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 :سرسخن

 کارگران مس سرچشمه

 و وحشت رژیم از  

 !گسترش اعتراضات کارگری
گسترش روز افزون اعتصابات و تجمعات اعتراضی 

سردمداران جمهوری اسالمی را در سراسر کشور کارگران 

به همين دليل هم روزی نيست . به وحشت انداخته است

ب که شاهد تعرض جديدی از سوی نيروهای سرکو

در شرايطی  .جمهوری اسالمی به تجمعات کارگری نباشيم

گوشه کشور شاهد تعرضات رژيم به  که همگان در چهار

اعتصابات و تجمعات کارگری هستند و روزی نيست که 

خبر بازداشت و يا احضار تعدادی کارگر معترض به بيدادگاه 

های رژيم منعکس نشود، سردمداران جمهوری اسالمی به 

فاء نکرده و در حالی که با بيشرمی، کارگران اين هم اکت

می نامند خبر  "اغتشاش گر"معترض و مبارز ايران را 

آماده شدن برای مقابله با اين به اصطالح اغتشاش گران را 

به . هم با آب و تاب در رسانه های خود منعکس می سازند

واقع آنها نيروهای سرکوب خود را هر روز آموزش داده و 

ه با کارگران آماده تر می کنند که يک نمونه از برای مقابل

اين نوع اقدامات سرکوبگرانه را می توان در استان گلستان 

  .که خبر آن اخيراً انتشار يافت مشاهده نمود

وابسته  "المقدس بيت"های  گردانبهمن ماه  ۶۱روز جمعه 

آمادگی "طور رسمی به منظور ه به بسيج استان گلستان ب

های کارگری  برای مقابله با اعتراض "بسيجکامل نيروهای 

خبرگزاری هرانا،  به گزارش. مبادرت به يک مانور نمودند

در اين مانور يک تجمع اعتراضی کارگران بازسازی می 

کارگران معترض  با حمله به نيروهای بسيجو سپس شود 

آنها را  ناميده می شوند "اغتشاش گر"اين گزارش که در 

جالب است که . می کنندبازداشت ا پراکنده و تعدادی ر

 درج اخبار و تصاوير اين مانور وسيعأ در سايت های محلی

 2ادامه در صفحه                                    

دستگيری کارگران در پی تجمعات 

 !اعتراضی در مجتمع مس خاتون آباد

نفر از کارگران  ۸۲ماه، حدود    بهمن ۱روز سه شنبه 
ون آباد استان کرمان به دليل شرکت مجتمع مس خات

در تجمعات صنفی که از مدتی پيش در اعتراض به 
اخراج و بيکار شدن کارگران برپا شده بود بازداشت 

پا شد  تجمعات اعتراضی کارگران، پس از آن بر. شدند
آباد خبر اخراج  که مديريت مجتمع مس خاتون

کارگرانی که در آزمون تبديل وضعيت استخدامی 

علت اعتراض  .ال موفق نشده بودند را اعالم کردامس

کارگران اخراجی اين بود که مسئولين شرکت عليرغم 
اينکه در ابتدای کار اين پروژه قول داده بودند که همه 

شورای تامين  قبال کارگران را استخدام کنند و برغم اينکه
شهرستان تصميم گرفته بود که هيچ کارگر شرکت مس 

کارگر را  ۶۳۱اما آنها با برپائی يک آزمون  نبايد اخراج شود
. به بهانه اينکه در آزمون موفق نبوده اند از کار بيکار کردند

به دنبال اين ترفند رياکارانه کارگران اخراجی به اعتراض 

در اين گزارش در ادامه . برخاسته و دست به تجمع زدند
آمده است که معاون ذوب و پااليشگاه مس خاتون 

های  در خصوص وضعيت پيش آمده به رسانه آباد نيز
سه هفته است که ما شاهد ": محلی گفته است

تجمعات و اعتراضات از سوی افرادی که در آزمون، 
حد نصاب نمرات را کسب نکرده اند هستيم، که 
خانواده های اين افراد نيز آنان را همراهی می کنند و 

ته اند و عمال اجازه فعاليت را از کارگران و پرسنل گرف

روز سه  ".ما را در شرايط سخت کاری قرار داده اند
بهمن ماه، از مجتمع مس خاتون آباد خبر  ۶۳شنبه 

 ۸۲رسيد که عليرغم گذشت هفت روز از بازداشت 
زاد نشده و از اولين شب آکارگر اين کارخانه آنها 

بر اساس . بازداشت به زندان شهربابک منتقل شده اند
اريخ هيچ پاسخ مشخصی در اين گزارش تا اين ت

رابطه با نوع اتهامات وارده و روند پرونده قضايی اين 
 . کارگران به خانواده های آنها داده نشده است

در باره زندگی کارگر مبارز، 

 !قادرکاک 

  
 (کاک قادر)رفيق سليمان ميربلوک 

در دهکده  ۶۳۳۶رفيق شهيد سليمان ميربلوک در سال 

روستائی  ای استان گيالن در خانوادهاز توابع  "سلنگ وا"

تنگدستی خانواده در همان سال های  فقر و. دنيا آمد هب

تهيه  نوجوانی سليمان جوان را مجبور نمود تا به خاطر

مايحتاج اوليه زندگی خانواده به کار طاقت فرسا در 

شاليزارها پرداخته و به اين ترتيب از همان جوانی با 

بعدها او برای تهيه معاش . ا گردداستثمار و رنج و ستم آشن

خود و خانواده محرومش به ناچار به شهرهای گوناگون 

از کار  .به کار پرداخت مختلفسفر کرده و در شغل های 

تا کار در کارگاه های مختلف، از شاگردی گرفته در مزارع 

تا کمک رانندگی، زندگی سراسر درد و رنج سليمان را 

سنگين و پر مشقت سليمان را ها کار  سال. دادی تشکيل م

ی از نزديک با مظالم نظام سرمايه داری موجود و ستم ب

حدی که از سوی نظم ظالمانه حاکم بر ميليون ها انسان 

اين شناخت . هر چه بيشتر آشنا نمود ،شدی همانند او روا م

طور طبيعی کينه عميق او نسبت به نظام سرمايه داری ه ب

ظلم ها و ستم ها را باعث  به مثابه عامل همه ،وابسته

 ۶۱به همين دليل هم وقتی که توده ها در سال . گشت

 پاخاستند سليمان نيز همچون ميليونه عليه وضع حاکم ب

 .ها زحمتکش ديگر به اين انقالب پيوست

 ۶۵ و ۶۱های  رفيق سليمان فعاالنه در مبارزات سال

شرکت نمود و پس از قيام بهمن و شکل گيری مجدد 

با  ارتباطمجاهدين و آشنائی او با اين سازمان در سازمان 

 درمجاهدين قرار گرفت و فعاليت های مبارزاتی اش را 

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

  

 ...   کارگران مس سرچشمه و وحشت

 4از صفحه 

جهت  "المقدس بيت"های  گردانشده تا قدرت سرکوب 

عب و وحشت در ميان کارگران و کل جامعه بيشتر ايجاد ر

 .و بهتر به نمايش گذاشته شود

اما تنها نگاهی به شرايط زندگی کارگرانی که دستگاه 

تبليغاتی جمهوری اسالمی 

 "اغتشاش گر"بيشرمانه آنها را 

خود افشاگر ماهيت چنين  می نامد،

به . تبليغات فريبکارانه ای است

برای واقع کارگرانی که عموما 

دريافت دستمزدهای پرداخت نشده 

شان دست به تجمع می زنند را 

جلوه دادن، اوج  "اغتشاش گر"

