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ماهنامه کارگری

خواست انحالل "شورای اسالمی کار"

از کارگران چریک فدائی خلق
بياموزیم!

در یازدهمین روز اعتصاب
کارگران شرکت فوالد و چدن!
روز سه شنبه  ۷مهر ماه ،همزمان با شروع  ١١مين روز
اعتراضات صنفی کارگران کارخانه "فوالد و چدن" درود،
کارگران اين واحد صنعتی خواستار شکل گيری تشکل

سرسخن:

کارگری ،در اين واحد توليدی شدند .به باور کارگران

زور گوئی سرمایه داران و
گستردگی مبارزات کارگران
نگاهی به صحنه سياسی کشور خبر از رشد روز افزون
مبارزات طبقه کارگر و ابعاد وسيعی که اعتصابات و
تجمعات کارگری پيدا کرده می دهد .ابعاد اين مبارزات که
گاه اشکال قهرآميزی هم به خود می گيرند طبقه حاکمه
را شديداً به وحشت انداخته است؛ چرا که سرمايه دار های
ايران همچون هم طبقه ای های خود در سراسر جهان می
دانند که در پشت سر چنين اعتراضات و اعتصاباتی
"اژدهای انقالب" خوابيده است.
از آنجا که سياست رسمی جمهوری اسالمی مبتنی بر
جلوگيری از اشاعه همه اخبار مبارزاتی کارگران می باشد،
اخبار کارگری در شرايطی در رسانه های رژيم منعکس می
شوند که اين رسانه ها با اعمال سانسور شديد می کوشند
تا آنجا که می توانند مبارزات کارگری و گستردگی وسيع
اين مبارزات را از افکار عمومی و از چشم کارگران مخفی
نگاه دارند .با اين حال و عليرغم سياست مذکور گاه برخی
از مقامات رژيم برای پيشبرد سياست های مردم فريبانه
خود آمار هائی ارائه می دهند که توجه به آن آمار ها
بخشی از پرده های سانسور را از هم می درد و گوشه ای
از واقعيت بزرگ وسعت اعتراضات کارگری را به نمايش
می گذارد .برای نمونه به گزارش"کارگران کرمان"،
استاندار کرمان در روز چهارشنبه  ١۸شهريور ماه در
سخنرانی خود در نمايشگاه "بومی سازی قطعات معدنی و
صنعتی گل گُهر" ضمن اشاره به اعتراضات کارگری رخ
داده در اين استان آنهم از ابتدای سال جاری گفت" :نبايد
در استانی مانند کرمان که بهشت معادن وصنايع است
 ۰۰۶۶اعتراض کارگری رخ دهد ،خيابان مسدود شود مردم
اعتراض کنند و خانواده های کارگران در مضيقه باشند"
بنابراين ،وقتی تنها در استان کرمان و به اعتراف استاندار
آن در فاصله زمانی کمتر از  ۰ماه شاهد  ۰۰۶۶اعتراض
کارگری باشيم تصور ابعاد بزرگ اين اعتراضات در ٣١
استان کشور امر مشکلی نخواهد بود.

اعتصابی ،دست کم از زمان شروع اعتراضات صنفی اخير ،
اعضای شورای اسالمی کار اين واحد صنعتی ،بیکفايتی
خود در پيگيری مطالبات صنفی آنها را ثابت کردهاند .دو
سال از آغاز کار شورای اسالمی کار فوالد و چدن درورد
میگذرد اما به عقيده کارگران اين واحد صنعتی ،در اين
مدت رويه دو نفر از اعضای اين تشکل صنفی در جهت

رفیق بهروز کتابی

تامين منافع شخصی و مديريت ارزيابی شده است .بنا بر

رفيق بهروز کتابی يک کارگر ساختمانی از شهر آمل بود

اين ،اکثريت کارگران اين واحد صنعتی با امضاء طوماری از

که همچون بقيه هم طبقه ای هايش مجبور بود صبح تا

اداره کار شهرستان درود خوستار شدند تا ضمن انحالل

شب جان بکند و ذره ذره وجودش را در اختيار کارفرما قرار

تشکل صنفی موجود زمينه برگزاری انتخابات جديد را

دهد تا با گذاشتن خشت روی خشت ،لقمه نانی برای

فراهم سازد.

تامين زندگی خود و خانواده اش به دست آورد؛ کارگری
رنج کشيده که بر زمينه شرايط زندگی اش و با تاثير گيری

 ۹کارگر پتروشیمی تندگویان ،به جرم

از مبارزات چريکهای فدائی خلق و کل جنبش مسلحانه در

اعتصاب ،ممنوع الورود شدند!

دهه پنجاه که فضای سياسی جامعه را دگرگون نمودند به
اين نتيجه رسيده بود که برای رسيدن به آزادی و رهائی از
ظلم و ستم بايد بنای سيستم و سلطه اهريمنی رژيم شاه
به مثابه حافظ نظام سرمايه داری حاکم را نابود کرد تا
امکان بر پائی دنيائی نو و آزاد و رها از ظلم و تبعيض
فراهم شود.
رفيق کتابی از زمره کارگران آگاه و از نسل انقالبيونی بود
که انقالب سال های  ۰۰و  ۰۷را شکل دادند؛ انقالبيونی

بر اساس گزارشی از پتروشيمی تندگويان  ۲روز بعد از

که با فعاليت های انقالبی خود و با برپائی انقالب خودشان

توافق کارفرما با مطالبات کارگران که منجر به خاتمه

هم در جريان روند انقالب و در پرتو يک پراتيک وسيع

اعتصاب گشت يعنی در بامداد روز چهارشنبه  ۲۲مهر ماه،

اجتماعی دچار انقالب می شدند و در نتيجه آبديده گشته و

به دستور کارفرما از ورود  ۹تن از کارگران پتروشيمی

آگاهی و شخصيت انقالبيشان قوام می يافت .اين

تندگويان به محل کار جلوگيری به عمل آمد .اين کارگران

انقالبيون هر کجا که می توانستند عليه رژيم وابسته به

که قصد داشتند تا مانند ساير همکاران خود ،مطابق معمول

امپرياليسم شاه تظاهرات راه می انداختند و فرياد شعار

در محل کارشان حاضر شوند با عوامل انتظامات و نگهبانی

هايشان عليه شاه به مثابه نماينده وضع ظالمانه حاکم

پتروشيمی اروند مواجه شدند که به دستور کارفرما از ورود

سراسر "فالت خونين" را در می نورديد .عليرغم همه

آنها به داخل اين مجموعه جلوگيری کردند.

