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ماهنامه کارگری

معوقات مزدی و ادامه تجمع اعتراضی

در باره زندگی رفیق

کارگران فازهای  2۲و  2۲عسلویه!

قنبر پیشدست!

سرسخن:
حداقل دستمزد کارگران
و تأثیر آن بر وسعت گیری
مرداب فقر و فالکت
در جامعه!
شورای عالی کار جمهوری اسالمی همچون سال های
قبل ،در اسفند ماه امسال ،حداقل حقوق کارگران را تعيين
و اعالم نمود .بر اساس اين تصميم که در اسفند ماه 49
اعالم شد حداقل حقوق کارگران برای سال 5931
برابر  155هزار و  016تومان در ماه تعيين
شده است .شورای عالی کار مدعی است که بر اساس
ماده  94قانون کار حداقل حقوق کارگران را به نسبت نرخ
تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی تعيين نموده و از
آنجا که نرخ تورم از سوی بانک مرکزی  49درصد اعالم
شده آنها نيز حقوق حداقل کارگران را به همين نسبت
افزايش داده اند .در نتيجه حداقل دستمزد ماهانه کارگران
که در سال  4949معادل  247هزار و  974تومان در ماه
بود با  49در صد افزايش به عدد فوق رسيده است .اما
تنها نگاهی به وضعيت زندگی کارگران و کاهش روزانه
قدرت خريد آنها به دليل افزايش روزمره بهای کاالهای
مورد نيازشان  -که با شتابی چند برابر تورم ادعايی بانک
مرکزی رشد می کند -روشن می کند که ادعای تورم 49
درصد با واقعيت انطباق نداشته و دروغی بيش نيست .از
سوی ديگر ماده  94قانون کار که مورد استناد چنين
تصميم ضد کارگری قرار گرفته دو بند دارد .در بند يک
افزايش دستمزد بر اساس نرخ تورم در نظر گرفته شده ،و
در بند دوم اين قانون آمده است که  " :حداقل مزد بدون
آنكه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ويژگی های
کار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه ای
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 92۴کارگر پيمانكاری فازهای  7۴و  74عسلويه در
اعتراض به معوقات مزدی ،صبح روز يكشنبه  79اسفند
ماه ،در محوطه کارگاه تجمع کردند .درخواست اصلی اين
کارگران که در يک شرکت پيمانكاری دست سوم مشغول
به کار هستند ،پرداخت دستمزد بهمن ماه و عيدی و
سنوات پايان سال است .بر اساس اين گزارش کارفرما با
حضور در جمع کارگران معترض وعده داده است در
روزهای آينده دستمزد بهمن ماه را پرداخت کند اما به
کارگران گفته است که عيدی و سنوات به آنها تعلق
نمیگيرد .اين چندمين حرکت اعتراضی کارگران در ماه
های اخير می باشد.

اخراج به خاطر عدم پرداخت مزد!
در تداوم مبارزه برای اخذ حقوق و معوقات پرداخت نشده
کارگران بخشهای مختلف عسلويه ،ظهر روز دوشنبه 79
اسفند ماه ،حدود  4۴۴نفر از کارگران فاز  44عسلويه بابت
معوقات مزدی خود کار را تعطيل و مبادرت به تجمع
اعتراضی کردند .کارگران معترض از طريق پيمانكاران
نيروی انسانی در واحد تقويت فشار گاز صادراتی ،مشغول
بكارند و حدود سه ماه دستمزد به آنها پرداخت نشده است.
جدا از خود اصل دستمزد ،مزايای مزدی مربوط به ماههای
آذر ،دی و بهمن ماه آنها نيز پرداخت نشده و اين کارگران
بابت پرداخت نشدن مزايای عيدی و پاداش پايان سال
خود نيز نگران هستند .اين تجمع که در مقابل دربهای
ورودی محل کار اين کارگران برگزار شده بود تا حوالی
ساعت  42ادامه يافت .چند روز پس از اين تجمع در روز
شنبه  74اسفند ماه ،کارگران شاغل در منطقه ويژه عسلويه
از اخراج دستکم  9نفر از کارگران معترض فاز  44در
روزهای گذشته خبر دادند .آنها گفته اند که به دنبال تجمع
روز  79اسفند ماه کارفرما به سه کارگر اين پروژه گفته
است که برخالف ساير کارگران از سال آينده ديگر
بازنگردند و فقط منتظر بمانند تا باقيمانده معوقات مزدی
آنها پرداخت شود.

رفیق قنبر پیشدست
رفيق قنبر پيشدست روز 7۴خرداد  4999در شهرستان
بندرعباس و در خانواده ای کارگری چشم به جهان گشود.
پدرش کارگر زحمتكشی بود که با انجام کارهای گوناگون
و فروش نيروی کارش امكان امرار معاش خانواده اش را
مهيا می کرد .رفيق قنبر در چنين خانواده کارگری ای رشد
کرد .با توجه به مشكالت اقتصادی خانواده وی مجبور بود
در حين تحصيل به کارگری بپردازد تا هم مخارج تحصيل
خود را فراهم کند و هم بتواند به خرج خانواده اش کمكی
کرده باشد .به اين ترتيب وی با تحمل هر رنج و مشقتی
بود موفق شد ديپلم خود را در رشته طبيعی بگيرد .بعداً او
در کشتی سازی بندر عباس استخدام شد و در بخش
حسابداری شرکت شروع به کار کرد تا اين که در شرايط
رشد مبارزات انقالبی در جامعه در سالهای  4۵و  42وی
که در ميان کارگران کشتی سازی بندرعباس از محبوبيت
زيادی برخوردار بود به عنوان نماينده سنديكای اين
کارگران برگزيده شد.
رفيق قنبر انسان آگاهی بود که نسبت به مسائل و
مشكالت زحمتكشان حساس بود .از آنجا که وی از
خانواده کارگری برخاسته و فقر و مصائب ناشی از آن را با
پوست و گوشت خود احساس می کرد کينه و خشم عميقی
نسبت به سرمايه داران و رژيم حاميشان در آن زمان يعنی
رژيم سلطنت داشت .به همين دليل وی از همان آغاز
شكل گيری انقالب سال های  4۵و  42به سيل انقالب
پيوست و لحظه ای از تالش و فعاليت جهت آگاه کردن

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!
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جمهوری اسالمی امسال هم همچون سال های قبل با

در سيستم سرمايه داری ،سرمايه دار برای تأمين سود هر

شدت هر چه بيشتری از استثمار نيروی کار کارگران

چه بيشتر برای خود تا آنجا که می تواند شرايط کاری

سودهای کالنی را به جيب خواهند زد از طرف ديگر در

وحشيانه ای را به کارگران تحميل می کند و کارگران

مراجع رسمی اعالم می شود را تامين نمايد".

همان حال با دستمزد تعيين شده -که تازه هيچ تضمينی

برای زنده ماندن و تأمين يک زندگی حداقل برای خود

بنابراين از نظر همين قانون کار ضدکارگری هم يكی از

هم برای پرداخت آن وجود ندارد -گرسنگی و مرگ

مجبورند در مقابل سرمايه داران ايستاده و برای افزايش

معيار های تعيين حداقل دستمزد کارگران ،تامين "زندگی

تدريجی چشم انداز زندگی ميليونها تن از کارگران محروم

دستمزد و تأمين شرايط کاری بهتر برای خود مبارزه کنند.

يک خانواده " اعالم شده که در جمهوری اسالمی  9نفر را

ايران و خانواده هايشان در سال آينده خواهد بود؛ اما نه

در اين سيستم ،مبارزه برای باال بردن حداقل دستمزد

شامل می شود .اما ،با در نظر گرفتن رقم  144هزار و ۵1۴

فقط اين ،بلكه در نتيجه تشديد استثمار و عدم پرداخت

مبارزه به حق و عادالنه کارگران می باشد .هر چه صفوف

تومان به عنوان حداقل دستمزد در حالی که اين مبلغ عمال

مزدی به کارگران که تكافوی حداقل نيازهای زندگی آنها

کارگران فشرده تر و منسجم تر و متحد تر باشد آنها قادر

چند برابر زير خط فقر اعالم شده از سوی نهاد های

را بنمايد امسال نيز خانواده های کارگری در وسعت باز هم

خواهند بود در مبارزه با سرمايه داران سطح دستمزد ها را

حكومتی می باشد ،واضح است که با اين مبلغ نمی توان

بيشتری از هم خواهند پاشيد و کارتن خوابی و زندگی توأم

باالتر نگاه دارند و بر عكس هر جا همچون جامعه ايران

حداقل دستمزد کارگران و ...
از صفحه ۲

باشد تا زندگی يک خانواده ،که تعداد متوسط آن توسط

زندگی يک خانواده کارگری را تأمين
نمود .تازه بايد به اين امر توجه کرد
که بانک مرکزی جمهوری اسالمی
خط فقر برای يک خانوار چهار نفره در
سال  49را  7.4ميليون تومان اعالم

صفوف کارگران پراکنده و آنها فاقد
تجربه نشان می دهد که تحت سلطه رژیم های وابسته به امپریاليسم که
دیکتاتوری و عدم پایبندی به قانون با آنها عجين می باشد مبارزه کارگران برای
تثبيت قانونی حتی در ارتباط با ساده ترین مطالبات آنها تنها با سرنگونی این
رژیم ها یعنی به واقع با از بين رفتن سلطه امپریاليستی در جامعه ما امکان پذیر
می باشد .در شرایط کنونی جمهوری اسالمی به مثابه رژیم پاسدار نظام سرمایه

