوکارگرطبقهبهعشقازکه

دیوارهايراستیبهبود،سرشارطبقهاینبخشرهائی
       3صفحهشکافتراآباددیزلزندانضخیم
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  مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوري اسالمی!

  1از صفحه   طبقۀ کارگر و تشدید.....    

براي فهم سیر محتمل رویداد ها قرار دهیم باید اکیداً این 
امر را همواره در مد نظر داشته باشیم که جمهوري اسالمی 

امپریالیسم می باشد، رژیمی که در رژیمی وابسته به 
کنفرانس گوادلوپ با شرکت رهبران آمریکا، انگلستان 
،فرانسه و آلمان براي جانشینی رژیم شاه و سرکوب انقالب 

توده ها در آن سالها توسط آنها، به عنوان 
جایگزین آن رژیم برگزیده شد. بنابراین 
بند ناف این رژیم در تنیدگی با قدرتهاي 

ستی و جهت کمک به آنها بریده امپریالی
شده است. این رژیم از همان روز روي 
کار آمدنش  تاکنون یعنی در چهل سال 
گذشته کامالً در جهت تأمین منافع 
امپریالیستها عمل کرده و روزي نبوده 
است که جهت تامین منافع اربابان خود 
جنایتی نکرده و دسیسه اي نچیده باشد. 

رجی این رژیم در همین راستا سیاست خا
هم درست در جهت منافع قدرتهاي 
امپریالیستی تعیین گشته است. بنابراین 
اگر بخواهیم عامل اصلی تشنج و بی 
ثباتی را در این منطقه بشناسیم قبل از 
هر چیز باید امپریالیستها را عامل این 
وضع دانست که سیاستهاي خود را از 
طریق مزدوران خودشان از جمله 

اگر ما می پیش می برند.جمهوري اسال
این واقعیت را درك و مبناي تحلیل از شرایط متشنج 
کنونی قرار دهیم آنگاه بروشنی خواهیم فهمید که آنچه 
جمهوري اسالمی در چهل سال گذشته در ایران و 
خاورمیانه کرده درست به منظور تأمین منافع امپریالیستها 

ها بوده و براي تسهیل پیشبرد سیاستهاي ضد مردمی آن
است. براي نمونه خرج میلیارد ها دالر از بودجه مملکت 
براي کمک به حزب اهللا لبنان و دولت سوریه و تشکیل 
گروهاي نیابتی در عراق و افغانستان و یمن از جمله 
اقداماتی است که اساسا به نفع سیاستهاي جنگ طلبانه و 

جه بحران سازي هاي امپریالیستها در منطقه بوده و در نتی
نه تنها هیچ سودي به اقتصاد بحران زده این کشور 

نرسانده و کمکی به حل  صدها معضل موجود نکرده و 
نمی کند، بلکه وضع اقتصادي را از آنچه بود نیز بدتر کرده 
است. به خصوص در شرایطی که به دلیل بحران موجود در 
اقتصاد کشور کارخانجات دسته دسته تعطیل و کارگران 

خراج می شوند، باعث وخیم تر شدن وضع فوج فوج ا
  زندگی کارگران گشته است.  

تجربه چهل سال سلطه دیکتاتوري جمهوري اسالمی و 

حمایت هاي همه جانبه امپریالیستها و امپریالیسم آمریکا 
براي کارگران ما شکی در این واقعیت بر جاي نگذاشته که 

"شیطان بزرگ"آنچه جمهوري اسالمی تحت عنوان 
این دارو دسته "فرشته رحمت"عمال تبلیغ می کند 

جنایتکار می باشد. کارگران در تجربه زندگی خود به خوبی 
دریافته اند که این دارو دسته براي حفظ مصالح اربابان 
خود به هر ماجراجویی تن داده و به قیمت جان و زندگی 
ستمدیدگان این فالت خونین سیاست اربابانشان را پیش 

عینه می ببیند که چگونه جمهوري می برند. کارگران به 
اسالمی میلیارد ها دالر سرمایه این مملکت را در 
افغانستان و سوریه ولبنان و عراق خرج کرده تا اربابانش 
امکان یابند جیبهایشان را پرتر ساخته و سیاستهاپیشان را 

پیش ببرند. کارگران ما به عینه می بینند که یکی از عوامل 
ران ایران پیشبرد سیاستهاي اصلی بی حقوقی کارگ

اقتصادي بزرگترین نهادها و قدرتهاي امپریالیستی نظیر 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توسط جمهوري 
اسالمی بوده که باعث آن شده تا با تصویب قوانین 
وحشیانه ضد کارگري، سرمایه داران امکان یابند چنان 

دهند که در تعرضی را به معیشت کارگران ایران سازمان
  تاریخ زندگی شان بی سابقه بوده است.

رژیم جمهوري اسالمی در ایران نماینده 
یک بورژوازي مستقل از امپریالیستها نمی 
باشد. اتفاقاً به این واقعیت کارگران و 
مردم ستمدیده ما در چهل سال گذشته بر 

برخالف -مبناي تجربه زندگی خود
باور روشنفکران کوته بینی که بر اساس 

به تبلیغات دروغین و گمراه کننده رسانه 
-هاي امپریالیستی تحلیل ارائه می دهند

پی برده اند.  آنها به رغم همه شعار هاي 
فریبکارانه همواره در عمل شاهد تنیدگی 
روابط جمهوري اسالمی با امپریالیستها 
بوده اند و حتی گاه این تنیدگی را با این 

د که اگر ریش مثال مردمی توضیح داده ان
هر آخوندي را باال بزنی زیرش نوشته 

  شده ساخت آمریکا!! 
بیشک نگرانی امروز کارگران و 
زحمتکشان ما در مورد سایه جنگ بر فراز 
منطقه و این که باز آمریکا و جمهوري اسالمی چه خوابی 
براي آنها دیده اند، به جاست.  اما آنها باید درك وابستگی 

مپریالیستها و شناخت امپریالیستها به جمهوري اسالمی به ا
مثابه عامل اصلی بی ثباتی منطقه را به زمینه اي براي 
ارتقاي آگاهی خود بدل سازند و بدانند که بدون نابودي 
جمهوري اسالمی و نظام سرمایه داري وابسته به 
امپریالیسم و قطع قطعی هر گونه سلطه امپریالیستی در 

ن به رهایی دست نخواهند ایران، کارگران و ستمدیدگا
یافت. لذا توده هاي تحت ستم ما و در رأس آنها طبقه 
کارگر رزمنده ایران باید جهت اصلی مبارزه خود را به 
سمت نابودي سلطه امپریالیسم در ایران و سگ زنجیریش 

  جمهوري اسالمی قرار دهند.
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اگر بخواهیم عامل اصلی تشنج و بی ثباتی را در این منطقه بشناسیم قبل 
از هر چیز باید امپریالیستها را عامل این وضع دانست که سیاستهاي خود 

اگر را از طریق مزدوران خودشان از جمله جمهوري اسالمی پیش می برند.
ما این واقعیت را درك و مبناي تحلیل از شرایط متشنج کنونی قرار دهیم 
آنگاه بروشنی خواهیم فهمید که آنچه جمهوري اسالمی در چهل سال 
گذشته در ایران و خاورمیانه کرده درست به منظور تأمین منافع 
امپریالیستها و براي تسهیل پیشبرد سیاستهاي ضد مردمی آنها بوده است. 

اي نمونه خرج میلیارد ها دالر از بودجه مملکت براي کمک به حزب اهللا بر
لبنان و دولت سوریه و تشکیل گروهاي نیابتی در عراق و افغانستان و یمن 
از جمله اقداماتی است که اساسا به نفع سیاستهاي جنگ طلبانه و بحران 

سودي به سازي هاي امپریالیستها در منطقه بوده و در نتیجه نه تنها هیچ 
اقتصاد بحران زده این کشور نرسانده و کمکی به حل  صدها معضل موجود 
نکرده و نمی کند، بلکه وضع اقتصادي را از آنچه بود نیز بدتر کرده است. 
به خصوص در شرایطی که به دلیل بحران موجود در اقتصاد کشور 

اعث کارخانجات دسته دسته تعطیل و کارگران فوج فوج اخراج می شوند، ب
  وخیم تر شدن وضع زندگی کارگران گشته است.  