سرکوب های خونين نيروهای مسلح رژيم شاه ،فعاليتهای

ادامه در صفحه 2

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!
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داران در شرايط بحران ،سرشکن کردن بار اين بحران نيست و به طور چشمگيری وزنه اين رابطه به طرف
زور گوئی سرمایه داران و...
بدوش کارگران می باشد .تاخير در پرداخت منظم دستمزد سرمايه داران می باشد .مسلماً يکی از مهمترين دالئل اين
از صفحه 1
کارگران و باال کشيدن آن از طريق اخرا کارگر و يا امر پراکندگی صفوف کارگران و فقدان تشکل های
با در نظر گرفتن اين واقعيت که بخش بزرگی از مبارزات و
تعطيل کردن کارگاه اتفاقا يکی از جلوه های همين مستقل کارگری آنهاست؛ و در اين نيز ترديدی وجود ندارد
اعتراضات کارگری برای دريافت حقوق های پرداخت نشده
سرشکن کردن بار بحران بر دوش کارگران می باشد ،که ديکتاتوری حاکم يکی از مهمترين موانع در مقابل
می باشد از اينجا می توان متوجه شد که بورژوازی دندان
امری که در سالهای اخير در ابعاد بی سابقه ای از سوی کارگران برای ايجاد چنين تشکل هائی می باشد .چنين
گرد ايران حتی حاضر نيست دستمزد های کارگران برای
سرمايه داران زالو صفت به کار گرفته شده است .در چنين وضعيتی را بورژوازی ايران جهت حفظ نظام ظالمانه
کاری که انجام داده اند را نيز در زمان های از پيش تعيين
سرمايه داری و تأمين منافع سودجويانه طبقاتی خود برای
شرايطی است که خواست پرداخت حقوق های معوقه ابعاد
شده بپردازد تا کارگرانش و يا به زبانی ديگر بردگانش قادر
کارگران به وجود آورده است ،وضعيتی
شوند نيروی کار خود را بر حسب
که با اعمال ديکتاتوری شديداً خشن و
توازن قوا بین کارگران و سرمایه داران به هیچ وجه به نفع کارگران نیست.
استانداردهای موجود باز توليد کنند .اين وضع
قهر آميز از جانب رژيم جمهوری
مسلم اً یکی از مهمترین دالئل این امر پراکندگی صفوف کارگران و فقدان تشکل
به طور برجسته بيانگر آنست که بورژوازی
اسالمی در جامعه امکان پذير گشته
های مستقل کارگری آنهاست؛ و در این نیز تردیدی وجود ندارد که دیکتاتوری
ايران نمی تواند و نمی خواهد براى برده اش
است .بر اين اساس مبارزه برای
حاکم یکی از مهمترین موانع در مقابل کارگران برای ایجاد چنین تشکل هائی
حتی زندگى برده وارى را تأمين نمايد ،امری
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و از
می باشد .چنین وضعیتی را بورژوازی ایران جهت حفظ نظام ظالمانه سرمایه
که به قول "مانيفست کمونيست" بيانگر
بين بردن پايه های مادی ديکتاتوری
داری و تأمین منافع سودجویانه طبقاتی خود برای کارگران به وجود آورده است،
واقعيت تاريخی طبقه سرمايه دار و جلوه ای از
در ايران که همانا وجود سيستم سرمايه
وضعیتی که با اعمال دیکتاتوری شدیداً خشن و قهر آمیز از جانب رژیم جمهوری
اين واقعيت است که" :حيات اين طبقه ديگر
اسالمی در جامعه امکان پذیر گشته است .مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری
داری وابسته در جامعه ماست اصلی
با حيات جامعه سازگار نيست" .از طرف ديگر
اسالمی و از بین بردن پایه های مادی دیکتاتوری در ایران که همانا وجود
ترين شرط غلبه بر پراکندگی صفوف
با توجه به ابعاد وسيع و گسترده اعتراضات
سیستم سرمایه داری وابسته در جامعه ماست اصلی ترین شرط غلبه بر
کارگران و ايجاد نه فقط تشکل های
کارگری در رابطه با حقوق های پرداخت نشده
پراکندگی صفوف کارگران و ایجاد نه فقط تشکل های صنفی کارگران بلکه
صنفی کارگران بلکه مهمتر از آن ايجاد
خود به روشنی می توان فهميد که سرمايه
مهمتر از آن ایجاد سازمان طبقاتی طبقه کارگر ایران در خدمت نابودی کل
سازمان طبقاتی طبقه کارگر ايران در
داران در سايه حمايت حکومت خويش يعنی
سیستم سرمایه داری در ایران می باشد .جای انکار نیست که کارگران آگاه و
خدمت نابودی کل سيستم سرمايه
جمهوری اسالمی ،کارگران ما را در چه
مبارز ایران در جریان مبارزات خود علیه سرمایه داران و رژیم حامی شان بیش
داری در ايران می باشد .در اين ميان
وضعيت معيشتی غيرقابل تحملی قرار داده اند
از پیش می آموزند که امکان ایجاد تشکلهای صنفی و طبقاتی شان در گرو
جای انکار نيست که کارگران آگاه و
که آنها برای رسيدن به حقوق بر حق خود در
مبارزه با کلیت رژیم  ،تضعیف دیکتاتوری و ایجاد شکاف در آن می باشد که این
مبارز ايران در جريان مبارزات خود عليه
همه جا بپاخاسته و دست به مبارزه زده اند تا
جز با اعمال قهر انقالبی در مقابل قهر ضد انقالبی استثمارگران و ستمکاران
سرمايه داران و رژيم حامی شان بيش
آنجا که امروز در سراسر ايران از شمال تا
امکان پذیر نیست.
از پيش می آموزند که امکان ايجاد
جنوب و از شرق تا غرب کشور جوشش های
تشکل های صنفی و طبقاتی شان در
بسيار وسيعی به خود گرفته و در اکثر اعتراضات کارگری
مبارزاتی کارگری در جريان است.
گرو مبارزه با کليت رژيم جمهوری اسالمی ،تضعيف
در رابطه با پرداخت نشدن مزد واقعی کارگران ،سرمايه فرياد زده می شود .ابعاد اين اعتراضات به گونه ای است
ديکتاتوری و ايجاد شکاف در آن می باشد که اين جز با
داران جهت کتمان اين واقعيت همواره چنين تبليغ می که در سال های اخير شاهد شکل گيری آنها در چهار
اعمال قهر انقالبی در مقابل قهر ضد انقالبی استثمارگران
کنند که علت عدم توانائی آنها در پرداخت دستمزد گوشه کشور بوده ايم .از مس سرچشمه کرمان تا معادن
و ستمکاران امکان پذير نيست.
کارگران وجود بحران اقتصادی است که بازار فروش رغال سنگ البرز و از کارخانه شيشه آبگينه قزوين تا
شکی نيست که حضور گسترده کارگران در صحنه مبارزه
کاالهای آنها و منابع مالی شان را محدود نموده است .آنها نيشکر هفت تپه و خالصه در همه جا می بينيم که
از يک طرف بر تجارب مبارزاتی کارگران افزوده و آنها را
با تکيه بر واقعيت غير قابل انکار وجود بحران اقتصادی کارگران هر روز مطالبات بر حق شان را فرياد زده و
بيش از پيش به اين امر که جز با سرنگونی رژيم جمهوری
اوالً در مورد دالئل شکل گيری اين بحران که ناشی از خواهان پرداخت حقوق های معوقه خود می باشند .اما
اسالمی ،رژيم مدافع سرمايه داران داخلی و خارجی نمی
بيماری خود سيستم سرمايه داری است داستان سرائی می برغم ابعاد وسيع و گسترده مبارزات کارگری سرشکن
توان بر ديکتاتوری غلبه يافت واقف می سازد و از طرف
کنند و مثال آنرا نتيجه تحريم های اعمال شده از سوی کردن بار بحران اقتصادی سرمايه داری بر دوش کارگران
ديگر اين مبارزات به سهم خود سهم بزرگی در ايجاد
قدرت های بزرگ (که البته خود نشأت گرفته از بحران همچنان ادامه دارد و سرمايه داران تحت پناه نيروهای
زمينه های تضعيف رژيم را فراهم می سازند .بيهوده نيست
سرمايه داری جهانی می باشد) جلوه می دهند .ثانياً آنها به مسلح جمهوری اسالمی با بيشرمی تمام به اين سياست
که گاه برخی از سرمايه داران حاکم بر ايران از شورش
هر ترتيب می کوشند تا کارگران متوجه شيوه برخوردی که ادامه داده و از پرداخت به موقع دستمزد کارگران سر باز
گرسنگان و خطراتی که اين امر برای کل طبقه سرمايه
سرمايه داران زالو صفت در رابطه با اين بحران در پيش می زنند.
داری ايران دارد به همديگر هشدار می دهند.
گرفته اند نگردند .واقعيت اين است که همه تالش سرمايه توجه به واقعيت فوق نشان می دهد که توازن قوا بين
کارگران و سرمايه داران به هيچ وجه به نفع کارگران

 1۴کارگر واحد صنعتیِ پارمیدا
اخراج شدند!
کارگری در صنايع الستيکی پارميدا روز يکشنبه  ١۲مهر
ماه ،از تعديل  ۰۶کارگر قرارداد موقت اين واحد توليد

کننده قطعات الستيکی خودرو خبر داد و اظهار داشت؛

نيز طی ماههای آينده در ليست اخرا قرار دارد .بر اساس

مديران صنايع الستيکی پارميدا در شهر صنعتی شرق

اين گزارش؛ علت اخرا اين گروه از کارگران که دستکم

سمنان ،در نخستين روزهای مهر ماه حدود  ۰۶کارگر

تا ١۶سال سابقه کار داشتهاند اتمام قرارداد کار اعالم شده

قرارداد موقت اين واحد توليدی را يکجا اخرا کردند.

است .ترفندی که دست کارفرمايان را در اخرا کارگران با

همچنين اسامی دست کم  ٣۶نفر از همکاران قرار دادی

سابقه و رفع تعهداتشان در قبال آنها باز می گذارد.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
از کارگران چریک