سازمان های صنفی و سازمان سياسی
در پيوند با خود باشند طبعاً فشار
سرمايه دار بيشتر و شدت استثمار
وحشيانه تر خواهد بود .به طور کلی،
حد و حدود افزايش دستمزدها در اين

کرده است در حاليكه خيلی از کسانی

داری وابسته حاکم ،اصلی ترین کانال سلطه امپریاليستی در جامعه ماست و

که به عنوان فعالين کارگری در ايران

سرنگونی این رژیم قدم اول برای تحقق خواستهای کارگران می باشد .ماهيت

فعاليت می کنند خط فقر را با در نظر

این رژیم چنان است که حتی مبارزه برای دستمزد به طور اجتناب ناپذیر طبقه

گرفتن تورم سال  44برای اين سال

کارگر را در مقابل کل حاکميت قرار داده و آنها را مجبور به مبارزه برای سرنگونی

رقمی حدود  9/4ميليون تومان در ماه

کليت این رژیم می کند .بکوشيم مبارزات خود را همراه با طبقه کارگر ایران در

کارگران ما بايد در حاليكه که همواره

اعالم کرده اند.

این راستا پيش ببریم.

برای کسب خواست های آنی و از

نظام نشان از توازن قوای فی مابين
کارگران در مبارزه شان با سرمايه
داران دارد .با توجه به چنين واقعياتی،

جمله افزايش دستمزد شان مبارزه می

عدم پايبندی جمهوری اسالمی به
قانون خود در ارتباط با تعيين حداقل دستمزد برای

با فقر و فالکت غير قابل توصيف و نكبت بار در حاشيه

کنند بايد بدانند که تا زمانی که مبارزه آنان با سرمايه داران

کارگران يک بار ديگر اين حكم را ثابت می کند که اين

شهرها در جامعه ايران ابعاد باز هم بيشتری به خود خواهد

منجر به نابودی سيستم سرمايه داری نگردد آنها از استثمار

رژيم به مثابه رژيم ديكتاتور و حافظ منافع سرمايه داران

گرفت.

و شرايط غير انسانی ای که توسط اين سيستم بر آنها

داخلی و خارجی حتی قوانين خود ساخته خويش را که

انديشمند کبير طبقه کارگر ،کارل مارکس ثابت کرده است

تحميل می شود خالصی نخواهند يافت.

که" :سرمايه ،کار مرده ای است که مانند وامپير فقط با

تجربه نشان می دهد که تحت سلطه رژيم های وابسته به

مكيدن کار زنده جان می گيرد و هر چه بيشتر کار زنده

امپرياليسم که ديكتاتوری و عدم پايبندی به قانون با آنها

بمكد بيشتر به زندگی ادامه می دهد" .اين جمعبندی از

عجين می باشد مبارزه کارگران برای تثبيت قانونی حتی

جمهوری اسالمی که ديكتاتوری جزء ذات آنهاست حتی

واقعيت سرمايه به طور موجز ماهيت نظام سرمايه داری را

در ارتباط با ساده ترين مطالبات آنها تنها با سرنگونی اين

اگر در شرايط خاصی قوانين نسبتاً خوبی هم تدوين شوند

هر چه عيان تر در مقابل چشم کارگران قرار می دهد .کار

رژيم ها يعنی به واقع با از بين رفتن سلطه امپرياليستی در

تا زمانی که چنين رژيم هائی بر سر کارند هيچ "قانون" و

زنده کارگر به واقع برای سرمايه دار ارزش اضافی توليد

جامعه ما امكان پذير می باشد .در شرايط کنونی جمهوری

"حقی" حتی اگر ظاهراً هم به رسميت شناخته شود از

می کند و سرمايه دار با به جيب زدن اين ارزش اضافی

اسالمی به مثابه رژيم پاسدار نظام سرمايه داری وابسته

تعرض قدرت دولتی در امان نخواهد بود.

است که امكان بقاء يافته و با حفظ نظام سرمايه داری از

حاکم ،اصلی ترين کانال سلطه امپرياليستی در جامعه

شكی نيست که با حداقل دستمزد تعيين شده از سوی

طريق حكومتی که مدافع منافع اوست بر زندگی کارگران

ماست و سرنگونی اين رژيم قدم اول برای تحقق

شورای عالی کار جمهوری اسالمی برای سال  ،44در

و ديگر آحاد جامعه حكم می راند .تنها با از بين بردن نظام

خواستهای کارگران می باشد .ماهيت اين رژيم چنان است

شرايطی که اين شورا با استناد به آمار های قالبی ،عمال

سرمايه داری و پايان دادن به سيستمی که سرمايه در آن

که حتی مبارزه برای دستمزد به طور اجتناب ناپذير طبقه

دستمزد کارگران را در حدی تعيين نموده که چند برابر

به مثابه يک وامپير خون کارگران را می مكد کارگران می

کارگر را در مقابل کل حاکميت قرار داده و آنها را مجبور

زير خط فقر می باشد ،عمال طبقه کارگر با شتاب هر چه

توانند با نيروی کار خود نه فقط برای طبقه خويش بلكه

به مبارزه برای سرنگونی کليت اين رژيم می کند .بكوشيم

بيشتری به قعر مرداب فقر و فالکت کنونی پرتاب خواهد

برای کل جامعه رفاه و آسايش به وجود آورند .در نتيجه تا

مبارزات خود را همراه با طبقه کارگر ايران در اين راستا

شد .بنابراين در شرايطی که از يک طرف سرمايه داران

زمانی که سيستم سرمايه داری برقرار است نصيب کارگران

پيش ببريم.

خارجی و داخلی در ايران به کمک رژيم حامی شان

جز فقر و بدبختی چيز ديگری نيست.

ممكن است اندکی به نفع کارگران باشد را اجرا نمی کند.
اساساً اين واقعيت مهم را بايد همواره به ياد داشت و روی
آن تأکيد کرد که در رژيم های وابسته به امپرياليسم نظير

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!
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به عنوان نماينده خود انتخاب نمودند .اما فعاليت های

می افزودند .يكی از اقدامات اين رفقا در اين دوره تشكيل

انقالبی رفيق قنبر در ميان کارگران که از ديد مزدوران

جنبش دانش آموزی  44بهمن ،هوادار چريكهای فدائی

توده ها و افشای رژيم وابسته شاه باز نماند .در آن شرايط

رژيم ضد کارگری جمهوری اسالمی پنهان نبود منجر به

خلق ايران در بندرعباس بود که رفيق قنبر يكی از

انقالبی رفيق قنبر از جمله جوانان آگاهی بود که نقش به

دستگيری او در سال  4941گرديد.

مسئولين و گردانندگان آن بود.

سزائی در رابطه با سازماندهی مردم عليه حكومت پهلوی

به واقع رفيق قنبر يكی از اولين زندانيان سياسی رژيم

با تشديد فعاليت های هسته های سياسی نظامی هوادار

در شهر بندرعباس ايفا نمود.

جانشين رژيم شاه بود .ولی اين رژيم وابسته به امپرياليسم

سازمان در بندر عباس امر تدارک کمپ آموزشی ای در

يعنی جمهوری اسالمی که هنوز با ادعای طرفداری از

کوه های بلوچستان در مقابل رفقا قرار گرفت .در همين

"مستضعفين" سعی می کرد به دروغ خود را مدافع منافع

راستا برخی از رفقا وظيفه يافتند اسلحه و امكانات را از

همان روز اول حاضر نيست به هيچ يک ار خواست های

کارگران و زحمتكشان جا بزند با دستگيری رفيق قنبر و

بندرعباس به بلوچستان برده و انبارک های مواد غذايی و

انقالب پاسخ دهد و بر عكس خود را برای سرکوب

روانه کردن او به زندان دست خود را نه فقط برای کارگران

دارويی و مهمات را در بلوچستان تدارک ببينند .رفيق قنبر

سيستماتيک آن مهيا می کند در مقابل اين رژيم موضع

بلكه برای ديگر توده های تحت ستم آن ديار رو کرد و

يكی از پيشبرندگان اين برنامه بود .اما يک بار هنگامی

انقالبی اتخاذ کرد .او که همچون بسياری از کارگران و

کارگر ستيزی خود را آشكار نمود .رفيق قنبر در بيدادگاه

که رفيق قنبر همراه با رفقای ديگر عازم کوه بودند با

زحمتكشان ايران عشق چريكهای فدائی خلق را در قلب

جمهوری اسالمی از آرمانها و منافع کارگران دفاع نمود و

عناصر مزدور منطقه مواجه شدند و بين آنها درگيری

خود داشت و به هواداری از سازمانی برخاسته بود که چنين

در شرايطی که رژيم هنوز از سازماندهی الزم و قدرت

مسلحانه به وجود آمد که در جريان آن رفيق قنبر جان

نامی را يدک می کشيد خيلی زود متوجه شد که سازمان

کافی برخوردار نبود در آن بيداگاه به يک سال زندان

خود را از دست داد .رفيق شهيد شد ولی ياد او و خاطره

مذکور دارای موضع سازشكارانه نسبت به رژيم جديد می

محكوم شد.

