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 :سرسخن

و "امید"تعرض جدید دولت 

 به دستمزد "اعتدال"

 !کارگران
دولت روحانی در تدارک يورش جديدی به دستمزد 

به  گذاران هسرمايتحت پوشش تشويق . کارگران می باشد
ريزی در پيشنويس  سازمان مديريت و برنامهی، گذار هسرماي

ه است که پيشنهاد کرد( 5933-5931) اليحه ششم توسعه
واردان به بازار کار در ايران  ها برای تازه سطح دستمزد

که از سوی  بر اساس اين پيشنهاد .کاهش پيدا کند
نيز منعکس گشته، قرار  خبرگزاری های جمهوری اسالمی

درصدِ  ٧1سال به ميزان  ٩3است حداقل مزد کارگران زير 
همچنين . حداقل مزد مصوب شورای عالی کار تعيين شود

سال نيز از شمول قانون  ٩3آموختگان دانشگاهی زير  نشدا
بنا به ادعای طراحان اين پيشنهاد قصد . شوند کار خارج می

ترغيب کارفرمايان و کارآفرينان "آنها از ارائه چنين طرحی 
بخش خصوصی و تعاونی به جذب نيروی کار بيکار جوان 

 يافته و با هدف کمک به  به ويژه در مناطق کمتر توسعه
 .می باشد "های اقتصادی کاهش هزينه نيروی کار بنگاه

ای که در اين طرح ضدکارگری جلب توجه  هنخستين نکت
 "کاهش هزينه"می کند تالش دولت روحانی برای 

ران از طريق تعرض وحشيانه تر به حيات و دا هسرماي
چنين طرحی در . هستی کارگران تحت ستم ايران است

ت قانونی هر چه بيشتر برای واقع به معنی ايجاد تسهيال
مفت خور و استثمارگری ست  راندا هکارفرمايان و سرماي

که حتی همين امروز بدون وجود طرح جديد ثروت های 
نجومی خود را از مکيدن شيره جان کارگران تامين می 

در نتيجه روشن است که ادعای کمک به جذب . کنند
ی کردن تنها پوششی برای مخف "نيروی کار بيکار جوان"

نيروی "دالئل واقعی طرح اين پيشنهاد و فريب کارگران و 
هر کسی با نگاهی به اوضاع و . می باشد "کار بيکار جوان

احوال حاکم بر اقتصاد کشور به راحتی متوجه می شود که 
که البته  – مراکز توليدی نه به دليل مزد باالی کارگران

بلکه -ی پردازنددر خيلی از موارد ماه ها کارفرماها آنرا نم
 2ادامه در صفحه                                    

در پی تجمع اعتراضی کارگران، کارفرما 

 !دملزم به پرداخت مطالبات آنها گردی

دی ماه، جمعی از کارگران شاغل  ٩۲صبح روز شنبه 

نساجی قائم شهر در مازندران در اعتراض به پرداخت 

ل ساختمان فرمانداری قائم نشدن مطالبات مزدی خود مقاب

در هفته قبل از : بر اساس اين گزارش. شهر تجمع کردند

ن حرکت هم آنها تجمع مشابهی را در مقابل فرمانداری يا

قائم شهر برگزار کرده بودند اما پس از تجمع امروز 

های آنها  مسئوالن اداری استان برای بررسی خواسته

در محل فرمانداری در جلسه امروز که . تشکيل جلسه دادند

قائم شهر برگزار شده است معاون سياسی استانداری 

مازندران، فرماندار قائم شهر، دو نفر از نمايند گان مجلس 

کارگران حضور داشتند و  به همراه نمايندگانی از کارفرما و

در نتيجه کارفرما مکلف شد که تا پايان هفته جاری معادل 

. را پرداخت کند يک ماه از مطالبات مزدی کارگران

که ب کردند يصوتهمچنين اعضای حاضر در جلسه امروز 

به ازای پرداخت يک و نيم ميليارد تومان کمک مالی که 

های استانداری مازندران صورت بگيرد  قرار است با پيگيری

کارگر اين کارخانه را  ۰۴۴ای  همه مطالبات مزدی و بيمه

 .بهمن ماه پرداخت شود ٩1تا روز يکشنبه 

 

عسلویه در  ۹۱اعتصاب چهارصد کارگر فاز 

 !اعتراض به معوقات مزدی خود

عسلويه روز  53نفر از کارگران پيمانکاری فاز  ۰۴۴حدود 

ماه مطالبات  ۰دی ماه در اعتراض به حدود  5۲چهارشنبه 

مزدی معوقه، دست از کار کشيدند و در محوطه کارگاه 

معلوم اين بر مبنای اين گزارش از قرار . تجمع کردند

های پيمانکاری دست  کارگران طرف قرارداد با شرکت"

که شرايط بسيار وحشيانه ای را به  "سوم و چهارم هستند

کارگران تحميل کرده و حتی مزد آنها را پرداخت نکرده 

 .اند

، کارگر مبارز در باره زندگی

 !کاک احمد

  
 (کاک احمد) اکبر حسین خانی شهید

گر رنجديده ای بود که در سال شهيد اکبر حسينخانی کار

در روستای گنجان از توابع شهرستان بافت متولد  59۰۴

 ها کار کرد، رنج ها اباو در دوران کودکی در مزارع ارب. شد

مدتی به مدرسه رفت و اندکی سواد . ديد ها کشيد و محنت

آموخت ولی فقر شديد خانواده امکان ادامه تحصيل به او 

ای تأمين معاش خود و خانواده به بزرگتر که شد بر. نداد

عنوان کارگر روزمزد در اينجا و آنجا به کار پرداخت و در 

جريان همين کارها بود که همه جا ستم و استثمار را با 

پوست و گوشت خود لمس و تجربه کرد و اجحاف و 

 .زورگوئی کارفرمايان را به عينه ديد

اکبر  1٧ – 1۲انقالب در سال های يری گ اوجبا 

حسينخانی به صحنه مبارزه سياسی کشانده شد و با شور و 

در اين . شوق فراوان در صف انقالب به فعاليت پرداخت

سال بيشتر نداشت اما در جريان انقالب،  5۲زمان او 

آنقدر رشد کرد که مسببين زندگی ش ا  یآگاهی انقالب

تن از  ها و ميليونش ا  خود و خانوادهر اب تفالک

کارگر مبارز اکبر حسينخانی با . بشناسدرا  يشها هموطن

استقرار جمهوری اسالمی به مبارزه عليه اين رژيم 

سازشکارانه  های تسياسبرخاست و با اينکه مخالف 

سازمان مجاهدين در مماشات با جمهوری اسالمی بود اما 

پراتيک مبارزاتی اين سازمان عليه جمهوری اسالمی پس 

او   .درون اين سازمان کشانداو را به   ۲۴خرداد سال  9۴از 

 در رابطه با همين سازمان به کردستان  ۲٩در اواخر سال 

   3 در صفحه ادامه                                                  
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!مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

  