و تمدید و صدور پروانه موقت "14آمایش "آغاز اجراي همزمان طرح 
  کارِ اتباع افغانستانی

خرداد ماه، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: با 7روز سه شنبه 
، از امروز 14موافقت کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی وزارت کشور و همزمان با اجراي طرح آمایش 

استان مشمول، طرح تمدید و صدور پروانه کار موقت 15روز در 75خرداد ماه به مدت 7سه شنبه 
شود. طرح هم زمان رت کار) اتباع افغانستانی از طریق دفاتر خدمات، اقامت و اشتغال انجام می(کا

هاي تهران، خراسان و تمدید و صدور پروانه کار موقت (کارت کار) اتباع خارجی در استان14آمایش 
لستان، رضوي، خراسان جنوبی، اصفهان، فارس، کرمان، یزد، سمنان، مرکزي، قم، البرز، قزوین، گ

بوشهر و هرمزگان اجرا خواهد شد. وي در ادامه افزود: هزینه تمدید پروانه موقت کار براي یکسال، 
میلیون ریال واریز به حساب خزانه 4هزار ریال و صدور پروانه کار موقت، مبلغ 850مبلغ دو میلیون و 
  .تعیین شده است
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  چارة رنجبران وحدت و تشکیالت است!

  ١صفحۀاز  .....کهايآزادهسروحسینخانیشهرام
آندرآباددیزلتاریخازبخشیبهاکنونکهرسیدعظیمیاوجچنانبهسالهاطولدرو

  است.شدهبدلسالها
درونکردخمسردشمنمقابلدرهرگزکهبودانقالبیونیجملهازحسینخانیشهرامرفیق
انقالبیروحیهبردنباالدرسعیخودزندگیازسرشارروحیهبابودزنداندرکهمدتیتمام

میاینکهبرغمبودفرنگیرشتهدردالورگیرانکشتیازیکیکهاونمود.میرفقایش
همباکشتیتمرینبهکردخواهنداعدامراوياسالمیجمهوريدژخیمانبزوديدانست

کههمچنان1362سالماهشهریور16درآویختنشداربهزمانتاوپرداختمیبندیانش
راکشتیتمرینوورزشخودآفرینزندگیشوربابازنماند،آرمانهایشازدفاعازهرگز
ایرانستمتحتايتودهوکارگراندشمنانمقابلردخودمقاومتتداومبرايايوسیله

ويباهمراهکهدیگريفدائیچریکهايوحسینخانیشهرامرفیقیادکهبودچنینداد.قرار
جمهوريدژخیمانمقابلدرآفرینیحماسهومقاومتسمبلبهآباددیزلزنداندراوچونو

  شد.هدنخوافراموشیادهاازهرگزشدند،تبدیلاسالمی
استنوشتهاعدامشازپیشکهحسینخانیشهرامقهرمان،رفیقدستخطآخرینبهنگاهی

عنوانبهکهنوشتهاین.باشدمیدشمنمقابلدرويناپذیرتزلزلروحیهگویايخود
ایمانوشیفتهجانگویايتوصیفیهرازبیشرسیدهاشخانوادهدستبهوينامهوصیت

بود.برداشتهگامآندرآگاهانهکهبودراهیپیروزيبهکمونیستیقرفاینناپذیرخلل
آخریندر  رازندگیاینخودو"است.منزندگیهمانامنوصیت":  بودمعتقدکهرفیقی

بیشترگذراندنوطیازپسمدتایندرمن":کندمیتعریفچنیناشزندگیلحظات
کردنزندگیپرافتخارراهوفرنمونظراه.شومآشنالنینیسم–مارکسیسمباتوانستمعمرم

اینبودزیباچهوشدمعجینتوانستمکهآنجاتالنینیسممارکسیسمبامنواقعی).(زندگی
اینپویندگانیگانهعنوانبهراایرانخلقفداییچریکهايبینایندرو.ل–مبازندگی

کردهحلرازندگیومرگموضوعمنل–مبینیجهانباترتیباینبه.یافتمراه
.استشدهتماممنفرصتدیگرگویا":مینویسد"وصیت"اینادامهدرشهرامرفیق"ام.

مرگمباکهباشد.دهندادامهمراراهکهخواهممیدارندرامبارزهتوانکهکسانیازپس
"کنم.ترگلگونراخلقوپرولتاریاچهرهوترسیاهرازنجیریشسگهايوامپریالیسمچهره

بهاشقهرمانانهمرگبارنجبرانوکارگرانباصادقوصمیمیرفیقاینکهراستیبه
پایدارحامیاینحسینخانیشهرامخلقفدائیچریکخونودادواقعیتصورتخودآرزوي

  .نمودترسرخراکارگرانپرچموگلگونراپرولتاریاچهرهکارگران،
  باد!رهروپرراهشوجاودان حسینخانیشهرامرفیقیاد

  

  تیراندازي نیروهاي انتظامی ایران به گروهی از کولبران
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هخرداد ماه، نیروهاي مسلح ایران در مرز س9بر اساس گزارش روز پنج شنبه 
کولبر 4کمدستودهگشوآتشکولبرانازايهدستسويهبپیرانشهرچومان

کولبر دیگر را زخمی کردند. ویدئو این رویداد به مثابه سند 2ودهرسانقتلهرا ب
  .این جنایت نیز پخش شده است

  تجمع کارگران سیمان کرمان در اعتراض به عبور
  خط لوله گاز از معادن کارخانه

خرداد ماه، یکی از کارگران کارخانه سیمان کرمان اعالم کرد که 13روز دوشنبه 
کارگران این واحد نسبت به عبور خط لوله گاز از زمین ها کارخانه معترض اند.  
به گفته این کارگر : گروهی از کارگران این واحد تولیدي، در اعتراض به آنچه 

و ممنوعیت انفجار در که به خطر افتادن امنیت شغلی خود با عبور خط لوله گاز
معدن سیمان عنوان می کنند، در محدوده معدن دست به تجمع زدند. بر اساس 
این گزارش، با عبورخط لوله گاز از زمین هاي معدن سنگ آهک کارخانه سیمان 
کرمان انفجار جهت استخراج سنگ اهک به عنوان ماده اولیه تولید سیمان عمال 

د، در نتیجه این اتفاق از سوي اداره گاز، امنیت ممنوع می شود. کارگران مدعی ان
هایی از خطوط تولیدي این کارخانه به خطر می شغلی آنها با متوقف شدن بخش

  .افتد

  تجمع کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان 
  در مقابل دفتر مدیریت

  
  
  
  
  

  
  

ن خبر خرداد ماه، برخی از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی آبادا12روز یکشنبه 
دادند که کارگران این شرکت در اعتراض به تاخیر در دریافت مطالبات مزدي

بر اساس این خبر: .شان مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع اعتراضی زدند
اعتراض کارگران سیکل ترکیبی به این موضوع است که پیمانکاري که اکنون 

ترکیبی آبادان است، حقوق و برداري از نیروگاه سیکل اندازي و بهرهدار راهعهده
کند. بخش دیگري از اعتراض مزایاي کارگران خود را با تاخیر پرداخت می

کارگران مربوط به تبدیل وضعیت قرارداد کارگران قراردادي است که علیرغم 
اینکه شرایط الزم را براي تبدیل وضعیت دارند اما این مهم ازسوي مسئوالن 

ین نشدن قطعه توسط شرکت مالک نیروگاه و شود. تامنیروگاه پیگیري نمی
  .می باشدبردار از دیگر دالیل اعتراض کارگرانشرکت بهره

  
  
  

  وصیتنامه رفیق شهرام حسینخانی به دستخط خودش:

  

  

  

  

  

  

  
3ادامه در صفحه                                                                                          
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!تشکل هاي مستقل کارگري، حق کارگران است   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                        

  3ازصفحه ....          حسینخانی شهرام
متن وصیت نامه رفیق شهید شهرام حسین خانی 

در زندان 1362شهریور ماه سال 16که در تاریخ 
دیزل آباد کرمانشاه به دست مزدوران رژیم جنایت 

  پیشه جمهوري اسالمی، اعدام شد.
  به نام خلق

–پرولتاریاقهرمانطبقهنامبه–به نام زندگی سراپا مبارزه 
  چم خونین پرنامبه–خلقنامبه

ماخون–دهقانانپیرهنماخون–خون ما پیرهن کارگران 
  .ایرانخاكپرچمخون–سربازانپیرهن

. در زندگی خویش سعی 1340من شهرام حسین خانی متولد 
کردم که راه درست و حقیقی زندگی کردن را پیش بگیرم. 
من همواره سعی بر این داشته ام که در این مدت زندگی از 
زیبایی ها و خوبی هاي زندگی استفاده کنم البته خوبی ها نه 

مجموع شکست ها و پیروزي ها، غم ها فقط شیرینی ها بلکه
  و شادي ها و .....

