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ماهنامه کارگری

تداوم اعتصاب کارگران" ایران برک"

از کارگران چریک فدائی خلق
بياموزیم

گيالن و ترفند های کارفرما!

سرسخن:
طبقه کارگر و
لغو تحریم ها!
یکی از تم های تبلیغاتی دولت روحانی برای فریب
کارگران که اخیراً با حرارت هر چه بیشتری هم مطرح می
شود مربوط به توافق هسته ای وین می باشد .پس از این
توافق ،مبلغین آشکار و پنهان این دولت با هزار ترفند سعی
دارند به کارگران بقبوالنند که با مذاکراتی که انجام داده
اند تحریم ها لغو گشته و دولت از یک طرف در فروش
نفت محدودیت های سابق را نداشته و در عین حال امکان
استفاده از پول های بلوکه شده را به دست خواهد آورد و از
طرف دیگر سرمایه های خارجی هم وارد بازار ایران شده و
با سرمایه گذاری های خود باعث رشد تولید گشته و با
بیکاری مقابله خواهد شد .با ارائه ی چنین تصویری از پی
آمد توافق هسته ای ،آنها با فریبکاری عنوان می کنند که
گویا نتیجه به سود کارگران و زحمتکشان شده و زندگی
آنها رو به بهبود خواهد رفت .مثالً وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی با این ادعا که گویا "دولت تدبیر و امید" روحانی
"توانست با شش قدرت دنیا بنشیند و برای اولین بار
پرونده کشوری که در ذیل فصل  ۷منشور به شورای
امنیت آورده شده بود با گفتگوی پیروزمندانه از آن خارج
شد" ،مدعی شده است که "امروز خوشحالیم که هم حق
خودمان را گرفتیم و هم شرایطی را برای سرمایه گذاری
فراهم کردیم .اکنون ممنوعیت صادرات صنایع دستی به
آمریکا برداشته شده و امیدوارم کارگران قالیباف ما که
عرصه خوبی برای آنها به وجود آمده بتوانند از رونق این
صنعت بهره مند شوند ".اما دروغین و فریبکارانه بودن این
تبلیغات را به طور هر چه عینی تر با رجوع به تجربه های
زندگی واقعی می توان برمال ساخت.
تا آنجا که به دولت بر می گردد که گویا با لغو تحریم ها
سرمایه گزافی نصیبش شده و از این طریق فرجی در
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زندگی کارگران خواهد گشود،

در سی وششمین روز اعتصاب و اعتراضِ کارگران کارخانه
ایران برک ۸۱ ،نفر از کارگران معترض صبح روز سه شنبه
 ۲تیر ماه ،با شکایت کارفرما ،به اتهام ایجاد اغتشاش ،به
دادسرای گیالن احضار شدند .بر اساس این گزارش:
همکاران این کارگران تاکید دارند دلیل اعتراضهای سی
و شش روز گذشته پرداخت نشدن  ۱ماه حقوق معوقه بوده
است و هیچ کدام از کارگرانی که اکنون کارفرما از آنها
شکایت کرده است در شکل گیری و استمرار این اقدام
صنفی نقش خاصی نداشتهاند .در ادامه گزارش به نقل از
کارگران آمده است :پیش از این ،در  ۲۲مین روز اعتصاب
کارفرما با اعمال فشار به  ۴نفر از نمایندگان کارگران ایران
برک به نوعی آنان را تهدید کرده بود.
روز چهارشنبه  ۳تیر ماه ،با شروع سی و هفتمین روزِ
اعتصاب کارگران کارخانه ایران برک رشت ،خبری در
رسانه ها انعکاس یافت مبنی بر احتمال اخراج  ۳۲نفر از
کارگران این کارخانه به دلیل اتمام اعتبار قرارداد کار آنها.
در توضیح این ماجرا کارگران میگویند :از سه روز پیش
که اعتبار قرارداد کاری همکارانمان به سر رسید این امید
را داشتیم که می توان با مذاکره و رایزنی قراردادهای کار
فسخ شده را تمدید کرد اما در روزهای گذشته کارفرما
دستور تسویه حساب دو نفر از همکارانمان را صادر کرده
است.
اعتراض صنفی کارگران کارخانه ایران برک رشت روز
پنجشنه  ۴تیر ماه وارد سی و هشتمین روز خود شد و به
گفته کارگران این کارخانه نساجی از امروز هیچ کدام از ۳۲
کارگری که به دلیل اتمام قرارداد کار در لیست اخراج قرار
داشتند وارد محوطه کارخانه نشدند .بر اساس این گزارش؛
همزمان با این اتفاق تعداد دیگری از همکاران آنها در
حمایت از کارگران اخراج شده از حضور در داخل کارخانه
خودداری کردند .به گفته این کارگران ،کارفرما هنوز اصرار
دارد که چون کارگران اتمام قرارداد شده در شکل گیری
اعتراضات صنفی نقش موثری داشتهاند باید اخراج شوند و
به همین دلیل ،دیگر کارگران امروز ترجیح دادند تا به جای
رفتن به محل کار در کنار آنها حضور داشته باشند .بنابر
این ،کارفرما با مشاهده این وضعیت ،کارگران باقیمانده در
محوطه کارخانه را زودتر از موعد زمانی همیشگی مرخص
کرده است.
روز شنبه  ۶تیر ماه ،اعتراض کارگران ایران برک رشت
وارد سیونهمین روز خود شد ،به گفته این کارگران آنها
امروز با تجمع در محوطه کارخانه خواستار بازگشت به کار
دو نفر از همکاران خود شدند که در روزهای اخیر دستور
ادامه در صفحه 2