رسوائی دارودسته جنايتکار حاکم 

برای اينکه بهتر روشن . می باشد

شود که جمهوری اسالمی چه 

می نامد  "اغتشاش گر"کسانی را 

الزم است يکی از تازه ترين 

ا از اقدامات سرکوبگرانه اين رژيم ر

حمله  نظر گذراند که مربوط به

وحشيانه نيروهای انتظامی و 

امنيتی به تجمع کارگران مس 

بهمن ماه می  ۱خاتون آباد شهر بابک در روز سه شنبه 

  .باشد

روز بر اساس گزارش خبرگزاری های خود دستگاه حاکم، 

مسالمت آميز و بر حق جمع ت بهمن ماه ۱سه شنبه 

مورد حمله وحشيانه  هر بابککارگران مس خاتون آباد ش

در طی . نيروهای سرکوب جمهوری اسالمی قرار گرفت

تعداد زيادی از کارگران مورد ضرب و شتم قرار اين حمله 

 وبازداشت را کارگر  ۸۲حداقل  ند و سرکوبگرانگرفت

  .اعزام نمودندبه زندان شهر بابک آنها را بالفاصله 

گران مجتمع نگاهی به چرائی و چگونگی اعتراضات کار

به روشنی ترس جمهوری اسالمی از  خاتون آباد خود مس

مبارزات صنفی کارگران و توسل به نيروی سرکوب جهت 

جلوگيری از گسترش آنها را در مقابل ديد همگان قرار داده 

و نشان می دهد که سردمداران اين رژيم وابسته به 

امپرياليسم با ديدن تجمعات کارگری و قدرتی که در دل 

آن نهفته است خود را ناچار می بينند که برای فريب آحاد 

جامعه، برچسب اغتشاش گر به کارگران زده و امر سرکوب 

بر اساس گزارشاتی که در خود . آنان را موجه جلوه دهند

در ابتدای رسانه های جمهوری اسالمی نيز درج شده است 

اين مديرعامل آن زمان  ،خاتون آباد مجتمع مسکار پروژه 

به کارگرانی که دستمزد بسيار کم  پروژه ضمن پرداخت

قول داده بود کار می کردند به آنها برای برپائی اين پروژه 

همه آنها را استخدام  ين پروژهاکه به هنگام راه اندازی 

اين تعهد خود باعث شده بود که . خواهد کردرسمی 

کارگران همه سختی ها و کمبودهای شرايط کار و کمی 

را در طول آن سال ها به اميد استخدام رسمی در دستمزد 

تير ماه تعدادی از  ۳۶اما در . جان بخرندمجتمع مس به 

و  کارگران به بهانه تمام شدن پروژه ها، از کار بيکار شدند

معلوم شد که سرمايه دار مربوطه در طول سال هائی که 

دسترنج کارگران را به جيب زده، حال به وعده های داده 

مل نکرده و از استخدام تعدادی از آنها سرباز می شده ع

برپائی کارگران رنجديده خاتون آباد چاره ای جز . زند

در مقابل خود نمی ديدند و از اين رو تجمعات اعتراضی 

اعتراضات،  با گسترش. دست به تجمعات گوناگونی زدند

شورای اين بار ارگان های حکومتی وارد قضيه شدند و 

تشکیل جلسه داد و تصمیم مین شهرستان أت

کارگر شرکت مس  ۵۸۲ گرفت که هیچ کدام از

اين طور جلوه  با چنين مصوبه ای .نباید اخراج شوند

داده شد که امنيت شغلی کارگران تامين شده است و در 

نتيحه سعی شد از اوج گيری مبارزات کارگران جلوگيری 

س اما کارگزاران سرمايه داران زالوصفت در شرکت م. شود

می دانستند که چگونه برای پيشبرد کار خود مصوبه مزبور 

تا از طريق  ندتصميم گرفتآنها . را از سر راه خود بردارند

وضعيت استخدامی کارگران مزبور را  ،برپايی يک آزمون

در اين آزمون به دنبال اين ترفند رياکارانه، . دنروشن ساز

اين  اعالم نتيجه باسال جاری برگزار شد و  مهر ماه

نفر از  ۶۶۱روشن شد که وضعيت استخدامی تعداد  امتحان

 ۶۳۱اين کارگران تغيير و مابقی آنها که تعدادشان حدود 

 .تعديل خواهند شد ،شود اخراج و يا به قول شرکت نفر می

بهمن حمله ددمنشانه مزدوران رژيم به  ۱در تاريخ 

در  ده های خوداهمراه خانوکارگران خاتون آباد که هر روز 

مقابل درب مجتمع مس خاتون آباد مبادرت به تجمع 

در شرايطی  می نمودند، یاعتراض

معاون ذوب و صورت گرفت که 

پااليشگاه مس خاتون آباد در 

اين اعتراضات به ترفند رابطه با 

به  رياکارانه شرکت مس

سه ": های محلی گفت رسانه

هفته است که ما شاهد تجمعات و 

ی که در اعتراضات از سوی افراد

آزمون حد نصاب نمرات را کسب 

نکرده اند هستيم، خانواده های 

اين افراد نيز آنان را همراهی می 

کنند و عمال اجازه فعاليت را از 

کارگران و پرسنل گرفته اند و ما 

را در شرايط سخت کاری قرار 

به واقع اين يک زمينه  ".داده اند

چينی برای سرکوب کارگران مس 

سط نيروهای خاتون آباد تو

سرکوبگر حکومتی بود که در 

مانورهائی همچون مانور بسيجی ها در استان گلستان 

را  "اغتشاش گر"آموزش حمله به کارگران به اصطالح 

اگر شيوه برخورد ديکتاتوری حاکم با کارگران . می بينند

بود را در  "کار"خاتون آباد که تنها خواستشان بازگشت به 

م در استان گلستان در نظر بگيريم ارتباط با رزمايش رژي

آنگاه بهتر متوجه می شويم که جمهوری اسالمی به چه 

منظوری مانورهای نمايشی برگزار کرده و دستگاه سرکوب 

به واقع اين رژيم در چنان شرايط . خود را آموزش می دهد

بحرانی و نابسامانی قرار دارد که حتی تحمل اعتراضات 

ان را هم ندارد و آنچنان صنفی و مسالمت آميز کارگر

درمانده است که آشکارا جانب کارفرمايانی را می گيرد که 

حتی مصوبه های نهادهای دولتی خودشان را نيز زير پا می 

گذارند، و خود را مجبور می بيند که در حمايت از آنها 

. اراذل و اوباش حکومتی را به جان کارگران بياندازد

درشرايطی که کارگران  -زاعتشاش گر ناميدن کارگران ني

رنجديده در جستجوی کار و حقوق های پرداخت نشده 

 خود و به عبارتی ديگر به خاطر يک لقمه نان و حق

طبيعی خود برای زنده ماندن صدای فريادشان فالت 

 نه تنها بيانگر نهايت بی شرمی -خونين ايران را درنورديده

توقف تولید و اعالم اعتصاب یکی از مهمترین سالح های طبقه کارگر در مقابله با 

 با توجه به نقش انکارناپذیر اعتصابات و تجمعات .بورژوازی طماع حاکم می باشد

کارگران جهت آموزش و آبدیده نمودن طبقه کارگر، جمهوری اسالمی از طرق مختلف از 

نامیدن کارگران اعتصابی می کوشد در راه اعتصابات  "اغتشاش گر"سرکوب گرفته تا 

کارگران تلقی شده و آنها را برای نبردهای بزرگی که  "مدرسه جنگ"کارگری که عمال 

در . گ اندازی نموده و کارگران را خلع سالح نمایددر پیش دارند آماده می سازد، سن

شرایطی که خود زندگی نشان می دهد که اغتشاش گران واقعی سرمایه داران و 

کارفرمایانی هستند که به تنها چیزی که می اندیشند سود خودشان می باشد، سودی 

ن در شرایطی که ای. که جز از طریق استثمار بی پروای کارگران حاصل نمی شود

سرمایه داران در سایه حمایت رژیم حاکم به هیج حرف و قول و وعده ای پای بند نبوده 

و با در اختیار داشتن رسانه های رژیم جمهوری اسالمی به هر ترفندی علیه کارگران 

دست می یازند، و در شرایطی که همین سرمایه داران زالوصفت از طریق رژیم حامی 

جام گسیخته زندگی را برای کارگران و زحمتکشان به خود با اعمال یک دیکتاتوری ل

جهنمی واقعی تبدیل کرده اند، آری در چنین شرایطی، واقعیات تلخ و تحمل ناپذیر هر 

روز عمالً و در جریان خود زندگی به کارگران مبارز ایران می آموزند که آنها برای 

ایه داران و سرنگونی خالصی از وضع وحشتناک و نکبت بار حاکم راهی جز نابودی سرم

 .واقعی در جامعه، در مقابل خود ندارند "اغتشاش گران"رژیم شان، این 
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!چاره رنجبران، وحدت و تشکیالت است