 ۹از صفحه  ..."امید"تعرض جدید دولت 

ری دا هبه دليل رکود رو به رشد اقتصاد بحران زده سرماي

خارج می شوند و يا در بسياری موارد است که از دور توليد 

به منظور کسب سود بيشتر تعطيل و  راندا هتوسط سرماي

زمين و ابزار توليد آن فروخته شده و در کارهای تجاری 

از سوی ديگر اگر در نظر . ديگر به کار گرفته می شوند

بگيريم که به گزارش وزارت کار، سهم دستمزد در کل 

درصد در  1۳٧به  ٧۲در سال درصد  59۳٩هزينه توليد از 

کاهش پيدا کرده است، آنگاه از ورای همين آمار  3۴سال 

می توان متوجه شد که طرح کاهش دستمزد کارگران تازه 

کار بر خالف ادعای دست اندرکاران دولت روحانی به اين 

خاطر نيست که گويا سهم دستمزد در هزينه توليد باالست 

وحشيانه تر طبقه حاکم بلکه موضوع بر سر تعرض باز هم 

به دسترنج و معاش و سفره محقر طبقه 

کارگر ايران می باشد و اين طرح ابعاد اين 

اگر  .هويدا می سازد أتعرض را بخش

سودجو در پناه حمايت دولت  راندا هسرماي

با  های مدافع خود ديروز در تالش بودند

 "استاد و شاگردی"طرح هائی همانند 

 بکشند امروز می دستمزد کارگران را باال

حقوق کارگران جوان را به  أخواهند قانون

درصد حداقل مزد مصوب  ٧1ميزان 

شورای عالی کار تعيين نمايند؛ امری که 

با توجه به ترکيب جوان جمعيت کارگری 

درصدی دستمزد  ٩1معنايش کاهش  

. اکثريت بزرگی از کارگران می باشد

چنين تعرضی به حقوق کارگران ايران 

م شود بدون شک با أا موفقيت تواگر ب

مواجه خواهد  "کارآفرينان"دعای خير 

اگر خوب توجه کنيم می بينيم که در شرايطی که . شد

کارفرمايان عمال و به مثابه امری رايج از پرداخت سر موعد 

دستمزد کارگران خودداری می کنند و يا با اخراج آنها 

اال می بدون تصفيه حساب قطعی، دستمزد کارگران را ب

که در تبليغات -کشند هواداران دو آتشه سرمايه داران 

به اين  -اطالق می شوند "کارآفرينان"جمهوری اسالمی 

حد از استثمار و ستمی که به کارگران روا می شود نيز 

راضی نبوده و با عنوان باال بودن دستمزدها بيشرمانه با 

يا طرح های گوناگون می کوشند قانوناً کارگر ارزان و 

در واقع . مجانی برای بورژوازی حريص حاکم تدارک ببينند

با طرح فوق، کارگزاران بورژوازی ايران در تدارک تشکيل 

ارتشی از کارگران ارزان و حتی مجانی برای اربابان  ِ قانونی

سال  خود هستند؛ و اين امر در حالی است که در چهار

 افزايشعدم به علت  3۰تا  3۴ گذشته يعنی از سال

دستمزد به نسبت نرخ رسمی تورم و عدم توجه به هزينه 

تا آنجا  ،واقعی سبد معيشت يک خانواده چهارنفره کارگری

 .که توانسته اند به سفره محقر کارگران دستبرد زده اند

د که نترفندهای ضدکارگری اخير در شرايطی رخ می ده

 ۲۴به گزارش وزارت کار دولت ضدکارگری روحانی حداقل 

های  کمتر از حداقل 3٩ز کارگران ايرانی در سال درصد ا

کردند و اين  قانونی مصوب وزارت کار حقوق دريافت می

بدتر هم شده است و در واقعيت  3۰ و 39 امر در سالهای

بخش بزرگی از اين کارگران گاه تا يک پنجم حداقل 

 "اعتماد"دستمزد حقوق می گيرند؛ و به گزارش نشريه 

يک ساعت کار در هفته دستمزدی  کارگران ايران برای

که نرخ دستمزد  حالی کنند در دالر دريافت می 5٩۳5بالغ بر 

. دالر برای هر ساعت است 1در بيشتر کشورها بيش از 

  مقايسه دستمزد يک ساعت کار در هفته کارگر ايرانی با

ه دستمزد ساعتی کارگران در کشور های ديگر خود ب

خبر می دهد که روشنی از آن شرايط نکبت باری 

بورژوازی دندان گرد ايران برای کارگران ما شکل داده 

با همه اين اوضاع همانطور که گفته شد باز هم . است

کارگزاران سرمايه داری در تالش اند تا اين چندرغاز را هم 

ترغيب کارفرمايان و کارآفرينان بخش خصوصی "به بهانه 

. متر کنندک "و تعاونی به جذب نيروی کار بيکار جوان

ادعايی که در تقابل با واقعيت قرار دارد و اولين نتايج 

محتوم مرگبار آن غرق شدن حيات و هستی تعداد بيشتری 

از کارگران زحمتکش به مرداب خط فقر و در نتيجه 

گسترش گرسنگی و بی خانمانی و کارتن خوابی و فحشاء 

 .خواهد بود... و 

نهاد قرار است بر اساس بخش ديگری از مفاد اين پيش

سال نيز از شمول قانون  ٩3آموختگان دانشگاهی زير  دانش

يعنی همان حداقل های موجود در قانون . کار خارج گردند

با خيال راحت  "کارآفرينان"کار هم شامل آنها نشود تا 

تری قادر شوند شيره جان آنها را کشيده و به ديگ 

های  البته خارج کردن بخش. کيميائی سرمايه بريزند

مختلف نيروی کار از شمول قانون کار يکی از ترفندهائی 

در . است که از زمان دولت خاتمی وسيعا به کار گرفته شد

يعنی سرمايه  برای حفظ منافع طبقه حاکمدوره خاتمی 

داران، يک روز کارگاه های زير پنج کارگر را از شمول 

از قانون کار خارج کردند و روز بعد با ربودن نام کارگر 

کارگران قاليباف مشموليت آنها در قانون کار را اساساً 

يک روز با قراردادهای موقت، امنيت شغلی . حذف کردند

کارگران را پايمال منافع کارآفرينان 

کردند و روز بعد شرکت های 

پيمانکاری را به جان کارگران 

ترفندهائی همچنان  چنين. انداختند

د همچنان که امروز هم نادامه دار

روحانی در  "اعتدال"و  "اميد"ولت د

تداوم سياستهای ضدکارگری و خانه 

خراب کن سلف خود يعنی دولت 

اصالحات خاتمی در همين مسير 

مشغول سازماندهی جنايات خاموش 

هر چه بيشتری ست و به عنوان يک 

نمونه اخير در تالش است تا همه 

 ٩3آموختگان دانشگاهی زير   دانش

کار خارج  سال را از شمول قانون

کنند تا سرمايه داران با آرامش خيال 

 .دسترج آنها را چپاول نمايند

اساساً نظام سرمايه داری چنان شکل 

گرفته که چپاول دسترنج کارگران ذاتی آنست و بدون 

در نظام کار . استثمار کارگران امکان بقا و حيات ندارد

مزدوری به قول انديشمند طبقه کارگر، کارل مارکس 

دی که به کارگر پرداخت می شود ارزش و يا بهای دستمز

کارگر مزدور فقط تا جائی "کار وی نمی باشد چرا که 

، کار کند برای زندگی کردناجازه دارد برای معيشت خود، 

 "که مدت معينی نير برای سرمايه دار به رايگان کار کند

اين مدت رايگان در واقع همان ارزش ( نقد برنامه گوتا)

. توليد می کند دار سرمايهاست که کارگر برای اضافه ای 

روشن است که هر چه کارگر متشکل تر باشد و قدرت 

چانه زنی اش بيشتر و باالخره هرچه توازن قوا در مبارزه 

يعنی چپاولگران ارزش اضافه -ان دار سرمايهکارگران با 

    برای کارگران مناسب تر باشد -توليد شده از سوی آنها

شی از ارت ِ در واقع با طرح فوق، کارگزاران بورژوازی ايران در تدارک تشکیل قانونی

کارگران ارزان و حتی مجانی برای اربابان خود هستند؛ و اين امر در حالی است که در 

افزايش دستمزد به نسبت نرخ عدم به علت  ۰۹تا  ۰۹ سال گذشته يعنی از سال چهار

 ،رسمی تورم و عدم توجه به هزينه واقعی سبد معیشت يک خانواده چهارنفره کارگری

ترفندهای ضدکارگری  .سفره محقر کارگران دستبرد زده اند تا آنجا که توانسته اند به

د که به گزارش وزارت کار دولت ضدکارگری روحانی ناخیر در شرايطی رخ می ده

های قانونی مصوب  کمتر از حداقل ۰۹درصد از کارگران ايرانی در سال  ۰۹حداقل 

ر هم شده است بدت ۰۹ و ۰۹ کردند و اين امر در سالهای وزارت کار حقوق دريافت می

و در واقعیت بخش بزرگی از اين کارگران گاه تا يک پنجم حداقل دستمزد حقوق می 

کارگران ايران برای يک ساعت کار در هفته  "اعتماد"گیرند؛ و به گزارش نشريه 

که نرخ دستمزد در بیشتر کشورها  حالی کنند در دالر دريافت می ۲۹/۲دستمزدی بالغ بر 

مقايسه دستمزد يک ساعت کار در هفته کارگر . هر ساعت استدالر برای  ۵بیش از 

روشنی از آن شرايط ه ايرانی با دستمزد ساعتی کارگران در کشور های ديگر خود ب

نکبت باری خبر می دهد که بورژوازی دندان گرد ايران برای کارگران ما شکل داده 

عداد بیشتری از و اولین نتايج محتوم مرگبار آن غرق شدن حیات و هستی ت. است

کارگران زحمتکش به مرداب خط فقر و در نتیجه گسترش گرسنگی و بی خانمانی و 

 .خواهد بود... کارتن خوابی و فحشاء و 
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!چارۀ رنجبران، وحدت و تشکیالت است

  
وانند با کم کردن ساعت کار و باال بردن دستمزد آنها می ت 

و کال بهبود شرايط کار امکان چپاول کمتری به 

اما در ايران و زير سلطه سرنيزه رژيم . ان بدهنددار سرمايه

دار و شکنجه جمهوری اسالمی که هر گونه تشکل 

قدرت چانه زنی  ،کارگری وحشيانه سرکوب می شود

ين واقعيت به خصوص در کارگران بسيار پائين است و ا

شرايط رکود و رشد روز مره صفوف ارتش ذخيره کار پائين 

به همين خاطر هم هست که بورژوازی . تر هم آمده است

ايران بيشرمانه هر روز به شگرد جديدی برای به يغما بردن 

دسترنج کارگران متوسل می شود که پيشنهاد اخير 

ازه ترين اين يکی از ت "ريزی سازمان مديريت و برنامه"

 .ترفندها می باشد

واقعيات فوق همگی نشان می دهند که تا نظام 

ی پابرجاست و تا رژيم های ديکتاتوری همچون دار سرمايه

جمهوری اسالمی جهت دفاع از اين نظام بر سر قدرت اند 

ان به شکلی برای تصاحب دار سرمايهروزی نخواهد بود که 

به . خيز برندارندبخش بزرگتری از نيروی کار کارگران 

کارگران را به  ،همين دليل هم هست که خود زندگی

برخاستن برای نابودی تماميت اين نظام و همه رژيم های 

تنها بر بستر ويرانه های به جا . حافظش فرا می خواند

مانده از اين نظام است که طبقه کارگر می تواند آينده 

بنيان  روشن و تابناک خود يعنی جامعه سوسياليستی را

 .گذارد

 