3
فدائی خلق ....از صفحه 1

انقالبی از آن نوع که رفيق بهروز کتابی در کنار ديگر کارگران آگاه و مردم آزاديخواه ايران انجام می داد ،مظالم شاه و
جنايات و شکنجه های قرون وسطائی اش در زندانها را به طور هر چه گسترده تری برای مردم عيان ساخت تا آنجا که
شاه مجبور شد در صفحه تلويزيون ظاهر شده و فريبکارانه با آه و ناله در مقابل همه مردم اعتراف کند که "صدای انقالب
شما را شنيدم"! اما اين فريبکاری هم کارساز نيفتاد و توده ها او را وادار کردند که تخت سلطنت را رها کرده و کشور را
برای هميشه ترک کند.
رفيق بهروز کتابی در فضای پر التهاب سال  ۰۷پس از شکست قيام بهمن و اعالم قدرت گيری دار و دسته خمينی ،به
طرفداری از سازمان چريکهای فدائی خلق ايران برخ است با اين اميد که به اين وسيله به آرمان های خود دست يابد .او از
جمله کارگرانی بود که در عمل می ديد که در حاليکه هيچ کدام از مطالبات و خواست های خودش و هم طبقه ای هايش
متحقق نشده اما همه جا صحبت از "پيروزی" انقالب و قيام می شود! و حتی اين نغمه های فريبکارانه از درون سازمانی
که ظاهراً سازمان چريکهای فدائی خلق ناميده می شد نيز شنيده می شود! او انتظار داشت سازمانی که به آن دل بسته بود
دالئل شکست قيام و قدرت گيری دارو دسته خمينی را با صراحت برای مردم توضيح داده و ضمن روشن کردن ماهيت
رژيم جديد ،راه رسيدن به آزادی و رهائی را نشان دهد .اما متاسفانه در آن زمان در رهبری اين سازمان مار های خوش و
خط و خالی النه کرده بودند که به تنها چيزی که نمی انديشيدند همانا پاسخ گوئی به وظايف بزرگی بود که انقالب در
مقابل شان قرار داده بود .به همين دليل با جدائی طرفداران مؤمن به تئوری های انقالبی سازمان از اين دارو دسته و
اعالم موجوديت چريکهای فدائی خلق ايران رفيق بهروز و تعدادی ديگر از کارگران شهر آمل که به راه و تحليل های
علمی ای که چريکهای فدائی خلق در جامعه مبلغ آن بودند اعتقاد داشتند و می ديدند که رهبری اپورتونيست سازمان به
وظايف بزرگش عمل نمی کند به طور دسته جمعی به چريکهای فدائی خلق پيوستند .رفيق کارگر ،بهروز کتابی می ديد
که تشکيالت چريکهای فدائی خلق با صراحت اعالم می کند که رژيم خمينی نيز همچون رژيم شاه مدافع نظام ستمگرانه
سرمايه داری وابسته است؛ و واقف بود که چريکهای فدائی از همان آغاز به مردم هشدار می دهند که اگر کارگران و توده
های ستمديده می خواهند به مطالبات پاسخ داده نشدۀ خود دست يابند بايد سالح هائی که در اثر قيام بهمن به دستشان
افتاده را حفظ کرده و در جهت سازماندهی مسلح خود از آنها استفاده کرده و خود را برای مقابله با يورشی که امپرياليستها
و نوکران جديدشان در تدارک آن هستند آماده سازند .در شرايط هر و مرجی که به دنبال قيام بهمن در سراسر جامعه
شکل گرفته بود ،در آمل هم همچون هر شهر ديگری نيرو های سياسی امکان يافته بودند تا با گذاشتن بساط ميز کتاب
به پخش نشريات خود بپردازند .رفيق کتابی نيز به همراه رفقای ديگر ميز کتاب چريکهای فدائی خلق را بر پا کرده بودند.
اما اين بساط ها از همان ابتدا با تعرض حزب اللهی های طرفدار جمهوری اسالمی مواجه شده و روزی نبود که اراذل و
اوباش حکومتی در چارچوب اقدامات سرکوبگرانه خود عليه توده های مبارز و سازمان های انقالبی ،ميز کتاب سازمانی را
به هم نزده و رفقائی را مورد ضرب و شتم قرار ندهند .در چنين شرايطی يکی از وظايف رفقا برخورد با اراذل و اوباش
حکومتی و حفاظت از دستاوردهای قيام بود .در اين صحنه رفيق بهروز همواره در صف اول مواجهه با دشمنان مردم قرار
داشت .هر چه زمان می گذشت و جمهوری اسالمی فرصت می يافت بيشتر پايه های سلطه ضد مردمی خود را محکم
کند دستاوردهای قيام هم بيشتر مورد يورش قرار می گرفت .تا اينکه در خرداد سال  ۰۶رژيم يورش سراسری و
سيستماتيک خود را آغاز نمود و در جريان اين يورش ،بخش بزرگی از فعالين سازمان های سياسی را دستگير و زندانی و
بخش بزرگی از آنان را پس از اعمال شکنجه های وحشيانه بدون انجام حتی يک محاکمه تشريفاتی اعدام نمود .در
جريان همين تهاجمات بود که رفيق کارگر ،بهروز کتابی نيز دستگير شد و بالفاصله به وسيله مزدوران حاکم تيرباران
گشت .در ر ابطه با جنايت جمهوری اسالمی در حق رفيق کارگر ما همين بس که دو ماه و نيم پس از اعدام رفيق بهروز،
يکی از بازجوها در زندان نام او را برای بازجوئی صدا می کند که بعد توسط زندانيان ديگر به او گفته می شود که بهروز
کتابی بيش از دو ماه است که اعدام شده است .اين واقعيت سند رسوای ديگری از چگونگی برخورد وحشيانه جمهوری
اسالمی با زندانيان سياسی بوده و نشان می دهد که در جريان يورش ضد انقالبی اين رژيم به مردم مبارز ايران ،چه جان
های شيفته ای بدون حتی کمترين بررسی واقعی پرونده و اتهام و بدون برگزاری حتی يک دادگاه تشريفاتی زير تيغ
دژخيمان رژيم جمهوری اسالمی رفته و آما گلوله های پاسداران سياهی قرار گرفتند .در  ۲۸مرداد سال  ۰۶گلوله های
پاسداران جمهوری اسالمی قلب رفيق بهروز کتابی ،اين کارگر رزمنده را از تپش باز ايستاند و به اين ترتيب طبقه کارگر ما
يکی از فعالين فدائی خود را برای هميشه از دست داد .اما بذر هائی که با خون چنين کارگران رزمنده آبياری گشته از
رستن باز نمانده اند .بيهوده نيست که کارگران ما امروز با تکيه بر تجربه های خونين گذشته به خوبی می دانند که تحقق
خواستها و مطالبات شان به نابودی جمهوری اسالمی و نظام سرمايه داری حاکم گره خورده است ،نظامی که تا پابرجاست
ظلم و ستم و شکنجه و اعدام هم پابرجا خواهد بود .تأثير مبارزات کارگران رزمنده شهيدی چون رفيق بهروز کتابی و
اشاعه آگاهی و فرهنگ کمونيستی در جامعه از يک طرف و بر زمينه واقعيت طبقه کارگر در شرايط کنونی ،اين واقعيت نيز
بيش از پيش عيان می گردد که اين تنها طبقه کارگر ،اين طبقۀ تا به آخر انقالبی ست که مبارزه را تا نابودی نهايی
سيستم ظالمانه سرمايه داری و اهريمنان حاکم ادامه خواهد داد .ياد گرامی چريک فدايی خلق ،رفيق کارگر ،بهروز کتابی
هميشه در قلب زحمتکشان خواهد ماند.

چارۀ رنجبران ،وحدت و تشکيالت است!

شماره  ، 21مهر ماه 13۹1
بحران در صنایع کشور ۰۴ :درصد
صنایع مازندران تنها با  1۴درصد
ظرفیت کارمیکنند!

روز شنبه  ١١مهر ماه ،دبيرکانون کارفرمايانِ صنايع
مازندران با بيان اينکه مشکالت صنعت و واحدهای
توليدی مازندران چيزی نيست که بشود راحت از
کنار آن گذشت ،گفت؛ آمار دقيقی از تعداد واحدهای
تعطيلشده استان در دست نيست به اين دليل که
اطالعات مربوط به تعطيلی صنايع در اختيار سازمان
صنعت ،معدن و تجارت است که اين سازمانها در
اين ارتباط سعی میکنند با رسانهها ارتباطی نداشته
باشند .با اين حال وی اظهار داشت؛ بيش از ٣۶
درصد واحدهای توليدی استان تنها با  ۰۶تا ۷۶
درصد ظرفيت خويش کار میکنند ،يعنی اينکه واحد
توليدی در استان وجود ندارد که با صد در صد
ظرفيت کار کند .و  ۷۶درصد واحدهای توليدی
استان نيز تنها با  ٣۶تا  ۰۶درصد ظرفيت در حال
فعاليت هستند که اين نشان میدهد اوضاع صنعت
در استان آنچنان خوب نيست .وی در بخش ديگری
گفت؛ مشکالت واحدهای تولیدی در
مازندران از زمانی شروع شد که پای
بانکها به تولید باز شد ،مشکالت واحدهای
توليدی چند سالی است که ادامه دارد و انتظار بود با
روی کار آمدن دولت اين مشکالت کمتر شود ولی
وضع توليد با حضور دولت جديد هم تغيير نکرد و
بانکها همچنان بر توليد حکمرانی میکنند.
وی با اشاره به برخی سوء استفادههای که بهنام
توليدکننده در کشور می شود ،تصريح کرد :خیلی از
افراد به نام تولید تنها فقط در حد اسم
واحد تولیدی ایجاد کردند و به همین بهانه
نیز سود کالنی بردند و بسياری از منابع داخلی
کشور را به کشورهای حاشيه خليج فارس بردند.

ماهنامه کارگری
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بحرانی که در اين کارخانه به وجود آمده است تشکيل

دست دادهاند که از اين تعداد  ۰۱کارگر مرد و یک

چدن ،در اعتراض به پرداخت نشدن

جلسه داد .در اين جلسه ،راهکارهای مختلفی پيرامون

کارگر دیگر زن بوده است .بر اساس اين گزارش به

معوقات حقوقی و بيمهای کارگران ،اقالم توليدی و تامين

نقل از پزشکی قانونی؛ اين در حالی است که کل جان

 3ماه و نیم دستمزد !

مواد اوليه توليد ،مورد ارزيابی قرار گرفت و در نهايت قرار

باخته گان حوادث کار ،در مدت مشابه سال قبل تنها ۰

شده است وضعيت کارگران اين واحد صنعتی مورد

کارگر مرد بوده است.

اعتصاب طوالنی  1۴۴کارگر شرکت فوالد و

رسيدگی دوباره قرار بگيرد .از آنجا که جلسه شورای
تامین نتوانست در خصوص پرداخت  ۳ماه و نیم
معوقات مزدی کارگران تصمیم مشخصی بگیرد
اعتراض صنفی کارگران ادامه پیدا کرد.

در  2۵مین روز اعتراض و اعتصاب
کارگران فوالد و چدن درود بخشی جزئی
از مطالبات مزدی کارگران پرداخت شد!