  
يز می اين رژيم است بلکه گويای ضعف و زبونی آن ن 

اربابان خود يعنی  "امدادهای غيبی"باشد که صرفاً با 

توقف توليد و  .امپرياليست ها در قدرت باقی مانده اند

اعالم اعتصاب يکی از مهمترين سالح های طبقه کارگر 

با توجه به  .در مقابله با بورژوازی طماع حاکم می باشد

نقش انکارناپذير اعتصابات و تجمعات کارگران جهت 

زش و آبديده نمودن طبقه کارگر، جمهوری اسالمی از آمو

ناميدن  "اغتشاش گر"طرق مختلف از سرکوب گرفته تا 

کارگران اعتصابی می کوشد در راه اعتصابات کارگری که 

کارگران تلقی شده و آنها را برای  "مدرسه جنگ"عمال 

نبردهای بزرگی که در پيش دارند آماده می سازد، سنگ 

در شرايطی . کارگران را خلع سالح نمايد اندازی نموده و

که خود زندگی نشان می دهد که اغتشاش گران واقعی 

سرمايه داران و کارفرمايانی هستند که به تنها چيزی که 

می انديشند سود خودشان می باشد، سودی که جز از 

در . طريق استثمار بی پروای کارگران حاصل نمی شود

ر سايه حمايت رژيم حاکم شرايطی که اين سرمايه داران د

به هيج حرف و قول و وعده ای پای بند نبوده و با در 

اختيار داشتن رسانه های رژيم جمهوری اسالمی به هر 

ترفندی عليه کارگران دست می يازند، و در شرايطی که 

همين سرمايه داران زالوصفت از طريق رژيم حامی خود با 

را برای  اعمال يک ديکتاتوری لجام گسيخته زندگی

کارگران و زحمتکشان به جهنمی واقعی تبديل کرده اند، 

آری در چنين شرايطی، واقعيات تلخ و تحمل ناپذير هر روز 

عمالً و در جريان خود زندگی به کارگران مبارز ايران می 

آموزند که آنها برای خالصی از وضع وحشتناک و نکبت 

ونی رژيم بار حاکم راهی جز نابودی سرمايه داران و سرنگ

واقعی در جامعه، در مقابل خود  "اغتشاش گران"شان، اين 

می آموزند که کارگران ايران حتی برای دست يابی . ندارند

به حقوق صنفی خود ناچارند در مقابل قهر ضدانقالبی آنان 

به قهر انقالبی متوسل شوند تا در جريان مبارزات قهرآميز 

نابودی آنان، دنيای  خود به تدريج با تضعيف و در نهايت با

 .آزاد و زيبای کمونيستی خود را برپا سازند

 4از صفحه        ...در باره زندگی کارگر مبارز

خرداد سال  ۳۱پس از . چهارچوب اين سازمان پيش برد

و به دنبال يورش وحشيانه رژيم ددمنش به سازمان  ۱۱

چند تن ديگر از همرزمانش  ورفيق سليمان  ،های سياسی

های  ت قطع ارتباطشان با مجاهدين، در جنگلبه عل

در چهارچوب او . منطقه ماسال حرکتی را سازماندهی کردند

اين حرکت به کمک ديگر همرزمانش دو عمليات در 

مناطق جنگلی ماسال انجام داد که باعث کشته شدن چند 

های  تن از مزدوران جمهوری اسالمی و مصادره سالح

 .آنان گرديد

از ضربه خوردن گروه کوچکشان و  رفيق سليمان پس

جهت ارتباط گيری با  ،دستگيری چند تن از يارانش

. به اين سازمان پيوستمجاهدين به کردستان سفر نمود و 

اما با شناختی که وی از نزديک از برنامه و عملکردهای 

سازمان مجاهدين پيدا کرده بود، از آن سازمان جدا شده و 

و در اين سازمان نيز مدت ا. به سازمان کومه له پيوست

 آغاز درگيری های کوموله و حزب دمکرات. زيادی نماند

شکی برای وی باقی نگذاشت که اين درگيری ها عملی 

غير انقالبی و به ضرر جنبش خلق کرد بوده و تنها 

در نتيجه وی از . دشمنان مردم از آن سود خواهند برد

و به صفوف پيشمرگان سازمان کومه له جدا شده 

 .چريکهای فدائی خلق پيوست

کاک  با نامرفيق سليمان که در صفوف پيشمرگان سازمان 

نظامی  –می شد در چندين جوله سياسی  شناخته قادر

شرکت نمود و به اعتبار چريکهای فدائی خلق در کردستان 

 قابليت های نظامی اش به يکی از مسئولين نظامی

مليات هائی که از جمله ع. سازمان در کردستان ارتقاء يافت

 ،رفيق سليمان معاونت تيم نظامی را در آنها بر عهده داشت

توان تعرض به پايگاههای سوره بان و کچل آوا در ی م

 .منطقه سردشت را نام برد

عامل  ،سليمان کارگری بود که در جريان زندگیرفيق 

که سرمايه داران و رژيم های ن ااصلی رنج و ستم رنجبر

به اين واقعيت پی را شناخته بود و ند حامی آنها می باش

جز با گلوله حاکم ايمان داشت که با ديکتاتوری برده و 

مبارزه  ،تنها راه رسيدن به آزادیو  توان سخن گفتی نم

در جريان فعاليت در صفوف چريکهای . مسلحانه می باشد

 لنينيسم، –فدائی و با آشنائی هر چه بيشتر با مارکسيسم 

وی همچنين با . مقابل وی گشوده شد دنيای تازه ای در

تئوری راهنمای چريکهای درک تئوری مبارزه مسلحانه، 

به خوبی به اين امر آگاه گشت که جامعه ما  فدائی خلق

زير سلطه امپرياليست ها قرار دارد و جمهوری اسالمی 

رفيق سليمان، اين . رژيمی وابسته به امپرياليسم می باشد

ه تر می شد با قاطعيت بيشتری بر هر چه آگا کارگر انقالبی

و  ضرورت جنگ تا نابودی دشمن طبقاتی پای می فشرد

در صفوف پيشمرگان چريکهای فدائی خلق عمالً در اين 

با تضعيف جنبش خلق کرد در  .جهت حرکت می کرد

نتيجه ناکارآمدی سازمان هائی که در رأس اين جنبش 

يشتر جمهوری اسالمی بهر چه می گذشت قرار داشتند، 

صحنه امکان سرکوب اين جنبش را پيدا می نمود و 

با رشد  .سياسی کردستان بغرنجی بيشتری پيدا می کرد

روز افزون دسيسه های جمهوری اسالمی در کردستان 

با  جمهوری اسالمی ۱۱فروردين ماه سال  ۸۵ در ،عراق

تهاجم  کردستان عراق اتحاديه ميهنی همکاری

عليه مردم  ۶عمليات فتح سرکوبگرانه ای را موسوم به 

شهرک کردستان و پيشمرگان قهرمانش ترتيب داده و 

وحشيانه زير آتش کاتيوشا و خمپاره قرار  را مرزی کهريزه

کشته و مجروح شدن عده زيادی از اين يورش باعث  .داد

رفيق سليمان ميربلوک و  مردم بی دفاع اين شهرک گرديد

داشت در  اين شهرک حضوردر که در همان زمان نيز 

قرار گرفته  جمهوری اسالمیجريان خمپاره باران وحشيانه 

همراه با ) بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسيدو 

يکی از مسئولين چريکهای فدائی خلق، رفيق ارزنده 

و به کاروان پر افتخار  او شهيد شد(. جمشيد هدايتی

شهدای چريکهای فدائی خلق ايران پيوست و در نتيجه 

مان ما بار ديگر رزمنده ای دلير و پيشمرگه ای قهرمان ساز

رفيق سليمان ميربلوک، اين کارگر انقالبی . را از دست داد

ها عمليات  با جسارت تمام در دهو پيشمرگه قهرمان، 

نظامی بر عليه رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری 

که خلق  اسالمی شرکت نموده و بر قلب دشمن مزدور

يران را به بند کشيده و شرايط جهنمی برای های سراسر ا

سال  .بی باکانه آتش گشوده بودآنها به وجود آورده است، 

ها مبارزه بی امان عليه  رنج و سختی و سالها تحمل 

و ايران و رژيم حامی اش، سرمايه داری وابسته سيستم 

اين است  ،های سرخ کارگران سرانجام مرگ در راه آرمان

رفيق سليمان  ،ی پر افتخار کارگر مبارزچکيده ای از زندگ

 .مير بلوک

 !دست از کار کشيدند  عسلویه در اعتراض به معوقات مزدی، 43کارگران پيمانکاری فاز   

 ماه  ۳عسلويه در اعتراض به  ۶۱نفر از کارگران پيمانکاری فاز  ۳۱۱همن ماه، حدود ب ۶۱صبح روز دوشنبه 

 های کارگران که همه از نيروهای فنی متخصص هستند در شرکت. مزدی در محوطه کارگاه تجمع کردند معوقات

 .نددست سوم مشغول به کار هستند و نسبت به عدم پرداخت دستمزدهايشان معترض می باش  پيمانکاری 
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!تشکل های مستقل کارگری، حق مسلم کارگران است

  

زخمی و مصدوم شدن تعدادی از 

دستفروشان به دنبال حمله وحشيانه 

 !ماموران شهرداری به آنها

بهمن  ۸۱ عصر روز دوشنبه به گزارش خبرنگار ايسنا،
در  بان شهرداری حريم -ماموران شهربان   ماه،

و شادمان، به خيابان آزادی و مقابل خروجی متر
های محل حمله کرده و وسائل  فروشان و چرخی دست
وحشيانه به هم ريخته و چرخ هايشان را را آنها 

در جريان اين حمله وحشيانه ماموران . واژگون نمودند
بيرحمانه  مسلح بودند شهرداری که به باتوم و شوکر

. دفاع را مورد ضرب و شتم قرار دادندی دستفروشان ب
م حاضر در منطقه تعرض وحشيانه وقتی که مرد

فروشان  دستماموران شهرداری را ديدند به کمک 
 با رهابرخاسته و به اين ترتيب ماموران شهرداری 

کردن خودروهايشان فرار را بر قرار ترجيح دادند و 
چون در جريان اين يورش . صحنه را ترک کردند

ددمنشانه تعدادی از دستفروشان مجروح شده بودند 
ضمن تماس با اورژانس برای مداوای مجروحان مردم 

فروشان حاضر در اين  يکی از دست. اقدام نمودند
با ترس ياد کرد و به  "حادثه ناگهانی"درگيری از اين 

زدن از  هم  به  در يک چشم": ماموران پليس گفت
فقط . هيچ توضيحی ندادند. ها پياده شدند ماشين

ه به هم مان را ک کاسه و کوزه. دادند فحش می
به جای اينکه جوابمان را . ريختند، اعتراض کرديم

بدهند، با باتوم و شوکر به جانمان افتادند و تا 
اگر مردم نبودند، تا همين االن هم . خورديم، زدند می

او سپس به پسر جوانش  ."خورديم داشتيم کتک می
. ها و بينی پسرم را شکستند دندان": اشاره کرد و گفت

 ."...ام است که به اين روز افتاده ادهاين هم خواهرز

اين اتفاق به فاصله يک هفته از ماجرای پربازتاب 
درگيری بين ماموران شهرداری و کارگران کارواشی در 

ای که طی آن  حادثه. آباد تهران روی داده است سعادت
چند کارگر زخمی شدند و برخی اموال کارواش نيز 

 ۸هردار منطقه اين حادثه به استعفای ش. تخريب شد
 .تهران منجر گرديد

جالب است که به دنبال اين تهاجم وحشيانه به روال 
شهرداری  هميشگی مسئولين جمهوری اسالمی

بهمن ماه اعالم کرد  ۸۵شنبه  سهروز  تهران ۸منطقه 
عصر روز دوشنبه و در جريان رفع سد معبر " :که