رفيق بهنام اميری دوان
چریک فدائی خلق ،رفیق بهنام امیری دوان کارگر آگاهی
بود که مدتها در کارگاه ها و کارخانه های مختلف کار
کرده و رنج کار و ستم بر کارگر را با پوست و گوشت خود
لمس کرده بود .رفیق بهنام در سال  ۸۳۲۲در خانواده ای
کارگری در آبادان متولد شد .دوران تحصیل ابتدائی و
متوسطه را در آبادان گذراند .چه به دلیل محیط خانواده و
چه به دلیل آشنائی با دوستانی که گرایشات مارکسیستی
داشتند خیلی زود با مارکسیسم به مثابه جهان بینی طبقه
کارگر آشنا شد .با چنین آگاهی و گرایشات سیاسی اش بود
که وی پس از پایان دوران سربازی اجباری به کار در
کارخانه ها پرداخت و توانست از نزدیک با کارگران ارتباط
برقرار نماید .او که خود در خانواده کارگری بزرگ شده بود
و نسبت به مبارزات و مطالبات کارگران حساس بود در این
دوره می کوشید با کار در کارخانجات و زندگی با کارگران،
خود به عینه شرایط کار و مبارزه کارگران را تجربه کرده و
بشناسد .در جریان همین زندگی کارگری مدتها در کارخانه
کفش وین و کارتن سازی کار کرده و روش های
کارفرمایان جهت جلوگیری از تشکل کارگران را تجربه
کرد .در سال  ۸۳۳۳که جنبش مسلحانه فضای سیاسی را
به نفع گسترش مبارزات کارگران تغییر داده بود در کارخانه
کارتن سازی اعتصابی صورت گرفت که رفیق بهنام در
سازماندهی آن نقش فعالی ایفاء کرد .در جریان این
اعتصاب او بیش از پیش این حقیقت را لمس نمود که در
شرایطی که چاره کارگران وحدت و تشکیالت است
دیکتاتوری حاکم چگونه راه اتحاد و تشکل گارگران را سد
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کرده است.
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می توان خود واقعیت را گواه گرفت .کسی فراموش نکرده عظیم بیکاری از آنجا که زائیده بحران سرمایه داری حاکم و رنج و درد ستمدیدگان را صرفا به گردن تحریم های
است که در دوره ای با باال رفتن قیمت نفت میلیاردها است تا این بحران پا برجاست نه تنها فرو نمی نشیند بلکه قدرت های امپریالیستی انداخته و چنین جلوه می دهند که
با لغو تحریم ها شرایط زندگی کارگران رو به بهبودی
دالر نصیب دولت شد اما این امر هرگز باعث نشد که همانطور که شاهدیم هر روز نیز فزونتر می گردد.
کمترین بهبودی در وضع زندگی کارگران و زحمتکشان ما اما راجع به سخنان فریبکارانه وزیر کار دولت روحانی که خواهد رفت .اما واقعیت این است که شرایط زندگی
وخامت بار کارگران و زحمتکشان ،ابعاد بسیار
حاصل شود .در حالی که آن میلیاردها دالر باعث
در مورد این فریبکاری که گویا سرمایه داران خارجی در ایران سرمایه
گسترده بیکاری در جامعه ،کارتن خوابی و
فربه تر شدن دولتمداران شد و تنها حساب های
گذاری کرده و این امر باعث رشد تولید و مقابله با بیکاری خواهد شد،
عوارض و مصیبت های فراوان ناشی از
بانکی آنها را پر تر کرد .پرونده دزدی های
اوالً همان سرمایه داران خارجی از قبل اعالم کرده اند که حجم سرمایه
بیکاری در ایران صرفاً از تحریم ها ناشی
سرسام آور در رژیم جمهوری اسالمی بر همگان
گذاری هایشان در ایران زیاد نخواهد بود و تازه بیشتر شامل صدور کاال
نشده اند که با لغو تحریم ها از میان بروند.
آشکار است و همه می دانند که چگونه هر دولتی
خواهد بود .ثانیاً عمق فریبکاری در این مورد آنگاه بیشتر عیان می شود
کارگران ما خود به خوبی می دانند که مثالً
در این رژیم بر سر کار آمده دولت فاسدی بوده و
که به عمق بحرانی که نظام سرمایه داری ایران (که با همه تار و پود
قبل از تحریم ها هم دولت و سرمایه دارها
از رئیس جمهورش گرفته تا معاونین و مشاورین
خود به امپریالیسم وابسته است) در آن گرفتار می باشد توجه شده و به
دستمزدها را در حد رشد تورم افزایش نمی
و خالصه همه دست اندرکاران در درجه اول
یاد آوریم که موج فزاینده بیکاری که امروز جامعه ایران را فرا گرفته
دادند ،می دانند که قبل از تحریم ها هم از
کوشیده اند درآمدهای دولت را به حساب های
زائیده بحران سرمایه داری حاکم بوده و این بیکاری در چنان ابعادی
پرداخت حداقل حقوق پذیرفته شده امتناع می
بانکی خود واریز کنند .بنابراین هیچ دلیلی وجود
قرار دارد که چنان سرمایه گذاری هائی هرگز قادر به مقابله با آن نمی
کردند .پس آنچه واقعی است و باید روی آن
ندارد که این بار نیر با لغو تحریم ها و فروش
باشند .در واقع ،این موج عظیم بیکاری از آنجا که زائیده بحران سرمایه
تأکید کرد این است که شرایط شدیداً طاقت
آزادانه نفت و سرمایه هائی که دولت فاسد
داری حاکم است تا این بحران پا برجاست نه تنها فرو نمی نشیند بلکه
فرسای کنونی که کمر کارگران و زحمتکشان
روحانی به دست می آورد همان دزدی ها و بریز
همانطور که شاهدیم هر روز نیز فزونتر می گردد.
ما را خم نموده حاصل سیستم سرمایه داری
و بپاش ها صورت نگیرد که نتیجه همه اینها
حاکم بر ایران و نتیجه بحرانی است که این
فربه تر شدن مشتی سیاستمدار و سرمایه داران
گویا با از بین رفتن ممنوعیت صادرات صنایع دستی به
در ارتباط با آنها و افزایش فقر و بدبختی در جامعه خواهد آمریکا ،این صنعت رونق گرفته و کارگران قالیباف از آن سیستم دچار آن می باشد .ایران به عنوان یک کشور
بود .بنابراین از این جنبه واضح است که لغو تحریم ها بهره مند خواهند شد ،باید گفت که در مقابل چنین ادعائی تحت سلطه امپریالیست ها دارای یک اقتصاد بیمار می
بهبودی در زندگی کارگران و زحمتکشان به وجود نخواهد نه فقط کارگران قالیباف بلکه همه کارگران و زحمتکشان باشد و از چنین اقتصادی نمی توان انتظاری جز آنچه
ایران نمی توانند جز با پوزخند تمسخرآمیز با آن برخورد عرضه می دارد داشت.
آورد.
در مورد این فریبکاری نیز که گویا سرمایه داران خارجی کنند .چرا که تجربه به آنها آموخته است که صاحبان این تا زمانی که نظام سرمایه داری بر جامعه ما حاکم است
در ایران سرمایه گذاری کرده و این امر باعث رشد تولید و صنایع همچون همه سرمایه داران در ایران با "رونق" برای کارگران در به همین پاشنه خواهد چرخید و فرجی در
مقابله با بیکاری خواهد شد ،اوالً همان سرمایه داران دادن به کسب خود تنها بر شدت استثمار کارگران افزوده و زندگی آنها حاصل نمی شود .آنها همچون مرغ عزا و
خارجی از قبل اعالم کرده اند که حجم سرمایه گذاری باعث می شوند که کارگران در شرایط کار و زیست بسیار عروسی چه در دوره رونق سرمایه داری و چه در دوره
هایشان در ایران زیاد نخواهد بود و تازه بیشتر شامل اسفناکی دست و پا زنند .از این رو اگر هم به اصطالح بحران آن باید جان بکنند تا سرمایه داران زالو صفت با
صدور کاال خواهد بود .ثانیاً عمق فریبکاری در این مورد رونقی در صنایع دستی به وجود آید این تنها باعث فربه تر مکیدن خون آنها هر چه بیشتر فربه شوند ،وضعی که در
آنگاه بیشتر عیان می شود که به عمق بحرانی که نظام شدن سرمایه داران این بخش خواهد شد نه این که سیستم سرمایه داری وابسته ایران با نمود هر چه
سرمایه داری ایران (که با همه تار و پود خود به امپریالیسم تغییری در شرایط زندگی بسیار دشوار و اسف انگیز آشکارتری در مقابل دید همگان قرار دارد .از این روست
که برای دست یابی به رفاه و آزادی و رهائی از ظلم و
وابسته است) در آن گرفتار می باشد توجه شده و به یاد کارگران قالیباف به وجود آید.
آوریم که موج فزاینده بیکاری که امروز جامعه ایران را فرا بنابراین ،همه واقعیات بیانگر دروغین بودن تبلیغاتی است ستم ،کارگران ما باید کل این نظام و رژیم جمهوری
گرفته زائیده بحران سرمایه داری حاکم بوده و این بیکاری که از طرف خود رژیم و نیروهای راست و سازشکار در اسالمی به مثابه رژیم مدافع این سیستم را هدف مبارزات
در چنان ابعادی قرار دارد که چنان سرمایه گذاری هائی ارتباط با گویا "بهره مند" شدن کارگران و زحمتکشان ما خود قرار دهند .تنها با رسیدن به چنین هدفی است که
هرگز قادر به مقابله با آن نمی باشند .در واقع ،این موج از لغو تحریم ها منتشر می شود .آنها علت مشکالت کشور تغییری واقعی در زندگی کارگران به وجود خواهد آمد.

تداوم اعتصاب کارگران" ایران برک" ...
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تسویه حساب آنها صادر شده است .یکی از کارگران حاضر
در تجمع امروز ،گفت :کارگران ایران برک با تجمع امروز
خود به مسئوالن کارخانه اعالم کردند که تصمیم های
اتخاذ شده در جهت متوقف کردن تولید ،با تصمیم جمعی
کارگران صورت گرفته و این دو کارگر اخراجی هیچ گونه
دخالتی در اتخاذ این تصمیم به صورت فردی نداشتهاند.
در ادامه اعتراضات کارگران روز سه شنبه  ۸۶تیر ماه ،یک
هفته پس از آن که کارفرمای ایران برک با راهاندازی
خطوط تولید کارخانه تالش کرد تا به اعتراض  ۴۳روزه
 ۸۲۱کارگر این واحد نساجی خاتمه دهد ،نزدیک به ۳۱
کارگر باسابقه ایران برک به بیمه بیکاری معرفی شدند.

بر اساس این گزارش ،کارگران میگویند :کارفرمای ایران
برک با هماهنگی فرمانداری و اداره کار رشت ،این تعداد از
کارگران را برای تسویه حساب به پنج گروه تقسیم کرده
است و بر این اساس اعضای هر گروه میبایست در
روزهای  ۲۴ ،۲۲ ،۸۱،۸۳و  ۲۲تیر ماه به واحد مالی
کارخانه مراجعه کنند .طبق تقسیم بندی صورت گرفته روز
گذشته کارگرانی که در گروه نخست تسویه حساب جای
دارند برای دریافت مطالبات مزدی خود به کارخانه مراجعه
کردند ،ولی در نهایت با این واقعیت مواجه شدند که ارزش
ریالی چکهای بانکی که توسط کارفرما بابت تسویه
حساب آنها صادر شده است از ارزش واقعی مطالبات مزدی

مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
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آنها کمتر است .در ادامه گزارش به نقل از کارگران آمده
است :در روزهای اخیر کارفرمای ایران برک خطوط تولید
کارخانه را راهاندازی کرده است و در حال حاضر شنیده می
شود که از کارگران سابق این کارخانه "که در سال های
اخیر از طریق بازنشستگی یا تمدید نشدن قرارداد کار به
همکاری آنها با کارخانه ایران برک خاتمه داده شده است"
نیز دعوت به کار شده است.

 2۲۲۲کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان
بيکار شدند!
بر اساس گزارش یکی از کارگران کارخانه پلی اکریل
ایران ،در شهرستان مبارکهِ اصفهان؛ صبح روز دوشنبه ۲۲
تیر ماه ،اداره گاز شهرستان مبارکه با قطع گاز کارخانه پلی
اکریل فعالیت تولیدی این کارخانه با  ۲۱۱۱کارگر را
متوقف کرده است .گزارش می افزاید :از قرار معلوم
میانگین مطالبات اداره گاز شهرستان مبارکه از کارخانه پلی
اکریل حدود  ۳۱میلیارد تومان است که این واحد توانایی
پرداخت آن را به صورت یک جا ندارند .بنابراین هم اکنون
این واحد به مدت نامعلومی تعطیل اعالم شده و کارگران
شاغل در این واحد صنعتی با شنیدن این خبر دچار
سرگردانی شدهاند .گزارش در خاتمه به نقل از کارگران
افزود :افزایش سرسام آور قیمت گاز ،توان تولید را از
کارخانه پلی اکریل و سایر کارخانه های تولیدی و صنعتی
گرفته است.