من در این مدت پس از طی و گذراندن بیشتر عمرم توانستم 
پرافتخارراهوظفرنونراه. شومآشنالنینیسم–با مارکسیسم 

عی). من با مارکسیسم لنینیسم تا واقزندگی(کردنزندگی
-مآنجا که توانستم عجین شدم و چه زیبا بود این زندگی با 

. و در این بین چریکهاي فدایی خلق ایران را به عنوان ل
- یگانه پویندگان این راه یافتم. به این ترتیب با جهان بینی م

من موضوع مرگ و زندگی را حل کرده ام. از کسانیکه این ل
امه را می خوانند می خواهم بدانند که وصیت من وصیت ن

  همانا زندگی من است.
خانواده خوب و عزیزم بدي هایم را به من ببخشید. مال یا 
اموال قابل مالحظه هم ندارم که درباره اش صحبت کنم. من 
می دانم که صداي من این دیوارهاي ضخیم را خواهد 

رسد خواهد شکافت و صداي من به گوش کسانی که باید ب
رسید. خانواده عزیزم من سخن بسیاري براي گفتن دارم اما 

زیرا که تمام گفتنی ها در ل-مشما را راهنمایی می کنم به 
آن نهفته است. من تا آنجا که سعی کردم در آرمانم خیانت 
نکردم البته مجبور شدم عقب نشینی هایی بکنم آنهم فقط و 

کنم ولی گویا دیگر فرصت فقط براي اینکه بعدا بهتر مبارزه
من تمام شده است. پس از کسانی که توان مبارزه را دارند 
می خواهم که راه مرا ادامه دهند. باشد که مرگم چهره 
امپریالیسم و سگهاي زنجیریش را سیاه تر و چهره پرولتاریا و 

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه خلق را گلگون تر کنم.
  است.رسیدن به آزادي 

  مرگ بر امپریالیسم و سگهاي زنجیریش.
  پیروز باد قهر انقالبی در مصاف با قهر ضدانقالبی.

  .ضدانقالببادنابود–زنده باد انقالب 
  من به جریان پرشکوه زندگی پیوستم. 

  پیروز باد خلق!!!
نابود باد سرمایه داري وابسته و سگهاي زنجیري 

     د امپریالیسمبانابود–
  حسن حسین خانی(شهرام)

  اعتراض کارگران کاغذسازي پارس نسبت به عدم شکل گیري نهاد کارگري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خرداد ماه، یکی از کارگران معترضِ کاغذسازي پارس در شهرستان شوش اعالم کرد که: 12صبح روز یکشنبه 
تعدادي از کارگران کاغذسازي پارس براي وصول مطالبات صنفی خود دست به اعتراض صنفی و تجمع در 

که بندي مشاغل است مقابل دفتر مدیریت زدند. خواسته اصلی کارگران کاغذسازي پارس، بازنگري طرح طبقه
سال 2گیري نهاد کارگري در این واحد تولیدي هستند که از سالها بازنگري نشده و همچنین آنها خواستار شکل

بندي مشاغل که از چند سال گذشته در این پیش تاکنون با مخالفت کارفرما روبرو بوده است. قانون طرح طبقه
اي که همه کارگران قادر ن شده است به گونهواحد تولیدي اجرا شده، باعث ایجاد شکاف درآمدي میان کارگرا

نیستند به صورت مساوي از مزایاي این طرح برخودار شوند. مشکل دیگر کارگران مربوط به بحث بیمه تکمیلی 
است. با وجود آنکه همه کارگران تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند و هر ماه مبالغی از حقوق آنها بابت بیمه 

اما کارگران از دریافت خدمات بیمه تکمیلی به دلیل آنچه واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به شود تکمیلی کسر می
خرداد ماه، رئیس اداره تعاون کار و رفاه 12روز یکشنبه .شود، محروم می باشندگر عنوان میحساب شرکت بیمه

و گفت: گروهی از اجتماعی شهرستان شوش از پیگیري وضعیت مطالبات کارگران کاغذسازي پارس خبر داد
کارگران کارخانه کاغذسازي پارس در پیگیري مطالبات صنفی خود در مقابل دفتر مدیریت جمع شده بودند. 

گیري نهاد کارگري در این کارخانه بوده است، بندي مشاغل و شکلخواسته این کارگران اجراي کامل طرح طبقه
الحساب به عنوان دستمزد اردیبهشت ماه زار تومان، علیه500بخشی از اعتراض کارگران به پرداخت تنها حدود 

گردد. وي از پیگیري براي آزادي کارگر بازداشتی کاغذسازي پارس خبر داد و گفت: متاسفانه یکی از برمی
خرداد ماه، با شکایت کارفرماي کارخانه بازداشت شده که امیدوارم 12کارگران کاغذسازي پارس امروز یکشنبه 

  .فردا شاهد آزادي وي باشیمطی امروز و 
  

  هاي بندر امامتجمع اعتراضی و درگیريِ کارگران پایانه
به دنبال تصمیم اداره پایانه هاي استان خوزستان مبنی بر ساخت دو سایت ضد عفونی در اداره پایانه ها  که 

ند از صحنه خارچ عمال باعث  می شود شرکت هاي متولی ضد عفونی  که هم اکنون این کار را مدیریت می کن
شده  و کارگران در استخدام آنها هم طبیعتا بیکار شوند؛  کارگران این شرکت ها به اعتراض به این تصمیم 

کنند ها مراجعه میخرداد ماه ،  تعدادي از کارگران معترض به محل ساخت سایت9شنبه برخاستند. ظهر روز پنج
شوند. این درگیري، دو کارگر مصدوم و روانه بیمارستان میکه در این تجمع  درگیري اي  رخ می دهد که در

بخشدار بندر امام پس از وقوع حادثه با تایید این خبر گفت: ضاربین تحت پیگرد قانونی هستند. وي افزود: در 
هاي استان ابالغ گردید و از وي خواسته شد تا جلسات مختلف، تصمیم مدیریت شهرستان به مدیرکل پایانه

رغم اینکه تأکید گردیده ي ساخت این دو سایت جلوگیري به عمل آید. علیتصمیم قطعی، از ادامهحصول یک
ها بدون توجه به بود که بدون مجوز فرمانداري، نباید سایت جدیدي ساخته شود، متأسفانه مسئولین پایانه

ي دند که نهایتاً این حادثههاي مذکور اصرار ورزیتصمیمات مسئولین دولتی و قضایی شهرستان، به ساخت سایت
خرداد ماه، فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر نیز از دستگیري ضاربین به 9شنبه تلخ به وقوع پیوست. شب پنج

به سمت 206نفر با یک دستگاه خودروي 3هاي به عمل آمده مشخص شد کارگران خبر داد و گفت: در بررسی
تعدادي از کارگران ماشین هاي باربري در پایانه بندر امام خمینی با سالح شکاري تیراندازي و متواري شدند که 

هاي بندر خرداد ماه، نیز کارگران پایانه10روز جمعه .این افراد توسط نیروي انتظامی شناسایی و دستگیر شدند
ي استان خوزستان مبنی بر صدور مجوز جهت ساخت دو سایت هاامام  در اعتراض به تصمیم اداره کل پایانه

ها  دست به  تجمع زدند. این کارگران که عمدتاً از جوانان بومی بندر امام هستند، ضدعفونی در اداره پایانه
شوند و همین اند، بیکار میهاي متولی ضدعفونی که ما را به کار گرفتهها، شرکتگویند: با ساخت این سایتمی
ها و ایجاد اشتغال کارگیري بومیها مخالف با اصل بهشود. تاسیس این سایتر به بیکاري ما کارگران منجر میام

  .سازدهاي محلی را با رکود و تعطیلی مواجه میست و شرکتمحلی
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!پیروز باد انقالب!     زنده باد کمونیسم

دررااصلىجادهازهومردم غیزانیه ا
  بستندمحرومیتوامکاناتنبودبهاعتراض

خرداد ماه، در اعتراض به نبود امکانات و 5روز یکشنبه 
محرومیت، جاده اصلى توسط مردم غیزانیه بسته شد. در 
روستاهاي غیزانیه در نزدیکی اهواز صدها چاه نفت وجود 

با محرومیت و کمبود همچنان دارد اما مردم این منطقه 
امکانات اولیه دست به گریبان اند. منطقه اي که با وجود 

  .از آب شرب محروم هستندچاه نفت، همچنان 300
  

اي کارگران معدن هفته2پایان اعتراض 
  سرب کوشک با وساطت فرمانداري

خرداد ماه، به دنبال مذاکرات صنفی کارگران 11روز شنبه 
در شوراي کارگري که با وساطت فرمانداري شهرستان 
بافق انجام شد، اعتراض صنفی کارگران معدن سرب 

