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اعتصاب کارگران زغال سنگ کرمان در

در باره زندگی رفیق شهید،

اعتراض به واگذاری شرکت

محمد عظیمی

سرسخن:
خودکشی ،روشی سترون که نباید
اجازه داد در میان کارگران
جا باز کند!
با تشدید وخامت شرایط زندگی کارگران و باال گرفتن
اجحافات سرمایه داران زالو صفت نسبت به کارگران از
جمله عدم پرداخت به موقع دستمزد آنها فشارهای تحمیلی
به کارگران چنان ابعاد وسیعی پیدا کرده که شاهد رشد
اقدام به خودکشی در میان کارگران می باشیم .مرور اخبار
کارگری بروشنی خبر از رشد این پدیده دردناک در میان
کارگران می دهد .با اشاره به چند نمونه بهتر می توان پی
به ابعاد این واقعیت برد.
به گزارش خبرگزاری هرانا ،شامگاه یکشنبه  ۲۵مهرماه،
یکی از کارگران شرکت نفت و گاز پارس عسلویه واقع در
استان بوشهر به نام جواد حاجتپور به دلیل مشکالت
معیشتی دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.
در این گزارش قید شده که بر اساس نامه ای که در کنار
جسد این کارگر یافت شده است دلیل و انگیزه این کارگر
از خودکشی ،فشارهای اقتصادی ناشی از حقوق پایین و
تبعیض های مدیران این شرکت بوده است.
در موردی دیگر بر اساس فیلمی که در فضا های مجازی
منتشر شد یک کارگر جوان پیمانی شرکت پایندان از
اعضای کنسرسیوم فاز  14میدان پارس جنوبی ،بدلیل عدم
پرداخت پنج ماه حقوق وبیمه نشدن از طرف شرکت اقدام
به خودکشی از طریق ریختن بنزین به روی خود کرد ولی
همکارانش به موقع متوجه شده و مانع خودکشی وی
شدند .همچنین به گزارش ایسنا" ،محمدجواد عرفانی"،
کارگر شهرداری دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد
اعالم کرد که همسرش در پی نداشتن توان مالی برای
خرید لوازم مدرسه برای فرزندانش ،چهارشنبه شب ۳1
شهریورماه  14۰۰دست به خودسوزی زد و جان خود را از
دست داد .این کارگر گفت که به مدت  5ماه
کارفرما از پرداخت حقوقم خود داری کرد و
همین امر باعث خود سوزی همسرم شد که می
گفت :کجا دیده ایم کسی

صفحه 2

روز شنبه  1۵آبان ماه ،کارگران شرکت زغال سنگ کرمان
در اعتراض به سرگردانی و عدم پاسخگویی در زمینه
واگذاری این معدن به مجموعه شرکت تجارت داالهو از
مجموعههای وابسته به موسسه صندوق حمایت و
بازنشستگی کارکنان فوالد ،دست از کار کشیدند .این
اعتراض در معادن همکار ،حشونی ،معدن اصلی ،معدن  4و
کارخانه زغالشویی برپا شده و مربوط به معادن خصوصی
کرمان نیست .کارگران خواهان استخدام رسمی و برقراری
امنیت شغلی و افزایش ضریب سخت و زیانآوری برای
تسریع در بازنشستگیهای زودتر از موعد ،شدند .کارگران
میگویند مخالف واگذاری سهام شرکت زغال سنگ
کرمان هستند.