 ۹از صفحه        ...کارگر مبارز در باره زندگی

رفت و در چندين عمليات مسلحانه عليه مزدوران ضدخلقی 

جمهوری اسالمی فعاالنه شرکت نمود و به خاطر 

زنهای ماهر مجاهدين "جی.بی.آر"به يکی از  يشها تقابلي

تحوالت درون سازمان  59۲9اما در سال . تبديل شد

ناميدند،  "انقالب ايدئولوژيک"که خود آن را مجاهدين 

اين کارگر مبارز را در مقابل اين سازمان که حاال ديگر به 

او از . يک سازمان پروامپرياليسم تبديل شده بود قرار داد

 ها تجمله کسانی در درون سازمان مجاهدين بود که از مد

پيش متوجه اعمال و رفتار سازشکارانه اين سازمان شده و 

به خصوص او مخالف سرسخت . ان به انتقاد گشوده بودزب

سياست مجاهدين در نزديکی با محافل گوناگون 

مگر نه اين است که  گفت میامپرياليستی بود و 

دشمنان قسم خورده مردم ستمديده ما  ها تسيمپريالا

چه  ها تسيمپريالاهستند پس خوش آمدگوئی به اين 

 ها هتودپرياليستی معنائی جز پشت کردن به مبارزه ضدام

و تغيير ماهيت سازمان  "انقالب ايدئولوژيک"با . دارد

  ای یمجاهدين حال دو راه بيشتر در مقابل عناصر انقالب

با رجوی بيعت کنند يست اب میچون اکبرها قرار نداشت يا 

مسلم بود که اکبر . و يا از آن سازمان خارج شوند

الم مخالفت عليه اما اع. حسينخانی راه دوم را انتخاب کرد

و خط استراتژيک شکست خورده اين  ها سياستو  ها هنامرب

خود را به همه  "رهبری نوين"سازمان که در تالش بود 

که  "رهبری نوين". تحميل نمايد عقوبت سختی داشت

انقالب "برای پيشبرد خط ضدانقالبی خود و در تدارک 

 را هم ساخته و ملزومات آنش هاي نازند "ايدئولوژيک

نظير دستبند و بازجو و غيره را هم تهيه ديده بود، اکبر 

در زندان به طرق . انقالبی را محکوم به زندان نمود

اما اکبر . مختلف تالش کردند روحيه او را در هم بشکنند

با روحيه کارگری خود با شجاعت تمام اعالم کرد حاضر 

است اعدام شود ولی درون سازمان مجاهدين باقی نمی 

او به مدت سه روز دست به اعتصاب غذا زد و باالخره . ماند

رفع "در قسمت . پس از يک ماه او را از زندان آزاد کردند

که در رابطه با افراد تازه از زندان آزاد شده اجرا  – "ابهام

نيز کارگر مبارز ما بر خروج از آن سازمان تأکيد  -می شد

کرده و  به اين ترتيب او سازمان مجاهدين را ترک. ورزيد

چريکهای فدايی  "زير تنظيمات"در کردستان به بخش 

خلق پيوست تا انرژی انقالبی خود را در خدمت رهائی 

کارگران و توده های ستمديده ايران عليه امپرياليسم و 

اکبر حسينخانی، اين  .سگ های زنجيری اش قرار دهد

کارگر انقالبی که در بين رفقای ما با نام کاک احمد 

ی شد در مدتی که در صفوف پيشمرگان شناخته م

چريکهای فدائی خلق فعاليت می کرد با اين که اعتقادات 

مذهبی خود را داشت ولی با شادابی و روحيه حقيقت جوئی 

. سعی در فراگيری آموزش های انقالبی سازمان می نمود

او از روابط حاکم بين رفقا در درون سازمان ما لذت می برد 

تصويری از کمونيست ها برای ما  عجبا چه: می گفت و

دريغا . ساخته بودند و می خنديد و سرش را تکان می داد

در  59۲۰که اکبر حسينخانی در بيست و يک تير ماه 

نظامی در منطقه بانه به شهادت -جريان يک جوله سياسی

او شهيد شد ولی با خاطره انقالبی ای که از خود ". رسيد

 ."ر ياد ها زنده خواهد ماندبه جای گذاشت نام او همواره د

متن فوق بر اساس اطالعیه ای که سازمان ما در زمان شهادت )

اکبر حسینخانی داده بود تنظیم گشته و جمله توی گیومه نیز از 

 (می باشد "۴4ویژه مرداد "آن اطالعیه مندرج در 

 

 کارگر معدن تکاب 3٣٣قرار داد 

 !تمدید نشد( تیکان تپه) 

گزارش داد که کارفرمای  دی ماه 3ارشنبه روز چه "آذوح"

دومين معدن بزرگ طالی ايران در شهرستان تکاب از 

 بنا. ها کارگر فصلی خودداری کرده است تمديد قرارداد ده

دره در  کارگر فصلی در معدن آغ 9۴۴بر اين خبر، حدود 

غربی به دليل عدم تمديد قراردادهايشان،   استان آذربايجان

هيچ : بر اساس اين گزارش. کار شدند عمال از کار بی

کار اين کارگران از سوی ه تضمينی برای بازگشت ب

سال گذشته در پی . پيمانکار، بعد از ايام بيکاری وجود ندارد

اخراج گروهیِ کارگران ، سه تن از اين کارگران بر اثر 

در . فشارهای روحی ـ روانی دست به خودکشی زدند

ارگر فصلی پس از استخدام ک ۰1۴های اخير بيش از  سال

در بهار و سرگردانی آنها در اواخر پاييز، شغل خود را برای 

های آنان را در وضعيت بد  هميشه از دست داده و خانواده

 .دهد معيشتی قرار می

 

 ۱نفر در حین کار، در   ۷۷جان باختن 

 !ماهه سال جاری در استان اصفهان

انعکاس يافت،  دی ماه ٩۲بر اساس خبری که روز دوشنبه 

از  :مديرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اعالم کرد

نفر که بر اثر  ٧٧ابتدای سال جاری تا پايان آذر ماه، جسد 

حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده بودند در 

مديرکل . مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان معاينه شدند

زم به ذکر است ال: پزشکی قانونی استان اصفهان ادامه داد

مصدوم ناشی از حوادث کار  5٩1هزار و  ٩در مدت مذکور 

به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند که 

 . نفر زن بودند 5۲5نفر مرد و  3۲۰از اين تعداد يک هزار و 

 

رز  کارگر واحد تولید نخ الب ۹3٣اخراج 

 !نشهر صنعتی البرز قزوی

کارگر شاغل  59۴دی ماه،  ۲به بر پايه گزارش روز يکشن

در واحد توليد نخ البرز واقع در شهر صنعتی البرز قزوين به 

. اند ماه گذشته با اتمام قرارداد کار اخراج شده ٩تدريج در 

نفر از اين کارگران در ابتدای آبان ماه سال  ۰۴حدود 

کارگر  3۴ی دی ماه جاری نيز نزديک به او از ابتد ،جاری

گويند  کارگران می. اند احد توليدی اخراج شدهديگر در اين و

کارفرما مدعی است که دليل تعديل اين تعداد کارگر 

 .کاهش فروش محصوالت اين کارخانه می باشد
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!تشکل های مستقل کارگری، حق مسلم کارگران است

  

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان 

 !دورود مقابل درب ورودی کارخانه

جمعی از کارگران کارخانه سيمان درود در استان لرستان، 

دی ماه  ٩5عطيلی اين کارخانه، صبح روز دوشنبه در پی ت

نفر از کارگران اين واحد  ٧1۴در اعتراض به بالتکليفی 

توليدی، مقابل درب ورودی اين کارخانه تجمع اعتراضی 

يکی از کارگرانی که در اين تجمع اعتراضی . بر پا داشتند

بی توجهی اعضای هيئت : حضور داشت، اعالم داشت

 به درخواست های مکرر آنها در مديره سيمان درود

خصوص بهبود وضعيت شغلی کارگران، در نهايت منجر 

مشکالت کارگران . شد تا اين اجتماع صنفی را برپا کنند

سيمان دورود تقريبا از حدود چهار ماه پيش که کارفرما با 

متوقف کردن خطوط توليدی اين کارخانه کارگران را 

کارفرما سيمان . استبالتکليف و بيکار کرد، آغاز شده 

. دورود تعميرات کارخانه را بهانه کرده تا آنها را تعديل کند

اين وضعيت در حالی است که آنها هنوز بابت مزايای 

مربوط به حق افزايش توليد، آکورد، حق پاداش و 

 .های قبل طلبکارند های ويژه اعياد سال پرداختی

 ز دور جديددی ماه، در سومين روز از آغا ٩9روز چهارشنبه 

نفر از کارگران با  5٩ اعتراض کارگران سيمان دورود،

اما عليرغم اين فشارها . شکايت کارفرما بازداشت شدند

دی ماه،  ٩۰اعتراض کارگران ادامه يافت و روز پنجشنبه 

در چهارمين روز تجمع کارگران کارخانه سيمان درود که 

کت در محوطه اين واحد صنعتی برگزار شد، کارگران شر

کننده در کنار پيگيری برای آغاز به کار دوباره اين کارخانه 

خواهان آزادی همکاران تازه بازداشت شده  ،تعطيل شده

 .خود شدند

مين أدی ماه، در جلسه شورای ت ٩۲صبح روز شنبه 

شهرستان دورود، با حضور فرماندار، رئيس کار شهرستان و 

دگی به نماينده کارفرما، در محل فرمانداری جهت رسي

مطالبات صنفی کارگران سيمان، مقرر شد که کارگران 

آن طور که کارگران . بازداشتی با قرار وثيقه آزاد شوند

مين أسيمان دورود در جريان اخبار اين جلسه شورای ت

اند، اين جلسه تا حوالی عصر اين روز ادامه داشته و در  بوده

آزادی نهايت با توافق در مورد تعيين قرار وثيقه برای 

سرانجام پس از  .کارگران بازداشت شده خاتمه يافته است

 5٩دی ماه،  ٩٧روز بازداشت، بعد از ظهر روز يکشنبه  1

کارگر بازداشتی سيمان دورود، با قرار کفالت تعدادی از 

 .خود در همين واحد صنعتی آزاد شدند همکاران

 