روز 14کوشک در بافق یزد پس از گذشت نزدیک به 
هاي مختلف به خاتمه یافت. در حال حاضر کارگران بخش

اساس این گزارش، اي خود مشغولند. بر فعالیت حرفه
هفته پیش در اعتراض به عدم 2کارگران این معدن از 

تحقق مطالبات صنفی خود و همچنین درخصوص 
کارگیري نیروي کار بازنشسته در اعتراض به سر به

  .بردندمی
  

بر تجمع اعتراضی کارگران فصلی نی
  تپه به عدم دریافت مطالباتهفت

هی از کارگران صبح روز چهارشنبه یکم خرداد ماه، گرو
و صنعت هفت تپه با بر پا کردن بر مجتمع کشتفصلی نی

یک تجمع اعتراضی به پرداخت نشدن حقوق کامل 
فروردین ماه خود اعتراض کردند. یکی از کارگران حاضر 

باره گفت:. کارفرما به این دلیل که میزان کارکرد هر در این
رسیده، از یک از کارگران فصلی در فروردین ماه به حداقل 

پرداخت کامل حقوق خوداري کرده است. در فروردین ماه 
هایی که سال جاري با بارندگی مستمر و سیالب

هایی از مزارع نیشکر را دربرگرفته بود، امکان بخش
کارکردن در همه روزها را نداشتیم. از طرف دیگر روابط 
عمومی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به نقل از 

باره گفته است: همه مجتمع هفت تپه در اینمدیرعامل 
مطالبات مربوط به فروردین ماه کارگران فصلی مجتمع 
براساس کارکرد هر یک از کارگران به حساب آنها واریز 

   .شده و مطالبات دیگري طلب ندارند

تجمع فرهنگیان اردبیل در اعتراض به 
  دستگیري ها و معیشت خود

خرداد ماه، فرهنگیان اردبیل در اعتراض به 9روز پنجشنبه 
» « معلم زندانی آزاد باید گردد«وضعیت فرهنگیان با شعار 

اقدام به تجمع » معیشت، منزلت  حق مسلم ماست
  .اعتراضی کردند

  

اعتراض کارگران و مردم کنگانِ بوشهر به 
  گزارش سازمان حفاظت محیط زیست

اکن شهرستان کنگان خرداد ماه، کارگران س10روز جمعه 
در استان بوشهر نارضیاتیِ و اعتراض خود را از گزارش 
اخیر سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با آالیندگی 
شهرهاي صنعتی، طی یک اطالع رسانی  در رسانه ها 

گویند: بر چه مبنایی سازمان اعالم داشتند. این کارگران می
اشتن چند محیط زیست محاسبه کرده که علیرغم قرار د

فاز اصلی پارس جنوبی و چند پاالیشگاه مهم در کنگان، 
آالیندگی این شهر صفر در نظر گرفته شده است؟ کارگران 
همچنین اعالم داشتند: متعاقب این گزارش رسمی، به 
شاغالن کنگان عوارض آالیندگی تعلق نخواهد گرفت و 
همین امر موجب نارضایتی شاغالن این شهرستان شده 

طوریکه مردم این شهرستان طوماري را به امضا است به
اند در نتایج اند که در آن از مسئوالن خواستهرسانده

  .تحقیق، تجدیدنظر کنند
  

  اعتصاب و تجمع کارگران شهرداري
  اهواز6منطقه 

خرداد ماه، جمعی از کارگران شهرداري 5روز یکشنبه 
اهواز، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي 6منطقه 

خود، دست از کار کشیده و تجمع کردند. این کارگران 
که اهمیت خاصی ” عید فطر“گفتند: که با نزدیک شدن 

ماه 6بین اهالی عرب دارد، حق اوالد و همچنین بیش از 
  .ه استحقوق به آنها پرداخت نشد

  تجمع اعتراضی کارگران متروي تهران
خرداد ماه، شماري از کارکنان متروي 8روز چهارشنبه 

تهران، در اعتراض به پیمانی شدن و خارج شدن از قرارداد 
رسمی، اقدام به برگزاري تجمع اعتراضی کردند. این 
کارگران در اعتراض به تغییر وضعیت شغلی خود در داخل 

اري مترو واقع در چهارراه کالج تجمع شرکت بهره برد
کردند. یکی از کارمندان بازنشسته مترو در این خصوص 
گفت: گویا علت این تجمع این است که قرار است نهادي 

ها زیر نظرش هستند، تغییر کند و کارکنان از این که آن
موضوع ناراضی هستند. یکی دیگر از کسانی که آنجا 

ن در اعتراض به حقوق خود حضور داشت نیز گفت: کارکنا
میلیون 4اعتراض دارند، مثال شما فرض کن حقوقت 

کند. میلیون تومان کاهش پیدا می2تومان است و به 
  ت.کنی. اوضاع خوبی نیسمعلوم است اعتراض می

  

تجمع کارگران خدماتی خط یک مترو 
  تهران در اعتراض به وضعیت شغلی 

خرداد ماه، یکی از کارگران معترض 5صبح روز یکشنبه 
خط یک قطار شهري تهران در یک اطالع رسانی اعالم 
داشت: کارگران خدماتی خط یک قطار شهري تهران که 

دن رسد  به آنچه که نامشخص بونفر می250شمار آنها به 
شان با خروج پیمانکار عنوان وضعیت شغلی و مزدي

کنند، اعتراض دارند. این کارگران ابتدا مقابل ایستگاه می
باغ شهر (پاالیشگاه) و بعد در محدوده ایستگاه شهر ري 
دست به تجمع اعتراضی زدند. گزارش در ادامه می افزاید: 

سال دراستخدام 7به مدت 91این کارگران که از سال 
اند، می کت پیمانکاري پیمان مرو، مشغول به کار بودهشر

پیمانکار قصد دارد بدون آنکه مطالبات مزدي "گویند 
کارگر را پرداخت کند از بخش خدماتی پایانه 250حدود 

پیمانکار با ". "آباد خط یک مترو تهران خارج شودفتح
خرداد ماه سال جاري، که پایان 16احتساب روز پنجشنبه 

روز مزد به 16ماه و 2اد کاري کارگران است حدود قرارد
کاري بدهکار است. عالوه بر آن حق همراه اضافه

سال سنوات و حدودا 4را به همراه 97کاري اسفند اضافه
به کارگران پرداخت 97ماه حق بیمه سال جاري و 9

  نکرده است.
کارگران پیمانی خدمات خط یک مترو تهران،  پیش از این 

پیمان مرو، نیز مطالبات معوقه بیشتري از پیمانکار فعلی 
هاي زیاد کارگران، وصول اند که با پیگیريطلب داشته

                                                        .شد
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!زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادي ست

اعتراض کارگران نیروگاه سبالن اردبیل، 
  سازي و نسبت به خصوصی

  حذف مزایاي مزدي

اعتراضات کارگران کشور علیه روند خصوصی سازي و 
روز ظالمانه تر به کارگران ادامه دارد.تحمیل شرایط 

سبالن اردبیل چهارشنبه یکم خرداد ماه، کارگران نیروگاه
سازي اي سرگشاده خطاب به مسئوالن، از خصوصیدر نامه

مزایاي مزدي خود شکایت این واحد نیروگاهی و حذف
کردند. در بخشی از این نامه آمده است: نیروگاه سبالن 

بابت رد دیون دولت به بخش 1390اردبیل در سال 
خصوصی واگذار شد و مالک جدید نیروگاه همان زمان به 

درصد از 30کارکنان قول مساعد داد که عالوه بر انتقال 
برداري به پرسنل، حقوق و دستمزد سهام شرکت بهره

بردار قبلی، همانند مالک قبلی یعنی شرکت توانیر و بهره
ی و حتی بیشتر هم مدیریت تولید برق آذربایجان شرق

پرداخت خواهد شد و تعدیل نیرویی در کار نیست. متاسفانه 
پس از تغییر و تحول نیروگاه و تسویه حساب همکاران از 
شرکت توانیر که با هزاران امید و آرزو و پس از چندین 
مرحله مصاحبه و گزینش در شرکت مدیریت تولید برق 

مدیران جدید در آذربایجان استخدام شده بودند و استقرار 
طور کامل عوض شد. به طوري نیروگاه سبالن شرایط به

که به مرور زمان اکثر مزایاي انگیزشی توانیر که به خاطر 
حساسیت و استراتژیک بودن صنعت برق و پراسترس بودن 

کاري شد، اعم از بند (ه) و اضافهفرآیند تولید پرداخت می
زدواج و پاداش تشویقی، کارانه، حق لباس، کمک هزینه ا