تجمع اعتراضی کارگران پاالیشگاه
ستاره خليج فارس ،در اعتراض به عدم
پرداخت حقوق های معوقه!
بر اساس یک گزارشِ کارگری از استان هرمزگان به تاریخ
دوشنبه  ۲۲تیر ماه ،کارگران پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
در واکنش به طوالنی شدن روند پرداخت مطالبات مزدی
خود ،در روزهای گذشته تجمعات اعتراضی برپا کردند .این
واکنش اعتراضی از حوالی روز شنبه  ۲۲تیرماه ،آغاز و
دست کم به مدت دو روز ادامه داشته است .گزارش می
افزاید :پرداخت نشدن  ۳ماه معوقات مزدی دلیل اصلی
برپایی این اعتراضات صنفی کارگری بوده است .کارگران
معترض که از طریق شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی
در این پروژه در حال احداث مشغول کار هستند ،تا چند
هزار نفر برآورد میشوند.

از کارگران چریک فدائی خلق بياموزیم

یک کارگرِ زن ،پس از نزاع با کارفرما،
اقدام به خودسوزی کرد!

بقيه از صفحه 1

سال های کارگری رفیق بهنام سال هائی بود که
جنبش مسلحانه در سطح جامعه اعالم موجودیت کرده
و کارگران و روشنفکران انقالبی را به اجرای وظایفی
که شرایط عینی در مقابل آنها قرار داده بود فرا می
خواند .در همین رابطه رفیق بهنام از طریق برادرش
رفیق بهزاد در نیمه دوم سال  ۸۳۳۳به سازمان چریک
های فدائی خلق ایران پیوست تا همه انرژی انقالبی
خود را صرف رهائی طبقه خود یعنی کارگران تحت
ستم نماید.
رفیق بهنام از جمله رفقائی بود که بعد از ضربات
تابستان سال  ۳۳به سازمان چریک های فدائی خلق و
در شرایطی که هر روز رفیقی در درگیری با نیرو های
ساواک شاه جان می باخت وظیفه دشوار بازسازی
سازمان در مقابلشان قرار گرفت .او به همراه رفقائی که
رفیق صبا بیژن زاده در رأس آنها قرار داشت از هیچ
تالشی برای ترمیم ضربه ها و تداوم کار سازمان دریغ
نمی ورزید و در همین راستا بود که رفیق بهنام در کنار
رفیق صبا در تاریخ  ۲اسفند  ۸۳۳۳در یک درگیری
نابرابر با مزدوران شاه به شهادت رسید .می دانیم که
دیری نگذشت که تالش های مبارزاتی رفقای کارگری
چون بهنام امیری دوان در کنار رفقای فدائی خود و
همراه با رزم دیگر رزمندگان جنبش مسلحانه نقش
بزرگ خود را در رشد شرایط ذهنی انقالب بر همگان
آشکار ساخت .در چنین شرایطی با ورود توده ها به
صحنه مبارزه و اوج گیری جنبش انقالبی در ایران
شعار درود بر فدائی که چریک فدائی خلق ،رفیق کارگر
بهنام امیری دوان یکی از آنها بود در فضای گسترده
جامعه طنین انداز شد و این تجربه به جا گذاشته شد
که پیشاهنگ انقالبی و پیشاهنگی که قادر به رهبری
مبارزات کارگران باشد در شرایط دیکتاتور زده جامعه
ایران نه با "کار آرام سیاسی" بلکه تنها در جریان
مبارزه مسلحانه به وجود آمده و امکان ارتباط با
کارگران و دیگر توده های ستمدیده را به دست می
آورد.
یاد رفیق کارگر ،بهنام امیری دوان گرامی
و راهش پر رهرو باد!

اعتراض 2روزه حدود  2۲۲نفر
از کارگران فوالد زرند!
کارگرانی که در بخش های مختلف احداث پروژه فوالد
زرند مشغول به کارند ،روز دوشنبه  ۱تیر ماه ،از اعتراض دو
روزه کارگرانی که به صورت پیمانکاری در قسمت ساخت
تاسیسات عمرانی کورههای این پروژه فعالیت دارند ،خبر
داده و گفتند :دستکم حدود  ۲۱۱کارگر در انجام این اقدام
اعتراضی حضور دارند .بر اساس این گزارش؛ در روز
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نخست (روز یکشنبه  ۷تیر ماه) معترضان در اعتراض به
انباشته شدن مطالبات مزدی خود در داخل کارگاه تجمع
کردند و امروز نیز با انتقال این تجمع به مقابل محل
استقرار کارفرمای اصلی اقدامات اعتراضی خود را دنبال
کردند.

طبق گزارش سرپرست ایستگاه شماره  ۳۲سازمان آتش
نشانی و خدمات ایمنی مشهد؛ شب شنبه  ۲۱تیر ماه ،یک
کارگرِ زن کارگاه نان فانتزی در مشهد پس از نزاع با
کارفرمای سابق خود اقدام به خودسوزی کرد .بر اساس
این گزارش:در این حادثه که مقارن  ۲۱: ۳۱شب اتفاق
افتاد ،این کارگر زن در حین کار در کارگاه نان فانتزی به
دنبال اختالفات صنفی با کارفرمای سابق خود با ریختن
بنزین بر روی سرش اقدام به خود سوزی می کند ،که
خوشبختانه با اقدام به موقع نیرو های مردمی بعد از انتقال
به بیمارستان نجات می یابد.

تجمع کارگران معدن گلگهرِ کرمان ،در
اعتراض پرداخت نشدن معوقات مزدی!
جمعی از کارگران پیمانکاری معدن گلگهر کرمان صبح
روز سه شنبه  ۲تیر ماه ،در اعتراض به طوالنی شدن زمان
پرداخت معوقات مزدی خود در محل اداره کار و فرمانداری
سیرجان یک تجمع اعتراضی بر پا داشتند .یکی از
کارگرانی که در این تجمع صنفی حضور داشت ،گفت؛
نزدیک به  ۸۳۱۱کارگر از طریق شرکتهای پیمانکاری
شهسوار ماشین و فتح جنوب در فعالیتهای استخراجی
معدن شماره  ۴گلگهر مشغول کارند که دستکم از اسفند
ماه سال گذشته تاکنون بابت معوقات مزدی طلبکارند .وی
همچنین اظهار داشت؛ تا به امروز برای وصول مطالبات
خود چندین مرتبه به نهادهای مسئول مراجعه کردیم که
تمامی آنها بینتیجه بوده است .در تمامی این مدت که در
معدن مشغول کار بودیم ،چون ریالی بابت مزد جاری و
معوقه به ما پرداخت نشده است به ناچار همه ما برای
تامین معاش در ساعاتی غیر کاری به صورت موقت در
مشاغل دیگری مانند مسافرکشی و کارهای روزمزد دیگر
کار کردهایم .از آنجا که ادامه این وضعیت دیگر مقدور
نیست از ابتدای ماه جاری ( ۲روز پیش) دست از کار
کشیدیم و امروز برای پیگیری مطالبات معوقه خود به اداره
کار و فرمانداری سیرجان مراجعه کردیم.

تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه سيمان
کارون به دليل عدم پرداخت

تشکل های مستقل کارگری حق مسلم کارگران است!

معوقات حقوقی!

1

ماهنامه کارگری
بر اساس گزارشی به تاریخ شنبه  ۸۳تیر ماه ،کارگران
کارخانه سیمان کارونِ مسجد سلیمان به دلیل تاخیر در
پرداخت مطالبات مزدی خود و نیز عدم اجرای طرح طبقه
بندی مشاغل از صبح روز شنبه  ۶تیر ماه ،مبادرت به
تجمع اعتراضی نموده اند .این اجتماع صنفی اعتراضی هم
زمان با آغاز فصل تعمیرات سالیانه در داخل کارخانه
سیمان کارون آغاز شده است .در این گزارش به نقل از
کارگران معترض آمده است که :در این کارخانه سیمان
بیش از  ۳۱۱کارگر رسمی ،قرار دادی و روزمزد مشغول به
کارند که از سه ماه پیش پرداخت دستمزد کارگران قرار
دادی و روز مزدی به تعویق افتاده است همچنین دستمزد
کارگران رسمی این کارخانه نیز با تاخیر  ۸۱تا  ۲۱روزه
پرداخت می شود.
روز شنبه  ۲۱تیر ماه ،اعتراض صنفی نزدیک به ۳۱۱
کارگر سیمان کارون در پی بینتیجه ماندن وعده های
کارفرما در پرداخت مطالبات کارگران ،وارد چهاردهمین روز
متوالی خود شد .براساس اطالعاتی که از سوی کارگران
این کارخانه اعالم شده است :قرار بود روز جمعه  ۸۲تیر
ماه ،طبق وعده ای که پیشتر کارفرما درحضور فرماندار به
کارگران داده بود بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شود
که کارفرما به این وعده عمل نکرد.

تجمع اعتراضی  1۷۲کارگر شاغل و

جان باختن یک کارگر در حين کار ،بر اثر
انفجاری در پتروشيمی مارون!

شهرام محمدی کارگر جان باخته
در بيمارستان چمران تهران

عصر روز سه شنبه  ۲تیر ماه ،گروهی از کارگران در واحد
"هچ .دی" پلی اتیلن پتروشیمی مارون در منطقه ویژه
اقتصادی بندر امام ،هنگامیکه مشغول تعمیرات بودند
متوجه نشتی قسمتی از تاسیسات گاز هگزان شده و
بالفاصله محل را تخلیه میکنند اما بخارات متصاعد شده
گاز در شرایط گرمای فضا مشتعل شده و انفجاری صورت
میگیرد که در نتیجه آن یکی از کارگران دچار سوختگی
میشود .بر اساس این گزارش کارگر مصدوم ابتدا برای
درمان به بیمارستان شرکت نفت اهواز و سپس به تهران
منتقل شده است .اما روز جمعه  ۸۲تیر ماه ،کارگران مطلع
شدند که این کارگر مصدوم که از کارگران شاغل در
پتروشیمی مارون بود در بیمارستان شهید چمران تهران
جان خود را از دست داده است.