نفر از کارگران پست فشار  3٣٣اعتصاب 

 !ورقویِ استان های کش

نفر از  9۴۴دی ماه، نزديک به  ۲صبح روز يکشنبه 

ای استان های مختلف  های برق منطقه کارگران شرکت

در اعتراض به عدم رتبه بندی مشاغل، در مقابل  کشور

اين . تجمع کردند ساختمان سازمان مديريت و برنامه ريزی

کارگران در ماه های گذشته و از جمله در اول آذر ماه نيز 

ی در مقابل نهادهای گوناگون برگزار کرده اند که تجمعات

 .ندتاکنون به نتيجه نرسيده ا

کارگران معترض پست فشار قوی در خصوص علت برپايی 

کارگر متخصص هستيم که  ۰٧۴۴حدود : اين تجمع گفتند

ای سراسر کشور کاری سخت و  های برق منطقه در شرکت

بودن اين دهيم و با وجود مستمر  زيان آور را انجام می

. شود حرفه هنوز رتبه بندی مشاغل در مورد ما اجرا نمی

ها  کارگران معترض با يادآوری اينکه يکی از مطالبات آن

تبديل وضعيت از قراردادی به دائمی است از عدم امنيت 

ها قبل به عنوان اپراتور  سال: شغلی گاليه کردند افزودند

ای پايانی ه کرديم و در سال شرکتی در اين مجموعه کار

های صنفی متعدد توانستيم  پس از برگزاری تجمع ۲۴دهه 

از مصوبه دولت وقت استفاده کرده و وضعيت استخدامی 

اما اين روزها . خود را به قرارداد مستقيم تبديل کنيم

ايم که قرار است از سال آينده اپراتورهای  خبرهايی شنيده

ن فشار قوی، جزء نيروهای حجمی محسوب بشوند و اي

 .کارگر متخصص افزوده است ۰٧۴۴مساله بر نگرانی 

 ٧دوشنبه )اين کارگران در دومين روز متوالی اعتراض خود 

. در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند( دی ماه

معترضان به قصد پيگيری مطالبات صنفی، شب گذشته را 

در تهران ماندند و بر اين تصميم هستند که تا زمان 

پس : بر اساس اين گزارش. تهران بمانند حصول نتيجه در

از برگزاری دو روز تجمع متوالی، قرار بود يک نشست 

مشترک در کميسيون اجتماعی مجلس برگزار شود که به 

و . دليل غيبت نمايندگان وزارت نيرو اين امر ميسر نشد

 .دی ماه، موکول گشت 5٩جلسه به روز شنبه 

 5٩فانه روز شنبه در ادامه اين گزارش قيد شده که متاس

دی ماه به دليل عدم حضور نمايندگان وزارت نيرو و 

کارگران  .سازمان برنامه جلسه وعده داده شده برگزار نشد

اين چندمين بار است که جلسات : معترض می گويند

مشترک کارگران با نمايندگان نهادهای مسئول لغو می 

ود با وج. شود و اين بر نارضايتی کارگران افزوده است

های فشارقوی برق  اينکه نمايندگان اپراتور پست

ی پيموده و خود را به کيلومترها راه را در اين شرايط بد جوّ

تهران رساندند اما بعد از کلی معطلی مقابل سازمان 

مديريت جلسه برگزار نشد و برگزاری آن به زمانی نامعلوم 

هدف مسئوالن از : کارگران همچنين افزودند. موکول شد

و پياپی جلسات، ايجاد خستگی در کارگران و نااميد لغ

کردن آنها از پيگيری مطالبات است و در خاتمه اظهار 

در صورت عدم برگزاری جلسه تا هفته آينده، : داشتند

 .دوباره تجمع اعتراضی برپا خواهند کرد

در تداوم اين اعتراضات و فشارها سرانجام روز چهارشنبه 

يگيری مطالبات کارگران دی ماه، نشست مشترک پ 5۲

پست های فشار قوی با حضور نمايندگان کارگران، 

مسئوالن وزارت نيرو و سازمان مديريت در محل سازمان 

در اين جلسه پس از رايزنی و مذاکره . مديريت برگزار شد

مسئوالن سازمان مديريت، وزارت نيرو مکلف شد که به 

شرکتی عنوان اپراتورهای فشار قوی، نيروی حجمی يا 

در گزارشی که از اين جلسه منتشر شده . استخدام نکند

براساس "کارگران معترض می گويند : است قيد گشته که

قانون کار در مشاغلی که ماهيت  ٧ماده  ٩تبصره 

استمراری دارند بايد قرارداد دايم منعقد شود و منع قرارداد 

حجمی يا شرکتی با اپراتورهای فشار قوی برق نيز بر 

قرار "در ادامه گزارش تاکيد شده که . "اساس است همين

است هفته آينده وزارت نيرو درخواست کتبی مبنی بر تغيير 

وضعيت يا مشخص شدن وضعيت قطعی اپراتورهای فعلی 

و اميدواريم . فشار قوی برق به سازمان مديريت ارائه کند

که قرارداد اپراتورهای فعلی به زودی از حالت پيمانی يا 

 ."به قرارداد دائم تبديل شودشرکتی 

دی ماه، يک  53ها روز يک شنبه  در ادامه اين تالش

نشست مشترک جهت پيگيری مطالبات کارگران 

های فشار قوی برق در کميسيون اجتماعی مجلس،  پست

با حضور مسئوالن سازمان مديريت و نمايندگان کارگران 

ن پست های فشار قوی برق، و باز هم با غيبت نمايندگا

وزارت نيرو، جهت پيگيری مطالبات اين کارگران برگزار 

های داده شده ظاهرا  طبق وعده: کارگران می گويند. شد

 به صورت همزمان قرار است سازمان مديريت پيشنهاد
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!زنده باد کمونیسم! پیروز باد انقالب

  
وزارت نيرو مبنی بر عقد قرارداد دائم کارگری با اين  

اين . ها را بررسی و نتيجه را به مجلس اطالع دهد اپراتور

رگران در عين حال از عدم حضور نمايندگان وزارت نيرو کا

   غيبت نمايندگان کارفرما يا: ابراز نارضايتی کردند و گفتند

همان وزارت نيرو در جلسات پيگيری مطالبات به نگرانی و 

بر اساس گزارش . عدم رضايت کارگران دامن زده است

دی ماه، در  ٩٧در نشست مشترک روز يکشنبه  :ديگری

يون اجتماعی مجلس طرح يکسان سازی حقوق و کميس

کار معين پست  مزايا و استمرار قرارداد اپراتورهای قرارداد

های فشار قوی برق، باز هم با غيبت نمايندگان وزارت 

 .نيرو تصويب شد

 

 سازان اعتصاب دو روزه کارگران ارفع

 !هدر مس سرچشم 

سازان مس سر چشمه، پس از دو  کارگران شرکت ارفع

تجمع اعتراضی، با وعده رسيدگی به مشکالت استخدامی 

. دی ماه به کار خود بازگشتند ٩3شان، صبح روز سه شنبه 

های محلی شهرستان  براساس اخبار منتشر شده در رسانه

نفر از کارگران شاغل در اين  ٩1۴کم  رفسنجان، دست

 ٩٧های خود، روز يکشنبه  شرکت به اتفاق اعضای خانواده

ماه جهت دستيابی به مطالبات صنفی   دی ٩۲و دوشنبه 

شان در مقابل دفتر نظارت مجمتع مس سرچشمه دست به 

به دنبال اين اعتصاب مديران  .تجمع اعتراضی زدند

سازان به اتفاق مسئوالن اداری رفسنجان، در  شرکت ارفع

جلسه مشترک خود به نمايندگان کارگران وعده رسيدگی 

عترض را داده و به اين ترتيب به مطالبات صنفی کارگران م

 .کارگران به سر کار بازگشتند

 

علیرغم وعده های مسئوالن؛ کارگران 

 معترض واحد معدنی بافق 

 !به دادگاه فرا خوانده شدند

بر اساس گزارش يکی از کارگران معترض شاغل در معدن 

بافق، در حالی که پيش از اين مسئوالن وعده لغو پيگيری 

دی ماه،  ٩۲ران را داده بودند روز شنبه قضايی اين کارگ

از . نفر از کارگران بافق برگزار شد 3اولين جلسه دادگاه 

اند و به  قرار معلوم در اين جلسه کارگران تفهيم اتهام شده

ها اتهاماتی از قبيل اخالل در نظم و جلوگيری از فعاليت  آن

به گفته کارگران، جلسه . و توليد معدن وارد شده است

 .ی دادگاه به حدود بيست روز ديگر موکول شده استبعد

 