حتیوشدحذف. …تولید و کنترل فرکانس و اورهال 
نیزکاريساعاتومرخصیوآنکالوشیفتحقدرصد

دستخوشکرد،نمیتغییريبایدکارقانونعرفطبقکه
  :استشدهاشارهموردچندبهنامهایندر. شدتغییر

عدم ذخیره سنوات: سنوات پرسنل در پایان سال حتی -1
بدون اعمال حق جذب محاسبه و مبلغی ناچیز پرداخت 

شود به طوري که در زمان بازنشستگی پرسنل می
اي نداشته و با دست خالی بازنشسته هیچگونه پشتوانه

خواهند شد. در همه نیروگاههاي  دولتی و خصوصی کشور 
و حتی بسیاري از شرکتهاي خصوصی کشور سنوات 

  .شودپرسنل ذخیره می
قانون 44سهام ترجیحی به پرسنل : پیرو اصل ندادن -2

سازي قرار بود که مقداري سهام اساسی و فرآیند خصوصی
ترجیحی به پرسنل  نیروگاه سبالن واگذار شود که 
متاسفانه این کار نیز صورت نگرفت و این در حالی است 

هاي خصوصی کشور مانند نیروگاه که پرسنل اکثر نیروگاه

سهام…ان، نیشابور و خوي ودماوند، ارومیه، زنج
  .اندگرفتهترجیحی

ضعف خدمات بیمه درمانی: بیمه تکمیلی بسیار قوي -3
در زمان توانیر که پرسنل حتی یک ریال بابت آن پرداخت 

درصد 60کردند به بیمه بسیار ضعیفی تبدیل شد که نمی
دهند و از لحاظ خدمات هزینه آن را پرسنل نیروگاه می

  .باشدایسه با زمان گذشته نمیاصالً قابل مق
  

هاي الیروب اعتراض کارگران کشتی
  بندرعباس به عدم پرداخت 

  مزایاي مزدي خود

هاي اردیبهشت ماه، کارگران کشتی16روز دوشنبه 
الیروب بندرعباس که در شرکت نگین سبز خاورمیانه 
مشغول به کار هستند، از اعتراضشان نسبت به عدم 

می گویند: نکارگرا.پرداخت مزایاي مزدي خود خبر دادند
مزایاي مزدي ما حذف شده است و بسیار کمتر از آنچه 

م. این کارگران در ایباید، در فروردین دریافتی داشته
اي به سازمان بنادر و دریانوردي کشور که رونوشت آن نامه

اند، به این موضوع اشاره را براي اداره کار نیز ارسال کرده
کاري و باقی مزایاي کاري، شباضافهدنوشته انکرده و 

پرسنل کسر شده است. این کارگران در ضمن در مقایسه 
کارگران الیروب طرف فیش حقوقی فررودین ماه خود با

گویند: مزایاي مزدي ما هاي دیگر میقرارداد با شرکت
  .بسیار کمتر است

  

اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی 
  آهن اراك به عدم پرداختراه

  معوقات مزدي
اردیبهشت ماه، گروهی از کارگران 17روز سه شنبه 

آهن نواحی نورآباد و شازند که تحت نگهداري از خطوط راه
آهن مشغول هاي پیمانکاري راهمسئولیت یکی از شرکت

ماهِ خود ( اسفند 2کارند، به عدم پرداخت معوقات مزدي 
اعتراض کردند. بر اساس این گزارش، ) 98و فرودین 97

نیروهایی هستند که از طریق یکی این کارگران بخشی از 
آهن در خطوط هاي پیمانکاري طرف قرارداد با راهاز شرکت

آهن مشغول کارند. مجموع کارگران ابنیه فنی راه
آهن مستمرا با پیمانکاري شاغل در خطوط ابنیه فنی راه

اي روبرو عدم دریافت به موقع معوقات مزدي و بیمه
  .هستند

دم افزایش عتراض معلمان جدید به عا
  هزار تومانی حقوق400

اردیبهشت ماه، معلمان جدیدالورودي که 29روز یکشنبه 
گفتند: چرا ما در حکم استخدامشان، پیمانی قید شده 

مشمول افزایش قانونی حقوق نشدیم. این عادالنه نیست، 
باید مصوبات مجلس در مورد حقوق و مزایا شامل حال ما 

گزارش، از طرف دیگر معاون نیز بشود. بر اساس این 
ریزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش برنامه

جزو نیروهاي پیمانی که باید 28گوید: معلمان ماده می
هزار تومانی حقوق شوند، نیستند. 400مشمول افزایش 

اکنون در دوره کارورزي هستند و این گروه از معلمان هم
ن شاغل رسمی و هزار تومانی مشمول معلما400افزایش 

و سرباز 28پیمانی است و دانشجو معلمان، معلمان ماده 
گویند: شود. اما معلمان معترض میمعلمان را شامل نمی

ایم و آیا در اگر کارورز هستیم چرا حکم پیمانی گرفته
تیرماه بعد از امتحان جامع که دوران کارورزي ما تمام 

  خواهد گرفت؟هزار تومان به ما هم تعلق 400شود، این 
  

تجمع و اعتصاب کارگران پروژه انتقال آب 
  به دریاچه ارومیه

بر اساس گزارش روز چهارشنبه یکم خرداد ماه، کارگران 
پروژه انتقال آب کانی سیب از سمت نقده به دریاچه اورمیه 
چند روزي است که به علت تاخیر در پرداخت حقوق چند 

اند. کارگران معترض کشیدهماهه معوقه خود، دست از کار 
می گویند: بودجه احیاي دریاچه اورمیه را حیف و میل 
کرده اند و االن براي کارگران پروژه انتقال آب به دریاچه 

  !اورمیه بودجه اي نمانده
  

تجمع پرستاران شرکتی تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اعتراض به 

  معوقات مزدي و کارانه
نفر از 20اردیبهشت ماه، حدود 19صبح روز پنجشنبه 

پرستاران شرکتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با حضور در ساختمان اداري دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد واقع در شهرك دانش و سالمت خواستار رسیدگی 

گویند: ما به مشکالت خود شدند. پرستاران معترض می
لوم پرستار شرکتی تحت پوشش دانشگاه ع450حدود 

ماه 3را طی 97پزشکی مشهد هستیم که کارانه دي ماه 
.ایم و کارانه معوقه داریمگذشته دریافت کرده
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!کارگر زندانی آزاد باید گردد

"بانقرق"خاتمه تجمع اعتراضی کارگران 

  مازندران با وعده استانداري

هاي بان جنگلروز چهارشنبه یکم خرداد ماه، کارگرانِ قرق
و به نامشخص بودن وضعیت شغلیدر اعتراض مازندران 

در مقابل استانداري معوقات مزديِ خود، دست به تجمع
زدند. اما پس از مدتی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداري 

ارگران معترض حضور یافته و قول مازندران در جمع ک
پیگیري مطالبات کارگران را داد. به دنبال این وعده 
کارگران  به تجمع اعتراضی خود پایان دادند. این در 
شرایطی است رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان 

اردیبهشت ماه 31شنبه مازندران می گوید: روز سه
ر محل کار خود را کارگران با اتمام قرارداد امکان حضور د

اند و افزود: از مسئوالن درخواست داریم که به پیدا نکرده
30بان  که در هزار کارگر قرق2موضوع مشکالت حدود 

سال گذشته مسئولیت نگهداري از منابع جنگلی را برعهده 
اند، رسیدگی کنند. بر اساس این گزارش کارگران داشته

قانون تنفس در با اجراي 96گویند: دولت در سال می
بردار جنگل در شرکت بهره21هاي شمال، قرارداد با جنگل

حوزه منابع طبیعی مازندران (منطقه ساري) و غرب استان 
کارگر داشتند، را 729(منطقه نوشهر) که یک هزار و 

بان در خاتمه داد و همه این کارگران را به عنوان قرق
یان اینکه حدودا ها به کار گرفت. آنها با بحفاظت از جنگل

بان پرداخت نشده و ماه  طلب مزدي کارگران قرق10تا 6
حق بهربرداري آنها به تاخیر افتاده 96در عین حال از سال 

است، اظهار داشتند: بالتکلیفی کارگران حفاظت از جنگل 
درحالیست که مجلس در سال جاري در ردیف بودجه 

حقوق اجراي طرح تنفس هیچ مبلغی را براي پرداخت
بینی نکرده و سازمان مراتع کارگران حفاظت از جنگل پیش

بان را نیز با این روند امکان پرداخت حقوق کارگران قرق
ندارد. این کارگران اظهار داشتند: براساس قانون تنفس 