بازنشسته نيشکر هفته تپه!
از روز شنبه  ۸۳تیر ماه ،حدود  ۸۷۱نفر از کارگران روز مزد
شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه به اتفاق کارگران نیبر
بازنشسته این مجتمع در اعتراض به عدم دریافت مطالبات
صنفی خود ،تجمع اعتراضی بر پا داشتند .بر اساس این
گزارش :تداوم این تجمع در صبح روز یکشنبه  ۸۴تیر ماه،
با حضور نزدیک به  ۸۱۱نفر از کارگران روز مزدی مجتمع
نیشکر هفتتپه در اعتراض به عدم دریافت  ۳ماه حقوق ،با
دست کشیدن از کار و تجمع در محوطه کارخانه مقابل
دفتر مدیریت ادامه یافت.

اعتراض دو روزه کارگران پتروشيمی فجر
به افزایش نيافتن مطالبات مزدی!
کارگران پیمانکاری پتروشیمی فجر از روز شنبه  ۸۳تیر
ماه ،نسبت به اجرا نشدن مصوبهای که به افزایش مزایای
مزدی آنها منجر میشود ،دست به تجمع اعتراضی زده اند.
برپایه این گزارش :دلیل اعتراض حدود  ۸۱۱کارگر که
روز یکشنبه  ۸۴تیر ماه ،نیز تداوم داشت ،خودداری
مدیریت پتروشیمی فجر از اجرای مصوبهای است که
براساس آن مزایای مزدی کارگران شاغل در این مجتمع
میبایست از دی ماه سال گذشته افزایش مییافت .مصوبه
مورد نظر از سوی هلدینگ خلیج فارس به شرکت زیر
مجموعه از جمله مجتمعهای پتروشیمی فجر و بندر امام
ابالغ شده است و کارگران معترض از روز گذشته تاکنون
تالش کردهاند تا به نشانه اعتراض تولید را متوقف سازند.

جان باختن  3کارگر ذوبآهن اصفهان
براثر انفجار در کنورتور!
روز پنجشنبه  ۸۱تیر ماه ،بر اثر انفجار در کوره کنورتور
شماره  ۲ذوب آهن اصفهان ۳ ،کارگر جان خود را از دست
داده و چند کارگر دیگر مصدوم شدند .به دنبال این حادثه
کارگران مصدوم به بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان
انتقال داده شدند .در این گزارش به نقل از کارگران این
واحد صنعتی آمده است که :حادثه انفجار این واحد صنعتی
به فاصله زمانی کمی از پایان عملیات تعمیرات اساسی
سالیانه اتفاق افتاده است.
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سال  ۲۲آغاز شد .بیشتر ما هنوز بابت عیدی سال ۲۲
طلبکاریم .در  ۸۶ماه گذشته تعدادی از ما کارگران ترجیح
دادند برای تامین معاش خود با کارخانه قطع همکاری
کرده و در بازار به مشاغلی همچون جوشکاری و آهنگری
مشغول شوند .وی در ادامه تاکید نمود که :هنوز با
هیچکدام از کارگران شاغل و یا کارگران قطع همکاری
شده حتی تسویه حساب نشده است و اداره کار از ابتدای
سال جاری قرارداد کاری کارگران موقت را سه ماه به سه
ماه تمدید میکند اما تا این لحظه در خصوص تمدید اعتبار
دفترچه بیمه کارگران هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

کارگران کاشی گيالنا و تداوم تأخير
در پرداخت مطالبات مزدی!
بر اساس گزارشی به تاریخ سه شنبه  ۲تیر ماه ،کارگران
کاشی گیالنا می گویند ،پس از گذشت شش ماه از پایان
اعتراض  ۲۳روزه آنها ،دستمزد اردیبهشت و خرداد ماه سال
جاریِ  ۸۲۲کارگر این کارخانه به آنها پرداخت نشده و
عالوه بر همه اینها هنوز  ۸۶ماه از مطالبات مربوط به سال
های  ۱۲تا دی ماه سال  ۲۳را نگرفتهاند.

جان باختن  2کارگر معدن البرز شرقی
در حين کار!
صبح روز دوشنبه  ۲۲تیر ماه ۳ ،کارگر واحد خدمات تونل
شماره  ۳۱منطقه طزره ،هنگامی که قصد انتقال چوب به
عمق  ۳۱۱متری تونل را داشتند به دلیل پاره شدن
ناگهانی سیم بکسل دستگاهِ وینچ (نوعی دستگاه کشنده
واگنها در سطح شیب دار) به دیواره تونل برخورد میکنند.
بر اساس این گزارش به نقل از کارگران معدن زغال سنگ
البرز شرقی ،در این حادثه کاری  ۲کارگر معدنچی جان
خود را از دست داده و کارگر سوم نیز براثر شدت جراحات
در بیمارستان والیت دامغان بستری گشت.

 11کارگر باسابقه کاشی ایرانا
بيکار شدند!

کارگران ذوب آهن اردبيل حکم جلب
کارفرما را گرفتند!
پس از اینکه تجمع اعتراضی کارگران ذوب آهن اردبیل در
مقابل استانداری اردبیل در  ۳۸خرداد ماه مورد یورش نیرو
های سرکوب رژیم قرار گرفت و تعدادی از کارگران
مجروح شدند اعتراضات بر حق کارگران این کارخانه ادامه
یافت و روز چهارشنبه  ۳تیر ماه ،کارگران ذوب آهن اردبیل
توانستند بابت معوقات مزدی خود حکم جلب مدیر عامل
این واحد صنعتی را از دستگاه قضایی بگیرند .یکی از
کارگران این واحد صنعتی که کارفرما از پرداخت بیش از
 ۸۶ماه حقوق آنها خودداری نموده است در رابطه با
مطالبات کارگران گفت :مشکل کارخانه در واپسین ماههای

روز سه شنبه  ۲تیر ماه ،کارگران کارخانه کاشی ایرانا اعالم
کردند :از ابتدای تیر ماه ،و با شروع فصل تابستان قرارداد
کار نزدیک به  ۸۴نفر از همکاران قراردادی آنها به دلیل
آنچه که از سوی کافرما عدم نیاز عنوان میشود تمدید
نشده است.

تشکل های مستقل کارگری حق مسلم کارگران است!

ماهنامه کارگری
به گفته آنها کارگران تازه اخراج شده از جمله کارگرانی
بودند که در آبان ماه سال گذشته با حذف فعالیت پیمانکار
به صورت مستقیم با کارخانه قرارداد موقت سه ماهه امضا
کردند .البته همان زمان نیز برخی از کارگران که در جریان
برچیده شدن قرارداد پیمانکار به عنوان نیروی مازاد ،تعدیل
شده بودند اعالم کردند که سازمان تامین اجتماعی مقرری
بیمه بیکاری آنها را برقرار نمیکند .بر اساس این گزارش:
یکی از کارگران تازه اخراج شده کاشی ایرانا می گوید ،از
ابتدای آبان ماه سال گذشته که قرارداد پیمانکار تمام شد،
خود کارفرما با ما قرارداد کار موقت انعقاد کرد و این
قرارداد دستکم تا دو نوبت تمدید شد .روز  ۳۸خرداد بود
که مطلع شدیم کارفرما قصد ندارد قرارداد کاری ما را
تمدید کند و در حال حاضر  ۲روز از اخراج ما که در کاشی
ایرانا از  ۳تا نزدیک به  ۲۱سال سابقه کار داشتیم میگذرد.
یکی از کارگران اخراجی که از حدود  ۲۱سال پیش در
کارخانه کاشی ایرانا مشغول به کار است در خصوص
چگونگی اخراج خود می گوید :کارفرما اصرار داشت که با
من و سایر همکارانم به صورت یک ماهه قرارداد کار
ببندد .سرانجام به دلیل مخالفتهای من با این شیوۀ عقد
قرارداد ،در نهایت مسئوالن اداری کارخانه کاشی ایرانا به
دستور کارفرما از روز  ۸۳تیر ماه ،کارتِ حضور و غیابِ مرا
برداشتند و بدین ترتیب اکنون اخراج شدهام .در ادامه
گزارش وی افزود؛ پیش از این مدت اعتبار قرارداد کارگران
موقت یک ساله بود که به مرور زمان به شش ماه ،و سه
ماه هم رسیده بود .جدا از موضوع قراردادهای کار یک
ماهه ،کارفرما هنوز دستمزد اردیبهشت و خرداد ماه سال
جاریِ  ۸۳۱کارگر کاشی ایرانا را پرداخت نکرده است و
عالوه بر همه این ها هنوز بیشتر کارگران بابت بخشی از
معوقات مزدی گذشته از کارفرما طلبکار هستند.