تالش های بی دريغش در مبارزه با رژيم ضدکارگری

باشد .از اين رو رفيق قنبر که در تماس مستقيم با کارگران

رفيق قنبر پيشدست در سال  44وقتی که از زندان آزاد شد

جمهوری اسالمی ،تالش ها و مبارزاتی که وی در جهت

کشتی سازی بندرعباس قرار داشت بی اعتناء به تحليل

فعاليت هايش را از سر گرفت و البته اين بار پر کينه تر

تداوم انقالب توده های تحت ستم ايران و در راه رهائی

های نادرست رهبری سازمان چريكهای فدائی خلق بعد از

نسبت به دشمنان طبقه کارگر و با پختگی و آگاهی هر چه

کارگران و زحمتكشان انجام داد همواره زنده بوده و

قيام بهمن ،به همدلی با کارگران پرداخته و توانست آگاهی

بيشتری .در شرايطی که چريكهای فدائی خلق صف خود

روشنی بخش راه ظفرنمون آينده است .تاريخ شهادت

های مارکسيستی خود را به آنها منتقل نمايد .او همچنين

را از آن سازمان سازشكار و مماشات طلب بعد از قيام (

رفيق قنبر پيشدست ،تاريخی که وی جاودانه شد  9اسفند

به دليل خصال های انسانی و مردمی اش تا آنجا احترام و

سازمان چريكهای فدائی خلق ايران) جدا کرده و نشان

 49۵۴می باشد.

دوستی کارگران را نسبت به خود جلب کرد که هنگامی که

داده بود که جمهوری اسالمی نيز همچون رژيم شاه

کارگران کشتی سازی بندرعباس در جو انقالبی آن دوره

رژيمی وابسته به امپرياليسم می باشد و بر ماهيت

موفق به متشكل کردن خود در يک سنديكا شدند وی را

سرکوبگرانه آن تأکيد کرده بود ،رفقای انقالبی در

در باره زندگی رفیق قنبر ...
از صفحه ۲

با روی کار آمدن جمهوری اسالمی رفيق قنبر که می ديد
رژيم جديد برای سرکوب انقالب بر سر کار آورده شده و از

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

بندرعباس در راستای اين خط بر وسعت فعاليت های خود

قتل یک جوان توسط ماموران انتظامی به جرم دستفروشی!

اعتراض کشاورزان عرب اهوازى در جفیر،
علیه مصادره زمینهایشان!

به گزارش سايت "آذوح" ،روز يكشنبه  79اسفند ماه ،در جريان يورش نيروهای انتظامی به بازار
هفتهِ شهر بناب ،در پی مقاومت برخی از دستفروشان ،ماموران انتظامی به خشونت متوسل شده و به
ضرب و شتم برخی از معترضين پرداختند .در اين درگيری نيروهای انتظامی ايران با شليک به سمت
يک جوان بنابی وی را از ناحيه ی سر مورد اصابت گلوله قرار داده و او را به قتل رساندند .در اين
گزارش تاکيد شده که  :اين اتفاق با اعتراض شديد حاضرين روبرو شده و درگيری بين ماموران امنيتی
و دستفروشان را تشديد نمود .در گزارش ديگری در رابطه با اين رويداد به تاريخ روز چهارشنبه 7۵
اسفند ماه ،اعالم شده که دستفروش کشته شده ساکن روستای بكتاش مياندوآب و نان آور يک
خانواده ی فقير و بی بضاعت بود.

بر طبق گزارشات منتشر شده روز جمعه  74اسفند ماه ،تعدادى از
کشاورزان عرب منطقه "جفير" در مرز ايران و عراق ،عليه مصادره
اراضی زراعی کشاورزان به وسيله شرکتهای غير بومی ،در قالب طرح
موسوم به "طرح  99هزار هكتاری جفير" اعتراض کرده اند .سازمان
حقوق بشر اهواز به نقل از از انچه که منابع محلى خود می نامد گزارش
داده که دهها تن از شهروندان عرب ساکن منطقه ،به مصادره اراضی
کشاورزی خود و واگذاری آن به شرکتهای غيربومی اعتراض کرده و
در مقابل تلمبهخانه و محل استقرار سيستم پمپاژ آب طرح  99هزار
هكتاری ،تجمع کردهاند .اين گزارش در ادامه می افزايد پيش از اين،
نماينده قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء سپاه پاسداران اعالم کرده بود:
"اين قرارگاه در نظر دارد با حمايت دولت بار ديگر اجرای اين پروژه را
در دستور کار قرار دهد" .در همين زمينه رئيس سازمان جهاد کشاورزی
استان خوزستان گفته بود  :در سال  24بيش از  9۴هزار هكتار از اراضی
منطقه جفير به  97۴۴نفر از ايثارگران که عمدتا از افراد غير بومی
هستند ،واگذار شده است.

چاره رنجبران ،وحدت و تشکیالت است!

ماهنامه کارگری
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مجموع بيش از  4۴۴کارگر فصلی که به کار بريدن نيشكر
در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه اشتغال دارند ،برای
چندمين بار در ماه جاری برای رسيدن به مطالبات خود به
اعتراض برخاستند.

اخباری از تداوم مبارزات
کارگران نیشکر هفت تپه
در اسفند ماه

خاتمه مشروط تجمعات اعتراضی کارگران

اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

هفت تپه پس از وعده رسمی پرداخت

نسبت به دستمزد های معوقه

معوقات از سوی کارفرما!

و خصوصی سازی این واحد!
صبح روز دوشنبه  9اسفند ماه ،کارگران بخش صنعتی
مجتمع نی شكر هفت تپه ،در اعتراض به خصوصی سازی
اين واحد دولتی و همچنين پرداخت نشدن  7ماه دستمزد
خود و همكارانشان ،در مقابل ساختمان اداری اين واحد
صنعتی تجمع کردند .مطابق اين گزارش جدا از بحث
نگرانی کارگران از تصميم دولت برای خصوصی سازی
مجموعه هفتتپه ،دست کم هنوز کارفرما ،بابت دستمزد
ماههای دی و بهمن سال جاری و نيز پاداش پايان سالِ
بيش  44۴۴کارگر ،پولی پرداخت نكرده است .گزارش می
افزايد :معوقات حقوقی حدود  2۴۴نفر از کارگران روزمزد
به  4ماه میرسد و حدود  1۴نفر از رانندههای کاميون که
با ماشينهای استيجاری در اين مجتمع مشغول به کارند،
گفته اند که در  ۵ماه گذشته با آنان تسويه حساب نشده
است.
در ادامه اين تجمع اعتراضی که نزديک به  4۴۴نفر از
کارگر مجتمع نيشكر هفت تپه ،در مقابل دفتر مديريت بر
پا کرده بودند ،روز سهشنبه  9اسفند ماه ،نماينده حوزه
انتخابيه شوش در مجلس شورای اسالمی به کارگران
وعده داد که مطالبات آنها بزودی پرداخت خواهد شد .به
دنبال اين وعده کارگران به تجمع اعتراضی خود ،خاتمه
دادند .يكی از کارگران معترض در اين رابطه گفت که
کارگران منتظر تحقق اين وعدهها هستند.
روز شنبه  1اسفند ماه ،يكی از کارگران بخش صنعتی
مجتمع نيشكر هفت تپه اظهار داشت :برای چندمين بار در
ماه جاری ،بيش از  74۴نفر از کارگران شيف صبح بخش
صنعت مجتمع نيشكر هفت تپه ،در اعتراض به خصوصی
سازی اين واحد توليدی ،دست از کار کشيده و تقريبا هر
روز ،توليد را برای ساعتی متوقف کرده و در مقابل
ساختمان اداری اين مجتمع تجمع بر گزار می کنند .در
ادامه اين اعتراضات صبح روز يكشنبه  4اسفند ماه ،بار
ديگر بيش از 4۴۴نفر از کارگران مجتمع نيشكر هفت تپه
در ادامه اعتراضات هفته گذشته دوباره دست از کار
کشيدند و در مقابل ساختمان اداری مجتمع تجمع کردند.
اعتراضات کارگران اين مجتمع صبح روز شنبه  44اسفند
ماه نيز ادامه و گسترش يافت و در اين روز بيش از هزار
کارگر مجتمع نيشكر هفت تپه در واکنش به بیتوجهی
مسئوالن در خصوص واگذاری مجتمع و زمينهای آن به
بخش خصوصی ،بار ديگر در محوطه مجتمع تجمع کردند.
يكی از کارگران حاضر در تجمع اظهار داشت :سازمان
خصوصی سازی ،اخيرا سهام مجتمع نيشكر هفت تپه را با
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همه مستغالت و زمينهای تحت مالكيت آن را به صورت
 44درصدی به بخش خصوصی واگذار کرده است ،اين
درحاليست عالوه بر آنكه اين واگذاری بدون اطالع
کارگران صورت گرفته است در آن وضعيت شغلی
ومطالبات کارگران در نطر گرفته نشده است.