ها با جنگل باید سازمان منابع طبیعی و مراتع و جنگل
ها گلها در قالب حفاظت و احیاي جنکارگران این شرکت

  .قرارداد منعقد کند و مجلس نیز بودجه الزم را مصوب کند
  

جان باختن کارگر پاالیشگاه آبادان در 
  حین کار بر سقوط از ارتفاع

خرداد ماه، یکی از کارگران شاغل در 12ظهر روز یکشنبه 
ساله و بازیکن فصل 32پاالیشگاه آبادان، 2پیمانکاري فاز 

گذشته تیم فوتبال ساحلی آبادان، بر اثر سقوط از ارتفاع در 
  .حین کار جان خود را از دست داد

باختن یک کارگر جوشکار جان
  در حین کار

خرداد ماه، سرپرست شبکه بهداشت و 7شنبه عصر روز سه
درمان شهرستان شیروان از مرگ یک کارگر جوشکار در 

سقوط از بلندي خبر داد. به گفته وي: یک حین کار در اثر 
ساله مشغول جوشکاري در طبقه سوم 50کارگر جوشکار 

یک ساختمان مسکونی در شیروان بود که در اثر یک 
حادثه کاري سقوط کرده و در همان لحظات اولیه جان 

   .خود را از دست داد
  

تجمع کارگران فضاي سبز شهرداري کوت 
  استانداري خوزستانعبداهللا مقابل 

نفر از کارگران 250اردیبهشت ماه، 16صبح روز دوشنبه 
شاغل در بخش فضاي سبز شهرداري کوت عبداهللا، در 
اعتراض به بالتکلیفی در وضعیت پرداخت مطالباتشان 
مقابل ساختمان استانداري خوزستان تجمع کردند. تجمع 

ی شهرداري به تعویق  توجهاعتراضی آنها در ادامه بی
معوقات مزدي آنها صورت گرفته است. کارگران معترض 

ایم و تعدادي حقوق نگرفته97گویند: از بهمن ماه سال می
دارند. 97مان هم مطالباتی از شهریور سال از همکاران

طی یک ماه گذشته چندین بار براي مشخص شدن 
دولتی وضعیت پرداخت مطالباتمان مقابل نهادهاي مختلف 

ایم که آخرین آن روز استان دست به تجمعات اعتراض زده
اردیبهشت ماه، مقابل ساختمان استانداري انجام 9دوشنبه 

.شد

کارگران بارانداز خلیج فوس فرانسه هیچ 
تسلیحاتی براي جنگ یمن محموله

  کنندبارگیري نمی
  

به گزارش خبرگزاري ها کارگران بارانداز سن لویی بندر 
می از بارگیرى  مهمات و 30مارسی در فرانسه در 

تسلیحات فرانسوى یک کشتى به مقصد عربستان سعودى، 
اي یادآور شدند که خوددارى کردند. آنان طی بیانیه

بارانداز خلیج فوس هیچ  CGTکارگران سندیکاي
هیچ مهماتى را براي هیچ اى از  تسلیحات ومحموله

3این در حالی است که حدود .جنگی بار نخواهند زد
بحري "هفته پیش نیز یک کشتی تجاري سعودي به نام 

قصد بارگیري داشت که به دلیل اعتراض "ینبع

هاي حقوق بشري در بندر لوهاور فرانسه، مجبور سازمان
ود. شد بدون بارگیري از سواحل غربی این کشور دور ش

اعتصاب کارگران بارانداز در فرانسه و خودداري از بارگیري 
هاي امپریالیستی این کارگران مانع مهمی بر سر سیاست

  است.دولت فرانسه در خصوص یمن ایجاد کرده 
هاي فرانسوي به مقصد موضوع فروش و حمل سالح

ها و عربستان از آن جهت براي کارگران و همچنین انجمن
شري فرانسه اهمیت دارد که این هاي حقوق بسازمان
هاي نظامی ائتالف به رهبري عربستان ها توسط نیروسالح

  شود.در یمن به کار گرفته می
گویند که به کارگیري این هاي ضد جنگ میانجمن
ها به کشته شدن شهروندان غیرنظامی، ها تاکنون بارسالح

یه در بیان.به ویژه زنان و کودکان در یمن انجامیده است
سندیکاي کارگران بارانداز بندر مارسی فرانسه در این 

  :خصوص آمده است
تی بحر تبوك(متعلق به عربستان) در اسکله شماره سه کش

گیرد. قریب به فوس پهلو می-بندر بزرگ دریایی مارسی
هایی مبنی بر بارگیري محموله چند ساعتی است زمزمه

رسد. سالح هاي جنگی به مقصد عربستان به گوش می
هایی که براي ادامه جنگ و جنایات عربستان در سالح

ها، یمن استفاده خواهند شد. سندیکاى ما، وفادار به آرمان
هاي کره طلبانه، با تمام جنگهاي صلحتاریخ و ارزش

کند. ما علیه امپریالیسم زمین مخالف است و مبارزه مى
ع جنگیم و ضد بی ثباتی برخی کشورها، ضد غارت منابمی

هاي ژئوپولتیک هستیم. اولیه[کشورها]، ضد تمام جنگ
تر ترها را فربههاي تاثرآور که همواره قويتمامى جنگ

بارانداز خلیج فوس هیچ  CGTمیکند. کارگران
اى از تسلیحات و هیچ مهماتى را براي هیچ جنگی محموله

  .بار نخواهند زد
  

کارگران بندر جنوا ایتالیا از خودداري 
  به کشتی تسلیحاتی عربستاناربانتقال 

هاي کارگري در شمال ایتالیا به خاطر دست داشتن اتحادیه
دولت عربستان در جنایت علیه مردم یمن از حمل دو 
ژنراتور برق به یک کشتی متعلق به عربستان سعودي 

این کشتی در اوایل ماه جاري قبل از . خودداري ورزیدند
(ایتالیا) در بندر آنتورپ (بلژیک) یک توقف در بندر جنوا 

هاي کارگري در شمال اتحادیه.محموله اسلحه بار زده بود
ایتالیا، ابتدا تالش کردند از ورود این کشتی به بندر 

  نتیجه ماندجلوگیري کنند، اما تالششان بی
  

جان باختن یک کارگر زن در حین کار در 
  انبار ضایعات در نیشابور

خرداد ماه، یک کارگر زن از کارگران 9صبح روز پنج شنبه 
یک انبار ضایعات واقع در روستاي بوجخک شهرستان 
نیشابور، به دلیل گیر کردن لباسش مابین دستگاه 

سازي ضایعات پالستیک در حین کار، جان خود را از فشرده
                                                     .دست داد
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!دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن

پرسنل نیروي دریایی با کسبه درگیريِ 
  بازار سنگ کوهک

اردیبهشت ماه، سخنگوي کسبه بازار 25روز چهارشنبه 
سنگ کوهک از درگیري کسبه با ماموران خبرداد و گفت: 
سربازان نداجا (نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی 

اي صورت گرفته ایران) به بازار آمدند و بدون آنکه مذاکره
اده باشند، مانع کسب و کار ما باشد یا هشداري به ما د

شدند و هنگامی که دلیل این کار را جویا شدیم، به جاي 
کننده، با ما درگیر شدند. وقتی کسبه در مقابل پاسخ قانع

رفتار آنها مقاومت کردند، کار به درگیري کشید و در نتیجه 
اي از کسبه مجروح شدند. سخنگوي کسبه بازار آن، عده

اینکه آب و برق بازار را قطع کردند، سنگ کوهک با اعالم 
گفت: چرا در هواي گرم ماه مبارك رمضان، با کسبه 

دار یک چنین رفتاري باید صورت گیرد؟ قبل از عید روزه
نیز، با ما برخورد فیزیکی صورت گرفته بود اما در نهایت 
توافق کردیم که زمین به ما بدهند و ما هم برویم. ولی با 

عید همان رویه سابق را در برخورد با ما کمال تاسف بعد از 
توجهی به مذاکرات پیشین، متوسل در پیش گرفتند و با بی

به زور شدند. وي با یادآوري توافقی که در روزهاي پایانی 
بین مسئوالن نیروي دریایی ارتش، بنیاد 97سال 

مستضعفان و کسبه بازار سنگ کوهک به عمل آمده بود، 
هاي حمل و نقل نیروي دریایی گفت: مدیرعامل سرویس

ارتش به ما اعالم کرد که بنیاد مستضعفان پذیرفته زمینی 
را به صورت نقد و اقساط در اختیار کسبه بازار کوهک قرار 