جان باختن یک کارگر ساختمانی در
عسلویه براثر سقوط از داربست!
صبح روز سه شنبه  ۲۳تیر ماه ،یکی از کارگران ساختمانی
شرکت آرمنو ،شاغل در فاز  ۸۲عسلویه ،در حال ساخت و
ساز ساختمان ویوگالری (اتاق کنترل فاز) بود که از
داربست سقوط کرده و جان خود را در دم از دست داد .بر
اساس این گزارش؛ شرکت آرمنو یکی از پیمانکاران
ساختمانی شرکت پتروپارس در فاز  ۸۲عسلویه است که
ساخت و سازهای صنعتی این فاز را برعهده دارد و در
کارنامه ایمنی خود  ۴تا  ۳مورد حادثه سقوط از ارتفاع را
داشته که در برخی از آن ها کارگران مصدوم تا چندین ماه
در حالت بیهوشی کامل (کما) قرار داشتهاند.

 1کارگر شرکت کربنات سدیم در استان
سمنان ،در حين کار بر اثر انفجار مخزن
فلزی مصدوم گشتند!
بر پایه گزارش مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی
استان سمنان در روز پنجشنبه  ۴تیر ماه ۴ ،تن از کارگران
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شرکت کربنات سدیم شهرستان سرخه در استان سمنان در
حال جوشکاری و شستشوی مخزنی بودند که ناگهان
مخزن فلزی مورد نظر منفجر شد و هر  ۴کارگر مصدوم
گشتند .بر اساس این گزارش با حضور تیم امدادی،
کارگران مصدوم به بیمارستان کوثر سمنان انتقال یافتند.

جان باختن کارگر جوان  13ساله افغان،
بر اثر پاره شدن سيم باالبر در چاه!
قانونی وضعیت حقوقی کارگران زن و مرد باید با هم برابر
باشد اما شاهد آن هستیم که در مرحله اجرا در بسیاری از
موارد تا یک سوم حداقل دستمزد بر اساس قانون کار هم
به بانوان پرداخت نمیشود .وی در پاسخ به این پرسش که
هم اکنون چه تعداد کارگر زن در کشور مشغول فعالیت
هستند؟ گفت :بر اساس آمارها تا چند سال قبل حدود ۳۱۱
هزار کارگر زن که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودند
در کشور مشغول به کار بودند اما هم اکنون تعداد آنها به
 ۸۱۱هزار نفر کاهش یافته است.
روز دوشنبه  ۸۳تیر ماه ،یک کارگر  ۸۲ساله تبعه
افغانستان ،هنگام کار در روستای دینار آباد شهریار ،بر اثر
پاره شدن سیم باالبر به کف چاه  ۷متری سقوط کرد و
جان خود را از دست داد.

در آمد کارگر ایرانی ،یک دالر و سی
سنت به ازای هر ساعت کاری!
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که به نظارت و بررسی
شرایط اقتصادی و کار  ۳۴کشور می پردازد ،نمودار حداقل
دستمزد خالص را در توییتر خود منتشر کرد .این نمودار
ارزش حداقل دستمزد ساعتی را بعد از کسر مالیات و بر
حسب دالر آمریکا نشان میدهد .براساس این گزارش،
استرالیا و لوکزامبورگ با دستمزد ساعتی باالی  ۲دالر در
صدر قرار دارند و التویا و مکزیک با دستمزد زیر  ۲دالر در
انتهای این جدول قرار دارند .بر اساس گزارش ایلنا؛ در
ایران حداقل حقوق ماهانه یک کارگر تعیین شده از سوی
وزارت کار ،برابر با  ۷۱۱هزار تومان است.با در نظر گرفتن
 ۴۴ساعت کار هفتگی و در نتیجه  ۲۲۲۴ساعت کار
ساالنه ،متوسط ساعت کاری کارگران  ۸۲۸ساعت در ماه
می شود .حال با در نظر گرفتن حقوق ماهانه  ۷۱۱هزار
تومان ،و متوسط کار ماهانه  ۸۲۸ساعت ،درآمد یک کارگر
ایرانی معادل  ۴هزار تومان معادل  ۸دالر و  ۳۱سنت به
ازای هر ساعت کار خواهد بود ،که تنها در سطحی کمی
باالتر از کشور مکزیک قرار دارد.

کارگران زن در ایران ،یک سومِ
حداقل حقوق قانونی را دریافت می کنند!
مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار
ایلنا در خصوص وضعیت کارگران و تفاوت حقوقی بین
کارگران زن و مرد در کارخانجات ،اظهار داشت :به لحاظ

پيروز باد انقالب ،زنده باد کمونيسم!

کارگران معدن «زمستان یورت» شمال
شرق  5ماه حقوق دریافت نکرده اند!
بر اساس گزارشی به تاریخ دوشنبه یکم تیر ماه ،بیش از
 ۳۱۱نفر از کارگران معدن زغال سنگ "زمستان یورت"
شمال شرق در استان گلستان  ۳ماه حقوق خود را دریافت
نکرده اند .یکی از کارگران این معدن با اعالم نارضایتی از
شرایط به وجود آمده در معدن ،اظهار داشت :علی رغم
گذشت سه ماه از سال جدید ،فقط حقوق فروردین ماه
پرداخت شده و هنوز حقوق ماههای بهمن و اسفندِ  ۲۳و
همچنین حقوق اردیبهشت و خردادِ سال جاری به کارگران
پرداخت نشده است.
این کارگر همچنین گفت :متاًسفانه چندین ماه است که
بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده و دفترچه
های درمانی عده زیادی از کارگران فاقد اعتبار است .در
این گزارش به نقل از کارگران آمده است که :در شرایط
فعلی اگر اعتراضی هم صورت گیرد مستقیما به اخراج
کارگر منجر میشود .در اردیبهشت ماه امسال  ۱۱نفر از
کارگران پیمانی معادن زمستان یورت به دلیل عدم نیاز از
سوی پیمانکاران ،از کار اخراج شدهاند.

جان باختن یک کارگر ساختمانی بر اثر
سقوط در چاه آسانسور در مشهد!
بر اساس گزارشی شب شنبه  ۸۳تیر ماه ،یک کارگر ۸۱
ساله راس ساعت  ۲۳: ۱۸دقیقه ،هنگام کار در یک
مجتمع ساختمانی در حال ساخت در خیابان امام رضا
مشهد ،از طبقه منفی یک به داخل چاهک آسانسور در
طبقه منفی پنج سقوط کرد و بر اثر برخورد با کف چاهک
آسانسور جان خود را از دست داد.
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کارگران کارخانه آجر جيل ،دو سال است

 13کارگر فرش باستان؛  6ماه مزد و عيدی

که بيکار و بالتکليف رها شده اند!

دریافت نکرده اند!

روز چهارشنبه  ۳تیر ماه ،کارگران کارخانه آجر جیل اعالم
کردند :کارفرما از مرداد ماه سال  ۲۳تولید در این واحد
صنعتی را بر سر اختالف با دو سهام دار دیگرش متوقف
کرده است .به همین دلیل حدود  ۲۲۱تن از کارگران این
کارخانه در این مدت بیکار و بالتکلیف رها شده اند .در این
گزارش به نقل ازکارگران آمده است که :حدود  ۲۴ماه
است که حقوقی دریافت نکردهایم و تمدید دفترچه بیمه
هایمان نیز متوقف شده است و به هر دستگاه مسئولی هم
که شکایت میکنیم مسئوالن آن فقط شنونده هستند و
هیچ اقدامی نمیکند.

یکی از کارگران کارخانه فرش باستان یزد روز شنبه  ۶تیر
ماه ،با بیان اینکه  ۶ماه دستمزد و عیدی سال  ۲۴به آنان
پرداخت نشده است ،اظهار داشت :کارگران این واحد
تولیدی که تعداد آنها  ۸۲نفر است ،از آذر ماه سال ۲۳
تاکنون هیچ وجهی بابت مزد ماهانه و عیدی پایان سال
دریافت نکردهاند .همچنین از اردیبهشت ماه سال جاری
حق بیمه آنها هنوز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده
است .بر اساس این گزارش به نقل از این کارگر قدیمی
کارخانه فرش باستان ،این کارخانه فرش حدود سه سال
پیش ،بیش از  ۸۱۱کارگر داشت که به تدریج بازنشسته
شده و تعدادی نیز اخراج شده اند و در حال حاضر این
کارخانه با  ۸۲کارگر به صورت نیمه تعطیل به فعالیت
تولیدی خود ادامه می دهد.

مانع تراشی استانداری کردستان ،در تحقق
وصول مطالبات کارگران آجر شيل!

 8۲کارگر در پی تعطيلی موقت صنایع
غذایی دست چين بهمن در پاکدشت،
بيکار شدند!

روز چهارشنبه  ۳تیر ماه ،یکی از کارگران کارخانه آجر
شیل ،اعالم داشت؛ از زمان تعطیلی کارخانه آجر شیل در
سال  ،۲۸استانداری کردستان با مانع تراشی ،اجازه وصول
مطالبات معوقۀ  ۸۱کارگر قراردادی این واحد صنعتی را
نداده است .این کارگر در ادامه افزود :پس از آن که در
نیمه دوم سال  ۲۸به اداره کار سنندج شکایت کردیم،
کارفرما از حکم هیات حل اختالف اداره کار برای پرداخت
مطالبات کارگران تبعیت نکرد و در نتیجه پرونده به
دادسرای سنندج ارجاع شد .کارگران میگویند در سه سال
گذشته حداقل برای سه نوبت دادسرای سنندج به نفع آنها
رای داده است و سازمان تامین اجتماعی دستور مزایده
اموال کارخانه آجر شیل را صادر کرده است اما در هر نوبت
استانداری کردستان مانع از برپایی مزایده شده است.
دلیل مانع تراشی استانداری کردستان این است که
کارخانه آجر شیل هم اکنون تحت نظارت وزارت کشور
اداره میشود و در این سه سال استانداری کردستان به
نمایندگی از این وزارت خانه ،تالش میکند تا از به اجرا
درآمد حکم مزایده اموال کارخانه جلوگیری کند .این
گزارش به نقل از کارگران می افزاید :در طول سه سال
گذشته بارها در مقابل کارخانه تعطیل شده و نهادهای
مختلف دولتی تجمع کردهاند ،اما صدایشان به جایی نمی
رسد و هیچ مقام مسئولی به مطالباتشان توجهی نشان
نمیدهد.