 اعتصاب کارگران پیمانکاری 

 ! عسلویه 2۹و  2٣فازهای 

عسلويه به  ٩5و  ٩۴جمعی از کارگران پيمانکاری فازهای 

نيروی کار فنی و خدماتی،  نفر از 9۴۴نمايندگی از حدود 

ماه حقوق خود، صبح  ۰در اعتراض به عدم پرداخت حدود 

دی ماه، به مدت نيم ساعت دست از کار  5٩نبه روز ش

بر . ها مانده و سر کار حاضر نشدند و در خوابگاه. کشيدند

پس از گذشت نيم ساعت با مداخله : اساس اين گزارش

پيمانکار مادر و دادن وعده به شرکت پيمانکار طرف قرارداد 

های عقب  با کارگران مبنی بر پرداخت صورت وضعيت

 به ناچار اعتراض را متوقف و سر کار حاضر مانده، کارگران

تجمعات صنفی : بر اساس گزارش ديگری ازعسلويه. شدند

دی ماه، رخ  5۲در روز چهارشنبه  ٩۰و  ٩٩، ٩5در فازهای 

داده و معترضان در اين فازها نيز کارگران طرف قرارداد با 

 .های پيمانکاری دست چندم هستند شرکت

 

 نفر از ۴٣اعتصاب و تجمع اعتراضی 

 !یبندر امام خمین کارگران موقت

نفر از کارگران  ۲۴۴دی ماه، حدود  ٩۴صبح روز يکشنبه 

قرارداد موقت شاغل در واحدهای پتروشيمی بندر امام، در 

اعتراض به تبعيض در دستمزد و مزايا و عدم امنيت شغلی، 

بندر،  5مقابل اداره کار منطقه ويژه اقتصادی سايت 

: کارگران معترض می گويند. پا داشتند تجمعی اعتراضی بر

تبعيض مزدی ميان کارگران رسمی و موقت منطقه ويژه و 

همچنين وضعيت شغلی نامناسب کارگران از داليل شکل 

گيری اين تجمع صنفی است که در آن هم کارگران موقت 

اين اجتماع . و هم کارگران پيمانکاری شرکت کرده اند

های  وشتی از خواستهصنفی ساعتی بعد با تحويل رون

کارگران تجمع کننده به دفتر اشتغال منطقه ويژه اقتصادی 

  .بندر، خاتمه يافت

 

 

 کارگر کارخانه کاغذسازی ۱

 پارسِ هفت تپه، به دلیل استنشاق 

 !گاز کلر مصدوم گشتند 

بر اساس گزارش کارگران کارخانه کاغذسازی پارسِ هفت 

نفر از  3ه دی ما 55جمعه شب  5٩ تپه حوالی ساعت

کارگران اين کارخانه در حالی که مشغول افزودن گاز کلر 

بودند ناگهان ( برای افزايش سفيدی کاغذ)به خمير کاغذ 

بر اثر مسموميت تنفسی گاز کلر دچار تهوع، سرگيجه و 

ابتدا به درمانگاه  کارگران مسموم در. نددتنگی نفس ش

تقل هفت تپه و سپس به بيمارستان نظام مافی شوش من

کارگران اين کارخانه با يادآوری اينکه مسموميت . شدند

تنفسی در ميان کارگران شاغل در کاغذسازی پارس دارای 

سابقه است، تاکيد دارند که از نظر اصول ايمنی کار و 

ها در  حفاظت فنی بايد تمامی کارگرانی که محيط کار آن

های  معرض انتشار گاز کلر قراردارد، در زمان کار به ماسک

تنفسی مخصوصی مجهز شوند تا در مواقع ضروری بتوانند 

اما متاسفانه در زمان وقوع اين حادثه . از آن استفاد کنند

  .نداشتچنين ماسک هائی وجود 

 

 کارگر در حین کار  243جان باختن 

 !در استان تهران

روابط عمومی اداره کل پزشکی دی ماه،  ٧روز دوشنبه 

م کرد که از آغاز سال جاری تا قانونی استان تهران اعال

مورد فوت ناشی از حوادث کار  ٩۰9پايان آبان ماه امسال 

بر . به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است

اساس اين گزارش از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار 

نفر کارگر  ٩نفر کارگر مرد و  ٩۰5ماه نخست امسال  ۲در 

 .ندزن بوده ا
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!زنده باد مبارزۀ مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست

  

تراضی کارگران معدن زغال سنگ تجمع اع

 !ملچ آرام رامیان، مقابل فرمانداری

کارگر پيمانی معدن زغال سنگ ملچ  1۴نفر از  ۰۴حدود 

دی ماه، برای دومين روز  59آرام، صبح روز يکشنبه 

متوالی دست از کار کشيده و مقابل ساختمان فرمانداری 

رت اين کارگران که به صو. شهرستان راميان تجمع کردند

ماه دستمزد  5۴حدود : گويند پيمانکاری مشغول کارند، می

به دنبال اعتراض کارگران در . به آنان پرداخت نشده است

ه بخش دی ما 5۰روزهای شنبه و يکشنبه، روز دوشنبه 

ناچيزی از معوقات مزدی اين کارگران به صورت 

بر اساس اين گزارش، کارگران . الحساب پرداخت شد علی

در حال حاضر پيمانکار معدن در مقام کارفرما، : گفتند

هزار تومان از معوقات مزدی هر کارگر را  1۴۴معادل 

پرداخت کرده است و قرار است با پرداخت مبالغی ديگر تا 

بابت يک ماه مزد معوقه با آنها تسويه حساب  آخر هفته،

بيش از : گزارش به نقل از کارگران معدن می افزايد. کند

ماه دستمزد پرداخت نشده، اما آنها با وعده پيمانکار  5۴

 .معدن از روز گذشته به کار خود بازگشته اند

 

کارگران معادن اصلی پابدانا، در اعتراض 

بل درب ر مقاد مزددستبه عدم پرداخت 

  !نداعتراض زد دست به ورودی معدن

نفر از کارگران  ٩۴۴دی ماه، حدود  59صبح روز يکشنبه 

برای دومين روز با تجمع در ( ۰تونل )معادن اصلی پابدانا 

ماه  ٩مقابل درب ورودی اين واحد معدنی خواهان پرداخت 

در : بر اساس اين گزارش. حقوق عقب افتاده خود شدند

منطقه کوهبنان استان کرمان بيش از  معادن مستقر در

هزار کارگر مشغول کارند که عموم اين کارگران با مشکل 

مزد معوقه مواجه هستند که کارگران معدن پابدانا يکی از 

گزارش به نقل از کارگران . شوند همين گروه محسوب می

نيز کارگران در همين ( دی ماه 5٩شنبه )ديروز : می افزايد

را برپا کرده بودند که در پايان  محل تجمع مشابهی

مديريت معدن به آنها وعده پرداخت يک ماه مزد معوقه را 

داد اما کارگران معترض با استناد به اينکه اکنون حجم 

شود خواستار  معوقات مزدی آنها نزديک به سه ماه می

تجمع امروز در شرايطی . دريافت دو ماه مزد معوقه شدند

تنها توانستند قدرت اعتراض خود خاتمه يافت که کارگران 

 .را به کارفرما نشان دهند

 

اعتصاب کارگران معدن زمستان یورت 

آنها در مقابل غرب و تجمع اعتراضی 

 !رفرمانداری آزاد شه

کارگر از  5۴۴تا  ۲۴دی ماه، حدود  59صبح روز يکشنبه 

کارگر پيمانکاری معدن زغال سنگ زمستان  5٧۴مجموع 

، در اعتراض به تعويق حدود (الققش)يورت شمال غرب 

ماه از مطالبات مزدی خود مقابل فرمانداری آزاد شهر  5۴

اين معوقات مزدی شامل سه ماهه آخر سال . تجمع کردند

شود و عالوه بر اين  می( 3۰)و هفت ماه در سال جاری  39

حق بيمه کارگران نيز با تاخير چند ماهه به تامين اجتماعی 

های درمانی تعداد  ه تبع آن دفترچهشود که ب پرداخت می

 .زيادی از کارگران فاقد اعتبار شده است

 

روزه کارگران معترض کاشی  ۷اعتراض 

 !خزر خاتمه یافت

تعدادی از کارگران کاشی خزر گزارش دادند که به دنبال 

دی ماه ميان چهار نفر از  ٩٩توافقی که روز سه شنبه 

الن اداره کار نمايندگان کارگران کاشی خزر با مسئو

تمامی کارگران  ،شهرستان رشت صورت گرفته است

کارگران . اند معترض به اقدامات اعتراضی خود خاتمه داده

معترض خواهان وصول مطالبات معوقه و تامين امنيت 

شغلی بودند که طی توافق صورت گرفته، قرار شده است تا 

داره های آينده با حضور نمايندگان آنها، مسئوالن ا در روز

کار شهرستان رشت و کارفرما، جلساتی ديگری در مورد 

 .دنها برگزار شو تحقق اين خواسته

 

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران 

 !خدماتی مترو تهران

نفر از  5۴۴دی ماه، نزديک به  51صبح روز سه شنبه 

کارگران پيمانی مترو تهران در اعتراض به آنچه بدحسابی 

ندند مقابل ساختمان شورای شهر خوا شرکت پيمانکاری می

اين کارگران که . تهران در خيابان بهشت تجمع کردند

نفر می باشد به صورت پيمانکاری در  ۰۴۴شمار آنها حدود 

کارند و می گويند که ه بخش خدمات مترو تهران مشغول ب

پيمانکار همه مطالبات مزدی آنها را پرداخت نکرده و قصد 

در . با شرکت مترو را داردتسويه حساب و قطع همکاری 

اين گزارش به نقل از کارگران معترض آمده که در ارتباط 

تر نيز تجمع مشابهی در مقابل شرکت  با اين مشکل پيش

بهره برداری مترو واقع در چهار راه کالج برپا کرده بوديم 

 .نتيجه بوده است که تا به امروز بی

 