دستفروشان مقابل ايستگاه متروی شادمان، تعدادی از 
راذل و اوباش به ماموران خدمات شهری شهرداری ا

ور شده و پنج نفر از آنها را مجروح و  حمله ۸منطقه 
همچنين در جريان اين حادثه  .راهی بيمارستان کردند

اراذل و اوباش اقدام به صدمه زدن شديد به 
خودروهای شهرداری ماموران سد معبر شهرداری نيز 

ر ادامه سخنان تهران د ۸شهرداری منطقه  ".کردند
مسببين اين حادثه بالفاصله توسط خود اعالم کرد که 

نيروهای انتظامی بازداشت شده و شکايت شهرداری 
از نامبردگان در مراجع قضايی مورد رسيدگی قرار 

 .گرفته است

 

 !سهم ناچيز زنان در امر اشتغال

مشاور وزير کار در امور بانوان و خانواده روز يکشنبه 
ه در رابطه با سهم زنان در مشاغل کشور بهمن ما ۸۶

، ۱۳دهد که در سال  ها نشان می نتايج بررسی": گفت
درصد از تمام  ۶۳درصد و زنان تنها  ۲۱مردان 

مشاغل مزد و حقوق )مشاغل کارگری و کارمندی 
وی در مقايسه . "اند را در کشور اشغال کرده( بگيری

قه سهم مزد و حقوق بگيری زنان در ايران با منط
در ايران زنان از سطح سواد و ": جنوب آسيا گفت

تخصص باالتری در مقايسه با متوسط جنوب آسيا 
اما سهم آنان از اشتغال مزد و حقوق . برخوردارند

بگيری به ميزان قابل توجهی کمتر از اين سهم در 

در جنوب آسيا زنان حدود  .منطقه جنوب آسيا است
بگيری را در  درصد از تمام مشاغل مزد و حقوق ۸۸

اختيار دارند، اما در ايران اين سهم همانگونه که اشاره 
ادامه اعالم کرد که  روی د. "درصد است ۶۳شد 

دهند که نسبت جنسی مزد  آمارهای رسمی نشان می"
دهم درصد  ۶و  ۶۵بگيری کشور در سال گذشته، 

براين اساس به ازای هر يکصد زن مزد و . بوده است
مرد در کشور، مزد و  ۶۵۶، ۱۳حقوق بگير در سال 

 ."اند حقوق بگير بوده

کارگر بازداشتی مجتمع مس خاتون  22

 ميليون تومانی 2۵آباد، با قرار وثيقه 

 !آزاد شدند 
بر اساس گزارش وکيل کارگران مجتمع مس خاتون 

بهمن  ۸۱بهمن ماه  تا روز يکشنبه  ۸۵آباد به تاريخ 
 ۶۱يقه های ماه همه کارگران بازداشتی با قرار وث

نامبرده . ميليون تومانی از زندان شهر بابک آزاد شدند
پيگير مساله : در رابطه با مطالبات اين کارگران گفت

بازگشت به کار و حل مساله استخدامی اين کارگران 
 .هستم

 

 اعتصاب کارگران شرکت واحد 

 اعتراض به اتوبوسرانی آبادان در 

 !عدم پرداخت معوقات مزد
نفر از رانندگان  ۲۶بهمن ماه،  ۸۱ه روز سه شنب

های شرکت واحد برای دومين روز دست از  اتوبوس
بر اساس اين . کار کشيده و مسافران را جابجا نکردند

بهمن ماه،  ۶۱اين کارگران که از روز دوشنبه : گزارش
حرکت اعتراضی خود را آغاز کرده اند، علت اعتصاب 

پيمانکاری خود را پرداخت نشدن دو ماه مزد توسط 
که مسئوليت رانندگان اتوبوسرانی آبادان را به عهده 

اين کارگران خواستار پرداخت . دارد، اعالم کردند

 .معوقات مزدی خود تا پيش از پايان سال هستند

 

کارگر شرکت سکوسازی  42۵تجمع 

 دریایی  در اعتراض به عدم پرداخت

 !ماه حقوق معوقه 2 
نفر از  ۶۶۱دود بهمن ماه، ح ۶۵صبح روز شنبه 

مجموع کارگران و شاغلين در شرکت سکوسازی 
مقابل  "ايران صدرای بوشهر"صنايع دريايی 

تجمع . ساختمان استانداری بوشهر تجمع کردند
 ۶۶۱۱در حال حاضر تا حدود : گويند کنندگان می

های  کارگر از طريق پيمانکاران متعدد در پروژه
ا در عين سازی ايران صدرا مشغول کارند ام کشتی

حال هنوز بابت هشت ماه معوقات مزدی پرداخت 
در ادامه اين حرکت اعتراضی روز . نشده طلبکارند

بهمن ماه اين کارگران برای سومين روز  ۶۱دوشنبه 
متوالی مقابل ساختمان استانداری بوشهر مبادرت به 

 .تجمع اعتراضی کردند
 ۳بهمن ماه گزارش داده شد که تجمع  ۸۳روز جمعه 

ه کارگران شرکت صنايع دريايی ايران شعبه روز
 بوشهر در مقابل استانداری، با قول مساعد معاون
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!زنده باد کمونیسم! پیروز باد انقالب

  
امنيتی و اجتماعی استانداری بوشهر مبنی بر  سياسی،

پرداخت بخشی از مطالبات کارکنان شرکت صنعتی 

به  .در هفته جاری پايان يافت( صدرا)دريايی ايران 
ض در روز دوشنبه دنبال بازگشت به کار کارگران معتر

ه هفته بهمن ماه، اين کارگران اعالم کردند ک  ۸۱
ش معاون سياسی امنيتی استاندار بوشهر وعده داده پي

و  بود که با مصوبه کميسيون کارگری استان
پيگيريهای انجام شده بخشی از مطالبات مزدی 
کارگران صدرا تا پايان هفته جاری و بخش ديگر تا 

ا قبل از پايان سال پرداخت می پايان بهمن و مابقی ت
اما نه هفته گذشته و نه طی دو روزی که از  . شود

هفته جاری گذشته، پولی به حساب کارگران صدرا 

آنچه مسلم است اين است که در  .واريز نشده است
اين دو روز مسئوالن ايران صدرا در پاسخ به کارگرانی 

ند ا که برای دريافت معوقات مزدی خود مراجعه کرده
با دادن وعده امروز و فردا در حال زمان خريدن 

به همين دليل هم گفته می شود که وعده  .هستند
داده شده معاون استانداری بوشهر در زمستان سرد 

 !همچون برفی در هوا معلق مانده است
 

تجمع اعتراضی جمعی از کارگران نيشکر 

عتراض به عدم دریافت تپه در ا هفت

 !یمطالبات مزد
بهمن ماه، جمعی از کارگران  ۶۶روز يکشنبه صبح 

تپه در اعتراض به عدم دريافت  مجتمع نيشکر هفت
مطالبات مزدی خود، در محوطه کارخانه مقابل 
ساختمان امور اداری مجتمع دست به تجمع اعتراضی 

کارگران معترض در باره اين تجمع گزارش . زدند
ران اجتماع ما از کارگران صنعتی و کارگ: دادند که
بود، که هنوز بابت بخشی از  بر تشکيل شده فصلی نی

وری امسال و سال گذشته  مزد، مزايای پاداش و بهره
يکی از کارگران معترض با بيان . از کارفرما طلبکارند

مان تجمعات  ما در گذشته برای احقاق حقوق"اينکه 
متعددی را در استان و در مقابل نهادهای مختلف 

حق پاداش و بهره : اظهار داشت "يما دولتی انجام داده
، افزايش حقوق فروردين ماه به همراه ۱۳برداری سال 

حقوق  کامل آذر و دی ماه  سال جاری از مزايای 

 .ای است که بابت آن طلبکاريم پرداخت نشده
بهمن ماه، برای دومين روز  ۶۸صبح روز دوشنبه 

نفر از کارگران بخش صنعتی   ۸۶۱متوالی، بيش از 
ورزی مجتمع  نيشکر هفت تپه در اعتراض به وکشا

ماه معوقات مزدی و مزايای پاداش  ۸پرداخت نشدن 
، مقابل ساختمان اداری ۱۳و  ۱۳های  وری سال و بهره

يکی از اين کارگران با . اين مجتمع تجمع کردند

يادآوری اجتماع اعتراضی که روز گذشته با مشارکت 
ود، گفت؛ تعداد ديگری از همکارانش برپا شده ب

دنبال يافتن راهی برای  مديران مجتمع نيشکر هفت به
پايان دادن به اعتراضات صنفی هستند و اين در حالی 
است که کارگران معترض خواهان روشن شدن 

 .وضعيت مطالبات مزدی خود هستند

به دنبال اين اعتراضات کارگران مجتمع نيشکر هفت 
اضی در آخرين تجمع اعتر: تپه گزارش دادند که

 ،بهمن ماه انجام شد ۶۸و  ۶۶های  کارگران که در روز
کارفرما وعده داده بود که مطالبات کارگران حداکثر 

با . شود ماه پرداخت می بهمن  ۶۳تا روز چهارشنبه 
هنوز تا اين لحظه اتفاق خاصی در  ،وجود اتمام مهلت

خصوص پرداخت دو ماه مطالبات مزدی مربوط به 
سرانجام در . ده استيفتاها ن ه آنهای آذر و دی ما ماه