روز یکشنبه  ۷تیر ماه ،یکی از کارگران صنایع غذایی دست
چین بهمن پاکدشت از تعطیلی موقت این واحد صنعتی به
دلیل تخلفات بهداشتی و بیکاری حدود  ۱۱کارگر در پی
این تعطیلی ،اطالع رسانی کرد و اعالم داشت :صنایع
غذایی دست چین بهمن پاکدشت ،به دلیل آنچه مشکالت
بهداشتی عنوان میشود ،از اول فروردین ماه سال جاری
موقتا تعطیل شده است.

تجمع صيادان بوشهری در اعتراض به طرح
دریابست در مقابل فرمانداری!
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طرح دریابست در سواحل بوشهر در حالی از ادامه صید منع
شدهاند که صیادان استان همجوار (خوزستان) هنوز زیر بار
اجرای این طرح نرفتهاند به طوری که هم اکنون بازار
صیادی بوشهر پر از آبزیان به ویژه میگوهای صید شدهای
است که از خوزستان با قایق های غیرمجاز صید و عرضه
می شود.

 3۲کارگر در پی تعطيلی کارخانه باند و
گاز لطيف در سمنان ،بيکار شدند!
یکی از کارگران کارخانه باند و گاز لطیفِ سمنان ،روز
یکشنبه  ۷تیر ماه از بیکار شدن کارگران این کارخانه در
پی تعطیلی آن از ابتدای تیر ماه  ۲۴خبر داد .این کارگر
اطالع دادکه پیش از تعطیلی این کارخانه که در زمینه
تولید انواع باند وگاز استریل در شهرک صنعتی شرق
سمنان فعالیت میکرد  ۳۱کارگر قرارداد موقت با سوابق
کار متفاوت مشغول کار بودند که در حال حاضر برای
دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شده اند.
بر اساس گفته این کارگر :بیکاری این کارگران قرارداد
موقت و دائمی با چندین سال سابقه کار در موقعیت فعلی،
شرایط زندگی را برای خانوادههایشان سخت کرده است.

 2۲کارگر دیگر الکترود پارس،
اخراج شدند!
برمبنای گزارش یکی از کارگران کارخانه الکترود پارس در
شهرستان تاکستان به تاریخ دوشنبه  ۲۲تیر ماه ،از ابتدای
سال جاری تاکنون نزدیک به  ۳۱کارگر این کارخانه ،به
دلیل تمدید نشدن قراردادهای کار خود ،اخراج شدهاند.
گزارش می افزاید؛ تعداد  ۳۱نفر از این کارگران در ابتدای
سال جاری تعدیل شده بودند که به تازگی نزدیک به ۲۱
کارگر دیگر نیز به جمع آنها اضافه شدهاند .کارفرمای این
واحد تولید کننده الکترودهای جوشکاری بعد از اتمام قرار
داد ،از ورود این کارگران به کارخانه جلوگیری کرده است.

 8۲کارگر زغال سنگ شمال شرق ،سر در
گم برای بازنشستگی پيش از موعد!

نزدیک به  ۳۱نفر از صیادان بوشهری صبح روز دوشنبه
 ۲۲تیر ماه ،در اعتراض به اجرای طرح دریابست در مقابل
فرمانداری این شهر مبادرت به یک تجمع اعتراضی کردند.
این صیادان خواستار لغو اجرای طرح دریابست در بوشهر
شدند .بر اساس این گزارش :طرح دریابست از  ۸۷ماه
پیش از سوی اداره شیالت و تعاونی های صیادی بوشهر
اجرایی شده است و باعث گردیده که صیادان از صید منع
شوند .بر اساس اظهارات صیادان بوشهری :آنها با اجرای

یکی از کارگران معدن زغال سنگ شمال شرق در رابطه با
وضعیت بازنشستگی کارگران این معدن به تاریخ دوشنبه
 ۲۲تیر ماه گزارش داد که ۱۱ :کارگر معدن زغال سنگ
شمال شرق که مشمول مقررات مشاغل سخت و زیان آور
میشوند از دو سال پیش به دلیل پرداخت نشدن  ۴درصد
حق بیمهای که میبایست توسط کارفرما پرداخت شود،
نمی توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده
کنند.
بر اساس این گزارش :این کارگران در بخش های مختلف
معدن زغال سنگ شمال شرق مشغول کارند و سخت و
زیان آور بودن ِ شغل سازمانی آنها از سوی کمیته بررسی
کننده مشاغل ِ سخت و زیان آور ،تایید شده است.

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی است!

۷
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برای مدت چند روز تجمعات اعتراضی برپا کرده بودند.
شرکت پویا زرکاران ،پیمانکار این معدن می گوید به این
کارگران فصلی نیازی ندارد اما کارگری می گوید :عدم
بازگشت به کار این کارگران به خاطر اعتراض سال گذشته
آنها است .معدن آقدره ،دومین معدن طالی ایران است
که در کیلومتر  ۳۱جاده تکاب تخت سلیمان قرار دارد.
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عدم انطباق دستمزد کارگران با
حداقل هزینه های زندگی!

 12۲کارگر کارخانه فوالد چدن درود
سال جاری حقوق نگرفتهاند!
بيکاری  3۲کارگر کارخانه ضامن پارس در
نيشابور ،در پی تعطيلی کارخانه!
روز دوشنبه  ۱تیر ماه ،اعالم شد که از ابتدای اردیبهشت
ماه  ،۲۴با تعطیلی کارخانه کاشی وسرامیکِ ضامن پارس،
واقع در شهرک صنعتی خیامِ نیشابور ،حدود  ۲۱کارگر
بدون دریافت  ۲ماه از مطالبات معوقه مزدیشان بیکار
شدند .بر اساس این گزارش؛ کارفرمای این واحد تولیدی از
ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری کلیه خطوط تولید
کارخانه را به بهانه نداشتن منابع مالی کافی برای تهیه
مواد اولیه تولید ،غیرفعال و تعطیل کرده است .بر اساس
این گزارش :این کارخانه تا پیش از تعطیلی دارای ۲۱
کارگر قرار دادی با سوابق  ۷تا  ۸۱سال بود که گفته می
شود حدود  ۳۱نفر از آنها پس از شکایت به اداره کار
توانستند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند .در حال حاضر
 ۴۱کارگر وضعیت شغلی و حقوقی روشنی ندارند ،این
کارگران که در پی اخراجشان از کارخانه هنوز از کارفرما
شکایتی در مراجع قضایی نکرده اند امیدوارند به کارشان
بازگردند.

کارفرما از بازگشت به کار  8۲کارگر
فصلی معدن طالی آق درۀِ تکاب،
جلوگيری کرد!

کارگران کارخانه فوالد و چدن درود ،روز چهارشنبه  ۳۸تیر
ماه ،در یک اطالع رسانی اعالم داشتند :با وجود گذشت
نزدیک به  ۴ماه از آغاز سال جدید ،هنوز حقوقی دریافت
نکردهاند .بر اساس این گزارش :کارفرمای این واحد با
ادعای رکود بازار فروش قطعات فوالد و چدن بیش از ۴
ماه است که حقوق و مزایای  ۸۲۱کارگر قراردادی و
رسمی کارخانه را پرداخت نکرده است .عالوه بر تأخیر در
پرداخت حقوق ،از سه سال پیش تاکنون حق بیمههای آنها
با چندین ماه تاخیر به تامین اجتماعی پرداخت میشود ،به
طوری که هم اکنون دفترچههای درمانی بیشتر کارگران
این واحد صنعتی فاقد اعتبار می باشند.

اخراج کارگر ناشنوای کارخانه داروپخش،

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس آخرین بررسی ها و
آمارهای ارائه شده هزینه های ماهیانه یک خانوار  ۴نفره
به  ۳.۲میلیون تومان در ماه رسیده در حالیکه متوسط
دریافتی کارگران یک میلیون و  ۲۱۱هزارتومان می باشد.
به گزارش این خبرگزاری کارگران می گویند با دستمزد
دریافتی کنونی تنها می توانند هزینه های  ۸۱روز ماه را
تامین کنند و برای سایر مسائل زندگی خود باید چند نفر از
یک خانواده کار کنند و یا اینکه یک نفر بتواند در دو یا
چند شغل حضور یابد.

پس از  1سال ،به علت عدم تمدید

جان باختن کارگر معدنچی

قرارداد کار!

بر اثر ریزش معدن طزره!

گزارشی در روز یکشنبه  ۸۴تیر ماه ،از اخراج یک کارگر
ناشنوای کارخانه داروپخش پس از چهار سال کار به دلیل
اتمام مدت قرارداد کار ،خبر داد .این کارگر  ۳۴ساله که به
صورت مادرزادی دچار مشکل ناشنوایی است ،از سال ۲۱
تا پایان خرداد ماه سال جاری در بخشی از خطوط تولید
کارخانه داروپخش کار میکرد اما به دلیل اتمام اعتبار
قرارداد کار از ابتدای تیرماه  ۲۴اخراج شده است.