در ادامه اعتراض کارگران پیمانکاری 

عسلویه، ده نفر از  24و  23ی فازها

کارگران معترض، توسط نیروی انتظامی 

 !دستگیر شدند

: بر اساس گزارش کارگران شاغل در منطقه ويژه عسلويه

در ادامه اعتراض صنفی اخير کارگران پيمانکاری فازهای 

دی ماه، شماری از  ٩5عسلويه روز دوشنبه  ٩۰و  ٩9

در اين . اند شده کارگران توسط عوامل انتظامی بازداشت

در اين رابطه يک مقام آگاه در منطقه : گزارش قيد شده که

ويژه عسلويه با تاييد موضوع پرداخت نشدن معوقات مزدی 

البته اين : گفته است ٩۰و  ٩9کارگران پيمانکاری فازهای 

وضعيت باعث بروز نارضايتی در ميان کارگران شده است و 

عسلويه از طريق  در اين رابطه مسئوالن ارشد منطقه

شورای تامين، درصدد هستند تا کارفرما و پيمانکاران را 

وی . نسبت به انجام تعهدات مزدی انجام نشده، ملزم کنند

در عين حال با رد صحت خبر بازداشت کارگران مراجعه 

کارگرانی که به : کننده به فرمانداری کنگان گفت

نمايندگی از همکاران خود برای پيگيری وصول 

بودند از طريق مسئوالن   هايشان مراجعه کرده استهخو

مربوطه در جريان اقدامات انجام شده قرار گرفتند و هيچ 

 . ها صورت نگرفته است ی با آندبرخور

اما از آنجا که در جريان اعتراضات : وی در خاتمه افزود

نفر از کارگران به عنوان عامل برهم  5۴صنفی اخير حدود 

ها با  تعدادی از آن ،اخته شده بودندزننده نظم عمومی شن

صورت جداگانه توسط عوامل ه تصميم مقامات مسئول ب

در ادامه مبارزات کارگران عصر . اند انتظامی بازداشت شده

دی ماه، کارگرانی که در رابطه با  ٩٩روز سه شنبه 

 ٩۰و عسليوه  ٩9اعتراضات صنفی کارگران فازهای 

د آزاد شدند و همزمان بازداشت شده بودند با سپردن تعه

 .بخشی از معوقات مزدی اين کارگران پرداخت شد
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!گر زندانی آزاد باید گرددکار

  

در اعتراض به  کارگران کارخانه خزر

دست به مطالبات معوقه و مزایای مزدی 

 !نداعتصاب و تجمع اعتراضی زد

دی ماه، کارگران  53بر اساس گزارشی به تاريخ روز شنبه 

حقوق  ماه ٩رشت در استان گيالن، بابت  5کاشی خزر 

و چهار سال  39های آبان، آذر و عيدی و پاداش سال  ماه

دی ماه،  5۲حق سنوات پرداخت نشده، از روز چهارشنبه 

دليل اصلی نارضايتی کارگران . برند در اعتراض به سر می

تاخيرهايی است که در يک سال گذشته در پرداخت 

در اين گزارش آمده . ها به وجود آمده است مطالبات آن

ه جدا از اين مسئله از قرار معلوم کارفرما در صدد است ک

دی ماه،  53توقف روند توليد است چرا که امروز شنبه 

عوامل نگهبانی بر اساس دستوری که به آنها محول شده 

بود قصد داشتند تا از ورود کارگران به محل کار جلوگيری 

کنند که در نهايت اين امر به دليل فشار کارگران ميسر 

با اينکه وضعيت توليد در اين  :ارگران می گويندک. نشد

گويد منابع مالی  می أواحد مناسب است، اما کارفرما مرتب

در همين . کافی برای پرداخت دستمزد کارگران نداريم

 5٩دی ماه، کارفرما قصد خروج  5۲رابطه روز چهارشنبه 

تريلی کاشی را از کارخانه داشت که کارگران مانع آن 

دی ماه نيز ادامه  ٩۴کارگران در روز يکشنبه تجمع . شدند

همه مسئوالن : يافت در حاليکه کارگران می گويند

های صنعتی رشت از مشکالت  شهرستانی و اداره شهرک

کارفرما در   تفاوتی اما هنوز بی. کارگران کاشی خزر باخبرند

 .ها ادامه دارد خصوص پرداخت مطالبات مزدی آن

 

کارگران  اعتصاب و تجمع اعتراضی

 !قرارداد مستقیم پاالیشگاه پارسیان

کارگر  59۴صبح روز سه شنبه يکم دی ماه جمعی از 

 ٩1معترض پااليشگاه پارسيان شهرستان مهر در 

در اعتراض به مشخص نبودن وضعيت  کيلومتری عسلويه

شغلی خود ساعت هفت صبح مبادرت به يک تجمع يک 

ی يکی از مع اعتراضجبه دليل اين ت. ساعته نمودند

مسئوالن پااليشگاه در جمع نيروهای معترض حاضر شده 

زودی مشکالت کارگران ه و به کارگران وعده داد که ب

به اين ترتيب . قرارداد مستقيم مورد رسيدگی قرار می گيرد

بر اساس اين گزارش، کارگران . تجمع کارگران پايان يافت

 خصوص مشکالتمان سال است که در ٩حدود : می گويند

با مسئولين شهرستان و نماينده شهر در مجلس و فرماندار 

و مسئولين و مديران پااليشگاه ديدارهايی داشتيم که هيچ 

 .نداشته است ای در بر نتيجه

 ،دخالت نیروهای سرکوببا 

 تجمع کارگران تبریزکف

 !در مقابل استانداری پایان یافت

نزديک به  دی ماه، 9شنبه  بر اساس گزارش آذوح روز پنج

نفر از کارگران تبريزکف در مقابل استانداری  ٧۴

شرقی تجمع کرده و خواستار رسيدگی به  آذربايجان

کارگران حاضر در تجمع خواستار . مشکالت خود شدند

رسيدگی مسئولين استان به مشکالت و مطالبات خود 

اين چندمين تجمع اين کارگران : گزارش می افزايد. شدند

سفانه تاکنون به حقوق أباشد که مت داری میدر مقابل استان

در خاتمه گزارش آمده است . معوقه خود دست نيافته اند

 .که اين تجمع با حضور عوامل نيروی انتظامی پايان يافت

 

کارگر معدن ذغال سنگ  5٣٣اعتصاب 

 !البرز شرقی و تجمعات اعتراضی آنها

 کارگرِ معدن 1۴۴دی ماه، حدود  5۰صبح روز يکشنبه 

واقع در منطقه طرزه استان )ذغال سنگ البرز شرقی 

برای دومين روز در اعتراض به عدم پرداخت ( سمنان

معوقات مزدی مقابل ساختمان ستاد مرکزی اين معدن و 

کارگرانی که در اين واحد . فرمانداری دامغان تجمع کردند

ماه و تمامی  معدنی مشغول کارند بابت نيمی از مزد مهر

 در تجمع امروز حدود. آبان و آذر طلبکارند های مزد ماه

صبح و تا پايان ساعت  ٧نفر از کارگران از ساعت  ٩۴۴

کاری در مقابل ساختمان اداری معدن در شاهرود تجمع 

کردند و مابقی کارگران نيز که در دامغان ساکن هستند به 

دليل بعد مسافت همزمان در مقابل فرمانداری تجمع کرده 

دی ماه، کارگران معدن زغال  51ه شنبه صبح روز س .اند

سنگ البرز شرقی با اعالم بازگشت به سر کار، اظهار 

 وقتیتجمع دو روزه کارگران اين واحد معدنی : داشتند

خاتمه يافت که برخی مسئوالن استانی به آنها وعده دادند 

با اينهمه، . های آنها رسيدگی خواهد شد که به خواسته

اتوبوس های معدن در سه راه امروز نيز تعدادی از 

 51به مدت ( جاده اصلی منتهی به معدن)مهماندوست 

دقيقه به نشانه اعتراض متوقف شدند و بعد به محل 

از قرار : در ادامه اين گزارش قيد شده که. کارشان رفتند

های سه شهرستان  معلوم روز گذشته مسئوالن فرمانداری

ه در زمعدن طرشاهرود که کارگران  دامغان و مينودشت،

آن ساکن هستند، به همراه اعضای شورای کارگری معدن 

و رئيس اداره کار شهرستان در محل فرمانداری شاهرود 

برای بررسی مشکالت پيش آمده در معدن البرز شرقی 

براساس تصميماتی که در اين جلسه . تشکيل جلسه دادند

دی ماه، تکليف  ٩٧گرفته شده است تا روز يکشنبه 

 .ه مشخص خواهد شدزن معدن طرکارگرا

 

کارگران تجمع و  عدم پرداخت معوقات

 !خدماتی مجتمع ورزشی آزادی 

نفر از کارگران خدماتی و فضای سبز مجتمع  ۲۴حدود 

شنبه يکم دی ماه،  ورزشی آزادی تهران، صبح روز سه

نسبت به مشخص نبودن وضعيت شغلی و پرداخت نشدن 

سط پيمانکار ورزش ياران مطالبات مزايا و سنوات خود تو

که مسئوليت قبلی پيمانکاری مجتمع ورزشی آزادی را به 

عهده داشت مقابل ساختمان اداره تعاون و کار و رفاه 

کارگران معترض اعالم . مع زدندجاجتماعی دست به ت

ها جهت دستيابی به مطالبات خود مبادرت به  بار :کردند

ها نشده  آن تجمع نموده اند اما کسی جوابگوی مشکالت

کارکنان و : بر پايه اين گزارش، کارگران می گويند. است

ای سطح شهر تغيير وضعيت شده اند و ه کارگران ورزشگاه

اما وضعيت آنها  .تحت قرارداد مستقيم قرار گرفته اند

همچنان تحت نظر شرکت پيمانکاری باقی مانده و با توجه 

هر کارگر به سابقه خدمت انها که بيش از ده سال برای 

نها آاست از مسئولين می خواهند برای تبديل وضعيت 

فکری بکنند زيرا با توجه به پايين بودن مزد و مزايا در 

  .شرايط کنونی از حجمی بودن کار به تنگ آمده اند
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!دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن است