 ۲۰۲۲کارگر معترض هفت تپه
با قول کارفرما به تجمع اعتراضی خود
خاتمه دادند!
با تداوم اعتراضات بيش از  44۴۴کارگر هفت تپه شامگاه
شنبه  44اسفند ماه ،مديران دولتی و نماينده خريدار
خصوصی اين برای رسيدگی به مشكالت صنفی کارگران
معترض تشكيل جلسه دادند .بر اساس اين گزارش ،در
جلسهِ فوق تصميم گرفته شده است که بعد از واگذاری
کامل مجتمع کشت و صنعت نيشكر هفت تپه به بخش
خصوصی ،کارفرمای جديد ضمن قبول همه تعهدات
قانونی مراحل واگذاری بايد عالوه بر تامين امنيت شغلی
کارگران ،همه مطالبات معوقه آنان را پرداخت کند.
همچنين کارفرمای جديد قبول کرده بخشی از مطالبات
مزدی بيش از  44۴۴کارگر را که شامل دستمزد ماههای
دی و بهمن و نيز پاداش پايان سال جاری میشود را روز
يكشنبه  4۵اسفند ماه ،به حساب آنها پرداخت کند .با اين
تعهدات کارگران معترض موقتا به تجمع خود خاتمه دادند.

ادامه تجمع اعتراضی کارگران
بخش صنعتی هفت تپه!
براساس اطالعات کارگران اين واحد توليدی ،صبح روز
دوشنبه  42اسفند ماه ،حدود  44۴نفر از کارکنان بخش
اداری مجتمع که تحت شمول قانون نظام هماهنگ در
اين واحد شاغل هستند در اعتراض به عدم دريافت
مطالبات مزدی خود و عدم تحقق وعده های داده شده در
محوطه مجتمع مبادرت به تجمع نمودند.
همچنين صبح روز سه شنبه  41اسفند ماه ،برای چندمين
بار در ماه جاری در اعتراض به خصوصی سازی اين واحد
توليدی و تاخير در پرداخت دستمزد بيش از  94۴نفر از
کارگران شيف صبح بخش صنعت مجتمع نيشكر هفت تپه
مقابل ساختمان اداری اين گرد آمدند .در ادامه اين
اعتراضات صبح روز چهارشنبه  44اسفند ماه ،نيز 7۴۴نفر از

به دنبال برپايی اجتماع صنفی کارگران مجتمع نيشكر
هفتتپه ،روزپنجشنبه  7۴اسفند ماه ،مديران خصوصی
مجتمع کشت و صنعت نيشكر هفت تپه با نصب
اطالعيهای بر روی تابلوی اعالنات کارخانه نيشكر ،نحوه
پرداخت مطالبات مزدی کارگران را تشريح کردند .به گفته
کارگران در حال حاضر مطالبات مزدی کارگران نيشكر
هفت تپه به ماههای بهمن و اسفند و عيدی و پاداش سال
جاری محدود میشود که طبق اطالعيه نصب شده از
سوی کارفرمای بخش خصوصی ،قرار است مطالبات
مربوط به اسفند ماه تا پايان روز دوشنبه  79اسفند ماه،
پرداخت شود.

جان باختن کارگر راه آهن کرمان
در اثر بر خورد با قطار در حین کار!

روز چهارشنبه  47اسفند ماه ،در حالی که کارگران راه آهن
کرمان هنگام کار بر روی خطوط ريلی بين ايستگاههای
احمدآباد و خاتون آباد استان کرمان ،بودند .ناگهان با يک
قطار که از سيرجان به سمت بافق در حرکت بود مواجه
شدند و به علت نزديک و ناگهانی بودن ظهور لوکوموتيو،
يک کارگر که فرصت فرار را پيدا نكرده بود ،بر اثر برخورد
قطار با وی ،جان خود را از دست داد.
بر اساس اين گزارش؛ فرمانده انتظامی شهرستان
رفسنجان با اشاره به اينكه تحقيق درباره يافتن مقصر
اصلی حادثه آغاز شده است گفت :مسئوالن راه آهن بايد
هنگام اعزام کارگران برای تعمير يا بازديد خطوط ريلی ،آن
ها را از زمان حرکت قطارها آگاه کنند و به لوکوموتيورانان
نيز موقعيت کارگران را اطالع دهند و عالوه بر آن در
فواصل نزديک به محلهای در دست تعمير ،عالئم و
پرچمهای هشدار دهنده قرار دهند.

تشکل های مستقل کارگری ،حق مسلم کارگران است!

ماهنامه کارگری
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در پی مبارزه و اتحاد کارگران

تجمع اعتراضی کارگران اخراج شدهِ

معدن چشمه پودنه بخش اول مطالبات

پروژه قطار شهری اهواز ،مقابل ساختمان

مزدی آنها پرداخت شد!

استانداری خوزستان!

يكی از کارگران معدن چشمه پودنه اعالم کرد که " بخش
اول معوقات مزدی کارگران معدن چشمه پودنه در روز سه
شنبه  9اسفند ماه پرداخت شد" .اين معدنچی اظهار
داشت :اين پرداخت در راستای مصوبه جلسه ای است که
در روز يكشنبه  7اسفند ماه ،در استانداری کرمان برگزار
شده بود .براساس اين توافق قرار است ،معوقات مزدی
کارگران معدن چشمه پودنه در سه مرحله زمانی يعنی
چهارم اسفند (  9۴درصد) ،پانزدهم اسفند ( 9۴در صد) و
بيستم فروردين ( 7۴در صد) پرداخت شود.
در اين گزارش به نقل از کارگران معترض آمده است که:
در راستای همين توافق ،امروز  742کارگر معدن چشمه
پودنه همزمان با فرارسيدن نوبت اول معادل  9۴درصد از
مطالبات مزدی خود را دريافت کردند .هرکدام از کارگران
اين واحد معدنی مبلغی در حدود شش تا هفت ميليون
تومان بابت مزدهای پرداخت نشده ماههای شهريور ،مهر،
آبان و آذر  ،سنوات پايان کار سال 49و نيز سنوات و عيدی
سال  49طلبكارند.

کارگران کارخانه رینگ سازی مشهد
به یک اعتراض  2روزه دست زدند!
در روزهای دوشنبه  9و سه شنبه  9اسفند ماه ،کارگران
کارخانه رينگ سازی به خاطر کاهش مزايای شغلی دست
به اعتراض زدند .بنا به گفته يكی از کارگران معترض"
نزديک به هزار نفر هستيم که نسبت به رويهای که
مديريت جديد کارخانه برای پرداخت مزايای مزدی در
پيش گرفته است اعتراض داريم ".کارگران از 44
ارديبهشت ماه سال جاری که مديريت کارخانه رينگ
سازی مشهد تغيير کرده است عالوه بر تاخير  44روزه در
پرداخت دستمزد ،ارزش ريالی برخی مزايای شان نيز
کاهش يافته و حتی در برخی موارد بطور کامل قطع شده
است.
مزايايی که سابقا به کارگران پرداخت می شد و اکنون يا
کاهش يافته و يا کال قطع گرديده مربوط به حق افزايش
توليد ،آکورد ،حق پاداش ،بهره برداری و کمکهای غير
نقدی ست.

صبح روز سه شنبه  44اسفند ماه ،حدود  4۴۴نفر از
کارگران اخراج شده پروژه قطار شهری اهواز ،در اعتراض
به برقرار نشدن مقرری بيمه بيكاری خود از سوی اداره
تامين اجتماعی اهواز ،مقابل ساختمان استانداری خوزستان
تجمع اعتراضی بر پا داشتند .در ادامه اين گزارش آمده که
روز سه شنبه  47آبان ماه سال جاری ،شرکت پيمانكاری
کيسون حدود  91۴نفر از کارگران بخش های مختلف
پروژه قطار شهری اهواز را با اتمام قرارداد کار اخراج کرد.
کارگران می گويند با وجود آنكه همه ما تقريبا در ابتدای
آذر ماه به بيمه بيكاری معرفی شديم اما اداره تامين
اجتماعی اهواز به بهانه مغايرت شرايط اخراجمان با دستور
العمل جديد از برقراری مقرری بيمه بيكار ی ما خودداری
میکند .بر اساس اين گزارش به نقل از کارگران گفته شده
که يكی ديگر از بهانههای اداره تامين اجتماعی اهواز اين
است که چون کارگران اخراجی قطار شهری پيش از اتمام
زمان پروژه و قرارداد خود اخراج شده و هيچ کارگر
جايگزينی هم به جای آنها مشغول کار نشده است در
نتيجه امكان برقراری مقرری بيمه بيكاری آنها وجود
ندارد ،اين بهانه جويی در حاليست که کارفرما بعد از اخراج
کارگران مزبور ،ادامه فعاليت پروژه را با کارگران غير بومی
جديد از سر گرفته است .در خاتمه اين گزارش قيد شده که
کارگران اخراجی درباره پيگيریهای انجام شده در
ٔ بيكاری میگويند :در ماههای گذشته
خصوص برقرای بيمه
بارها پيگير اين موضوع بودهايم اما با گذشت بيش از  9ماه
هنوز بيمه بيكاری به ما پرداخت نشده است .به همين
دليل امروز از مسئوالن استانداری خوزستان میخواهيم به
وضعيتی که کارگران قطار شهری اهواز به آن دچارند،
رسيدگی کنند.