ادامه اين اعتراضات کارفرما از مجموع دو ماه دستمزد 
پرداخت نشده، معادل يک ماه مزد، به همراه اختالف 
ناشی از افزايش مزد فرودين ماه سال جاری را 

 .پرداخت کرد
 

ماه حق  ۶در اعتراض به عدم پرداخت 

بيمه، کارگران فصلی نی بر مجتمع کشت و 

 !راهپيمایی کردند نعت هفت تپهص

در ادامه تجمعات اعتراضی کارگران کشت و صنعت 
 ۸۶۱بهمن ماه، حدود  ۸۳هفت تپه صبح روز شنبه 

نفر از کارگر فصلی نی بر اين مجتمع در واکنش به 
ماه حق بيمه خود دست از  ۱پرداخت نشدن بيش از 

يکی از کارگران معترض با اعالم اين  .کار کشيدند
معترضان در واکنش به پرداخت : اظهار داشتخبر 

ماه از حق بيمه سال جاری خود و  ۱نشدن بيش از 
ديگر همکارانشان، به قصد تجمع در مقابل ساختمان 

کيلومتری محل کار  ۵فرمانداری شهر شوش، مسافت 

در اين گزارش به  .تا ورودی شهر را راهپيمايی کردند
ين بين، برخی از در ا: نقل از اين کارگر آمده است که

 ،مسئوالن محلی با وعده پيگيری مطالبات معترضان
به راهپيمايی و تجمع کارگران فصلی نی بر عمأل 

 .خاتمه داده و کارگران را به سر کارشان بازگرداندند

تجمع اعتراضی کارگران معدن زمستان 

مجبور به پرداخت یک یورت کارفرما را 

 !دماه حقوق نمو

نفر ار  ۸۱۱جمع اعتراضی حدود به دنبال هفت روز ت
کارگران معدن زغال سنگ زمستان يورت در مقابل 

شهردر استان گلستان  ساختمان فرمانداری آزاد
 ۶۳سرانجام کارفرمای اين واحد توليدی روز سه شنبه 

بهمن ماه، يک ماه از مطالبات معوقه کارگران را 
 ،بر اساس گزارش کارگران معترض. پرداخت کرد

ين واحد معدنی با دريافت يک ماه از کارگران ا
ماه از مطالبات مزدی معوقه، به تجمع  ۶۶مجموع 

به شرطی که کارفرما به  ،اعتراضی خود خاتمه دادند
وعده خود مبنی بر پرداخت باقيمانده معوقات مزدی 

 .اسفند ماه عمل کند ۸۱آنها را تا روز پنجشنبه 

 

 نرخ بيکاری زنان 

 !است بيش از دو برابر مردان
بهمن مشاور وزير تعاون، کار و رفاه  ۶۲روز يکشنبه 

ر امور زنان از افزايش نرخ بيکاری زنان   اجتماعی د
خبر داد و گفت؛ امروز نرخ بيکاری زنان ايرانی بيش از 

 .ان است  و برابر مرد  د
 

کارگران پروژه احداث باغ کتاب تهران،در 

 مزدی، اعتراض به معوقات

 !در پا داشتنتجمع اعتراضی ب 
نفر از کارگران  ۶۳۱بهمن ماه،  ۶۲صبح روز يکشنبه  

شاغل در پروژه باغ کتاب تهران برای دومين روز 
ماه معوقات  ۱متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن 

مزدی در محوطه باغ کتاب در اراضی باغ کتاب تهران 
جمعی از کارگران . مبادرت به تجمع اعتراضی نمودند

وژه ساخت باغ کتاب تهران روز جمعه پيمانکاری پر
بهمن ماه نسبت به عدم پرداخت حقوق خود  ۶۱

 ۶۳۱اين کارگران گفته بودند که . هشدار داده بودند
کارگر پيمانکاری شرکت کيسون که در پروژه احداث 

 ۱باغ کتاب تهران مشغول به کار هستند، نزديک به 
در . دماه مزد و مزايای مزدی خود را دريافت نکرده ان

کارگران ، بهمن ماه ۶۱ادامه اين مبارزات روز دوشنبه 
اعالم کردند که پس از وعده کارفرما مبنی بر پرداخت 
بخشی از مطالبات مزدی، به تجمع سه روزه خود 

کارگران می گويند؛ قرارشده است که  .خاتمه داده اند
ماه دستمزد های پرداخت نشدهِ آنها، در  ۱ماه از  ۳

 بر اساس اين گزارش؛ .پرداخت شود روزهای آينده
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!ا راه رسیدن به آزادی ستزنده باد مبارزۀ مسلحانه که تنه

  
شرکت کيسون در مقام پيمانکار اين کارگران، 
پرداخت دو ماه از اين مطالبات مزدی را تقبل نموده 

همان شهرداری تهران    است و کارفرمای مادر که

 .است، نيز پرداخت دو ماه ديگر را برعهده گرفته است
 

اقدام به خود کشی کارگر فروشگاه 

 !به دليل اخراج از کار ی رفاهزنجيره ا

بهمن ماه، در  ۸۶به گزارش ايسنا،صبح روز چهارشنبه 
نفر از کارگران بخش خدمات  ۲پی عدم تمديد قرارداد 

فروشگاه زنجيره ای رفاهِ شهر ری، توسط مديريت 
اين فروشگاه، يکی از کارگران اخراجی در انبار اين 

بر اساس اين . فروشگاه اقدام به خودکشی کرد
نبار که برای سرکشی گزارش يکی از کارگران واحد ا

متوجه اقدام به خودکشی اين : وارد انبار شده بود
های انبار  شود که با کمربند خود را از قفسه کارگر می

با مطلع شدن ديگر کارگران، اين  .به دار آويخته است
کارگر به بيمارستان هفت تير واقع در خيابان شهيد 
رجايی انتقال يافت و  تحت مراقبت پزشکی قرار 

طبق آخرين خبرها وی با نظر پزشکان از . رفتگ

: بر اساس اين گزارش .بيمارستان مرخص شده است
يکی از کارگران شاغل در اين فروشگاه با اشاره به 
فشار روانی ناشی از بيکاری و مشکالت خانوادگی که 

 ۸۱وی حدود : بر اين کارگر وارد آمده، اظهار داشت
سابقه در سال سن دارد و با داشتن هفت سال 

های رفاه، به علت تمديد نشدن قرارداد  فروشگاه
همسر ايشان . کارش، اقدام به خودکشی کرده است

حداکثر تا ده روز "باردار بوده و طی روزهای آينده 

گزارش همچنين به  .آيد فرزندش به دنيا می "ديگر
پيش از اين واقعه، حدود : نقل از کارگران می افزايد

اعالم تمديد نشدن قراردادهای  يک ماه قبل، بعد از
، يکی ديگر از کارگران به (۱۶)کارگران در سال آينده 

دليل مشکالت ناشی از بيکاری، دچار عارضه روحی 
ماه است که در يکی از بيمارستان  شده و مدت يک

در ضمن حدود دو ماه  .های روانی بستری شده است
اه پيش کارفرما به همه کارگران شاغل در فروشگاه رف

با تعدادی از کارگران در  ،گفته است به دليل عدم نياز

 .سال آينده تمديد قرارداد نخواهد شد

جمعی از کارگران صابون سازی خرمشهر 

 !تجمع اعتراضی بر پا داشتند

بر اساس گزارش روز پنجشنبه يکم بهمن ماه، جمعی 
از کارگران کارخانه صابون سازی خرمشهر که 

نفر گزارش شده است روز  ۶۶تعدادشان نزديک به 
دی ماه در اعتراض به وضعيت نامعلوم  ۳۱چهارشنبه 

شغلی و تعويق مطالبات مزدی خود، مقابل فرمانداری 

يکی از کارگران معترض  .خرمشهر تجمع کردند
برای : صابون سازی خرمشهر در اين باره اظهار داشت

. کنيم تجمع می ۱۳چندمين بار است که در سال 
توقف فعاليت صابون سازی  از زمان  حدود سه سال

ها  گذرد و در اين مدت تمامی پيگيری خرمشهر می
نتيجه بوده  برای تعيين تکليف مطالبات کارگران بی

کارگر در  ۶۸۱در حال حاضر نزديک به . است 
 ۲۱استخدام اين واحد صنعتی هستند که دست کم 

نفرشان بابت بيش از دو سال دستمزد و سه سال حق 
پرداخت نشده و همچنين سنوات از کارفرما بيمه 

 . طلبکارند

کارگران اين مجموعه توقع داشتند که بعد از اين همه 
شود اما تا  سال بخشی از معوقات مزديشان پرداخت 

هم کنون خبری از پرداخت طلب مزديمان نيست و 

 .ای به اين موضوع ندارند مسئوالن نيز توجه

 

 اثر در نه ماهه سال جاری مرگ بر 

 حوادث کار در لرستان،

 !در صد افزایش داشته است 2۵ 
بر اساس اعالم روابط عمومی پزشکی قانونی استان 

بهمن ماه انعکاس  ۵لرستان، که در روز چهارشنبه 
 ۶۶تعداد  ۶۳۱۳يافته است، طی نه ماهه نخست سال 

به دليل فوت ناشی از حوادث ( مرد ۶۳زن و  ۶)جسد 
نونی استان لرستان مورد کار در مراکز پزشکی قا

اين تعداد در مقايسه با مدت . معاينه قرار گرفتند
 ۱زن و  ۶)نفر  ۶۱مشابه سال قبل که آمار تلفات 