  

 کارگر شاغل 34تجمع اعتراضی 

 !در کارخانه اردل 

کارگر شاغل در  9۰ صبح روز سه شنبه يکم دی ماه،

توجهی کارفرما در  ردل در واکنش به آنچه بیکارخانه ا

درصد حق بيمه  ۰بازنشستگی پيش از موعد و عدم واريز 

خوانند، برای دومين بار در مقابل دفتر يکی از  می

سهامداران کارخانه در خيابان مطهری تهران، تجمع 

بر اساس اين گزارش يکی از کارگران معترض با . کردند

در : ع اعتراضی ماست، افزودبيان اينکه اين دومين تجم

قرار بود ( شهريور ماه سال جاری 5۰)تجمع نخست 

 ۰ای، سهم  کارفرما عالوه بر معوقات مزدی و بيمه

درصدی در بازنشستگی پيش از موعد در قانون مشاغل 

سخت و زيان آور کارگران را به تامين اجتماعی پرداخت 

در . ستاما تاکنون به اين موضوع اعتنايی نکرده ا. کند

دست به تجمع  رنتيجه کارگران ناچار شدند برای دومين با

از : گزارش همچنين به نقل از کارگران می افزايد. بزنند

ابتدای سال جاری فعاليت توليدی کارخانه متوقف شده 

نفر از کارگران رسمی اردل مشمول  9۰است و 

حاال با . زيان آور شده اند بازنشستگی با مشاغل سخت و

ماه از تعطيلی کارخانه اردل، قصد داريم  ٧يش از گذشت ب

اما کارفرما در اين فاصله راضی به . بازنشسته شويم

شود  مين اجتماعی نمیأدرصدی خود به ت ۰پرداخت سهم 

. و در عمل مانع بازنشستگی کارگران با سابقه شده است

کارگران معترض کارخانه آردل، در ادامه اين اعتراض صبح 

دی ماه، برای دومين روز متوالی باز هم  ٩ روز چهارشنبه

يکی از کارگران معترض با اعالم اين خبر . تجمع کردند

ای در دفترمدير عامل  افزود؛ پس از تجمع امروز، جلسه

برگزار شد و نمايندگان آنها ضمن تشريح اثرات تعطيلی 

های  اردل بر زندگی کارگران، آخرين خواسته ٔکارخانه

 .را مطرح کردند صنفی کارگران آردل

 

 کارگر اخراجی کارخانه 24بالتکلیفی 

 !ابر صنعتی ایران در قزوین 

يکی از کارگران اخراجی کارخانه ابر صنعتی ايران در  

استان قزوين، در گزارشی که روز سه شنبه يکم دی ماه، 

ساله اين  1در پی تعطيلی : انعکاس يافت اعالم  کرد

 ٩۰ای و بازنشستگی  هکارخانه صنعتی، هنوز وضعيت بيم

 3۴از سال . کارگر اخراجی اين واحد توليدی معلوم نيست

فعاليت کارخانه ابر صنعتی متوقف شده و از آن زمان به 

گزارش به . بعد از ورود کارگران به کارخانه جلوگيری شد

در حال حاضر عالوه بر : نقل از اين کارگر می افزايد

شود موضوع  می 3۴معوقات مزدی که مربوط به سال 

بازنشستگی و تعيين تکليف کارگران بيکار شده از 

مشکالت اساسی است که عزم جدی برای رسيدگی به آن 

ظاهرا کارفرما مدعی است که منابع . شود مشاهده نمی

ای  کافی برای تامين پرداخت معوقات مزدی و بيمه

کارگران را ندارد و اين در حاليست که به فاصله چند ماه 

عطيلی کارخانه، تمامی فضای کارخانه توسط بعد از ت

کارفرما تفکيک و به اشخاص مختلف اجاره داده شده 

کيفری  5۴٩در شعبه  35تير  ٩۴حتی کارفرما در . است

شهرستان حاضر شد و به کارگران قول داد تا مبلغی از 

طلب کارگران را پرداخت کند و پس از اين وعده تا تاريخ 

رگران هيچ خبری از کارفرما کا 3۰نهم ارديبهشت سال 

 .نداشتند

 

ادامه بی توجهی کارفرمای کارخانه فرش 

 پارس به مطالبات کارگران

دی ماه، يکی از کارگران کارخانه فرش  ٩روز چهارشنبه 

ماه حقوق کارگران اين  ۲تا  9پارسِ قزوين، از تعويق 

 ٩۴۴کارگر رسمی و  ٩۰۴حدود : کارخانه خبر داد و گفت

داد موقت، هر ماه حقوقشان با تاخير پرداخت کارگر قرار

ماه و   ۲معوقات مزدی کارگران رسمی کارخانه . شود می

ماه است که  9کارگران قراردادی کارخانه نيز برای مدت 

به گفته کارگران فرش پارس، . اند مزد دريافت نکرده

ای کارفرما در پرداخت مطالبات معوقه آنها باعث  توجه بی

آذر ماه سال جاری،  5۴در روز سه شنبه  شد تا کارگران

بعد از اين . تجمع اعتراضی را در محوطه کارخانه برپا کنند

تجمع کارفرما وعده پرداخت بخشی از مطالبات مزدی 

 .کارگران را داد که تاکنون عملياتی نشده است

 

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکار رجاء در 

 !مقابل درب ورودی راه آهن تهران

ی از کارگران بخش پيمانکاری شرکت رجاء صبح روز جمع

دی ماه، در اعتراض به وضعيت نامعلوم شغلی  ٩چهارشنبه 

در . خود، مقابل درب ورودی راه آهن تهران تجمع کردند

اين تجمع که از ساعت ده صبح شروع شد، حدود ده ها 

دليل اصلی برپايی اين . نفر از کارگران شرکت کردند

رانی از تعديل و اخراج احتمالی بوده نگ، اجتماع صنفی

 .است

 

 در کانکس نگهبانی در بوکان   کارگر معدن

 !جان باخت یبه علت نبود وسائل گرمایش

دی ماه، يک کارگر که به عنوان نگهبان  5۰روز دوشنبه 

در يک معدن سنگ مرمريت در روستایِ کلتپه قرميش از 

بر اثر  ،تتوابع بخش سيمينهِ بوکان به کار اشتغال داش

برودت شديد هوا ناشی از بارش سنگين برف و نبود وسايل 

گرمايشی مناسب، در کانکس نگهبانی محل اقامتش در 

 .اين معدن جان خود را از دست داد

 

ساله، بر اثر سقوط  35جان باختن کارگر 

 !از اسکله نفتی، در جزیره خارک

ره های نفتی جزي يکی از کارگران اسکله صادراتی پايانه

جمعه  ، درخارک از توابع شهرستان بوشهر در خليج فارس

دی ماه هنگام کار از روی اسکله به دريا سقوط  5۲شب 

: بر اساس اين گزارش. کرده و جان خود را از دست داد

شناور ناجی اداره بندر و دريانوری خارک با همکاری 

دی ماه، جسد  53های نفتی صبح روز شنبه  شرکت پايانه

ين کارگر را در ساحل جزيره خارک از آب بيرون جان ا بی

 .کشيدند

 

کارگر  3کارگر و مصدومیت  3جان باختن 

 وقوع آتش سوزیدر اثر دیگر 

رئيس حراست ارشد منطقه ويژه پارس جنوبی اعالم کرد  

دی ماه در اثر وقوع آتش سوزی در  5۰که روز دوشنبه 

 9ه، منطقه ويژه عسلوي 5۰های فاضالب فاز  داخل لوله

کارگر ديگر جان خود را از دست  9کارگر مصدوم  و 

که کارگران مشغول  اين حادثه زمانی اتفاق افتاد. اند داده

فاضالب بودند ( فايبرگالس)پی . آر. های جی اتصال لوله

که به صورت ناگهانی موادی که از آن برای چسباندن و 

ار قردر داخل لوله آتش  شود بندی اتصاالت استفاده می آب

يکی ديگر از مقام  مرگباردر رابطه با اين حادثه . گيرد می

دی ماه  51های مسئول در منطقه عسلويه، روز سه شنبه 

: ضمن تأئيد جان باختن سه کارگر در عسلويه، گفت

کارگران در داخل لوله مشغول استفاده از مواد شيميايی 

برای چسباندن اتصاالت نهايی بودند که براثر توليد گاز 

. شوند اشی از استفاده ماده چسبنده دچار مسموميت مین

بيان اينکه از نظر فنی استفاده از مواد چسبنده  وی با

 تواند توليد حرارت و گاز بکند،  پی می. آر .  های جی لوله
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!جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