تجمع کارگران شرکت فوالد و چدن
به گزارش يکی از کارگران مجتمع فوالد و چدن درود ،از
صبح روز شنبه  ۲۸شهريورماه ،نزديک به  ١۶۶نفر از
کارگران اين مجتمع ،در اعتراض به آنچه ناديده گرفتن
حقوق صنفی شان از سوی مديريت عنوان شده ،دست از
کار کشيدهاند .برپايه اين گزارش ،کارگران اين مجتمع در
مجموع نزديک به  ٣ماه و نيم معوقات مزدی طلبکارند و
عالوه بر آن برخالف روال سال های گذشته که بخشی از
عيدی آنها در شهريور ماه پرداخت می شد ،هنوز اين
عيدی پرداخت نشده است .از سوی ديگر اين کارگران می
گويند که تا اين لحظه  ١۰نفر از همکاران قرار دادی آنها
پس از اتمام قراردادشان ،توسط کارفرما اخرا شدهاند .در
ادامه اين حرکت اعتراضی روز شنبه  ۰مهر ماه ،يکی از
کارگران معترض در باره اين اعتصاب اظهار داشت؛ امروز
 ۸مین روز است که حدود  ۰۱۱کارگر این

در نوزدهمین روز اعتصاب در مقابل
ساختمان فرمانداری درود!
روز چهارشنبه  ۸مهر ماه ،در  ١۲مين روز از شروع اعتراض
صنفی کارگران واحد صنعتی "فوالد و چدن" درود  ،از
قول کارگران گفته شد که در جلسه ناتمامی که هفته
گذشته برای رسيدگی به وضعيت اين واحد صنعتی در
فرمانداری دورد برگزار شده بود ،کارفرما پيشنهاد میدهد
که کارگران تا زمان روشن شدن وضعيت کارخانه تحت
پوشش بيمه بيکاری قرار بگيرند .اما به دليل پرداخت
نشدن حق بيمههای کارگران فوالد و چدن درود ،سازمان
تامين اجتماعی با درخواست کارفرما برای معرفی شدن اين
کارگران به صندوق بيمه بيکاری مخالفت می کند .صبح
چهارشنبه  ١۰مهر ماه و در ١۹مين روز اعتراض صنفی
کارگران کارخانه فوالد وچدن درود ،گروهی از کارگران

بر اساس گزارش يکی از کارگران فوالد و چدن درود،
صبح روز شنبه  ۲۰مهر ماه ،کارفرما مبلغ  ۸۰۶هزار تومان
به حساب حدود  ١۶۶کارگر اين واحد صنعتی ،واريز کرد،
که بخشی از معوقات مزدی آنان را شامل می شود .روز
چهارشنبه  ۲۲مهر ماه ،فرماندار ،دادستان ،رئيس اداره
صنعت و معدن و رئيس نيروی انتظامی شهرستان درود در
جمع کارگران معترض حضور يافتند و خطاب به کارگران
اين واحد صنعتی گفتند به سرکار خود برگرديد چون تا روز
شنبه معوقات مزدی به حساب شان واريز خواهد شد .بر
اساس گزارش اين کارگر ،طلب مزدی هر یک از

کارخانه در واکنش به بیتوجهی کارفرما به

مقابل ساختمان فرمانداری درود تجمع کردند.

کارگران از کارخانه فوالد و چدن حدود  ۵میلیون

مطالباتشان دست از کار کشیده و متحصن

يکی از کارگران کارخانه فوالد و چدن با اعالم اين خبر،

تومان است که فعالکارفرما مبلغ جزیی از آن را

شدهاند .به گفته اين کارگر معترض ،مهمترين خواسته

اعالم داشت؛ در این تجمع اعتراضی که نزدیک به

پرداخت کرده است ،اين کارگران اميدوارند،

کارگران اعتصابی اين کارخانه ،پرداخت معوقات حقوقی

یک ساعت طول کشید حدود  ۸۱نفر از کارگران

کارفرمايشان مابقی طلب آنها را به زودی به حسابشان

سال جاری و تضمين امنيت شغلی است .او با بيان اينکه

با لباس کار شرکت داشتند .اين گزارش به نقل از

واريز کند.

اين تعداد کارگر غم نان دارند گفت :به نظر میرسد
مسئوالن شهرستان درود بعد از هشت روز از آغاز اعتصاب
کارگران فوالد چدن ،عمق و شدت اين اعتراض را درک
نکردهاند و از کارگران انتظار دارند بدون توجه به دريافت
مطالباتشان به کارشان در کارخانه ادامه بدهند .اين
کارگردر ادامه با انتقاد از نماينده مردم شهرستان درود در
مجلس تصريح کرد؛ اين شخص در زمان انتخابات بارها به

وی افزود؛ اين تجمع يک ساعته در نهايت با گفتههای
فرماندار درود مبنی بر اينکه پيگير مطالبات کارگران و رفع

تجمع اعتراضی  2۴۴نفر از کارگران فاز

مشکالت کارخانه هستيم ،موقتا خاتمه يافت و کارگران

 22و  21منطقه ویژه عسلویه

تجمع کننده به محل کارخانه بازگشتند.

جان باختن  13کارگر کردستانی در حین

به عدم پرداخت معوقات مزدی خود!
صبح روز سه شنبه  ۲١مهر ماه ،حدود  ۲۶۶نفر از کارگران
پيمانکاری فازهای  ۲۲و  ۲۰عسلويه در محل کارگاه

کارگران اين شهرستان وعده پيگيری مشکالتشان را داده

کار ،در  ۵ماه نخست سال جاری!

(پروژههای در دست ساخت) ،در اعتراض به پرداخت نشدن

بود اما وقتی به مجلس راه يافت وعدههايش به کارگران را

روز سه شنبه  ١۰مهر ماه ،سازمان پزشکی قانونی استان

دستمزدهای  ۰ماه گذشته خود  ،تجمع کردند .بر اساس

فراموش کرد .بر اساس اظهارات کارگران اين واحد صنعتی

کردستان ،اعالم کرد :در  ۰ماهه نخست سال جاری ١٣

اين گزارش؛ از ابتدای سال جاری تنها دستمزد فروردين

روز شنبه شورای تامين شهرستان درود برای بررسی

کارگر ،بر اثر حوادث کار در استان کردستان جان خود را از

ماه اين کارگران پرداخت شده است و برای همين آنها از

تشکلهای مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!

ماهنامه کارگری
امروز با بستن دربهای کارگاه و تجمع در محوطه آن
اعتراض خود را اعالم کردند .در پی اين تجمع اعتراضی ،
دستمزد ارديبهشت و خرداد ماه کارگران توسط کارفرما

۵
جان باختن کارگر  22ساله افغان
در عمق چاه 12۴متری!

پرداخت شد .با اين همه ،کارگران با ادامه تجمع خود،

معاون منطقه  ۷عمليات سازمان آتش نشانی تهران ،در

خواستار روشن شدن وضعيت پرداخت مطالبات مربوط به

يک اطالع رسانی اعالم داشت؛ روز دوشنبه  ۰مهر ماه،

سه ماهه تابستان خود شدهاند .به اين ترتيب با ادامه

يک کارگر مقنی  ۲۲ساله افغان در حين حفر چاه ١۲۶

تجمع کارگران در روز پنجشنبه  ۲٣مهر ماه ،تجمع

متری در يک واحد توليدی در شهرک صنعتی شمس آباد

اعتراضی کارگران پيمانکاری فازهای  ۲۲و  ۲۰منطقه ويژه

تهران ،بر اثر تخريب ديواره چاه ،زير آوار مدفون گشته ،و

عسلويه برای دريافت  ٣ماه مزد معوقه (تير ،مرداد و

جان خود را از دست داد.
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هيچ حمايت ديگری از ما نکردند .مهمترين خواسته ما
بازگشت به کار و پرداخت معوقات مزدی سال جاری بود
که تا اين لحظه هيچ کدام محقق نشده است.

اعتراض کارگران فاز  13به پرداختنشدن
 ۸ماه دستمزد شان!

شهريور) به سومين روز کشيده شد .بر اساس اين گزارش
روز دوشنبه  ۲۷مهر ماه ،اعتراض صنفی کارگران
پيمانکاری فازهای  ۲۲و  ۲۰منطقه ويژه عسلويه با

وعده افزایش حقوق کارگران معترض

پرداخت شدن حقوق تير و مرداد ماه آنها در روز يکشنبه

پتروشیمی و پایان اعتصاب آنها !

 ۲۰مهر ماه خاتمه يافت .همانطور که مشاهده می شود

بر اساس گزارش يکی از کارگران معترض پتروشيمی به

کارفرمای زالو صفت باز دو ماه از حقوق کارگران (حقوق

تاريخ دوشنبه  ۲۶مهر ماه ،در پی توافقی که ميان

شهريور و مهر ماه) را در تصاحب خود دارد.

مسئوالن هلدينگ خليج فارس با نمايندگان کارگران
مجتمعهای پتروشيمی اروند ،تندگويان و فجر صورت

با عدم اجرای وعده کارفرما ۰۴۴ ،نفر از
کارگران شرکت پتروشیمی اروند
دست به تجمع اعتراضی زدند!