اعتصاب طوالنی مدت کارگران هفتتپه
روز سهشنبه  ۲۷مهرماه در بیست و سومین روز از اعتصاب
کارگران هفت تپه کارگران فصلی از جمله بخش
غیرنیشکری شرکت هفتتپه در محوطه شرکت دست به
راهپیمایی زدند .در جریان این اعتصاب طوالنی کارگران
خواهان بازگشت به کار همکاران اخراجی ،تعیین تکلیف
مالکیت شرکت ،شفافسازی نحوهی واگذاری شرکت،
بخشنامه کردن نحوهی برآورده شدن مطالبات خود شده و
اعالم تاریخ پرداخت حقوقها و مطالبات مالی معوقه
همچنان در صدر خواستهای کارگران هفتتپه می باشد.
کارگران اعتصابی اعالم کردند تا زمان برآورده شدن این
خواستهها همچنان تمام اشکال اعتراض و پیگیری
مطالبات ،از جمله اعتصاب و تجمع در خیابان پاستور تهران
را مد نظر خواهند داشت .این کارگران در روز یکشنبه 1۸
مهر ماه ،و در سیزدهمین روز متوالی اعتصاب خود در شهر
شوش ،به سمت ساختمان استانداری راهپیمایی کردند.
برخی از شعارهای آنها در این راهپیمائی چنین بود" :به نام
دین ما را غارت کردند" " ،دولت انقالبی ،جیبا رو کرده
خالی" " ،دولت انقالبی ،فقط شعارِ خالی" " ،دولت
انقالبی ،سفره رو کرده خالی!" کارگران پس از راهپیمایی،
مقابل فرمانداری شوش مبادرت به تجمع کردند.

در جریان کشتار های ددمنشانه جمهوری اسالمی در سال
 ، 6۰دژخیمان رژیم تا آنجا که توانستند جوانان مبارز و
رهرو چریکهای فدائی خلق را اعدام نمودند .یکی از این
انقالبیون ،چریک فدائی خلق رفیق محمد عظیمی بود که
پس از تحمل شکنجه های طاقت فرسای دژخیمان
جمهوری اسالمی سرانجام توسط آن مزدوران در بندر
عباس اعدام شد.
رفیق محمد در زمان تیرباران دانش آموز بود و حدود 1۸
سال سن داشت .وی در خانواده ای فرهنگی به دنیا آمده
بود و پدرش سالها دبیر دبیرستان ششم بهمن بندر عباس
بود .رفیق محمد ،رفیقی ورزشکار و عضو تیم فوتبال بود.
تیم سینگو تیمی بود که تعدادی از فعالین چریکهای فدائی
خلق در بندر عباس از جمله رفقا حسین رکنی،حمید
معتقدی ،محمد سلیمانی و علی مهمی عضو آن بودند،
رفقائی که همچون رفیق محمد عظیمی جان در راه
آرمانهای انقالبی خود گذاشتند.
با اوج گیری انقالب سالهای  ۵6و  ۵۷علیه رژیم وابسته به
امپریالیسم شاه ،رفیق محمد نیز همچون خیلی از هم
نسالن مبارزش به امواج این انقالب پیوست و با توجه به
شهرت بسیار مثبت و مردمی سازمان چریکهای فدائی
خلق ایران در میان توده ها به خاطر مبارزات مسلحانه اش
با رژیم شاه به هواداری از این سازمان برخاست .اما
متاسفانه در آن زمان مار های خوش خط و خالی در درون
این سازمان نفوذ کرده بودند که این جریان انقالبی را از
حرکت در جهت وظایف انقالبیش باز داشتند .به همین
دلیل هم هنوز مدتی از قیام بهمن نگذشته بود که پیروان
صفحه3
ارزشها و سنتهای انقالبی این سازمان و

نابود باد نظام سرمایهداری در ایران و جهان!