توانیم به کسب و کارمان ادامه دهد و تا آن زمان ما می
دهیم. وي با اعالم اینکه بنري از سوي نیروي دریایی به 

ک نصب کردند که حکایت از این در ورودي بازار کوه
توافق داشت، افزود: از آنجا که نداجا و بنیاد مستضعفان 

کنند، نهادهاي رسمی این کشور هستند و آنچه اعالم می
سندیت دارد، خیالمان راحت شد و منتظر بودیم تا زمین را 

  .در اختیار ما قرار دهند
  

پرستاران بیمارستان آزادي به اعتراض
  کاري و کارانهضافهعدم دریافت ا

اردیبهشت ماه، پرستاران بیمارستان آزادي 28روز شنبه 
تهران از تجمع اعتراضی خود خبر داده و گفتند: جمعی از 

کاري و کارانه ، پرستاران در اعتراض به عدم دریافت اضافه
براي پیگیري مطالبات شان در مقابل دفتر پرستاري و 

. پرستاران معترض رئیس بیمارستان دست به تجمع زدند
این بیمارستان که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قرار 

تاکنون 97ما از دي ماه سال کاريگویند: اضافهدارد، می
97پرداخت نشده و کارانه خرداد، دي، بهمن و اسفند سال 

که باید دو برابر پایه حقوق 97را طلب داریم. عیدي سال 
به حساب پرستاران واریز شد، تنها نیمی از آنپرداخت می

شده است و مطالبات عیدي پرستاران نیز ناقص پرداخت 
کاري و شده است. طبق قانون، کارفرما باید حق تعطیل

حال کاري را در دستمزد پرستاران محاسبه کند. با اینجمعه
بعد از بارها تذکر پرستاران، این امر هنوز محقق نشده 

ران بیمارستان آزادي است. بر اساس این گزارش، پرستا
بندي مشاغل هستند و اینکه این طرح خواستار اجراي طبقه

هاي پیاپی هنوز اجرایی نشده است. علیرغم درخواست
گویند که ساعت کار عرفی همچنین پرستاران می

7ساعت و نیم بوده که اخیراً به 6بیمارستان پیش از این 
  ساعت و نیم تغییر یافته است.

  

خواهیم از ي مخالفیم، نمیسازبا خصوصی
  بیمارستان برویم

اردیبهشت ماه، کارکنان بیمارستان صنایع 29روز یکشنبه 
سازي پتروشیمی بندر ماهشهر اعالم کردند که با خصوصی

پرسنل معترض  .خواهیم از بیمارستان برویممخالفیم، نمی
کنندگان سازي هم به ما و هم به مراجعهگفتند: خصوصی

هاي کارکنان بیمارستان صنایع زند. اینها دغدغهآسیب می
در ماهشهر است که در واهمه دائم از واگذاري پتروشیمی بن
تختخوابی به بخش خصوصی به سر 200بیمارستان 

برند. بر اساس این گزارش، ماجرا از مصوبه اسفند ماه می
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مبنی بر مهلت یک 
ساله به کارکنان این بیمارستان جهت انتقال به مراکز 

اي تهران، اصفهان و شیراز در درمانی دیگر به جز شهره
تخت خوابی صنایع پتروشیمی 200پی واگذاري بیمارستان 

به یک شرکت خصوصی، آغاز شد. اما پرسنل این 
گویند: با واگذاري به بخش خصوصی بیمارستان می
خواهیم از بیمارستان برویم. آنها در بیانیه مخالفیم و نمی

به ترتیب زیر هاي خود رااند خواستهاي که صادر کرده
  :اندبرشمرده

بیمارستان صنعت نفت ماهشهر به صورت دولتی و با  .1
نظارت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، کمافی 

  .السابق باقی بماند
به عنوان مطالبه، مابه ازاي مردم در قبال  .2

ها خدمات بیمارستانی هاي ناشی از پتروشیمیآالیندگی
  .ی بماندهمواره با تعرفه دولتی باق

هیچگونه تعدیلی در نیروهاي انسانی اعم از رسمی،  .3
  .قراردادي و پیمانکاري صورت نگیرد

پرسنل رسمی مجاز باشند تا پایان خدمت قانونی خود،  .4
در ماهشهر بمانند و یا به میل خود انتقال یابند و هیچگونه 

  .الزام و اصراري به جابجایی آنها نباشد
هیالت رفاهی مانند سایر حقوق و مزایا و تس .5

هاي نفت و پتروشیمی منطقه به کارکنان بهداشت شرکت
  .و درمان صنعت نفت تعلق گیرد

هاي پتروشیمی منطقه هرگونه نظارتی را شرکت .6
مستقیما و بدون واسطه شرکت و یا اشخاص حقیقی 

  .خصوصی ثالث اعمال نمایند
  

تجمع معلمان بازنشسته مقابل وزارت 
  ورشآموزش و پر

اردیبهشت ماه، جمعی از 31صبح روز سه شنبه 
بازنشستگان آموزش و پرورش در اعتراض به عدم پرداخت 
پاداش پایان خدمت، مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع 

اند و بازنشسته شده97کردند. این بازنشستگان، سال 
خواستار پرداخت سریع و یکجاي پاداش پایان خدمت خود 

گویند: اگر میهستند. معترضین در تجمع امروز سه شنبه 
ها و سالها تاخیر پرداخت شود، پاداش پایان خدمت ما با ماه

دیگر هیچ ارزشی ندارد. با سقوط ارزش ریال، از قدرت 
هایمان کسر شده و اگر پاداش پایان خدمت ما خرید داشته

پرداختند، اکنون ما سرمایه قابل توجهی را به موقع می
  .ضرر ماستداشتیم. حاال هم هرچقدر دیر بشود به

در پاسخ به این مطالبات و اعتراضات وزارت آموزش و 
پرورش اعالم کرده پیگیر تامین بودجه براي پرداخت 
مطالبات بازنشستگان هست و هر زمان بودجه تامین شود، 

  .شودبالفاصله معوقات پرداخت می
  

6جان باختن یک کارگر و مصدومیت 
کارگر دیگر در اثر آتش سوزيِ کارخانه 

  شفشه سازي در بروجنف
خرداد ماه، رئیس مرکز 7شنبه به گزارش مهر روز سه

هاي پزشکی چهارمحال و مدیریت حوادث و فوریت
کارگر 6بختیاري از جان باختن یک کارگر و مصدومیت 

دیگر خبر داد و گفت: در حادثه آتش سوزي کارخانه 
فشفشه سازي در شهرستان بروجن یک کارگر جان خود را 

کارگر دیگر مصدوم و زخمی شدند که 6ست داده و از د
  د. توسط اورژانس به بیمارستان ولیعصر بروجن منتقل شدن

  

جان باختن یک کارگر کارخانه ذوب آهن 
  پاسارگاد در حین کار در شهرستان کوار

خرداد ماه، یکی از کارگران کارخانه ذوب 2روز چهارشنبه 
کار بر اثر ریزش آهن پاسارگادِ شهرستان کوار، در حین 

  .مواد معدنی، در این حادثه کاري جان خود را از دست داد
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!جمهوري اسالمی، با هر جناح و دسته، نابود باید گردد

  تجمع کارگران آذر آب اراك 
  در محوطه شرکت

اردیبهشت ماه، تعدادي از کارگران 31روز سه شنبه 
ماه 3شرکت آذر آب اراك در اعتراض به عدم دریافت 

معوقات مزديِ شان  در محوطه شرکت دست به تجمع 
3کم زدند. کارگران معترض می گویند: به موضوع دست

ات مزدیمان اعتراض کردیم. تا امروز به جز ماه  معوق
، سخن دیگري از زبان کارفرما و مسئوالن مربوطه وعده

ایم. در نتیجه ادامه همین وضعیت به ناچار در نشنیده
هاي مسئوالن رنگ بار وعدهشرکت جمع شدیم تا بلکه این

کم داراي اجرایی به خود بگیرد. هریک از ما کارگران دست
ستیم و تامین مخارج زندگی بسیار برایمان سر عائله ه3

  .سخت شده است
  

70ماه معوقات مزديِ 8عدم پرداخت 
  کارگرِ شهرداري لوشان

خرداد ماه، نایب رئیس شوراي شهر 8روز چهارشنبه 
کارگرِ 70ماه معوقات مزديِ 8تا 7لوشان با تایید 

شهرداري لوشان از مسئوالن دولتی و قضایی استان 
درخواست کرد تا از فروش تنها منبع درآمد شهرداري 
جلوگیري کنند. شهرداري لوشان کمبود منابع مالی دارد و 