روز چهارشنبه  ۲۴تیر ماه ،یکی از کارگران معدن زغال
سنگ البرز شرقی در شهرستان شاهرود استان سمنان ،از
کشته شدن یک کارگر  ۳۱ساله براثر ریزش معدن زغال
سنگ طزره خبر داد و اظهار داشت :این کارگر حدود
ساعت  ۸۸صبح روز دوشنبه  ۲۲تیر ماه ،در معدن طزره،
هنگام کمک به همکاران خود برای نصب تیرک های
چوبی دچار حادثه شده است ،هدف از نصب این تیریک
های چوبی جلوگیری از ریزش دیواره و سقف تونل معدن
بوده است.

 1۲۲کارگر اخراجی پروژه سدِ تنگ سرخ
در شيراز؛  8ماه در انتظار تسویه حساب!

روز چهارشنبه  ۲۴تیر ماه ،کارگران معدن طالی آقدره
اعالم کردند که با وجود شروع مشاغل فصلی در معدن
طالی آقدرهِ تکاب در استان آذربایجان غربی ،به دستور
کارفرما از بازگشت به کار حدود  ۱۱کارگری که در سال
های گذشته در مشاغل فصلی این واحد معدنی کار می
کردند جلوگیری شده است .گزارش می افزاید :این ۱۱
کارگر باقیمانده همان گروه  ۳۳۱نفری کارگران فصلی
هستند که از دی ماه سال  ۲۳در اعتراض به اخراج خود

یکی از کارگران اخراجی پروژه سدِ تنگ سرخ در شیراز روز
چهارشنبه  ۸۱تیر ماه ،در یک اطالع رسانی اظهار داشت؛
با گذشت  ۱ماه از اخراج  ۸۱۱نفر از کارگران این پروژه،
تاکنون کارفرما مطالبات حقوقی ،عیدی و حق سنوات
کارگران اخراجی را پرداخت نکرده است .گزارش به نقل از
این کارگر می افزاید :سال گذشته  ۸۱۱نفر از کارگران
پروژه سد تنگ سرخ شیراز در استان فارس پس از اتمام
اعتبار قراردادهای کارشان اخراج شدند و در حال حاضر
فقط  ۲۳کارگر تحت عنوان نگهبان مشغول محافظت از
اموال سد هستند اما این کارگران نیز مانند دیگر همکاران
تعدیل شده خود بابت معوقات مزدی از کارفرما طلبکارند.

 11ماه دوندگی برای دریافت حقوق!
 ۷۱کارگر کارخانه اکسین لوله اهواز ۸۴ ،ماه بعد از تعطیلی
این واحد تولیدی یعنی از تاریخ  ۲۳فرودین سال  ۲۳با
وجود صدور حکم توقیف اموال کارخانه هنوز نتوانستهاند
مطالبات معوقه حقوقی و حق سنوات خدمت خود را
دریافت کنند .بر اساس گزارشی به تاریخ چهارشنبه ۶
خرداد ماه ،کارگران میگویند کارفرما در زمان اخراج
کارگران وعده پرداخت مطالباتشان را حداکثر تا روز ۲۲
فروردین ماه داده بود اما بعدا به بهانههای مختلف از جمله
مشکالت مالی از پرداخت مطالبات کارگران طفره رفت .به
گفته کارگران ،بعداز کش و قوسهای فراوان حدود  ۳۱نفر
از کارگران توانستند مطالبات خود را دریافت کنند .اما ۷۱
کارگر باقی مانده که هر کدام مبالغی حدود  ۳تا  ۸۱میلیون

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن است!
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8

تومان از کارفرما طلب دارند در چهارده ماه گذشته
بالتکلیف بودهاند .کارگران اخراجی "اکسین لوله"
میگویند پس از پیگیریهای حقوقی سرانجام توانستند
حکم مصادره اموال کارخانه را برای دریافت طلبشان
بگیرند .اما پیش از کارگران ،بانک ملی بابت طلب
میلیاردی خود تمامی اموال کارخانه را مصادره کرد و
اکنون دست کارگران به جایی بند نیست.

کارگران سيمان لوشان می گویند
صدای ما را نمیشنوند!

صبح روز شنبه  ۲خرداد ماه ،جمعی از کارگران قرارداد
موقت کارخانه سیمان لوشان در استان گیالن ،در اعتراض
به بالتکلیفی  ۲۱ماهه وضعیت شغلیشان ،مقابل ساختمان
فرمانداری رودبار تجمع کردند .بر اساس این گزارش یکی
از کارگران معترض اظهار داشت مشکالت کارگران سیمان
لوشان از مرداد ماه سال  ۲۲زمانی آغاز شد که دولت وقت
به بهانههای مختلف این واحد صنعتی را با بیش از ۸۱۱
کارگر تعطیل اعالم کرد .از مجموع کارگران بیکار شده
کارخانه سیمان لوشان هم اکنون  ۴۲کارگر پیمانی و ۸۷
کارگر رسمی با سوابق  ۸۱تا  ۸۱سال باقی ماندهاند که
همچنان بالتکلیف بوده و منتظر بازگشایی مجدد کارخانه
و بازگشت بکار خود هستند .گزارش به نقل از این کارگر
افزود اخیرا کارفرمای کارخانه با حمایت فرمانداری رودبار
قصد دارد برای رهایی از کارگران قراردادی کارخانه که در
 ۲۱ماه گذشته بیکار و بالتکلیف بودهاند ،با آنان تسویه
حساب کامل کند و سپس کارگران را برای دریافت مقرری
بیمه بیکاری به اداره کار رودبار معرفی کند .کارگران در
این مدت برای باز گشایی کارخانه تجمعات متعددی را در
مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان گیالن و حتی
تهران برگزار کردهاند که تا به امروز نتیجهای نداشته است.
به همین دلیل هم این کارگران می گویند :صدای ما را
نمی شنوند.

عدم اجرای حکم پرداخت مطالبات
کارگران اخراجی فوالد زاگرس،
توسط کارفرما!
روز چهارشنبه  ۶خرداد ماه ،یکی از کارگران اخراجی
کارخانه فوالد زاگرس ،اعالم داشت که شرکت "خوان
گل" پیمانکار کارخانه فوالد زاگرس پس از گذشت نزدیک
به دو سال مطالبات معوقه کارگران اخراجی این واحد
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برش سنگ در یک ساختمان نیمه کاره در بخش سنگر
رشت به دلیل رها شدن دستگاه از دستش ،دچار حادثه
شده و جان می بازد .در جریان این حادثه دستگاه سنگ
برش به گردن این کارگر اصابت کرده و منجر به پارگی
شاهرگ وی می شود.

سه چهارم کارگران در جهان
تولیدی را پرداخت نکرده است .این شرکت پیمانکاری در
سال  ۲۲طبق حکم اداره کار قروه موظف به پرداخت این
مطالبات به کارگران شده بود .کارگران فوالد زاگرس در
حالی در ابتدای سال  ۲۲اخراج شدند که بخشی از سنوات،
مانده مرخصی و بن کارگری سال  ۲۸را دریافت نکرده
بودند .حدود  ۲۳۳نفر از کارگران بعد از فاصله کمی از
اخراج ،از شرکت پیمانکاری خوان گل در اداره کار قروه،
شکایت کردند .این کارگر می گوید در سال  ۲۲وقتی که
متوجه شدیم پیمانکار قصد ندارد مطالبات حقوقی ما را
پرداخت کند ،تصمیم گرفتیم از کارفرما شکایت کنیم ،اما
اداره کار قروه در یک اقدام غیرقانونی این شکایت را
نپذیرفت .این کارگر اخراجی در پایان اظهار داشت هنگامی
که در دادگاه سریش آباد "از توابع شهرستان قروه در
استان کُردستان" شکایت کردیم ،این دادگاه در مجموع
پیمانکار را به پرداخت فقط  ۸۱۱هزار تومان محکوم کرد،
در حالی که باید پیمانکار را به پرداخت  ۲۱برابر این مبلغ
به هر کدام از کارگران شاکی محکوم میکرد.

اعتصاب در کارخانه سيمان آریا!
بر اساس گزارشی از کارخانه سیمان آریا در جادۀ خرم آباد
اندیمشک کارگران این کارحانه در اعتراض به عدمپرداخت دستمزدهایشان مبادرت به اعتصاب نموده اند .اما
علیرغم گذشت بیش از سه هفته از اعتصاب کارگران
کارفرما باز هم از پرداخت حقوق آنها خود داری نموده و
حتی در جهت تمدید دفتر چه های تامین اجتماعی
کارگران نیز اقدامی نکرده است.

جانباختن کارگر معدن ذغال سنگ
کوهبنان!
روز پنجشنبه  ۲۳تیرماه یکی از کارگران معدن کوهبنان
در استان کرمان هنگام ورود به محوطه اصلی معدن به
دلیل فقدان استانداردهای ایمنی محیط کار با گیر کردن
بین واگن ها دچار حادثه شده و جان خود را از دست داد.
گفتنی است که چندی پیش نیز بر اثر انفجار در معدن
چشمه پودنه کوهبنان سه کارگر معدن جان باختند و شش
نفر مجروح نیز مجروح شدند.

مرگ یک کارگر سنگ تراش!
به گزارش ایسنا ،به گفته فرمانده انتظامی شهرستان رشت
در اواخر تیر ماه کارگر  ۳۱سالهای در حین کار با دستگاه

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

امنيت شغلی ندارند!