  
سوزی نيست  البته اين حرارت به منزله ايجاد آتش: گفت

د اما تنفس گازهايی که از واکنش شيمايی حاصل از برخور

شود  اين ماده چسبنده با قطعات اتصاالت متصاعد می

بيان  وی با. صورت جدی خطرآفرين باشده تواند ب می

اينکه طبق مقررات اصول ايمنی تمامی کارگرانی که برای 

پی در فضای داخلی . آر.  های جی متصل کردن قطعات لوله

گيرند بايد جدا از داشتن برگ مجوز کاری  ها قرار می لوله

بزارکار و ايمنی مناسب مجهز باشند توضيح نداد که به ا

مسئولين . چرا کارگران کشته شده فاقد چنين وسائلی بودند

 5۰فاز : منطقه عسلويه تنها تاکيد می کنند که  5۰فاز 

پارس جنوبی به فعاليت خود ادامه می دهد و هيچ مشکلی 

 .در روند اين فاز ايجاد نشده است

 

 تعطیلی قند فسا و 

 ! اری کلیه کارگران آنبیک

به گزارش ايلنا کارخانه قند فسا در اواسط دی ماه خط 

کارگر خود را بيکار  5۲۴توليد را متوقف کرده و حدود 

مشکل  :به گفته کارگران اين کارخانه مدير عامل. نمود

اصلی را عدم تامين شکر خام توسط وزارت صنعت و معدن 

تعطيلی اين کارخانه  بنا به اين گزارش با. عنوان کرده است

معيشت جمعی مردم اين شهرستان با مشکل جدی مواجه 

 .خواهد شد

 

افزایش نیروهای تعدیل شده شهرستان 

 !گلپایگان نسبت به سال گذشته

رئيس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپايگان در نشست 

در سال جاری : خبری روز سه شنبه يکم دی ماه، گفت

يل شده شهرستان گلپايگان نسبت به آمار نيروهای تعد

که  وی در ادامه افزود.  سال گذشته افزايش يافته است

نقدينگی سبب شده شرکت خودروسازی ديارخودرو با  عدم

توان واقعی خود کار نکند و تعدادی از کارگران خود را به 

که  رئيس اداره تعاون، کار با بيان اين. مرخصی بفرستد

ماه حقوق  ۰زی ديارخودرو کارگران شرکت خودروسا"

در خصوص زمان بازگشت کارگران به کار  "معوقه دارند

بايد ديد که سرمايه در گردش را چه زمانی در اختيار  :گفت

آنها قرار خواهند داد و احتمال اين موضوع نيز وجود دارد 

که تا زمانی که سرمايه در گردش تامين نشود کارگران به 

در عرض سال : خاتمه افزود وی در. کار خود بازنگردند

هيچ شرکتی به صورت کامل تعطيل نشد، اما شاهد تعديل 

 .های قطعه ساز خودرو بوديم نيرو خصوصا در شرکت

 

کارگر قراردادی کارخانه ایران  ۹8اخراج 

 !نب، واقع در شهر صنعتی البرز قزویچو

دی ماه، يک کارگر اخراجی کارخانه ايران  ٩۴روز يکشنبه 

کارگر  5۲در شهر صنعتی البرز قزوين، از اخراج  چوب، واقع

در اين واحد توليدی که . قراردادی اين کارخانه خبر داد

 ٧۴می باشد حدود  "ايران چوب"توليد کننده  انواع نئوپان 

کارگر مشغول به کار بودند اما از ابتدای دی ماه جاری به 

رکود بازار فروش "دليل آنچه از سوی کارفرما 

کارگر قراردادی اين  5۲عنوان شده است،  "محصوالت

سال پس از خاتمه قرارداد  1کارخانه با ميانگين سوابق کار 

به گفته کارگران کارخانه . اند موقت کارشان اخراج شده

ها نگران هستند که جدا از کارگران رسمی  چوب ايران، آن

کارگر قراردادی باقيمانده در کارخانه نيز از ابتدای  9۲مبادا 

 .ه آينده پس از خاتمه قرارداد کارشان بيکار شوندما

 

کارگر در صنعت کاشی یزد  3٣٣ماهانه 

 !شوند بیکار می

عضو هيات مديره انجمن صنفی توليدکنندگان کاشی و 

دی ماه، در سيزدهمين  ۲سراميک ايران، روز يکشنبه 

وگوی دولت و بخش خصوصی از  نشست شورای گفت

اميک در استان يزد انتقاد وضعيت فعلی صنعت کاشی و سر

وی در اين نشست که با حضور استاندار و جمعی از . کرد

نه ماها: يزد برگزار شد اظهار داشتاصحاب صنعت استان 

نفر از کارگران اين صنعت اخراج و يا برای  9۴۴تا  ٩۴۴

 .شوند بيمه بيکاری معرفی میدريافت 

 

کارگر کارخانه فوالد خرم آباد در پی  3٣

 !موقت کارخانه، اخراج شدند تعطیلی

دی ماه، در پی  ٩۴بر اساس گزارشی به تاريخ روز يکشنبه 

ادامه بحران مالی در کارخانه فوالد خرم آباد در استان 

 9۴لرستان، فعاليت اين واحد صنعتی متوقف شد و حدود 

کارگران   .کارگر باقی مانده اين واحد نيز اخراج شدند

نفر از  1۴ين نيز، حدود پيش از ا: اخراجی می گويند

کارگر اين کارخانه در فاصله زمانی يک سال  ۲۴مجموع 

. بودند  گذشته پس از اتمام قراردادهای کاريشان اخراج شده

مجتمع فوالد خرم آباد که در زمينه ساخت و توليد انواع 

خرم آباد فعاليت دارد  ٩ميلگرد در شهرک صنعتی شماره 

رما کمبود مواد اوليه توليد و به دليل آنچه که از سوی کارف

شود، موقتا از يک ماه پيش  بحران در منابع مالی عنوان می

شاغل در اين واحد  کارگر 9۴تعطيل اعالم شده و حدود 

 .اند ماه معوقات مزدی هم اکنون بيکار شده ٧توليدی با 

 

 !کارگر معدن در طبس 2٣٣اخراج 

رفرمای در طبس کا "معدن جو"به گزارش کارگران معدن 

 ٩۴۴تعداد  "کمبود منابع مالی"اين واحد توليدی با ادعای 

کارگر اين کارخانه را پس از خاتمه قرارداد موقت کارشان 

سال  5۴اين کارگران اکثرا به طورميانگين . اخراج نمود

کارگران اخراج شده می . سابقه کار در اين معدن را دارند

فرصت شغلی ها تالش در اين معدن  بعد از سال: گويند

 .جديدی برايمان وجود ندارد

 

نفر از رانندگان حمل و نقل خلیج  4٣٣

 !داز ابتدای سال اخراج شده انفارس، 

نقل خليج  دی ماه، کارگران شرکت حمل و ۲روز يکشنبه 

از ابتدای سال : فارس  در يک اطالع رسانی اعالم کردند

ت نفر از رانندگان اين شرک ۰۴۴جاری تاکنون نزديک به 

کارگر راننده، در  9۴۴در حال حاضر حدود . اخراج شده اند

اند که با وضعيت پيش آمده  اين واحد خدماتی باقی مانده

. کنند همگی از بابت امنيت شغلی خود، احساس نگرانی می

در حال حاضر فعاليت شعبه مرکزی اين شرکت حمل و 

 ٩٧نقل که در شهرستان اسالمشهر واقع شده، به همراه 

های شاغل در اين  ديگر آن متوقف شده و راننده شعبه

و چون غالب . ها کاری برای انجام دادن ندارند بخش

کنند اين  کارگران از طريق قراردادهای موقت کار می

نگرانی وجود دارد که با پايان يافتن اعتبار قرارداد، کار خود 

 .را از دست بدهند

 

 ! بیمهپرداخت  کارگر بدون 8٣اخراج 

تاريخ  دراخراجی شرکت ارتباطات ايرانيان اروند،  پرسنل

اين شرکت که شهريور : دی ماه، اعالم کردند 5۴جمعه 

پرسنل خود را اخراج کرده  ۲۴به علت نامعلومی تمامی  3۰

بود هنوز هم معوقات مزد و بيمه پرسنل خود را پرداخت 

عالوه بر مطالبات مزدی که از : می گويند آنها. نکرده است

ها  پرداخت نشده، حق بيمه آن 3۰تا شهريور  39ه دی ما

به سازمان تامين اجتماعی  3۰تا شهريور  39نيز از آذر 

توانند تحت  ،  کارگران نمیو به همين دليلپرداخت نشده 

 .پوشش بيمه بيکاری قرار بگيرند
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 !بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر

 

برای آشنایی با دیدگاه ها و 

تحلیل های چریکهای فدائی 

 های زیر خلق ایران از سایت

 :دیدن کنید
 

www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

برای تماس با چریکهای فدائی خلق 

 :ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید

BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 

 

 :آدرس پست الکترونیکی

E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 

 

 

 چریکهای فدائی خلق ایران

 

 
آورد، زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می "

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 

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

ور حتم به دام مرگی زودرس  وضعی قرار می دهد که آنها به ط

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 

، وقتی آنها را به زور چوب قانون مجبور می سازد کردن نیستند

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 

ه می دارد، این عمل با وجود این، شرایط مربوطه را برقرار نگا

جامعه یک نوع قتل عمد است، درست مثل قتل عمد توسط یک 

فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه، قتلی که هیچ کس نمی تواند در 

قتلی که ظاهرا قتل نیست، زیرا . قبال آن از خویشتن دفاع کند

کسی قاتل را نمی بیند، زیرا که مرگ این قربانی چونان مرگی 

ید چرا که در آن، تعرض به عمل آمده طبیعی به نظر می آ

ولی در هر حال در . بیشتر ناشی از بی عملی ست تا انجام وظیفه

 "اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"فردریک انگلس )
 

 