گرفت ،اعتراضات صنفی اين کارگران خاتمه يافت .در اين
گزارش آمده است که؛ طبق توافق صورت گرفته؛ قرار شد
تا  ٣۶درصد افزايش حقوق مبنا تحت عنوان ساير مزايا به
تمامی کارگران هر سه مجتمع معترض پرداخته شده و حق
بهرهوری اين کارگران که  ۲۷ – ۲۰درصد تعيين شده بود
به  ١۶درصد کاهش و از اين ماه پرداخت گردد .در اين
گزارش در خاتمه به نقل از کارگران قيد شده که در جلسه
ای که اين توافق به عمل آمد ":رئيس مجتمع ،رئيس و دو
تن از کارشناسان اداره کار ،مسئول حراست مجتمع و
نمايندگان کارگری " حضور داشتند .همچنين در خصوص

صبح روز شنبه  ۲۰مهر ماه ۷۶۶ ،نفر از کارگران پتروشيمی
اروند در پی خلف وعده مديرعامل اين مجتمع مبنی بر
پرداخت ما به التفاوت  ٣۶درصد حقوق مبنای کارگران اين
مجتمع ،از حضور در محل کار خود امتناع کردند .يکی از
کارگران در توضيح اعتصاب امروز همکاران خود اظهار
داشت؛ در جلسهای که روز دوشنبه  ۲۶مهرماه ،ميان
نمايندگان کارگران با گروهی از مقامات مسئول از جمله
رئيس مجتمع و کارشناسان اين اداره برگزار شد،
مديرعامل پتروشيمی که در تهران به سر میبرد موافقت
خود را جهت پرداخت مابه التفاوت  ٣۶درصد افزايش
حقوق مبنا (ساير مزايا) به صورت تلفنی به کارگران اعالم
کرد .اما مديرعامل پس از بازگشت از سفرش منکر موافقت
اخير خود در خصوص افزايش مزايای نوبت شب کاری،
طرح طبقه بندی مشاغل و افزايش مزايای جانبی شده
است و به همين دليل نيز کارگران از حضور در محل کار
خودداری کردند.

بخشنامه از قبل ابالغ شده (اجرای طرح رتبهبندی) ،نيز
گفتگو شد که بر اين مبنا روزانه  ١۰۶۶تا  ۲۶۶تومان بر
پايه ثابت حقوق کارگران افزوده خواهد شد.

روز يکشنبه  ۰مهر ماه ،يکی از کارگران در فاز  ١٣عسلويه
اعالم کرد ،کارگران پيمانکاری شاغل در اين منطقه
عملياتی ،از حدود  ١۶روز پيش برای پيگيری پرداخت
نشدن  ۸ماه مطالبات معوقه خود در اعتراض بهسر میبرند.
بر اساس اين گزارش؛ به دليل خاص بودن مقررات
اشتغال کارگران در منطقه ويژه عسلويه و نيز ادعای
کارفرمايان اصلی و پيمانکاران اصلیِ طرحهای فاز ،١٣
مبنی بر نامناسب بودن وضعيت اقتصادی ،دستکم در چند
سال گذشته مطالبات مزدی کارگران با تاخيرهای طوالنی
مدت پرداخت میشود .کارگران می گويند؛ وضعيت پيش
آمده طوری است که اعتراض کارگران به پرداخت نشدن
مطالبات مزد به يک عرف تبديل شده است و معموال
معترضان با استفاده از شيوههايی همچون تجمع در محل
ورودی کارگاه اعتراض خود را اعالم میکنند.

اعتصاب کارگران معدن زمستان یورت؛ در

عدم توجه کارفرما و مسئولین شهر شوشتر

اعتراض به عدم دریافت حدود

به اعتراض هفت روزه کارگران اخراجی

 ۰ماه حقوق و مزایا!

مجتمع نیشکر کارون!
بر اساس گزارش يکی از کارگران اخراجی مجتمع کشت و
صنعت کارون ،روز شنبه  ۲۰مهر ماه ،اعتراض هفت روزه
 ١۶۰کارگر اخراجی آب رسان ميراب اين مجتمع ،بدون
کسب نتيجه و بدون هيچ توجه و حمايتی از طرف کارفرما
و مسئولين شهر شوشتر ،خاتمه يافت .وی همچنين اظهار
داشت؛ کارفرما به اعتراض اخرا ما کارگران ميراب و آب
رسان مجتمع کشت وصنعت کارون ،توجهی نکرد و
مسئوالن استانی وشهرستانی نيز جزء وعدههای تو خالی

پيروز باد انقالب! زنده باد کمونيسم!

بر اساس گزارش يکی از کارگران معترض معدن زمستان
يورت ،در روز چهارشنبه  ۸مهر ماه ،بيش از  ۰۶۶کارگر
شاغل در معادن زغال سنگ زمستان يورت (معادن شمال
غرب و شرق) در استان گلستان ،از روز شنبه  ۰مهر ماه ،تا
به روزچهارشنبه  ۸مهر ماه ،در اعتراض به عدم دريافت
حدود  ۷ماه حقوق و مزايا يشان ،دست از کار کشيده و
درمحدوده معدن تجمع کردهاند .گزارش در ادامه می
افزايد؛ به گفته کارگران معدن زمستان يورت در روز
دوشنبه که مصادف با  ٣مين روز شروع اعتراض آنها بود،
به دستور کارفرما حدود  ١۶۶نفر از همکاران آنها تحت

ماهنامه کارگری
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۰

عنوان نيروی مازاد ،اخرا شدند و همين اقدام ناگهانی

کارگران با درخواست مهلت دو هفته ای رسيدگی به

درهمان نزديکیها قراردارد منتقل شده بود .پس ازاين

باعث شد تا معترضان بيش از پيش بر پيگيری

مشکالتشان توافق نشان داده و تجمع اعتراضی خود را

ادغام وجا بجايی شمارمجموع کارگران کارخانههای شماره

خواستههای خود اصرار کنند.

پايان داده و عصر يکشنبه به شهر محل سکونتشان

 ١و  ۲صنايع فلزی به حدود  ۰۶۶نفرمی رسيد .اما از

روز شنبه  ١١مهر ماه ،يکی از کارگران معترض معدن

بازگشتند.

ابتدای مهرماه تمامی کارگران قراردادی اين کارخانه اخرا

زمستان يورت ،از ادامه اعتراض چند روز گذشته کارگران
معادن زغال سنگ نسبت به پرداخت نشدن مطالبات
مزدی خود خبر و اظهار داشت؛ به غير از روزهای تعطيل

شدند و در نتيجه شمار مجموع اين کارگران به نصف

تجمع بیش از  3۴۴دستفروش سنندجی

کاهش می يابد .به نقل ازاين کارگران گفته میشود که
هم اکنون درمحل ورودی اين کارخانه تصوير يک اعالن

مقابل ساختمان شهرداری!

عمومی که به موضوع برگزاری نشست مجمع عمومی

تا به امروز اين اقدام اعتراضی ادامه داشته است .بر اساس

روز سه شنبه  ۲۸مهر ماه ،جمعی از دستفروشان حاشيه

فوقالعاده برای اعالم انحالل کارخانه صنايع فلزی اشاره

اين گزارش وی افزود؛ از امروز شنبه حدود  ۰۶نفر از

پياده روهای شهرسنند در اعتراض به آنچه تغييردرساعات

دارد ،نصب شده است .کارگران صنايع فلزی ايران روز سه

همکاران رسمی آنها که در آستانه بازنشستگی قرار دارند

کارشان از سوی شهرداری میخوانند ،مقابل ساختمان

شنبه  ۲۸مهر ماه ،نيزدراعتراض به بالتکليفی دروضعيت

به کار سابق خود بازگشتهاند اما در عمل حدود  ٣۰۶کارگر

شهرداری اين شهرتجمع کردند .بر اساس اين گزارش؛ در

شغليشان به اجتماع خود درمقابل درب ورودی کارخانه

پيمانی اين واحد معدنی همچنان به اعتراض صنفی

اين تجمع اعتراضی بيش از  ٣۶۶دستفروشی که هر روز در

ادامه دادند .بر اساس اين گزارش؛ تجمع اعتراضی صبح

روزهای گذشته خود ادامه می دهند .وی همچنين تأکيد

حاشيه پياده روهای خيابانهای اصلی شهرسنند بساط

امروز با حضورحدود  ۰۶کارگری که به دليل دارای زير

کرد؛ مديران پيمانکار در پاسخ به اعتراض کارگران مدعی

پهن میکنند ،حضورداشتند .يکی از کارگران دستفروش در

بيست سال سابقه داشتن درحال حاضرمشمول هيچ فرصت

هستند که منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق کارگران

توضيح اين مسئله گفت؛ به تازگی شهرداری سنند

بازنشستگی نميشوند برپا شده است .تجمع کنندگان ،امروز

را در اختيار ندارند.

ساعات کاردستفروشان را که صبح ها از ساعت  ١١تا ۲

منتظرند تا کارفرما پس از اتمام جلسه خود با مسئوالن

بعد از ظهر و عصرها از ساعت  ۰تا  ۷عصر بود ،به ساعت

فرمانداری وضعيت شغلی آن وکارخانه را مشخص کند.

پنجشنبه و جمعه ،از ابتدای هفته گذشته (چهارم مهر ماه)

 1۴۵کارگر نساجی پارسیلون استان
لرستان ،در تهران تجمع اعتراضی بر پا

 ١تا  ۲ظهر و  ۷تا  ۸شب تغيير داده است ،که به دليل نبود
مشتری در اين ساعت امکان فروش محصوالت مان وجود
ندارد.