 .درصد افزايش نشان می دهد ۶۱بود، ( مرد
 

بار  کارگران کارخانه نساجی مازندران

 !نددیگر دست به تجمع زد

بح شماری از کارگران کارخانه نساجی مازندران از ص
بهمن ماه، در اعتراض به عملی نشدن  ۳روز شنبه 

وعده کارفرما مبنی بر پرداخت مطالبات صنفی 
بر . کارگران، مقابل فرمانداری قائم شهر تجمع کردند

در آخرين تجمع کارگران کارخانه : اساس اين گزارش
 ۸۱و شنبه  ۸۶های جمعه  نساجی مازندران که در روز

عده پرداخت يک ماه از کارفرما و ،دی ماه انجام شد
کارگرِ اين  ۳۱۱ماه مزد عقب افتاده  ۳مجموع 

در ادامه  .کارخانه را حداکثر تا پايان دی ماه، داده بود
کارگر کارخانه نساجی  ۸۱۱اين مبارزات بيش از 

بهمن ماه در اعتراض  ۱مازندران صبح روز سه شنبه 
به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود برای چهارمين 

ر ده روز گذشته مقابل فرمانداری قائم شهر بار د
امروز نيز : کارگران معترض می گويند. تجمع کردند

کارگران در واکنش به بدعهدی کارفرما دوباره تصميم 
گرفتند مقابل فرمانداری تجمع کنند و از مسئوالن 
اين نهاد دولتی بخواهند به مشکالتشان که ناشی از 

 .ت، رسيدگی کنندماه مزد معوقه اس ۳عدم دريافت 

 ۵اين اعتراضات سرانجام باعث شد تا روز چهارشنبه 
بهمن ماه، کارفرمای اين واحد توليدی يک ماه از 

 .کارگر را پرداخت کرد ۳۱۱مطالبات معوقه حدود 
 

جی، پنجمين تجمع اعتراضی کارگران نسا

 !هدستمزد معوق 3به عدم پرداخت 
ر از نف ۸۶۱بهمن ماه، حدود  ۶۵صبح روز شنبه 

کارگران نساجی قائم شهر در ادامه پی گيری های 
مطالبات معوقات خود، با سفر به ساری، در مقابل 

 . ساختمان استانداری تجمع کردند

تا : يکی از کارگران معترض در مورد اين تجمع گفت
ماه دستمزد  ۳اين لحظه تنها يک ماه از مجموع 

معوقه عالوه بر سه ماه مزد . معوقه پرداخت شده است
های خرداد، مرداد و  کارفرما هنوز بابت حق بيمه ماه

کارگر کارخانه نساجی مازندران به  ۳۱۱شهريور 
اين کارگران . سازمان تامين اجتماعی بدهکار است

می گويند آنچه باعث نگرانی آنها شده، اين است که 
های عامل برای پرداخت  با وجود موافقت بانک

کارخانه نساجی مازندران،  تسهيالت اعتباری مورد نياز
تا اين لحظه کارفرما هيچ اقدام جدی برای تامين 

های مالی مورد تاييد بانک انجام نداده  و ضمانت  وثيقه

 .است
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!کارگر زندانی آزاد باید گردد

  

 41تجمع اعتراضی کارگران شاغل در فاز 

منطقه ویژه عسلویه، به خاطر دستمزدهای 

 !پرداخت نشده

بهمن ماهِ جمعی از کارگران  ۳صبح روز شنبه 
منطقه ويژه عسلويه  ۶۳پيمانکاری شاغل در فاز 

کردن تجمعی اعتراضی اعالم  ضمن توقف کار و بر پا
ماه طلب مزدی  ۱کردند که خواهان تعيين تکليف 

اين کارگران از طريق . پرداخت نشده خود می باشند
دوم و دست سوم   حدود سه شرکت پيمانکاری دست

صورت  مشغول کارند و به ۶۳های فاز  در پروژه
کارگر  ۳۱۱متوسط در هر شرکت پيمانکاری تا حدود 

به دنبال : بر اساس اين گزارش. در حال کار می باشند
برپايی اين اجتماع صنفی برای ساعاتی امکان عبور و 

کنندگان به محدوده  های روزانه مراجعه مرور و فعاليت

اين  .با مشکل مواجه شده بود ۶۳منتهی به فاز 
بهمن ماه نيز ادامه  ۳يکشنبه  اعتراض صنفی روز

يافت و بار ديگر جمعی از کارگران پيمانکاری شاغل 
منطقه ويژه عسلويه با برپايی تجمعی  ۶۳در فازهای 

. صنفی خواستار وصول معوقات مزدی خود شدند
هايی که توسط کارگران شاغل در  براساس عکس

منطقه عسلويه از اين تجمع صنفی گرفته و منتشر 
ن ساعات يتجمع روز يکشنبه از نخستشده است، 

بامداد و پيش از روشن شدن هوا شروع و تا پيش از 

 .ظهر ادامه يافته است
 

 24و  2۵کارگران پيمانکاری فازهای 

عسلویه در اعتراض به معوقات مزدی، 

 !دست از کار کشيدند
 ۸۶و  ۸۱جمعی از کارگران پيمانکاری فازهای 

ماه، در اعتراض به بهمن  ۶۱عسلويه، صبح روز شنبه 
معوقات مزدی خود دست از کار کشيدند و در محوطه 

اين کارگران که از . کارگاه مبادرت به تجمع نمودند
 ۸۶و  ۸۱نيروهای فنی متخصص شاغل در فازهای 

ماه مطالبات مزدی معوقه  ۳عسلويه هستند، حدود 
های آخر سال به  در ماه: بر اساس اين گزارش. دارند

معوقات مزدی، برپايی تجمعات صنفی دليل انباشت 

به دنبال اين . يابد کارگران پيمانکاری افزايش می
بهمن ماه يک ماه از  ۶۶اعتصاب، روز يکشنبه 

به . معوقات مزدی کارگران توسط کارفرما پرداخت شد

 .اين ترتيب کارگران به تجمع صنفی خود خاتمه دادند
ت سه ماه با توجه به اين واقعيت که کارفرما از پرداخ

بار ديگر و در صبح  ،حقوق باقی مانده خودداری نمود
نفر از  ۳۱۱بهمن ماه حدود  ۸۲روز چهارشنبه 

و  ۸۱های  صورت پيمانکاری در فازه کارگرانی که ب
در اعتراض به چندين ماه  ،عسلويه مشغول کارند ۸۶

معوقات مزدی و اهمال کارفرمايان در به روز کردن 
اين کارگران . راضی برپا کردنداين مطالبات تجمع اعت

های پيمانکاری زير شاخه شرکت  که در شرکت
به نشانه  ،اجرايی احداث مشغول به کار هستند

اعتراض ساعاتی مقابل دفتر مديريت اين شرکت جمع 

با مداخله نمايندگان : بر اساس اين گزارش .شدند
کارفرما و قول مساعد جهت پرداخت معوقات، 

 .های خود بازگشتند خوابگاهکارگران معترض به 

 

ادامه اعتراض کارگران پيمانکاری فازهای 

 !عسلویه، برای سومين روز 24و  2۵

 ۳۱يکی از کارگران معترض در عسلويه، روز جمعه 
بار با  بهمن ماه از ادامه اعتراضات صنفی و اين

نفر از کارگران پيمانکاری فازهای  ۲۱۱شرکت حدود 
ين روز متوالی خبر داد و عسلويه برای سوم ۸۶و  ۸۱

اين کارگران با ماندن در خوابگاه و عدم حضور : گفت
ها، قصد دارند از کارفرمايان و پيمانکاران  در کارگاه

ها بخواهند که پيگير پرداخت مزايای مزدی  پروژه
پرداخت نشده و مطالبات مربوط به پايان سال آنها 

 خواسته اصلی اين کارگران پرداخت تمام .بشوند

 .مطالبات مزدی تا قبل از پنجم اسفندماه است
 

تجمع اعتراضی کارگران گچ بيجار در 

 ! اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی

بهمن ماه، جمعی از کارگران  ۸۳صبح روز شنبه 
کارخانه گچ بيجار به دليل عدم پرداخت چندين ماه 
حقوق و بالتکليفی در وضعيت شغليشان مقابل 

يکی از  .داری اين شهر تجمع کردندساختمان فرمان
کارگران معترض در گفتگو با رسانه های محلی با 

متاسفانه اداره کار بيجار در : اعالم اين خبر، گفت
رسيدگی به اين پروندهِ اختالف، مطالبات قانونی 

کارگران به مدت دو  .کارگران را ناديده گرفته است
ر سال است به دليل نبود برنامه ريزی صحيح، د

 برند و در طول اين مدت بالتکليفی شغلی به سر می
کارفرما چندين ماه است پرداخت دستمزد کارگران را 

 ۸ در اين کارفرما همچنين. به تاخير انداخته است
سال بيمه کارگران را به تامين اجتماعی واريز نکرده 
 است و متاسفانه در اين زمينه هيچ مسئولی پيگير

 .مطالباتمان نبوده است

 

کارگران معادن ذغال سنگ البرز شرقی 

در اعتراض به عدم پرداخت  "طزره"

 !مطالبات مزدی خود، دست به تجمع زدند
کارگران معدن ذغال سنگ طرزه خبر دادند که صبح 

نفر از کارگران  ۶۱۱ماه، بيش از  بهمن ۱روز سه شنبه 
معادن البرز شرقی در محوطه اين واحد معدنی تجمع 