2در حال حاضر شهرداري براي جبران آن اقدام به فروش 
کارخانه شن و ماسه و آسفالت کرده است. این دو کارخانه 

ها منابع درآمدي شهرداري لوشان هستند که با فروش تن
آن بحران مالی شهرداري به تبع آن معوقات مزدي 
کارگران دوچندان خواهد شد. گزارش به نقل از وي می 
افزاید: در حال حاضر درآمد مستقیم شهرداري لوشان از 
اجاره کارخانه آسفالت و شن و ماسه و یک جایگاه سی ان 

ما اعضاي شوراي شهر لوشان در حالی شود.جی تامین می
کارگر 50با فروش این دو کارخانه که زمینه اشتغال حدودا 

اندیشی را نیز فراهم کرده، مخالفیم که شهردار بجاي چاره
و ایجاد کسب درآمد براي امور جاري شهر و پرداخت 

توجهی به نظر اعضاي شوراي شهر مطالبات کارگران با بی
ا منبع درآمدي شهرداري کرده است. اقدام به فروش تنه

نایب رئیس شوراي شهر لوشان با بیان اینکه شهرداري 
میلیون تومان درآمد دارد 300تا 200لوشان هر ماه بین 

تواند حداقل معوقات مزدي که با این میزان پول می
کارگران را کاهش دهد، افزود: متاسفانه شهردار توجهی به 

دارد و هر ماه بخش زیادي از پرداخت مطالبات کارگران ن
منابع مالی شهرداري لوشان توسط یکی از طلبکاران با 

  .شودحکم مراجع قضایی از حساب شهرداري خارج می

جان باختن یک کارگر ساختمانی در حین 
  کار به علت سقوط در همدان

خرداد ماه، مدیرکل 8به گزارش ایسنا روز چهارشنبه 
اختن یک کارگر ساختمانی پزشکی قانونی همدان از جان ب

گزارش داد. بر اساس این گزارش: یک کارگر ساختمانی 
ساله در حال کار در یک ساختمان نیمه کاره بود که از 34

طبقه دوم به پایین سقوط کرد. این فرد بالفاصله به 
بیمارستان بعثت شهر همدان منتقل شد اما به علت شدت 

را از دست داد. وي ضربه وارد شده به ناحیه سر، جان خود 
مرد در 29در ادامه با ارائه آمار حوادث کاري یادآوري کرد: 

بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند که 96سال 
تن رسید. بر 38با روند افزایشی به 97این آمار در سال 

ویژگی 2اساس قوانین موجود، حوادث ناشی از کار با 
ن انجام وظیفه و شوند. حوادثی که در حیمشخص می

دهند. با بررسی حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ می
هاي اخیر، سقوط از بلندي، آمارهاي منتشر شده در سال

اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله 
ترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار است که با مهم

ت رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار در ارتفاعا
  .توان بروز این حوادث را تا حد قابل توجهی کاهش دادمی
  

جان باختن یک کارگر بر اثر انفجار سیلندر 
  گاز مایع در تهران

خرداد ماه، سخنگوي سازمان آتش 6عصر روز دوشنبه 
نشانی تهران خبر داد که یک کارگر بر اثر انفجار سیلندر 
گاز مایع جان خود را از دست داده است. بر اساس این 

هاي محل نگهداري و تعمیر خبر: در یکی از سوله
سیلندرهاي گاز در یک کارگاه صنعتی در خیابان شهید 

12ارگر در یک اتاق ک2راه خیرآباد، رجایی تهران، سه
متري که بخشی از کارهاي فنی و تخصصی در حوزه گاز 

شده، مشغول کار بودند که ناگهان در آن اتاق انجام می
دهد. در این حادثه کاري به علت انفجار شدیدي رخ می

شدت انفجار و جراحات وارده یکی از کارگران در همان 
ر دوم هم لحظات اول جان خود را از دست می دهد و کارگ

که وضعیت وخیمی داشت، توسط عوامل اورژانس به مراکز 
  .درمانی انتقال داده شد

  

نگران از 2کارگران پاالیشگاه بیدبلند 
  شغلی خودفقدان امنیت 

روز چهارشنبه یکم خرداد ماه، تعدادي از کارگران 
در تماسی با رسانه ها ، از آینده شغلی 2پاالیشگاه بیدبلند 

انی کردند و گفتند: نگرانیم که بعد از اتمام خود ابراز نگر
هاي آتی بیکار شویم. این کارگران که تعداد در ماهپروژه

هاي ساخت و عمران نفر و در بخش100آنها چند 
اند در روزهاي گذشته به پاالیشگاه مشغول به کار بوده

نهادهاي مرتبط از جمله فرمانداري مراجعه کردند و 
  .نهادها به موضوع شدندخواستار ورود این 

تجمع اعتراضی کارگران کاشی کوثر در 
  ابرکوه یزد

اردیبهشت ماه، کارگران کاشی کوثر خبر 23روز دوشنبه 
دادند که به دلیل عدم  پرداخت مطالبات مزدیِشان از سوي 
کارفرما دست به تجمع اعتراضی زده اند. بر اساس این 

ماه مطالبات مزدي 3خبر: کارگران این کارخانه حداقل 
در عین حال نگران امنیت شغلی و پرداخت نشده دارند و

آینده خود نیز می باشند. کارگران جهت رسیدن با 
خواهان مطالباتشان به فرمانداري ابرکوه مراجعه کرده و 

دخالت مسئوالن محلی براي حل مشکل خود شدند. 
کارگران معترض می گوینددر شرایط اقتصادي فعلی، وقتی 

ر دارند معوقات مزدي کارگران پرداخت نشود، چطور انتظا
در کارگران بتوانند امورات خود و خانواده خود را بگذرانند؟

24پی مراجعه این کارگران به فرمانداري، روز سه شنبه 
اردیبهشت ماه، فرماندار ابرکوه با تاکید بر اینکه مطالبات 

اي شود، گفت: جلسهمزدي کارگران به زودي پرداخت می
شی کوثر با حضور براي رفع مشکالت و مسائل کارخانه کا

مسئوالن استان و سهامداران تشکیل و مقرر شد، در 
راستاي ارتقاي بیش از پیش و استفاده حداکثري از ظرفیت 
کارخانه همچنین رونق تولید، اقدامات الزم توسط 
سهامداران عمده، هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت با 

هاي اجرایی همکاري بانک صنعت و معدن و دستگاه
  .ت گیردصور

  

ماه معوقات 4کارگران شهرداري خرامه 
  مزديِ دارند

خرداد ماه، کارگران مجموعه شهرداري 8روز چهارشنبه 
ماه دستمزد 4خرامه در استان فارس خبر دادند که: 

یم  و بیمه هایمان نیز چندین ماه پرداخت نشده دار
پرداخت نشده است. این کارگران از افزایش میزان 

هاي آینده ابراز نگرانی کردند و مطالبات مزدي خود در ماه
گفتند: مشکالت معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، 

هاي آنها به وجود آورده مشکالت بسیاري براي خانواده
راي اسالمی شهر است. بر اساس این گزارش: رئیس شو

خرامه با تایید معوقات مزدي کارگران شهرداري گفته 
است: چندین ماه حقوق و مزایاي کارگران و کارکنان 
شهرداري این شهر پرداخت نشده است. البته شهرداري 

ها و نهادهاي مختلف طلب دارد که در مطالباتی از دستگاه
توانیم تا حدودي صورت پرداخت این مطالبات می

الت مالی شهرداري و بخشی از حقوق و مزایاي مشک
                                       .پرسنل را پرداخت کنیم
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!بر قرار باد جمهوري دمکراتیک خلق به رهبري طبقه کارگر

براي آشنایی با دیدگاه ها و تحلیل 
هاي چریکهاي فدائی خلق ایران از 

  هاي زیردیدن کنید:سایت
www.siahkal.com

www.ashrafdehghani.com

براي تماس با چریکهاي فدائی خلق 
  ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید:

BM BOX 5051
LONDON

WC1N 3XX

  آدرس پست الکترونیکی:
E-Mail:

ipfg@hotmail.com

  چریکهاي فدائی خلق ایران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زمانی که فردي به فردي دیگر آسیب جسمی وارد می آورد، "
آن هم آسیبی که به مرگ وي 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 

مد می نامیم. هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان قتل ع
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 

یات محروم ساخته و جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم ح
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 

ن نفر اجبارا قربانی این شرایط خواهند شد، داند که این هزارا
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 

ست، در قبال آن از خویشتن دفاع کند. قتلی که ظاهرا قتل نی
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 

  

  )"وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"(فردریک انگلس 