تجمع کارگران معدن طزره دراعتراض به
نحوه واگذاری مالکیت اراضی معدن!

داشتند!
صبح روز يکشنبه  ١۹مهر ماه ،حدود  ١۶۰نفر از کارگران

تجمع اعتراضی  3۴۴کارگر کارخانه

نساجی پارسيلون استان لرستان در اعتراض به اينکه ديگر

صنایع فلزی؛ به خاطر بسته شدن در های

مشمول قانون بازنشستگی سخت و زيان آور نيستند ،در
مقابل سازمان تامين اجتماعی در تهران تجمع

این مجموعه صنعتی به روی کارگران!

کردند.کارگران معترض ميگويند؛ سازمان تامين اجتماعی
حاضر نيست مدت پرداخت شدن بيمه بيکاری را جزء
سوابق سخت و زيان آور حساب کند .بر اساس اين

صبح روز چهارشنبه  ۲۹مهر ماه ،جمعی از کارگران معدن

گزارش؛ در سال  ۸۰مديريت وقت نساجی پارسيلون به

طزره در استان سمنان ،با برپايی تجمعی درمحوطه کار

دليل مشکالت اقتصادی قصد تعطيلی کارخانه را داشت بنا

خود ،نسبت به واگذاری غيراصولی بخشی از تاسيسات

بر اين مقرر شد تا بخشی از دستمزدهای کارگران برای

رفاهی وخدماتی اين واحد معدنی به شهرداری شاهرود،

مدتی در حدود يک سال و نيم توسط صندوق بيمه بيکاری
پرداخت شود و پرداخت بخشی ديگر از دستمزدها همچنان
برعهده کارفرما باقی ماند .گزارش به نقل از معترضان می
افزايد؛ حاال با گذشت بيش از  ۰سال از خاتمه يافتن
دورانی که بخشی از دستمزدهايمان از محل صندوق بيمه
بيکاری پرداخت میشد قصد داريم تا بازنشسته شويم اما
سازمان تامين اجتماعی به اين بهانه که دوران ياد شده
جزء سوابق سخت و زيان آورمان محسوب نمیشود با
بازنشستگی ما مخالفت می کند .در پی اين تجمع
اعتراضی نماينده مجلس از خرم آباد در اين تجمع حضور
يافته و وعده رسيدگی در عرض  ١۰روز را داد .بنا بر اين

واکنش نشان دادند .بر اساس اين گزارش ،کارگران می
بر اساس گزارش های منتشر شده  ،ازروزشنبه  ۲۰مهرماه،

گويند؛ مديريت معدن ،آن قسمت از زمينهای اين

 ١و ۲

مجموعه را که در آن خانههای سازمانی کارگران طزره و

دراعتراض به آنچه که بسته شدن درهای ورودی اين

تاسيسات رفاهی و خدماتی متعلق به آنها واقع شده است

مجموعه صنعتی عنوان شده است تجمع کردند .گزارش به

را ،به شهرداری شاهرود واگذارکرده است .اين واحد معدنی

نقل از کارگران ،در  ٣مين روز (دوشنبه  ۲۷مهر ماه)

گفته می شود که از جمعيت  ١۲۶۶نفری کارگران معدن

اعتراض ،می افزايد؛ دست کم  ٣۶۶کارگر اين واحد

طزره دستکم  ۲۶۶کارگر به اتفاق خانواده خود درخانههای

توليدی ازابتدای هفته جاری تاکنون درمحدوده کارخانه

سازمانی مستقر در اين زمينها ساکن هستند .طبق

صنايع فلزی شماره  ،۲که درمحدوده غرب تهران واقع

مقررات هرگونه واگذاری بايد از طريق برگزاری مزايده

است ،تجمع میکنند .ازمدتی پيش کارخانه شماره يک

باشد اما مديريت معدن بدون توجه به الزامات قانونی

تعطيل ومحل کارکارگران آن به کارخانه شماره دو که

اراضی مورد نظر را به شهرداری شاهرود واگذار کرده است.

کارگران کارخانههای صنايع فلزی شماره

زنده باد مبارزۀ مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی ست!

ماهنامه کارگری

۰

مرگ یک کارگر شهرداری بردستان،
در حین کار!

حال حاضر تمامی کارگران با شرايط جديد پيمانکار (اضافه
کاری بدون دريافت مزد) مشغول کار خود هستند .در مورد
تنها کارگر اخراجی که همراه همکاران تعديل شده خود به
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تجمع رانندگان معترض شرکت مخابرات؛
"اگر اعتراض کنیم اخراج می شویم" !

کار سابق بازنگشته است نيز گفته میشود که وی حاضر به
قبول شرايط جديد پيمانکار نشده است .اين کارگران در
عين حال می گويند؛ پس از تجمع صنفی اخيری که در
مقابل ساختمان وزارت ورزش انجام دادند ،تعدادی از
همکاران آنها از سوی مديريت مجموعه ورزشگاه آزادای
به دليل شرکت در اين اجتماع صنفی مورد سرزنش قرار
بر اساس گزارشی از شهر بردستان؛ روز دوشنبه  ١٣مهر

گرفتهاند.

ماه ،يک کارگر جوان  ٣۶سالهِ شهرداری بردستان در حالی

بر اساس گزارشی از شبکه اطالع رسانی "آرمان کرمان"
صبح روز شنبه  ١١مهر ماه ،تعداد زيادی رانندگان معترض

که مشغول جمع آوری زبالهها در خيابان تعاون شهر

کارخانه پارس میلنگ با 3۴۴کارگر

شرکت مخابرات در مقابل استانداری تجمع کرده و

بردستان بود ،بر اثر حرکت دنده عقب خودروی حمل زباله

تعطیل شد!

خواهان رسيدگی به خواست هايشان شدند .خبرنگار اين

شهرداری ،ميان تير برق و خودروی حمل زباله قرار گرفت

به گزارش ايلنا با تعطيلی کارخانه "پارس ميلنگ"

شبکه از معترضين سوال کرده که برای چه اينجا تجمع

و به شدت مجروح شد .با حضور اورژانس ،اين کارگر به

تاکستان که در زمينه توليد انواع ميلنگ خودرو درکيلومتر

کرده ايد؟ "يکی از آنان که بسيار هم دلخور و عصبانی بود

بيمارستان کنگان اعزام شد ،ولی متاسفانه بر اثر شدت

۰جاده تاکستان –قزوين فعاليت میکرد٣۶۶ ،کارگر اين

گفت :من راننده استيجاری مخابرات هستم و اآلن حدود ۰

جراحات و خون ريزی داخلی ،جان خود را از دست داد.

واحد بدون دريافت حقوق دو ماه آخرکارشان بيکار شدند.

ماه است که حقوق عقب افتاده داريم و کسی در اين مورد

گزارش در ادامه می افزايد؛ کارگر جانباخته متاهل و دارای

به گفته کارگران ،کارفرمای اين کارخانه "نداشتن بازار

جوابگو نيست  ،در صورتی که نه اضافه حقوق داريم ،نه

دو فرزند ،اهل روستای لمبدان پايينی شهرستان دير به

فروش" را دليل اين تعطيلی اعالم کرده است.

با صحبت ايشان ديگران نيز اعتراض خود را بيان کردند و

صورت قراردادی در شهرداری بردستان مشغول به کار بود.

سومین روز تجمع اعتراضی

حق اوالد و نه حق مسکن ،تکليف چيست؟"

تجمع دو روزه اعتراضی کارگران مجموعه

گفتند ":باور کنيد هر دو ماه يک بار اين تجمع ايجاد می
شود ما می خواهيم از طرف مسئولين يک جواب دندان

کارگران شهرداری مسجدسلیمان!

ورزشی آزادی مقابل وزارت ورزش!

شکن داشته باشيم اينکه بخواهيم هر دو ماه يکبار اعتراض

روز دوشنبه  ۰مهر ماه ،به دليل عدم توجه مسئوالن

کنيم که نمی شود ،مگر ما آدم نيستيم  ،ما هم داريم

روز دوشنبه  ١٣مهر ماه ،کارگران شهرداری مسجدسليمان

مجموعه ورزشی آزادی ،کارگران شاغل در اين مجموعه

زحمت می کشيم  ،همسر و فرزند داريم بايد علی

در اعتراض به معوقات مزدی خود ،برای سومين روز

برای دومين روز پياپی مقابل وزارت ورزش و جوانان تجمع

الخصوص که اآلن فصل مدرسه است شما بگوييد جواب

متوالی مبادرت به تجمع اعتراضی نمودند .بر اساس اين

اعتراضی برگزار کردند .بر اساس اين گزارش؛ کارگران

گزارش؛ کارگران شهرداری مسجدسليمان در توجيه برپايی

بچه هايمان را چگونه بدهيم ؟" .یکی دیگر از آنان

مجموعه ورزشی آزادی ،نگران تمديد نشدن قراردادشان

اين اقدام اعتراضی اظهار داشتند ،که  ۰ماه دستمزد و حق

می گوید ":ببخشید که نمی توانیم خودمان را

هستند که با ورود پيمانکار جديد مدت آن از يک ماه به

بيمه به آنان پرداخت نشده است .بر اساس اين گزارش،

 ١۰روز کاهش يافته وتاکنون  ١۸نفر از همکاران آنها به

معرفی کنیم چون می دانیم بعد از اعتراض حتما

فرماندار مسجدسليمان ،با تاييد طلب مزدی کارگران

دليل حجمی شدن قراردادهای جديد پيمانکار ،اخرا

شهرداری مسجد سليمان گفته است :کارگران شهرداری با

شدهاند .اين گزارش به نقل از کارگران افزود؛ کارفرمای

وجود اعتراض به مطالبات خود ،نظافت شهر و جمع آوری

جديد خواستهای خودش را به اجبار به کارگران تحميل

زباله را به روال سابق انجام میدهند ،اما گمان میرود در

میکند ،برای مثال در روزهای تعطیل باید در محل

صورت ادامه اين روند ،شهر با مشکل روبه رو شود.