: يکی از کارگران معترض افزود. ردندپا ک صنفی بر
ابتدا در محوطه مستقر در کارگاه معدن تجمع کرديم 
اما در نهايت چون به خواسته ما از سوی کارفرما 

کيلومتری، تجمع  ۵۱توجهی نشد با طی يک مسافت 
خود را به مقابل دفتر اداری معدن در شهر شاهرود 

ماه و در حال حاضر نيمی از مزد مهر. انتقال داديم
. های آبان و آذر را دريافت نکرده ايم تمامی مزد ماه

عالوه بر مطالبات مزدی بيمه کارگران نيز از آبان ماه 

 .به تامين اجتماعی پرداخت نشده است
بهمن ماه، کارگران اين معدن ذغال  ۵روز چهارشنبه 

سنگ برای دومين روز متوالی در ادامه اعتراض به 
دستمزد عقب افتاده، در سه ماه و نيم  ۳عدم دريافت 

راه مهماندوست جاده اصلی منتهی به معدن، تجمع 
به گفته کارگران معترض، کارفرما با حضور در  .کردند

های  جمع معترضان به آنان وعده داده است که در روز
 ،های معدن آينده، مشروط به دريافت بخشی ازبدهی

 .شدخواهد مطالبات حقوقی آنان پرداخت 

 

 بازنشسته زغال  رگرانتجمع کا

 سنگ البرز در مقابل دفتر 

 !ذوب آهن اصفهان در تهران

بهمن ماه، جمعی از کارگران  ۸۳صبح روز شنبه 
بازنشسته معدن زغال سنگ طزره، در اعتراض به 
پرداخت نشدن سنوات بازنشستگی خود، با سفر به 
 تهران، مقابل شرکت ذوب آهن اصفهان، تجمع
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!دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن

  
يکی از کارگران معترض در  .شتنداعتراضی بر پا دا 

جمعی از  :ارتباط با اعتراض امروز اظهار داشت
توجهی  کارگران معدن البرز شرقی در واکنش به بی

مسئوالن استانی برای پيگيری مطالبات صنفی خود 

نفر هستيم که از  ۶۲۳در کل حدود  .به تهران آمدند
اما  يما تاکنون بازنشسته شده ۱۸نيمه دوم سال 

سنوات پايان  ،فرما به بهانه نداشتن منابع مالیکار

 .کارمان را پرداخت نکرده است
 

 دوباره کارگران تجمع اعتراضی

 !معدن طزره 

کارگر معدن  ۳۱۱بهمن ماه، حدود  ۶۱صبح روز شنبه 
طزره در شهرستان شاهرود، در واکنش به عمل 
نکردن کارفرما به وعده اش و وضعيت نامعلوم 

خود در محوطه اين واحد معدنی مطالبات مزدی 
يکی از کارگران معترض . دوباره دست به تجمع زدند

در رابطه با اين تجمع اظهار داشت که تا اين لحظه با 
وجود برپايی چند نوبت اجتماع صنفی و اطالع رسانی 
به مسئوالن مربوطه هيچ اقدامی در خصوص 

. های ما صورت نگرفته است رسيدگی به خواسته
و  ۱ه پس از تجمع روزهای سه شنبه هرچند ک

بهمن ماه، با وعده رسيدگی و پرداخت  ۵چهارشنبه 
مطالبات دستمزدی کارگران، به اعتراض خود خاتمه 

با اين حال، به . داده و به کار سابق خود برگشتيم
علت عدم رسيدگی بار ديگر امروز تجمع خود را از سر 

ئوالن مس: يکی ديگر از کارگران می گويد. گرفتيم
بدون در نظر گرفتن شرايط زندگی و کار کارگران اين 

کنند که کامال به زيان  واحد، تصميماتی را اتخاذ می
ای جز  با اين حال کارگران وسيله. کارگران است

های  برپايی اجتماعات صنفی برای پيگيری خواسته

 .خود ندارند
گروهی از اين کارگران معدن زغال سنگ طزره صبح 

بهمن ماه، برای ششمين روز متوالی،  ۶۶به روز يکشن
اينبار مقابل ساختمان اداری معدن البرز شرقی در 

يکی ازکارگران  معدن طزره در . شاهرود تجمع کردند
توضيح علت جابجايی محل اجتماع خود و همکارانش 

از همان آغاز هدف ما از برپايی تجمع : می گويد

ون تاکنون اما چ. هايمان بود صنفی پيگيری خواسته
هيچ مقام مسئولی به موضوع رسيدگی نکرده است، 
در نتيجه تصميم گرفتيم تا محل تجمع خود را تغيير 

 .بدهيم
براساس اطالعاتی که به نقل از کارگران  معدن طزره 

بهمن ماه انعکاس يافت، به دنبال  ۶۸در روز دوشنبه 
وعده هايی که روز گذشته مسئوالن فرمانداری 

گيری مطالبات کارگران  ود برای پیشهرستان شاهر
اند، کارگران معترض به اجتماعات صنفی خود  داده

با اين حال گفته می شود که به غير از . خاتمه دادند
های ايمنی و حفاظت معدن که حضور  کارگران واحد

آنها همواره در معدن ضروری است ساير کارگران 
معدن طزره همچنان در محل کار خود حاضر نشده 

 .ندا
بهمن  ۶۳در ادامه اين اعتراضات صبح روز چهارشنبه 

ماه، کارگران معدن زغال سنگ طزره درالبرز شرقی 
اعالم کردند که کارفرما معادل يک ماه از مجموع سه 
ماه و نيم معوقات مزدی کارگران را پرداخت کرده 

در حال حاضر آنها به غير از دو ماه و نيم مزد . است
ماه سهم بيمه پرداخت نشده  ۶۱پرداخت نشده، بابت 

گزارش در ادامه به نقل از . کارفرما نيز طلبکارند
کارفرمای طزره به کارگران گفته : کارگران می افزايد

چنانچه ذوب آهن اصفهان در مقام خريدار "است 
های استخراجی معدن طزره، به  سنگ اصلی زغال

تعهدات مالی خود عمل کند، تمامی مطالبات مزدی و 
ای کارگران تا دو هفته آينده پرداخت خواهد  هبيم

 ."شد

 

بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی ، 

کارگر  4432در نه ماهه نخست سال جاری 

  !ددر حوادث ناشی از کار جان باخته ان
بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی که به تاريخ 

ماهه  ۱بهمن ماه منتشر شده است، در  ۶۳چهارشنبه 
کارگر در حوادث ناشی از  ۶۶۱۲سال جاری نخست 

از کل تلفات حوادث . اند کار جان خود را از دست داده
بر . نفر زن بودند ۶۱نفر مرد و  ۶۶۲۲کار در کشور، 

اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، در 
نفر بر اثر سقوط از بلندی،  ۶۸۱حوادث ناشی از کار، 

گرفتگی،  برق نفر ۸۱۸نفر اصابت جسم سخت،  ۸۶۵
 ۶۶۶نفر بر اثر کمبود اکسيژن و  ۶۳نفر سوختگی،  ۳۶

تعداد . اند نفر به داليل ديگر جان خود را از دست داده
 ۸۱ماهه،  ۱مصدومان حوادث کار نيز در اين مدت 

هزار و دو نفر آنان مرد و  ۸۱نفر بود که  ۱۲۶هزار و 
 .نفر زن بودند ۱۵۱

ویه بر عسل 2جان باختن یک کارگر در فاز 

 !اثر سقوط از داربست

بهمن ماه، يکی از کارگران  ۶۱حوالی عصر روز شنبه 
 ۸پيمانکاری شرکت پتروشيمی مرجان واقع در فاز 

عسلويه بر اثر سقوط از داربست جان خود را از دست 
وی که نصاب استراکچر : بر اساس اين گزارش. داد

سازی اصفهان بود و از تاريخ  شرکت ماشين( داربست)
گذشت، هنگام جا به  روز می ۶۱اشتغال به کارش 

از ارتفاع ( از بسکت به پلتفرم)جايی بر روی داربست  

گزارش در خاتمه   .کند متری به پايين سقوط می ۲
در صد از حوادث سقوط از  ۵۱بيش از : می افزايد

ها و  ها، داربست داربست در ايران بر اثر فقدان راه پله
ديگر که موجب بر هم  عبور از يک سطح به سطح

 .دهد شود، رخ می خوردن تعادل کارگران می
 

سنگ آق دربند  کارگرمعدن زغال 47۵

 !اند ماه دستمزد دریافت نکرده 4۵سرخس 
بهمن ماه، ۶۳بر اساس گزارشی به تاريخ چهارشنبه 

سنگ آق دربند  جمعی از کارگران معدن زغال
ها يک سرخس، با اعالم اينکه از ابتدای سال جاری تن

کارگر اين  ۶۵۱: اند، گفتند ماه حقوق دريافت کرده
تُن کُک و با  ۱۱۱الی  ۲۱۱معدن با توليد ماهانه 

اند و  ماه دستمزد دريافت نکرده ۶۱شرايط سخت کار، 
برخی . ها نيز پرداخت نشده است حق بيمه تابستان آن

خود را  ۱۸از کارگران دستمزد، پاداش و عيدی سال 

 .اند نکرده نيز هنوز دريافت
 

نفر از کارگران اخراجی  4۵۵ تجمع

 !کاشی کویر مقابل استانداری یزد کارخانه
نفر از کارگران  ۶۱۱بهمن ماه، حدود  ۶۱روز دوشنبه 