کارگران اخراجی کاشی ایرانا
در واکنش به اخراجشان
تجمع اعتراضی بر پا داشتند!
صبح روز يكشنبه  4۵اسفند ماه ،شماری از کارگران اخراج
شدهِ کارخانه کاشی و سراميک ايرانا در واکنش به
اخراجشان در محوطه کارخانه دست به تجمع اعتراضی
زدند .يكی از کارگران معترض در تشريح جزئيات اخراج
خود و همكارانش اظهار داشت :ما  49۴کارگر اخراجی
کارخانه کاشی و سراميک ايرانا هستيم که کارفرما از
ابتدای اسفند از ورودمان به کارخانه جلوگيری کرده است.
جمعا حدود  41۴کارگر قراردادی در کارخانه کاشی و
سراميک ايرانا کار می کردند که سابقه کاری آنها تا
نزديک به  44سال هم می رسد و از اين ميان در حال
حاضر قرارداد کاری  49۴نفر از ابتدای ماه جاری ديگر
تمديد نشده است.

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!
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اعتراضات کارگران کاشی گیالنا
از سر گرفته شد!
بر اساس گزارشی به تاريخ سه شنبه  41اسفند ماه،
کارگران کاشی گيالنا که طی چهار ماه گذشته حقوق
دريافت نكردهاند ،در اعتراض به بیتوجهی مديران کارخانه
به پرداخت مطالبات برحقشان ،نارضايتی خود را ابراز داشته
و دست به تجمع زدند .گزارش می افزايد :از دو ماه پيش
 4۵1کارگر اين واحد صنعتی نسبت به پرداخت نشدن 9
ماه مزد پرداخت نشده سال جاری و وضعيت نامعلوم 4۵
ماه مطالبات مربوط به سالهای  14تا دی ماه سال 49
معترضند.

 ۰۲کارگر اخراجی کارخانه نیک نخ از
فروردین ماه سال  ،33در پی معوقات
مزدی خود می باشند!
کارگران اخراجی کارخانه نيک نخ سمنان ،روز شنبه 1
اسفند ماه اعالم داشتند :از فروردين ماه سال  ،49با گذشت
دو سال از اخراج  4۴نفر از کارگران اين کارخانه که با
تمديد نشدن قرارداد کار اخراج شدند .هنوز مطالبات
حقوقی از جمله حق سنوات کارگران اخراج شده پرداخت
نشده است .کارگران می گويند :با وجود آنكه  9ماه بعد از
تاريخ اخراج ،کارگران بيكار شده با طرح شكايت در اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ساير مراجع قانونی سمنان،
پيگير مطالبات معوقه خود شدند ،اما کارفرما توانست با
استفاده از مدارک تسويه حساب ،کارگران شاکی را محكوم
کند .کارفرما در زمان شروع به تعديل و تعطيلی کارخانه ،از
آنها برگه سفيد امضای تسويه حساب دريافت کرده بود .در
حالی که آنان در هنگام امضای برگه مذکور ،تنها بخشی از
مطالباتشان را دريافت کرده بودند.
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ماهنامه کارگری
اعتراضات کارگری در فازهای
مختلف پروژه های پیمانکاری
در عسلویه ادامه دارد
گسترش اعتراضات کارگران پیمانکاری
فازهای  2۲ ،۲3و  2۲منطقه ویژه عسلویه!
بامداد روز سه شنبه  9اسفند ماه ،جمعی از کارگران
شرکتهای پيمانكاری شاغل در فاز 44عسلويه در اعتراض
به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود مقابل دفتر پيمانكار
اصلی تجمع کردند .بر اساس اين گزارش ،به دليل کثرت
کارگرانِ بِستان کار ،تجمع صنفی مورد نظر به اطراف
مسيرهای منتهی به دفتر پيمانكار که در محل اجرای
پروژه قرار دارد نيز کشيده شد .در همين روز گزارش
ديگری از تجمع اعتراضی کارگری مشابه در فازهای  7۴و
 74منطقه ويژه عسلويه خبر میدهد که در آن تعداد
کارگران شرکت کننده نزديک به  7۴۴نفر برآورد شده
است.

کارگران پیمانکاری فاز  ۲1منطقه ویژه
عسلویه در پی پرداخت نشدن معوقات
مزدی ،تجمع اعتراضی بر پا داشتند!
بامداد روز چهارشنبه  4اسفند ماه جمعی از کارگران
پيمانكاری شاغل در پروژههای فاز  49منطقه ويژه عسلويه
در پی پرداخت نشدن  1ماه معوقات مزدی خود دست به
تجمع زدند .در اين گزارش به نقل از کارگران آمده است
که تعداد کارگران تجمع کننده دست کم تا  7۴۴نفر برآورد
میشود و از قرار معلوم تجمع اين کارگران در محدوده
مسيرهای منتهی به محل پروژه و کارگاههای مجاور تاثير
گذار بوده است .صرف نظر از تفاوتی که در نوع و محل
اجرای پروژه کارگران پيمانكاری فازهای مختلف عسلويه
وجود دارد ،تجمع اعتراضی کارگران فاز  49مشابه تجمع
اعتراضی روزهای اخير کارگران پيمانكاری فازهای 7۴ ،44
و 74منطقه ويژه عسلويه است.

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران
پیمانکاری شاغل در عسلویه!
بامداد روز پنجشنبه  ۵اسفند ماه ،در تداوم تجمعات
اعتراضی روزهای گذشته کارگران معترض در پروژههای
فاز  49منطقه ويژه عسلويه  ،تجمع خود را از سر گرفتند.
در اين حال يكی از کارگران فاز  49منطقه ويژه عسلويه،
روز شنبه  1اسفند ماه ،با اعالم خبر پرداخت بخشی از
معوقات مزدی کارگران ،اظهار داشت :در حال حاضر
کارگران معترض در پروژههای فاز  49معوقات مزدی
ماههای آبان و آذر خود را گرفتهاند و طبق وعده کارفرما
قرار است باقيمانده معوقات مزدی ماه های دی ،بهمن و
اسفند ،تا پايان سال جاری به حساب آنها واريز شود .بر

اساس گزارش ديگری؛ يكی از کارگران شاغل در پروژه
فاز  ، 44از ادامه تجمع اعتراضی کارگران فاز  44برای
دريافت معوقات مزدی ،در روز يكشنبه  4اسفند ماه ،خبر
داد و گفت؛ تعدادی از کارگران فاز  44منطقه ويژه عسلويه
بامداد امروز نيز در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات
مزدی خود تجمع کردهاند .گزارش به نقل از کارگران از
ادامه تجمع اعتراضی اين کارگران در بامداد روز دوشنبه
 4۴اسفند ماه ،نيز خبر داد .
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بخشی از معوقات کارگران فازهای  2۲و
 2۲عسلویه ،پرداخت شد!
سرانجام بر اساس گزارش روز شنبه  44اسفند ماه ،برخی
از شرکتهای پيمانكاری فازهای  7۴و  74عسلويه،
مطالبات مزدی ماههای آذر و دی را پرداخت کردهاند و
قول دادهاند دستمزد بهمن ماه را نيز در روزهای آتی و قبل
از پايان سال پرداخت کنند.

کارگران پیمانکاری فاز  ۲3عسلویه در

دومین روز تجمع کارگران سپنتا

نهایت بخشی از معوقات خود را گرفتند!

بین الملل ،در اعتراض به معوقات مزدی!
جمعی از کارگران شرکت سپنتا بين الملل روز سه شنبه
 41اسفند ماه ،برای دومين روز پياپی ،مقابل اداره کار شرق
اهواز تجمع کردند .بر اساس اين گزارش 9 ،ماه معوقات
مزدی  44۴کارگر سپنتا بين الملل عليرغم حكم اداره کار
شرق اهواز تا کنون پرداخت نشده است.

انتظار دو ماهۀ  ۲۰۲کارگر اخراجی شرکت
ذوب آهن غرب کشور برای پرداخت
باالخره روز سه شنبه  44اسفند ماه ،کارگران پيمانكاری
فاز  44منطقه ويژه عسلويه موفق شدند در نتيجه تداوم
اعتراضات و مقاومت هايشان معادل دو ماه از معوقات
مزدی ( مهر و آبان ماه ) خود را دريافت کنند .در حال
حاضر کارگران معترض به کار خود بازگشتهاند .بر اساس
اين گزارش:با وعده کارفرما قرار است باقيمانده مطالبات
مزدی که شامل دستمزدهای آذر ،دی ،بهمن و اسفند ماه،
میشود تا پايان سال جاری پرداخت شود.

پیمانکاران فازهای  2۲و  2۲عسلویه وعده
دادند تا پایان اسفند ماه ،بخشی از معوقات
کارگران را پرداخت کنند!
شرکتهای پيمانكاری در پی مشاهده تجمعات اعتراضی
پی در پی کارگران فازهای  7۴و  74وعده دادند که بخشی
از مطالبات مزدی آنها را ،تا پايان اسفند ماه پرداخت
خواهند کرد .اين وعده ای بود که در روزهای گذشته به
کارگران داده شده بود .اما در عدم تحقق اين وعده
پيمانكاران ،يكی از کارگران فازهای  7۴و  74عسلويه روز
يكشنبه  4اسفند ماه ، ،از عدم پرداخت مطالبات مزدی و
وعدههای پيمانكاران خبر داد .به گفته اين کارگر ،بيش از
هزار کارگر فازهای  7۴و  74که در شرکتهای پيمانكاری
دست چندم مشغول به کار هستند ،حداقل چهارماه معوقات
مزدی دارند .عدم پرداخت مطالبات کارگران در آستانه سال
نو در شرايطی انجام میشود که کارگران پيمانكاری
عسلويه از مزايای آخر سال مانند عيدی نيز محرومند.
امری که بويژه در ماه های اخير به يكی از بزرگترين
مشكالت هزاران کارگر پيمانكاری در عسلويه بدل شده
است.