کار حاضر باشیم اما میزان دستمزد مانند

تعدادی را اخراج خواهند کرد و توجیه خواهند
کرد که می خواهیم تعدیل نیرو کنیم .شرکت
مخابرات ما را به عنوان راننده به کار گرفته و حقوق و بيمه
امان را به عنوان کارگری رد می کند ".يکی ديگر عنوان
کرد " :هر کدام از ما  ١۶سال تا  ١۲سال سابقه کار با اين
شرکت را داريم و االآن نزديک  ۲سال است که دچار

روزهای عادی خواهد بود و نه مانند اضافه کاری.

تحمیل شرایط برده وار به کارگران

مشکل شده ايم .وقتی به اداره کار مراجعه می کنيم می

کارگران میگويند :به دنبال دو روز تجمع اعتراضی ،مدير

گويند که شما شرکت خصوصی هستيد و ربطی به ما

مجموعه ورزشی آزادی و سرزنش آنها

کل حوزه وزارتی و مشاور عالی وزير ورزش و جوانان

ندارد .حدود  ١۶۶نفر راننده در کل استان هستند که برای

نشستی با نمايندگان کارگران معترض مجموعه ورزشی

شرکت به صورت استيجاری کار می کنند و ما در کرمان

آزادی داشت و در اين ديدار به آنها قول داد تا بعد از

حدود  ۰۶نفر هستيم ،نه سنوات داريم ،نه عيدی و پاداش

بررسی مطالبات آنها ظرف روزهای آينده نتيجه را اعالم

داريم تا دو ماه پيش هم مشکل تاخيری بيمه داشتيم که با

به خاطر اعتراض صنفی!
روز چهارشنبه  ۸مهر ماه ،در پی تجمع اعتراضی کارگران
معترض ،از مجموع  ١۸کارگر اخرا

شدۀ مجموعه

ورزشگاه آزادی ١۷ ،کارگر به کار سابق خود بازگشتند .و در

کند.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

همين

اعتراضات

رفع

شد".

ماهنامه کارگری

۸

شرکت کیسون و اعتراض کارگران قطار
شهری اهواز به  ۸ماه حقوق معوقه خود !

روز يکشنبه ۲۰مهر ماه ١۰ ،مين روز اعتراض حدود ۰۰۶
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که مرداد ماه امسال در اين واحد صنعتی اتفاق افتاد،

شنبه  ١۰مهر ماه ،اعتراض کارگران پتروشيمی فارابی

دستکم تعداد  ۰نفر از کارگران معترض توسط کارفرما،

مستقر در بندر امام ،برای رسيدن به خواستههای خود ،به

اخرا شدهاند .گزارش می افزايد؛ مرداد ماه امسال نزديک

روز دوم کشيده شد .بر اساس اين گزارش؛ کارگران

به  ۰۶۶نفر از کارگران مجتمع مس سرچشمه با تجمع در

رسمی و قراردادی پتروشيمی فارابی که جهت پيگيری

مقابل درب ورودی اين مجتمع خواستار مذاکره با کارفرما

مطالبات خود از روز گذشته با خودداری از خوردن غذا در

در مورد چگونگی افزايش مزايای مزدی خود شدند و در

کارخانه ،اعتراض خود را آغاز کرده بودند ،امروز نيز به اين

نهايت جلسه مذکور در صبح روز يکم شهريور ماه ،برگزار

اعتراض ادامه دادند .عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل،

شد که آنهم بدون رسيدن به نتيجه مشخصی خاتمه يافت.

عدم اضافه کردن  ٣۶درصدی حقوق و عدم پرداخت حق

از آن زمان تاکنون قراردادهای کاری حدود پنج نفر از

اورهال (تعميرات اساسی) مطالبات اين کارگران است.

همکاران آنها توسط کارفرما لغو و آنها اخرا شدهاند.

اخراج  1۴۰کارگر قرار دادی کارخانه

نفر از کارگران پيمانی قطار شهری اهواز در شرايطی آغاز
شد که اين کارگران از روز جمعه  ١۶مهر ماه ،در اعتراض

سه ماه دستمزد کارگران کارخانه نساجی

به عدم دريافت حقوق ،فعاليت شغلی خود را متوقف

الگانت سمنان ،پرداخت نشده است!

کردهاند .کارگران معترض میگويند؛ در حال حاضر اگر
بدحسابی کارفرما ادامه يابد با احتساب دستمزد مهرماه
حجم معوقات مزدی آنها به  ۸ماه میرسد .کارفرما به
بهانه کمبود منابع مالی در اين مدت بصورت علیالحساب
هر ماه به هريک از کارگران مبلغی در حدود  ۲۶۶تا ٣۶۶
هزار تومان پرداخت کرده است .به گفته کارگران معترض؛
کارفرمای شرکت پيمانکاری کيسون در پاسخ به اعتراض
کارگران مدعی است منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق
کارگران در اختيار ندارد .اعتراض صنفی کارگران پيمانی
قطار شهری اهواز روز دوشنبه  ۲۷مهر ماه ،وارد ١۷مين
روز خود شد .بر اساس گزارشی ،به نقل از مديرعامل قطار
شهری اهواز ،آمده است؛ ما به اداره کار اعالم کردهايم که
بخشهايی از صورت وضعيت مربوط به ماههای مرداد و

شیشه آبگینه در شهر صنعتی البرز!

روز يکشنبه  ۰مهر ماه ،کارگران کارخانه الگانت سمنان از
تعويق سه ماه حقوقشان خبر داده و اعالم داشتند؛ حدود
 ٣۶۶کارگر اين کارخانه که در زمينه توليد انواع پارچههای
پردهای فعاليت دارد ،هر ماه حقوقشان با تاخير پرداخت
میشود .همچنين هنوز عيدی و پاداش سال ۹٣به کارگران
پرداخت نشده است .در بخش ديگری از اين گزارش آمده
است که؛ کارخانه الگانت که با سرمايه گذاری مشترک دو
کشور ايران و ترکيه در شهر سمنان احداث شده ،در زمينه

صبح روز چهارشنبه يکم مهر ماه ١۶۰ ،کارگر قرار دادی

توليد انواع پارچههای پردهای فعاليت توليدی دارد .اين

کارخانه شيشه آبگينه در شهر صنعتی البرز ،پس از

واحد ساالنه دو ميليون مترمربع پارچه پردهای آشپزخانه،

بازگشت از حدود  ١۶روز مرخصی اجباری ،توسط کارفرما،

پذيرايی ،نشيمن و اتاقهای کودک توليد میکند که بخش

به دليل "عدم نياز کارفرما به کار آنان" اخرا شدند .بر

عمده اين محصوالت را به کشورهای ترکيه ،قزاقستان،

اساس اين گزارش ،کارگران که هنوز بابت معوقات مزدی

ازبکستان و روسيه صادر میکند.

از کارفرما طلبکارند ،گفتند؛ صبح امروز بعد از اتمام

شهريور را به شرکت پيمانکاری کيسون بايد بپردازيم اما

مرخصی اجباری برای ادامه کار به کارخانه مراجعه کرديم

چون اين شرکت به تعهدات خود مبنی بر پرداخت مزد به

اما انتظامات کارخانه از ورود ما به کارخانه جلوگيری کرد.

کارگرانش عمل نمیکند طبق ماده سيزده قانون کار در
مقام کارفرمای اصلی میتوانيم مطالبات کارگران را از
محل طلب پيمانکار پرداخت کنيم .در همين خصوص از
شرکت پيمانکاری کيسون ليست کارگران را برای پرداخت
معوقات مزدی طلب کرديم اما ليستی که به ما داده شد
تعداد کارگران باالی  ١۶۶۶کارگر بود که در عمل شمار
آنها به مراتب بيشتر از کارگرانی بود که هم اکنون در
پروژه قطار شهری کار میکنند.

کارگران پتروشیمی فارابی با نخوردن

گزارش در ادامه می افزايد؛ از مجموع  ١۶۰کارگر اخراجی

ناهار کارخانه ،اعتراض صنفی خود را

مجموعه شيشه آبگينه تعداد  ۰۸نفرشان در واحد کريستال

به نمایش گذاردند !

شاغل بوده اند که اين تعداد کارگر نيز همانند کارگران

بر اساس گزارش يکی از کارگران معترض؛ کارگران
پتروشيمی فارابی ظهر روز دوشنبه  ١٣مهر ماه؛

با

نخوردن غذايی که توسط کارفرما در محل کار توزيع

شيشه حدود  ۰ماه مزد معوقه طلب دارند .علت اخرا اين
گروه از کارگران که دستکم تا  ١۰سال سابقه کار
داشتهاند ،اتمام قرارداد کار عنوان شده است.