ماهنامه کارگری

2

شماره  ،94پانزدهُم آبان 1400

از دردهای کارگر را دوا نمی کند .به همین خاطر کارگران زندگی خصوصی تبدیل می شود" .اما این افراطی ترین
صفحه 1
خودکشی ،روشی سترون ...
پیشرو باید با قدرت تمام علیه این پدیده مذموم در میان پناهگاه نه تنها هیچ دردی را درمان نمی کند بلکه
در اداره ای کار کند اما حقوق به او ندهند و حتی
همقطاران خود تبلیغ کنند .اما می دانیم که این پدیده و مشکالت خانواده های کارگری را فزونی می بخشد.
نتواند برای فرزندان خود وسایل مدرسه و قلم و
رشد آن در میان کارگران در شرایطی رخ می دهد که جامعه سرمایه داری مملو از مفاسدی است که بطور فردی
دفتر بخرد؛ که به حیاط رفت و از نفتی که آنجا
جمهوری اسالمی با اعمال دیکتاتوری از متشکل شدن نمی توان آنها را نابود نمود و به همین دلیل هم
بود روی خود ریخت و خود را آتش زد".
کارگران در تشکل های مستقل صنفی خود جلوگیری کمونیستها به مثابه آگاه ترین بخش طبقه کارگر همواره
قبل از این نیز سه کارگر در کرمانشاه در اعتراض به عدم نموده و اجازه نمی دهد که آنها در صفی واحد و با قدرت تاکید نموده اند که تنها با تغییر ریشه ای ساخت اقتصادی
پرداخت حقوقشان مبادرت به خود
– اجتماعی سرمایه داری است که می
سوزی نموده بودند .به گزارش
زمانی رفیق امیر پرویز پویان با درک شرایط مشقتبار کار و زندگی کارگران با
توان از شر این مفاسد خالص شد .در
خبرگزاریها در روز سهشنبه 1۸
جامعه ما تنها با یک انقالب اجتماعی
همه احساس انقالبی خود بیان داشت که کارگران ایران در شرایط قرن هیجدهم
خرداد  14۰۰سه کارگر در کرمانشاه
به رهبری طبقه کارگر می توان به
کارگران اروپا زندگی می کنند با این تفاوت که از "سلطه پلیس قرن بیستم نیز
در اعتراض به عدم پرداخت حقوق
چنین موفقیتی نایل آمد .اما این
برخوردارند" .واقعیت این است که در قرن  18و  19کارگران در اروپا تحت
خود از سوی پیمانکار در مقابل اداره
رهبری از آسمان نازل نمی شود بلکه
استثمار وحشیانه سرمایه داران قرار داشتند و بسیار پیش می آمد که در مقابل
راه و شهرسازی کرمانشاه مبادرت به
کسب رهبری انقالب توسط طبقه
مصیبت های زندگی خود وقتی قادر به کسب مطالبات خود نبودند ،دست به
خود سوزی کردند که از نتیحه این
کارگر نتیجه طبیعی فعالیتهای خستگی
خودکشی می زدند .در حقیقت وقتی جایگزینی واقعی در مقابل کارگران قرار
اقدام گزارشی در دسترس نیست.
ناپذیر کارگران پیشرو و کمونیستها می
نداشته باشد طبیعی است که خودکشی به قول مارکس" به افراطی ترین پناهگاه
همه این موارد و دهها مورد دیگری
باشد .کارگران باید بیندیشند که در
در مقابل مصیبت های زندگی خصوصی تبدیل می شود" .اما این افراطی ترین
که اخبارش به دالئل مختلف پخش
شرایطی که سرمایه داران و سگ
نشده نشان می دهد که با تشدید
پناهگاه نه تنها هیچ دردی را درمان نمی کند بلکه مشکالت خانواده های کارگری
نگهبانشان جمهوری اسالمی حتی
فقر و فالکت کارگران و حقوقهای
را فزونی می بخشد.
امکان تشکل ساده صنفی را هم به
همین
زیر خط فقر و عدم پرداخت
آنها نمی دهند باید با توسل به چه
حقوق های نازل از سوی سرمایه داران زالو صفت که تنها اتحادشان به مصاف سرمایه داران بروند .درست بر مبنای
روشهائی خود را متشکل کرده و شرایطی در جامعه به