معوقات مزدی و مقرری بیمه بیکاری

روز چهارشنبه  4اسفند ماه ،کارگران شرکت ذوب آهن
غرب کشور در شهرستان اسد آباد استان همدان ،در يک
اطالع رسانی اعالم کردند :نزديک به  7ماه پس از توقف
اين واحد صنعتی ،هنوز برای پرداخت معوقات مزدی و
مقرری بيمه بيكاری حدود  44۴کارگر اين واحد معدنی
اقدامی صورت نگرفته است .در اين گزارش به نقل از
کارگران گفته شده که :اين اتفاق نيمه دوم سال جاری
زمانی اتفاق افتاد که شرکت صبا نور ،که سهام دار 42
درصد از کارخانه ذوب آهن غرب کشور و تامين کننده مواد
اوليه اين کارخانه بود فعاليت خود را در بخش گندله سازی،
متوقف کرد و در نتيجه حدود 44۴کارگر در دو مرحله با
يک و نيم ماه معوقات مزدی بيكار شدند .عالوه بر مزد
معوقه ،کارفرما هنوز سنوات سال  49تمامی کارگرانی که
در آن زمان مشغول کار بودند را تسويه حساب نكرده است.
در ادامه يكی از کارگران اضافه کرد :پس از توقف فعاليت
کارخانه و بيكار شدن حدود  44۴نفر از کارگران ذوب آهن
غرب کشور ،مسئوالن وعده پيگيری و بازگشت بكار و
پرداخت مطالبات کارگران را دادند .اما تا کنون اتفاقی رخ
نداده و کارگران همچنان در بالتكليفی به سر میبرند.

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

ماهنامه کارگری
صدای اعتراض کارگران ماشین
سازی"،گوش فلک را کر کرده است"!
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همين دليل از امضاء قرار داد خودداری کردهاند .کارگران
می گويند که برخالف ادعای کارفرما مبنی بر تضمين
امنيت شغلی کارگران ،همه ما میدانيم با توجه به شرايط
نامساعد بازار کار ،امضای قرارداد موقت کار ،آنهم سفيد
امضاء باعث میشود تا امنيت شغلی ما بيش از هميشه در
معرض تهديد قرار بگيرد.

 ۲7۲۲کارگرِ شاغل شرکت پلی اکریل
اصفهان ،بین  2تا  1ماه
گزارشات منتشره در باره کارگران کارخانه ماشين سازی
تبريز از تشديد بحران حاکم بر اين واحد توليدی خبر می
دهند .مطابق برخی از اين گزارشات روز چهارشنبه 47
اسفند ماه به دنبال استعفای دسته جمعی اعضای هيأت
مديره و مديرعامل کارخانه ماشين سازی بحرانی که از
قبل هم اين واحد را فرا گرفته بود دو چندان تشديد گشت.
بر اساس يكی از اين گزارشات روز يكشنبه  4اسفند ماه،
کارگران نسبت به اين وضع که زندگی آنها را به خطر
انداخته واکنش نشان داده و صدای اعتراض شان بلند شد.
تا آنجا که در گزارش تاکيد شده که صدای اعتراض
کارگران ماشين سازی" گوش فلک را کر کرده است ".در
اين گزارش آمده است که فرماندار تبريز گاليه های
کارگران اين شرکت را بر حق میداند و ابراز اميدواری
میکند :با برطرف شدن مشكالت شرکت ماشين سازی
تبريز ،کارگران نيز به خواستههای برحق خودشان برسند.
فرماندار در رابطه با برخی گمانه زنیها در خصوص امكان
تجمع کارگران شرکت ماشين سازی تبريز در مقابل
فرمانداری شهر مدعی شده که نيازی به "تجمع" های
کارگری نيست ،اين مسئله "در حال پيگيری" است.

 ۰۲کارگر در پی تعطیلی کارخانه ایران
چوبِ قزوین ،بیکار شدند!
بر اساس گزارشی به تاريخ شنبه  44اسفند ماه ،کارگران
کارخانه ايران چوب قزوين ،از تعطيلی اين واحد توليدی و
بيكاری  1۴کارگر شاغل خبر داده و تاکيد کردند که تا
پيش از تعطيلی اين کارخانه کارفرما  41کارگر را اخراج
کرده بود .اين کارخانه که در زمينه ساخت انواع تختههای
چوب در شهرک صنعتی البرز قزوين فعاليت دارد ،از اول
بهمن ماه تعطيل شده و تمامی  1۴کارگر آن هم اکنون
بيكارند .کارفرما بعد از اعالم تعطيلی کارخانه تجهيزات و
ماشين االت آن را به يک واحد توليد کننده صنايع چوبی
ديگری به نام سكويا پارس در شهرک کاسپين ،انتقال
داده و از کارگران خواسته است که پس از تسويه حساب به
صورت پيمانكاری در محل جديد کارکنند .دراين گزارش
به نقل از کارگران قيد شده :طبق پيشنهاد کارفرما،
کارگران پس از تسويه حساب به محل جديد کار مراجعه
کرده اما چون در متن قرارداد اشارهای به مشخصاتی
همچون تاريخ شروع و خاتمه نشده بود در نتيجه آنها به

معوقات مزدی دارند!
جمعی از کارگران شرکت پلی اکريل اصفهان روز يكشنبه
 4۵اسفند ماه ،از معوقات مزدی کارگران اين شرکت خبر
داده و گفتند 42۴۴ :نفر در شرکت پلی اکريل و
شرکتهای اقماری آن مشغول به کار هستند که بين  7تا
 9ماه معوقات مزدی دارند .هر چند که کارفرما قول مساعد
برای پرداخت حقوق عقب افتاده آنها را در "روزهای
آتی"(!!!) داده است ،اما کارگران پلی اکريل ،خصوصی
سازی اين شرکت در دهه هفتاد را عامل اصلی مشكالت
فعلی خود میدانند .به اعتقاد کارگران اجرای ناقص
خصوصی سازی در اين شرکت مادر صنايع نساجی ،از يک
طرف توان توليد شرکت را کاهش داده و از طرف ديگر،
وضعيت شغلی و معيشتی کارگران را تنزل داده است .اين
شرکت در طی روند خصوصی سازی ،در سال های گذشته
بارها دست به دست چرخيده است و شرکتی که زمانی
سرآمد واحدهای توليدی کشور بوده است ،اکنون با
مشكالت بسياری دست و پنجه نرم میکند .در هنگام
انتشار اين خبر اشاره شده که آگهی برگزاری مزايده دفتر
مرکزی شرکت ،در روزنامهها منتشر شده است .اين مزايده
قرار است ،روز يكشنبه  44اسفندماه ،برگزار شود .با روالی
که پيش گرفته شده است ،همه اموال و دارايی های
شرکت ،به ثمن بخس ،به حراج می رود و کسی پاسخگو
نخواهد بود.
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عدم پرداخت بیش از  3ماه دستمزد
به کارگران کارخانه آب معدنی
داماشِ رودبار
کارگران کارخانه آب معدنی داماش در شهرستان رودبار،
روز سه شنبه  41اسفند ماه ،گزارش دادند که  :در حال
حاضر در اين کارخانه  ،حدود  9۴کارگر مشغول به کار
هستند که از آبان ماه سال جاری دستمزد به آنها پرداخت
نشده است .در گزارش ديگری به نقل از يكی از کارگران
در روز پنجشنبه  72اسفند ماه ،تاکيد شده که کارفرما بدون
پرداخت مطالبات پايان سال کارگران در آستانه سال نو،
توليد آب معدنی را از سه ما ه قبل به دليل نداشتن منابع
مالی کافی برای تهيه مواد اوليه متوقف کرده است .شرکت
آب معدنی داماش اولين شرکت احداث شده توسط گروه
سرمايه گذاری امير منصور آريا در بخش عمارلوی
شهرستان رودبار است .پس از ماجرای اختالس  9هزار
ميلياردی و مصادره شرکت های متهم اصلی پرونده اين
کارخانه در دی ماه سال  44تعطيل اعالم شد و همه 497
کارگر آن بيكار شدند .کارگران با بيان اينكه سر انجام
ارديبهشت ماه سال جاری ( )49کارخانه آب معدنی داماش
بعد از سه سال وقفه فعاليت توليدی خود را با نظارت قوه
قضائيه با  9۴کارگر از سر گرفته است می گويند  :عالوه
بر تعويق سه ماه دستمزد ،کارگران اين کارخانه در آستانه
سال جديد حق سنوات ،عيدی و پاداش سال جاری را نيز
هنوز دريافت نكردهاند.

یک ماهه شدن قرارداد کاری
کارگرانِ کارخانه نساجی بروجرد!