بر اساس گزارش روز شنبه  ۲خرداد ماه ،سازمان جهانی
کار تنها یک چهارم کارگران در جهان کار ثابت دارند و
این نشان میدهد سه چهارم کارگران در جهان امنیت
شغلی ندارند .در تازهترین گزارش سازمان بین المللی کار،
تاکید شده که بازار کار در جهان هم چنان وضع خوبی
ندارد و کارجویان مجبور شدهاند خود را با واقعیات جدید
وفق دهند .همین امر باعث شده است تا کارجویان به جای
تالش برای یافتن یک کار ثابت ،به فکر درآمد روزانه
باشند .در این گزارش که وضع کار و شرایط کار کارگران،
در  ۸۱۱کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته ،خاطر نشان
شده است که سه چهارم کارگران در جهان ،قراردادِ موقتِ
کاری دارند .بر اساس این گزارش حتی در مواردی
کارفرمایان هیچ قرار دادی با کارگر ها نمیبندند و ۴۲
درصد کارگران ،قرارداد کاریِ مشخصی ندارند .بر مبنای
این گزارش نابرابری استخدامی که در زمینه استفاده از
کارگران در جهان وجود دارد یک طرف سکه است و یک
طرف دیگر سکه نابرابری درآمدی بین زنان و مردان است.
در برخی فرصتهای شغلی زنان در جهان ،بین چهار تا ۳۶
درصد کمتر از مردان حقوق میگیرند .در سطح اروپا زنان
حدود  ۸۶و چهار دهم درصد کمتر از مردان دستمزد
میگیرند.

ابعاد وسيع بيکاری زنان در ایران!

معاون رئیس جمهوری رژیم در امور زنان و خانواده نرخ
بیکاری در میان زنان را  ۲۱.۳درصد اعالم نمود .در همین
رابطه قائم مقام وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی گفت :با
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وجود افزایش و رشد مشارکت اقتصادی زنان در سراسر
جهان ،اما در ایران تنها حدود  ۸۲درصد از زنان در حوزه
اقتصادی نقش دارند .این در حالی است که معاون روحانی
در امور زنان نیز اعالم نموده که بیش از  ۱۷درصد زنان به
لحاظ اقتصادی غیرفعال و بیکار می باشند.

شرکت اکنون با عوض کردن نام آن و ثبت مجددش به
عنوان یک شرکت جدید به تجارت خود مشغول شده اند.

کشته شدن یک کولبر زحمتکش کرد
توسط رژیم

حمله به یکی از مدیران پاالیشکاه

تجمع اعتراضی کارگران پاالیشگاه
"ستاره خليج فارس"
بدنبال عدم پرداخت  ۳ماه معوقات مزدی از سوی
مسئوالن ،در تاریخ  ۲۲تیرماه کارگران پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس دست به تجمعات اعتراضی زدند .کارگران در
این تجمعات که دو روز طول کشید ،همچنین به اعتراض
به نامناسب بودن وضعیت غذای روزانه ،خدمات خوابگاه و
امکانات اوژانس پزشکی برای کارگران شاغل در پروژه،
پرداختند .اکثر کارگران این پاالیشگاه که حدود چند هزار
نفر می باشند ،کارگران پیمانی بوده و از ابتدای سال
دستمزد های معوقه خود را دریافت نکرده اند.

بيکار شدن هزاران تن از کارگران و
کارکنان شرکت "پدیده شاندیز"
به گزارش ایسنا در تیر ماه امسال  ۷هزار نفر از کارگران و
کارکنان "پدیده شاندیز"  ۷ماه پس از توقف فعالیتهای این
شرکت سرانجام از کار بیکار شدند" .پدیده شاندیز" یک
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری ست ،که
دفاترش از دی ماه سال  ۸۳۲۳بدلیل تخلفات فراوان
توسط مامورین حکومت پلمپ شده و هر گونه فعالیت و
تبلیغات آن ممنوع اعالم شده بود .این شرکت  ۳۳هزار نفر
کارگر و کارمند دارد و هم اکنون  ۲۱هزار نفر دیگر از
پرسنل آن بدون تقبل مسئولیتی از سوی صاحبان شرکت
بالتکلف می باشند .بیکاری و بالتکلیفی کارگران و
کارکنان این شرکت بزرگ در حالی ست که صاحبان

ماهنامۀ کارگری چریک
های فدایی خلق ایران
را بخوانيد و در توزیع
گسترده تر آن ما را

ذوب مس خاتون آباد
روز  ۳۱تیر ،اتومبیل یکی از مدیران اجرایی پروژه ذوب
مس خاتون آباد در شهرستان شهر بابک ،مورد حمله چند
مهاجم مسلح به تفنگ شکاری که صورتهای خود را
پوشانده بودند ،قرار گرفت .به گزارش سایت حکومتی
"کارگران کرمان" این حمله در زمانی اتفاق افتاد که مدیر
شرکت مشارکت فارس ،با اتومبیل به محل کار خود می
رفت .مهاجمان موتور سوار به سوی اتومبیل این شخص
تیراندازی کردند .در این حمله به مدیر نامبرده و
همراهانش آسیبی وارد نرسید .بنا بر به گزارش این سایت،
شاهدان واقعه "علت سوء قصد" را " اخراج چند کارگر
مجتمع ذوب مس خاتون آباد" در روزهای پیش از حادثه
عنوان کرده اند.
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یاری کنيد!

تیراندازی نیروهای نظامی رژیم به کارگران "کولبر" جان
یکی دیگر از این زحمتکشان را گرفت .در اواسط تیرماه بنا
به گزارشات منتشره یکی از کولبران کرد اهل سقز به نام
کمال عبدولی هنگام کار در منطقه "شلیر" در کمین
ماموران رژیم افتاد و هدف آتشباری مستقیم و بدون اخطار
مزدوران رژیم قرار گرفت .این زحمتکش کرد  ۲روز بعد در
بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت .چند
روز پیش از این تاریخ نیز یکی دیگر از زحمتکشان کولبر
اهل سردشت در منطقه شلماش توسط نیروهای رژیم
بشدت زخمی شد.

کارگران کاشی خزر
 3روز اعتصاب کردند!
مسئولین کارخانه کاشی خزر که با دو واحد مجزا در
شهرک صنعتی رشت فعالیت دارد با ادعای کمبود
نقدینگی ،بار دیگر از پرداخت حقوق کارگران سر زده
وبه همین دلیل کارگران این واحد صنعتی از شب سه شنبه
( ۸۶تیر ماه)تا ظهر روز پنجشنبه ( ۸۱تیر ماه) دست از کار
کشیده ودر محوطه کارخانه تجمع کردند .این اعتصاب و
اعتراض در حالی صورت پذیرفت که برغم وعده و وعید
های پیشین حدود  ۴۱۱نفر از کاگران این کارخانه
دستمزدهای معوقه خود برای ماه خرداد را همچنان
دریافت نکرده بودند .اضافه بر این کارفرمایان همچنان از
پرداخت حق سنوات سالهای  ۲۸تا  ، ۲۳عیدی و پاداشهای
مربوط به سال  ۲۳و بن نیمۀ سال  ۲۸و تمام سال  ۲۲نیز
خودداری کرده اند .بخش دیگری از اعتراضات کارگران
اعتصابی را عدم امنیت شغلی و روشن نبودن و کوتاه بودن
قراردادهای کار می باشد .مرخصی های اجباری بدون
پرداخت حقوق نیز یکی دیگر از اقدامات مدیران این
کارخانه است که مورد اعتراض کارگران قرار گرفته است.
الزم به توضیح است که عدم پرداخت حقوق کارگران در
شرایطی ست که این کارخانه به لحاظ تولید در وضعیت
خوبی قرار دارد؛ با این وجود کارفرمایان حقوق و بدهی
های خود به کارگران را پرداخت نمی کنند.

www.siahkal.com/
kargari.htm

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

"زمانی که فردی به فردی دیگر آسيب جسمی وارد می آورد،
آن هم آسيبی که به مرگ وی بيانجامد ،این را ما قتل غير عمد
می ناميم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پيش بداند که آسيب
وارده به مرگ طرف مقابل منجر خواهد شد ،آنگاه عمل او را
قتل عمد می ناميم .هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان

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

وضعی قرار می دهد که آنها به طور حتم به دام مرگی زودرس
و غير طبيعی می افتند ،مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال
خشونت که مرگ در اثر شليک گلوله و یا به ضرب شمشير ،وقتی
جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حيات محروم ساخته و
آنها را در شرایطی قرار می دهد که در آن قادر به زندگی

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

کردن نيستند ،وقتی آنها را به زور چوب قانون مجبور می سازد
که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتيجۀ اجتناب ناپذیر این
شرایط است فرا رسد؛ وقتی جامعه می داند و به خوبی هم می
داند که این هزاران نفر اجبارا قربانی این شرایط خواهند شد ،و
با وجود این ،شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دارد ،این عمل
جامعه یک نوع قتل عمد است ،درست مثل قتل عمد توسط یک
فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه ،قتلی که هيچ کس نمی تواند در
قبال آن از خویشتن دفاع کند .قتلی که ظاهرا قتل نيست ،زیرا

چریکهای فدائی خلق ایران

کسی قاتل را نمی بيند ،زیرا که مرگ این قربانی چونان مرگی
طبيعی به نظر می آید چرا که در آن ،تعرض به عمل آمده
بيشتر ناشی از بی عملی ست تا انجام وظيفه .ولی در هر حال در
اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است "

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

بر قرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر!