میشود ،اعتراض خود را به اجرا نشدن طرح
طبقهبندی مشاغل اعالم کردند .معترضان نزديک به

اخراج  1۴۴کارگرِ کارخانه

 ١۶۶نفر از کارگرانی هستند که بصورت رسمی و قراردادی

حدید مبتکرانِ پاکدشت!

در بخش بارگيری پتروشيمی فارابی کار میکنند .در اين

کارگران دست کم  ۵نفر از کارگران این

روز چهارشنبه  ۸مهر ماه ،کارگران کارخانه حديد مبتکران

گزارش همچنين آمده است؛ دليل اين اعتراض به اجرا

پاکدشت اعالم کردند که کارفرمای کارخانه به بهانه

مجتمع را اخراج کرد!

درنيامدن طرح طبقهبندی مشاغل است که باعث شده تا

مشکالت مالی ۰۶۶ ،کارگر خود را اخرا نموده است .بر

دستمزد اين کارگران در مقايسه با کارگران ديگر

اساس اين گزارش؛ کارخانه حديد مبتکران توليد کننده

مجتمعهای پتروشيمی تا  ٣۶درصد کاهش يابد .روز سه

انواع صندلی خودرو به دليل کاهش سفارشات از جانب

کارفرمای مس سرچشمه ،در پی اعتراضات

بر اساس گزارش کارگران مجتمع مس سرچشمه کرمان به
روز دوشنبه  ۰مهر ماه ،در پی اعتراضات صنفی کارگران

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

ماهنامه کارگری
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کارخانههای خودرو سازی دچار مشکالت مالی شده است.
کارگران اخراجی حديد مبتکران دست کم بين  ۲تا ١۶

افزایش فقر در میان زنان!
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مطرح کرديم و موفق به ترخيص وی از بيمارستان
شديم ".نامبرده در ادامه صحبت های خود گفت که  ":در

سال سابقه کار داشتند و تا پيش از خاتمه قرارداد به عنوان

پی حل مشکل اين بيمار مشاهده کرديم بيماران ديگری

بخشی از  ۸۶۶کارگر شاغل در اين واحد توليدی مشغول

نيز هستند که دارای شرايط آن بانوی سالخوردهاند؛ بهطور

به کار بودند .در خاتمه گزارش قيدشده که گروه صنعتی

نمونه کودکی را بهدلیل ناتوانی در پرداخت

حديد مبتکران در سال  ١٣۰۰در شرق تهران تاسيس شد و

هزینههای بیمارستان  ۰۱۱روز به گرو گرفتند که

اکنون از بزرگترين شرکتهای توليدکننده صندلی

با توجه به آغاز سال تحصيلی وی از رفتن به مدرسه

خودروهای ساخت داخل بشمار میرود.

بازمانده بود که با دخالت معاون فرماندار اين مسئله را حل

سازمان جهانی کار :روزانه  ۰هزار و 1۴۴
کارگر در سراسر جهان جان می دهند!

معاون حمايت و سالمت خانواده "کميته امداد امام

کرديم ".ايلنا به دنبال در اين خبر با مسئول بازرسی و

خمينی" گفت :سن زنان سرپرست خانوار کاهش يافته

ارزيابیعملکرد بيمارستان نيز تماس گرفته و نظر وی را در

است و شمار زنان فقیری که برای دریافت

اين زمينه جوطا شده است .نامبرده در اين زمينه اظهار

خدمات حمایتی به این نهاد مراجعه می کنند،

کرده که" :تخلفات مکرر سه نفر از کارگران اين بيمارستان

هرسال در حال افزایش است .بر اساس گزارش اين

در سالهای متمادی؛ دليل تبعيد آنان به شهرهای حوزه

نهاد جمهوری اسالمی از ميان خانواده هائی که از اين
کميته کمک دريافت می کنند يک ميليون و  ۰۹هزار
خانواده زن سرپرست می باشند .در اين گزارش همچنين
تاکيد شده که :در زمان حاضر  ۰۰درصد مددجويان،

بيمارستان به آنان ابالغ شده و بيمارستان هيچ بيماری را

 ۰۷درصد مددجويان زن و  ۰٣درصد مرد هستند.

جانی ناشی از حوادث و بيماری های شغلی در جهان،
حدود  ۲ميليون و  ٣۰۶هزار نفر در سال است که از اين

به گرو نگرفته است ".وی در خصوص مصاديق اين
تخلفات مکرر گفت" :اين افراد ساليان پيش قبل از آنکه
اين بيمارستان زيرمجموعه دانشکده علوم پزشکی شود ،با

به گزارش روز سهشنبه  ١۰مهر ماهِ خبرگزاری مهر،
کار اعالم کرد؛ طبق آمار سازمان جهانی کار ،ميزان تلفات

گفت":حکم قطعی تبعيد سه نفر از کارگران بيمارستان
خاتماالنبياء طی ابالغ مصاديق تخلفاتشان به رئيس

روستايی و  ۰۰درصد در شهر سکونت دارند ؛ ضمن اينکه

سرپرست مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی وزارت

دانشگاه علوم پزشکی ايرانشهر بوده است" .و در ادامه

تبعید سه نفر از کارکنان بیمارستان
خاتماالنبیاء ،به دلیل حمایت از بیمارانی

با خواهی يک وجهه و نقابی از دلسوزی برای خودشان
ايجاد کردند و از سوی ديگر از اجرای وظايف اصلیشان در
بيمارستان بازماندند!".

که به گروگان گرفته شده بودند!
تائید افزایش فقیران جهان از سوی بانک

تعداد  ٣١۷هزار نفر در اثر حوادث ناشی کار و بيش از دو
ميليون نفر نيز به دليل انواع بيماری های شغلی ،جان خود

جهانی با شاخص های جدید!

را از دست می دهند .وی ادامه داد؛ اين آمار برابر با مرگ

به گزارش خبرگزاری فارس بانک جهانی پس از  ۲۰سال

روزانه  ۰هزار و  ۰۶۶کارگر در سراسر جهان است.

خط درآمدی فقر را تغيير داد .بانک جهانی از سال
 ۰99۱خط فقر را درآمد کمتر از  ۰2۱۵دالر در

شهرداری کرمانشاه کارگران را اخراج و

محاسبه می کرد اما امسال این بانک در آمد

از آنها می خواهد "افتخاری" کار کنند!

کمتر از  ۰29دالر در روز را به عنوان خط فقر

کارگر ستادی و فنی که در فرهنگسرای "آيت اهلل

به گزارش ايلنا سه نفر از کارکنان بيمارستان خاتماالنبياء

اعالم کرده است .با توجه به اين شاخص ،شرق

شهرستان ايرانشهر در استان سيستانوبلوچستان به

نجومی" شهرداری مرکز کرمانشاه مشغول کار بودهاند را از

آسیا شاهد بيشترين افزايش در تعداد فقرا خواهد بود به

شهرستان نيکشهرتبعيد گشته و بنا به گفته خودشان حکم

کار اخرا نمود.به گزارش يکی از کارگران اخرا شده

گونه ای که بر اساس پيش بينی ها تعداد فقرا در

تبعيد آنها در چهاردهم مهر ماه به آنها ابالغ شده است.

کشورهای اين منطقه از  ١۰۷ميليون به  ۲۹٣ميليون نفر

کارگران احراجی سابقه چندین ساله کار در

يکی از اين تبعيدشدگان علت این امر را حمایت از

افزايش خواهد يافت و حدودا دو برابر خواهد شد .در

شهرداری کرمانشاه را دارند .اين کارگر تاکيد کرد:

بیماران به گرو گرفته شده این بیمارستان اعالم

در اين رابطه با شهردار کرمانشاه ،صحبت کرديم اما به ما

کشورهای آمریکای التین نيز تعداد فقرا با افزايش ۲۰

کرد و در تشريح اين موضوع به خبرنگار ايلنا گفت" :در

گفته شد شهرداری بودجه پرداخت دستمزدمان را ندارد اما

درصدی از  ٣۷ميليون نفر فعلی به  ۰۰ميليون نفر خواهد

تابستان سال جاری بانوی سالخوردهای بهدليل نداشتن

اگر دلمان بخواهد میتوانيم به صورت افتخاری کار

رسيد .بر اساس اين خط فقر جديد ،تعداد فقرای کشورهای

توان مالی موفق به تسويه حساب هزينههای درمانش نشد

جنوب آسيا نيز به  ۰۶۷ميليون نفر افزايش خواهد يافت.

کنیم!

و مسئوالن بيمارستان وی را به گرو گرفتند؛ با مشاهده

شهردار کرمانشاه با تکيه بر عدم بودجه کافی بيش از ٣۶

اين موضوع مسئله را با فرماندار و اعضای شورای شهر

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!

1۴
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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 آسیب جسمی وارد می آورد،
آن هم آسیبی که به مرگ وی بیانجامد ،این را ما قتل غیر عمد
می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب
وارده به مرگ طرف مقابل منجر خواهد شد ،آنگاه عمل او را
قتل عمد می نامیم .هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان

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 غیر طبیعی می افتند ،مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال
خشونت که مرگ در اثر شلیک گلوله و یا به ضرب شمشیر ،وقتی
جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حیات محروم ساخته و
آنها را در شرایطی قرار می دهد که در آن قادر به زندگی

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

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

چریکهای فدائی خلق ایران

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

(فردریک انگلس "وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")

بر قرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر!