 2۲۲۲کارگر شرکت معدن سنگ آهن
بافق 3 ،ماه دستمزد دریافت نکرده اند!
روز سه شنبه  41اسفند ماه اعالم شد که  ۵۴۴۴کارگر
شرکت معدن سنگ آهن بافق ،به شمول کارگران رسمی،
قرارداد معين ،پيمانكاری و پيمانكاری حجمی ،از دی ماهِ
سال جاری مطالبات مزدی خود را دريافت نكرده اند .اين
در حاليست که کارفرمای اصلی به کارگران وعده داده
است يک ماه از مطالبات مزدی ،قبل از پايان سال پرداخت
خواهد شد .که تاکنون هنوز خبری از اين وعده داده شده،
نيست .در اين حال گزارشی در روز دوشنبه  79اسفند ماه،
از برگزاری هشتمين جلسه کار گروه پيگيری مطالبات
کارگران شرکت سنگ آهن بافق بدون حضور نماينده
کارگران خبر داد و افزود :در اين جلسه که فرماندار بافق،
مدير عامل شرکت سنگ آهن و اعضای شورای شهر بافق
حضور داشتهاند ،جلسه بدون نتيجه ،پايان يافت.

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

يكی از کارگران کارخانه نساجی بروجرد ،در يک اطالع
رسانی که روز شنبه  77اسفند ماه ،انعكاس يافت ،اعالم
کرد :کارفرمای اين واحد توليد کننده انواع پارچه از ابتدای
ماه جاری (اسفند ماه) مدت قرار داد کار حدود هزار کارگرِ
قراردادیهایِ شش ماه تا يكساله را ،به يک ماه کاهش
داده است .اگرچه در حال حاضر نزديک به يک ماه مزد
معوقه طلبكاريم ،اما نگرانی اصلی ما اين است که از
ابتدای سال آينده (سال  )44که موعد قراردادهای
کاریمان تمام می شود ،بيكار شويم .بر اساس اين گزارش
کارگران نساجی بروجرد در توجيه علت نگرانی خود
میگويند که اخيرا زمزمه تعديل  9۵۴نفر از همكاران قرار
دادی باسابقه به بهانه مشكالت مالی ،قوت گرفته است.

۰

ماهنامه کارگری
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تعطیلی  ۲1هزار و  ۰۲۲واحد صنعتی

در آذربایجان شرقی

 27۰کارگر کارخانه ماشین آالت صنعتی

و پیشرفت صفرِ بعضی پروژههای نفتی!

تنها در  ۲۲ماه نخست سال جاری

تبریز با چندین ماه مطالبات مزدی

 13نفر قربانی حوادث کار شدند !

پرداخت نشده!

به گزارش خبرگزاری فارس ،محمد جواد عامری عضو
ائتالف اصولگريان که روز چهارشنبه  4اسفند ماه ،در يک
نشست اقتصادی سخن می گفت ،اظهار داشت" متاسفانه
بسياری از پروژههای نفتی کشور پيشرفت تقريبا صفر و يا
ناچيز داشتهاند .وی در بخش ديگری افزود؛ حدود  49هزار
و  1۴۴واحد صنعتی ما تعطيل شده است و گازرسانی به
روستاها هم معطل مانده است .حتی بخاطر اينكه اعالم
شود بودجه ندارند پروژههای پژوهشی هم تعطيل شده
است .وی با اشاره به افزايش نقدينگی از  9۵۴هزار ميليارد
تومان به  4۵۴هزار ميليارد تومان بيان داشت :نقدينگی به
مبلغ  4۴۴هزار ميليارد تومان در دو سال اخير افزايش يافته
است و اگر میتوانستيم جذابيت برای سرمايهگذاری داخلی
ايجاد کنيم الزم نبود تا اين حد معطل برای سرمايهگذاری
خارجی باقی بمانيم".

 2۲۲کارگر شهرداری مریوان
 2ماه دستمزد دریافت نکرده اند!
جمعی از کارگران شهرداری مريوان روز سه شنبه 41
اسفند ماه ،از چندين ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود
خبر داده و گفتند :بيش از  7۴۴کارگر شهرداری مريوان7 ،
ماه دستمزد دريافت نكرده اند ،و اضافه کاری اين کارگران
نيز از شهريور ماه پرداخت نشده است .گزارش می
افزايد:حق بيمه کارگران شهرداری مريوان در ماه های
گذشته پرداخت نشده است و اين کارگران برای تعويض
دفترچه های بيمه دچار مشكل هستند.

 3۲نفر از کارگران پیمانکاری شهرداری
گرگان چندین ماه مطالبات مزدی خود را
دریافت نکرده اند!
روز دوشنبه  79اسفند ماه ،يكی از کارگران پيمانكاری
شهرداری از عدم پرداخت چندين ماه دستمزد عقب افتادهِ
حدود  9۴نفر از کارگران پيمانكاری شهرداری گرگان خبر
داد و گفت :اين کارگران به دليل عدم پرداخت دستمزدها
با مشكالت بسياری مواجه هستند .شرکت پيمانكار ،عدم
پرداخت صورت وضعيتها توسط شهرداری گرگان را علت
اصلی پرداخت نشدن مطالبات کارگران عنوان کرده است.

روابط عمومی پزشكی قانونی آذربايجان شرقی ،روز سه
شنبه  41اسفند ماه ،طی گزارشی اعالم داشت؛ در  44ماه
نخست سال جاری  94نفر بر اثر حوادث کاری در استان
آذربايجان شرقی جان خود را از دست دادهاند ،که اين
تعداد نسبت به  44ماه مشابه سال گذشته  9درصد افزايش
دارد .بر اساس همين گزارش درطی اين مدت تعداد
يكهزار و  774نفر نيز بر اثر حوادث کار در اين استان
مصدوم شدند که از اين تعداد  74نفر زن و يكهزار و 7۴۴
نفر مرد بودند.

کارفرمای سیمان دشتستان بوشهر
به یک کارگر این کارخانه گفت
ازسال بعد از قرارداد و شغل خبری نیست!
بر اساس گزارشی به تاريخ روز سه شنبه  74اسفند ماه،
کارفرمای کارخانه سيمان دشتستان بوشهر ،به يک کارگر
پيمانكار اين کارخانه ،که از حدود دو سال قبل به علت گرد
و خاک و آلودگی محيطی درگير بيماری های پوستی شده
است ،اعالم کرده ،که از سال بعد ،از قرارداد و شغل خبری
نيست .گزارش می افزايد :قرارداد شغلی اين کارگر،
قراردادی موقت است و درست مثل ساير قراردادهای
موقت شغلی ،در روزهای باقيمانده از سال  49به شمارش
افتاده است .اگرچه از اين منظر کارگر فوق در موقعيتی
برابر با ساير کارگران قراردادی ،همواره اوقات را در معرض
ترس از بيكاری و اخراج به سر می برد؛ اما اين کارگر
قراردادی که داستانش دستمايه نوشتن اين گزارش شده
است يک تفاوت با سايرين دارد و آن هم بيماری ناشی از
شرايط نامناسب کاری وی می باشد .مطابق گزارش مزبور
اين کارگر "هشت سال سابقه کار دارد اما نزديک به دو
سال است که به علت گرد و خاک و ذرات آلوده در فضای
کارخانه مبتال به بيماری پوستی شده است .در طول دو
سال گذشته بارها گزارشات ايمنی و بهداشت کارگاهها
بيماری پوستی اين کارگر را تاييد کرده اند و به کارفرما
توصيه شده است که محل کار او را عوض کند اما همه
اين گزارشات ناديده گرفته شده است" .کارگر مزبور می
گويد " چند ماه است که بيماری من شديد شده است،
خارش پوست ،زخم های موضعی و التهاب ،امانم را بريده
است .اکنون سومين ماه است که به دليل مرخصی درمانی،
سرکار حاضر نمی شوم اما در روزهای گذشته کارفرما به
من اعالم کرده است که سال بعد از قرارداد خبری نيست.
من از کارفرما توقع داشتم به من کمک کند .نه اين که به
خاطر بيماری ،در معرض اخراج قرار بگيرم" ،او می
گويد"من يک کارگر پيمانكار هستم با قرارداد موقت
پيمانكاری و برای کارفرما بسيار طبيعی است که اگر سود
ده نباشم ،خانه نشين و بيكار شوم".

جمعی از کارگران کارخانه ماشين آالت صنعتی تبريز ،روز
دوشنبه  9اسفند ماه ،از چندين ماه مطالبات مزدی پرداخت
نشده خود خبر دادند .بر اساس اين گزارش :اين کارگران
که تعداد آنها  724نفر است ،در ماههای گذشته بارها در
مقابل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربايجان شرقی
تجمع کردند و خواستار تعيين تكليف خود و پرداخت
معوقات مزدی شدند .از طرف ديگر ،بحث واگذاری اين
واحد توليدی به بخش خصوصی در ماههای گذشته بر
نگرانی کارگران اين واحد صنعتی قديمی نيز ،افزوده است.
چرا که واگذاری به بخش خصوصی برخالف وعده های
مسئولين تنها بر ابعاد مشكالت کمر شكن کارگران خواهد
افزود.