بيکار شده کارخانه کاشی کوير يزد مقابل استانداری 
اين کارگران که پس از توقف کامل . يزد تجمع کردند

ماه های گذشته بيکار خط توليد کارخانه کاشی يزد در 
اند، با برگزاری تجمع خواستار رسيدگی مسئوالن  شده

 .استان به مطالبات صنفی خود شدند
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!جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

  

 درصدی بيکاری در استان یزد 42رشد  

 !در سال جاری 

بهمن  ۶۲براساس آمار رسمی اعالم شدهِ روز يکشنبه 
ماه، تعداد مقرری بگيران بيمه بيکاری در استان يزد تا 

، ۱۳نسبت به مدت مشابه در سال  ۱۳دی ماه پايان 
 .درصد افزايش داشته است ۶۸نزديک به 

 

نفر از کارگران کاشی خزر به  72اخراج 

نامه تحميلی  دليل عدم امضا رضایت

 !کارفرما
بهمن ماه با  ۳کارگران کاشی خزر روز يکشنبه 

کارگر اين کارخانه از ابتدای  ۵۶انعکاس خبر اخراج 
در حال حاضر تنها کارگرانی : م کردندماه جاری، اعال

نامه کتبی شرايط کنونی کارخانه را  که با امضا رضايت
. توانند در محل کار خود حاضر شوند اند، می پذيرفته

کارخانه کاشی خزر در : اين کارگران اضافه کردند
کارگر دارد و از قرار معلوم  ۸۱۱استان گيالن بيش از 

گران اين واحد صنعتی نفر از کار ۶۳۸در حال حاضر 
حاضر به امضاء متن رضايت نامه تهيه شده از سوی 

کارگر که سابقه  ۵۶و در مقابل حدود  .اند کارفرما شده
 یامضا دادن رسد از سال هم می ۶۳ها به  برخی از آن

مذکور امتناع کردند که به اين دليل از کارخانه اخراج 
جالب است که  هيچ مسئولی هم پاسخگوی . شدند

 .مشکالت آنان نيست

 

جان باختن یک کارگر شهرداری در حين 

 !"یادواره شهدا"نصب بنر 
بهمن ماه مسئول روابط عمومی  ۸۲روز چهارشنبه 
ها اعالم  گو با رسانه و شهر در گفت شهرداری قائم

يک کارگر جوان از پرسنل شرکتی شهرداری : داشت
قائم شهر در حين انجام وظيفه و هنگام نصب بنر 

ادواره شهدا، از باالی جرثقيل به پايين سقوط کرد و ي

 .به علت ضربه مغزی جان خود را از دست داد

 
 

کارگر کارخانه کاشی کویر در  22۵اخراج 

  !دپی تعطيلی بزرگترین کارخانه کاشی یز
بهمن ماه، در دو  ۶۳بر اساس گزارش روز سه شنبه 

طور ماه گذشته خط توليد کارخانه کاشی کوير يزد به 
کارگر شاغل  ۸۶۱کامل تعطيل بوده است و بيش از 

اين کارخانه که نخستين . اند در اين کارخانه بيکار شده
و بزرگترين کارخانه کاشی در استان يزد است، با 
بدهی های معوقه چند ميليارد تومانی روبروست و به 
همين دليل ماههاست که خط توليد خود را متوقف 

ت کاشی کارخانه های کارگران صنع. کرده است
اين ... بسياری از جمله کاشی گيالنا، کاشی خزر و 

از دستمزدهای معوقه و . روزها روزگار مشابهی دارند
تعديل شده تا کند شدن چرخ توليد و تعطيلی موقت 
کارخانه ها، و گويا کارفرمايان اين صنعت متفق القول 
شده اند که سطح توليد را کاهش بدهند و در اين 

ن تبعات اين رکود دامنگير کارگرانی می شود که با ميا
وجود تخصص و توانايی باال بايد تاوان شرايطی را 

 .بدهند که هيچ نقشی در ايجاد آن ندارند
 

کارگر قراردادی کارخانه فوالد  21۵

 !ماه دستمزد دریافت نکرده اند 2لوشان، 
بهمن ماه، کارگران کارخانه فوالد  ۲روز پنجشنبه 

پرداخت معوقات حقوقی "با بيان اينکه لوشان 
، اعالم "ماه گذشت ۶کارگران فوالد لوشان از مرز

کارگر قراردادی اين شرکت به بهانه آنچه  ۸۳۱: کردند
ماه  ۶شود، بيش از   عنوان می "کمبود مواد اوليه"

های  رغم وعده به. اند است حقوق و مزايا دريافت نکرده
حقوقی  داده شده درخصوص پرداخت معوقات

کارگران، هنوز هيچ اقدامی ازسوی کارفرما جهت 
پرداخت اين مطالبات صورت نگرفته و عالوه بر آن از 
سيزدهم دی ماه فعاليت توليدی کارخانه متوقف شده 

يکی از . و کارگران کاری برای انجام دادن ندارند

کارخانه فوالد :کارگران در توضيح بيشتر مسئله افزود
های گروه صنعتی و  رکتلوشان از مجموعه ش

که پس از ماجرای . گذاری اميرمنصور آريا بود سرمايه
های  هزار ميلياردی و مصادره شرکت ۳اختالس 

آفريد خسروی در شهرستان رودبار، دوباره  مه
ارديبهشت ماه سال جاری اين واحد با نظارت مالی 

اين کارگر  .دادستانی کشور به خانواده وی واگذار شد
مشکل ديگری که وجود دارد اين : همچنين گفت

است  که دادستانی پس از واگذاری اين شرکت به 
خانواده وی هنوز بخش زيادی از نقدينگی فوالد 

  .لوشان را که قبال بلوکه کرده بود را آزاد نکرده است

 

 پس از خاتمه اعتراض کارگران

کاشی خزر، کارفرما ادامه کار را مشروط  

 !ه کرده استکارخان  به قبول مشکالت

بهمن ماه، کارگران کارخانه کاشی خزر از  ۳روز شنبه 
  نامه اعمال فشار کارفرمای خود، برای گرفتن رضايت

در اين رضايت نامه . کتبی از کارگران، خبر دادند
امکان ادامه اشتغال همه کارگران امضا کننده، به 

 .قبول مشکالت اين واحد صنعتی مشروط شده است
اعمال فشار کارفرما از زمان  :يندگوی کارگران م

خاتمه تجمعات اعتراضیِ نزديک به نيمی از جمعيت 
تا  ۶۱نفری کارگران کاشی خزر از روز چهارشنبه  ۸۱۱

دی ماه که خواستار به روز شدن روند  ۸۸سه شنبه 
. پرداخت مطالبات مزدی خود بودند، آغاز شده است

است که   کارفرمای کاشی خزر به کارگران اعالم کرده
متن تعهدنامه  یچنانچه کارگری حاضر به امضا

کار، برای  بايست با دريافت نامهِ ترک می ،نيست
خود را به اداره کار  ،دريافت مقرری بيمه بيکاری

 .معرفی کند
 

امنيت شغلی، دل نگرانی های کارگران 

 !شرکت عرف ایران

بهمن ماهِ ايلنا، کارگران  ۸۲به گزارش روز چهارشنبه 
پيمانکاری عرف ايران که تعداد آنها در حال  شرکت

نفر می باشد از حدود يک سال پيش  ۱۱ حاضر حدود
به غير از مزد پايه تقريبا هيچ مزايای مزدی دريافت 

اند و اکنون سه ماه است که پرداخت همين مزد  نکرده

يکی از کارگران اين واحد  .پايه نيز قطع شده است
ه تاخير مطالبات مزدی جدا از مسئل: توليدی می گويد

در حال حاضز نگران امنيت شغلی خود نيز هستيم، 
زيرا همه ما تا به امروز به صورت قراردادی مشغول 
کار بوديم و در حال حاضر اعتبار قراردادهای ما تا 

کارگران به نقل از کارفرمای  .پايان سال جاری است
به احتمال قوی از ابتدای سال آينده : گويند خود می

خش قابل توجهی از افراد شاغل در اين مجموعه ب

  .تعديل خواهند شد
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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

برای آشنایی با دیدگاه ها و 

تحلیل های چریکهای فدائی 

 های زیر خلق ایران از سایت

 :دیدن کنید
 

www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 

 

ق برای تماس با چریکهای فدائی خل

 :ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید

BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 

 

 :آدرس پست الکترونیکی

E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 

 

 

 چریکهای فدائی خلق ایران

 

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

آن هم آسيبی که به مرگ وی بيانجامد، این را ما قتل غير عمد 

ه آسيب می ناميم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پيش بداند ک

وارده به مرگ طرف مقابل منجر خواهد شد، آنگاه عمل او را 

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

وضعی قرار می دهد که آنها به طور حتم به دام مرگی زودرس  

و غير طبيعی می افتند، مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال 

لوله و یا به ضرب شمشير، وقتی خشونت که مرگ در اثر شليک گ

جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حيات محروم ساخته و 

آنها را در شرایطی قرار می دهد که در آن قادر به زندگی 

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

که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتيجۀ اجتناب ناپذیر این 

است فرا رسد؛ وقتی جامعه می داند و به خوبی هم می  شرایط

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 

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

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

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

طبيعی به نظر می آید چرا که در آن، تعرض به عمل آمده 

ولی در هر حال در . بيشتر ناشی از بی عملی ست تا انجام وظيفه

 "قتل عمد محرز است اینجا ارتکاب به 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"فردریک انگلس )
 

  