جان باختن  ۲۰کارگر در ایالم در  3ماه
اول سال جاری در سوانح کار!
به گزارش روابط عمومی پزشكی قانونی استان ايالم ،که
روز سه شنبه  9اسفند ماه ،انعكاس يافته است طی  4ماهه
اول سال جاری در استان ايالم  44 ،کارگر براثر حوادث
کاری ،جان خود را از دست داده اند .اين آمار در مقايسه
با مدت مشابه در سال قبل که  4نفر جانشان را از دست
داده بودند بيانگر افزايش  9۴درصدی جان باختن کارگران
ايالمی در حوادث حين کار ،در سال جاری می باشد.

جان باختن یک کارگر  22ساله در یکی از
معادن سنگِ شهرستان چگنی در لرستان!
روز دوشنبه  4۴اسفند ماه ،يک کارگر  77ساله از کارگران
معدن سنگ در روستایِ درب چاهِ شهرستان چگنی استان
لرستان ،در حين ارزيابی تخته سنگی که از کوه جدا شده
بود ،ناگهان بر اثر جدا شدن سنگهای باال دستی کوه
(الشه سنگ) بر روی سرش ،زير سنگها مدفون گشت.
همكاران اين کارگر محروم در ابتدا پس از حضور در محل
با همكاری ساير کارگران معدن با بولدزر پيكر بیجان اين
کارگر را از زير سنگ خارج کردند اما وی در اثر شدت
جراحات حين انتقال به بيمارستان ،جان خود را از دست
داد.

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

ماهنامه کارگری
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کارخانه هپکو اراک تعطیل و کارگرانش
با ماه ها حقوق معوقه درآستانه نوروز
به مرخصی اجباری فرستاده شدند!

از ساختمان چهار طبقه در حال احداث در بلوار شهيد
رجايی ،کوچه الدن يک واقع در منطقه گيالوند،استفاده
کرده بود ،به علت گرفتار شدن اعضای بدنش در ميان
ميلههای باالبر ،به شكل فجيعی جان خود را از دست داد.
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جان باختن یک کولبر جوان کُرد
بر اثر فشار بار و ایست قلبی!

مرخصی اجباری
برای  ۰۰کارگر کاشی کسری!

صبح روز  79اسفند کارگران شرکت هپكو اراک در زمان
ورود به کارخانه با تعجب از تعطيلی اين واحد توليدی
مطلع شدند .مطابق گزارشات منتشره ،اين کارخانه که يكی
از کارخانه های بسيار قديمی و مهم اراک است در چند ماه
گذشته به علت سياستهای حكومت و کارفرمايان با
مشكالت مالی روبرو بوده و به همين علت کارگران اين
کارخانه چندين بار برای پيگيری حقوق و مطالبات خود و
از جمله دستمزدهای پرداخت نشده دست به تجمعات
اعتراضی زدند .با تداوم اين روند و تاخير در پرداخت کامل
حقوق کارگران و عيدی آنها باعث شد که کارگران با توجه
به مشكالت معيشتی شان در تاريخ  77اسفند در شرکت
تجمع کرده و سپس به راهپيمايی به مرکز شهر دست
بزنند .با ديدن تجمعات دنباله دار کارگران اکنون کارفرما
در آستانه نوروز کارگران را به مرخصی اجباری فرستاده و
اعالم کرده که تا اواسط فروردين نبايد به کارخانه
بازگردند .اکنون سرمايه داران و سهامداران صاحب شرکت
در حال بررسی پيشنهادات مشتريان خارجی و داخلی به
منظور واگذاری شرکت هستند.

جان باختن  2کارگر در حین کار
در کارخانه شیشه اردکان یزد!
بامداد روز يكشنبه  4اسفند ماه ،يكی از کارگران شاغل در
واحد تازه تاسيس توليد بلوک کارخانه شيشه اردکان يزد،
بر اثر سانحه کاری ،جان خود را از دست داد .بر اساس اين
گزارش کار فرما اعالم کرده که جان باختن اين کارگر به
دليل رعايت نكردن موارد ايمنی از طرف خود کارگر بوده
است .اما کارگران می گويند اخيرا يكی ديگر از کارگران
اين مجموعه در حادثه مشابه ديگری ،حين انجام کار جان
خود را از دست داده است.

جان باختن یک کارگر ساختمانی
در حین کار روی باال بر!
بر اساس گزارش مرکز حوادث و فوريتهای پزشكی
شهرستان دماوند ،بعد از ظهر روز دوشنبه  4۴اسفند ماه،
کارگر جوانی که از باالبر مصالح ساختمانی برای باال رفتن

روز يكشنبه  4اسفند ماه ،اعالم گشت ،مديريت کارخانه
کاشی کسری در استان سنندج واقع در جاده سنندج –
دهگالن ،به منظور عدم پرداخت حقوق 11 ،کارگر اين
کارخانه را از اول اسفند ماه ،به مرخصی اجباری فرستاده
است .بر اساس اين گزارش ،کارگران مزبور چند ماه
مطالبات مزدی پرداخت نشده نيز دارند.

جان باختن یک کارگر  22ساله در یکی از
معادن سنگِ شهرستان چگنی در لرستان!
روز دوشنبه  4۴اسفند ماه ،يک کارگر  77ساله از کارگران
معدن سنگ در روستایِ درب چاهِ شهرستان چگنی استان
لرستان ،در حين ارزيابی تخته سنگی که از کوه جدا شده
بود ،ناگهان بر اثر جدا شدن سنگهای باال دستی کوه
(الشه سنگ) بر روی سرش ،زير سنگها مدفون گشت.
همكاران اين کارگر محروم در ابتدا پس از حضور در محل
با همكاری ساير کارگران معدن با بولدزر پيكر بیجان اين
کارگر را از زير سنگ خارج کردند اما وی در اثر شدت
جراحات حين انتقال به بيمارستان ،جان خود را از دست
داد.

 7۲۲معدن سنگ در کشور
طی  3سال اخیر تعطیل شده اند!
رئيس انجمن سنگ از تعطيلی  2۴۴معدن سنگ در کشور
طی  9سال اخير خبر داد و گفت :تعطيلی معادن سنگ،
ميزان توليد اين صنعت را  94درصد کاهش داده است.
ابوالقاسم شفيعی در گفت و گو با فارس که روز سه شنبه 9
اسفند ماه ،انعكاس يافت ،اظهار داشت :به دليل تشديد
رکود ،بسياری از کارخانههای سنگبری کشور تعطيل
شدهاند ،در حال حاضر حدود  9۴درصد معادن سنگ
غيرفعال هستند که اگر فكری به حال آنها نشود ،اين
تعطيلی به ميزان  7۴درصد افزايش خواهد يافت.
وی افزود :کارخانههای سنگبری به دليل رکود و کاهش
توليد مجبور به تعديل و اخراج بخشی از نيروی کار خود
شدهاند که میتوان به تعطيلی  9معدن در آذربايجان غربی
و بيرجند که هر کدام  ۵۴تا  2۴کارگر داشتهاند ،اشاره
کنيم .از هزار و  2۴۴معدن فعال در صنعت سنگ ،طی
سالهای  49 ،47و  49حدود  2۴۴معدن تعطيل شدند و
اکنون هزار معدن فعال در اين بخش داريم.

پنج شنبه  49اسفند ماه ،يک کولبرکُرد  94ساله در مرز
ايران و عراق ،در حين حمل بار ،گرفتار سيالب شد و بر اثر
شدت فشار وارده سكته قلبی کرد و جان خود را از دست
داد .وی اهل روستای کوچكی در  44کيلومتری شهر بانه و
متاهل و دارای  7فرزند بود .کارگر جانباخته يک کارگر
ساختمانی بود که چون در زمستان های سرد کردستان
بيكار است به کول بری روی آورده بود .هر ساله ده ها
کولبر محروم کرد در اثر حوادث متفاوت و يا با شليک
مرزبانان رژيم جان خود را از دست می دهند.

تعطیلی انبوه کارخانجات
شرایط را به حد انفجار رسانده است!
با تداوم و باال گرفتن بحران حاکم بر واحدهای توليدی و
تعطيلی پی در پی آنها روز چهارشنبه  4اسفند ماه سيد
احمد علمالهدی يكی از اعضای مجلس خبرگان در
گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس ،در بخشی از
صحبتهای خود با اعتراف به وضعيت وخيم معيشتی و عدم
امنيت شغلی کارگران و زحمتكشان ،گفت"بيكاری و نداری
بيداد میکند و مردم خرج معيشتشان را ندارند .بيكاری
مسأله کوچكی نيست و تعطيلی انبوه کارخانجات ،شرايط را
به حد انفجار رسانده است .و دولت بايد سريعتر در قبال آن
چارهانديشی کند".

اعتراض و راهپیمایی
هزاران کارگر معدن چین

بنا به اخبار منتشره روز  79اسفند هزاران کارگر به جان
آمده يک معدن زغال سنگ در شمال شرق چين به
خيابانها آمده و به دليل عدم پرداخت حقوق هايشان به راه
پيمايی دست زدند .کارگران شعار می دادند "ما میخواهيم
زندگی کنيم ،ما میخواهيم غذا بخوريم".

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!

۲۲

ماهنامه کارگری
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برای آشنایی با دیدگاه ها و
تحلیل های چریکهای فدائی
خلق ایران از سایت های زیر
دیدن کنید:
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 نمائید:
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 الکترونیکی:
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 دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر!