به فکر پر کردن جیب خود از حاصل استثمار کارگران می این واقعیت است که برخی از کارگران که امکان مبارزه
وجود بیاورند که امکان شکل گیری تشکل های صنفی را
باشند ،خشم و نفرت کارگران فزونی یافته و در شرایط دسته جمعی علیه سرمایه داران را ندارند به راه های فردی
هم به آنها بدهد.
حاکمیت دیکتاتوری لجام گسیخته و سرکوب وحشیانه که بی ثمرترین آنها خودکشی است سوق داده می شوند.
تجربه مبارزات طوالنی مدت کارگران نشان
مبارزات کارگران متأسفانه برخی از کارگران به خصوص واقعیت این است که قدرت کارگران در اتحاد و تشکل و
داده است که کارگران پیشرو و مبارز ایران باید
کارگران جوان از سر استیصال دست به خودکشی می زنند مبادرت به راه های جمعی برای احقاق حقوق خویش
است؛ و تنها در سایه اتحاد و تشکل است که آنها قادر می با تحلیل شرایط مشخص جامعه ایران در جهت
که البته چنین اقدامی هیچ بار مثبتی برای کارگر در
شوند در مبارزه با سرمایه داران به مطالبات خود دست ایجاد سازماندهی مخفی گروه های سیاسی -
برندارد.
رشد روزافزون پدیده خودکشی در میان کارگران بروشنی یابند .زمانی رفیق امیر پرویز پویان با درک شرایط نظامی گام بر دارند .تجربه دهه  50نشان می
نشان می دهد که کارفرمایان در شرایط دچار بودن سیستم مشقتبار کار و زندگی کارگران با همه احساس انقالبی دهد که با فعالیت های انقالبی چنین گروه های
سرمایه داری در بحران و در نتیجه رشد روزافزون بیکاری خود بیان داشت که کارگران ایران در شرایط قرن سیاسی -نظامی در دیکتاتوری حاکم شکاف
در جامعه چگونه با عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران هیجدهم کارگران اروپا زندگی می کنند با این تفاوت که از ایجاد می شود و شرایط برای پیشروی نیروهای
و عدم افزایش دستمزد آنها در حدی که قادر به تامین "سلطه پلیس قرن بیستم نیز برخوردارند".
انقالبی تا رسیدن به پیروزی فراهم می گردد.
اروپا
در
ن
کارگرا
نیازهای زندگی خود و خانواده شان باشند با زندگی آنها واقعیت این است که در قرن  1۸و 19
تنها با گام نهادن در چنین مسیری است که
بازی می کنند .به راحتی می توان دید که جان کارگر برای تحت استثمار وحشیانه سرمایه داران قرار داشتند و بسیار
کارگران تحت شدیدترین ظلم و ستم در ایران
سرمایه داران این انگل هائی که از قِبَل رنج و زحمت پیش می آمد که در مقابل مصیبت های زندگی خود وقتی
می توانند امیدوار باشند که پایانی بر وضع
کارگران مال اندوزی می کنند ،پشیزی ارزش ندارد و آنها قادر به کسب مطالبات خود نبودند ،دست به خودکشی می
نکبتبار کنونی در مقابلشان قرار دارد و
هم عامل مرگ تدریجی و هم مسبب خودکشی کارگران زدند .در حقیقت وقتی جایگزینی واقعی در مقابل کارگران
قرار نداشته باشد طبیعی است که خودکشی به قول خودکشی های بی ثمر جای خود را به مبارزه هر
هستند .شکی نیست که خودکشی واکنشی ناشی از
چند سخت ولی شاداب مبارزاتی می دهد.
استیصال و درماندگی می باشد که توسل به آن هیچ دردی مارکس" به افراطی ترین پناهگاه در مقابل مصیبت های

تجمع جمعی از کارگران مجتمع پتروشیمی آبادان مقابل شرکت
روز شنبه  ۸آبان ماه ،تعدادی از کارگران پتروشیمی آبادان با تجمع در محل این شرکت
خواستار تحقق مطالبات خود شدند .اصالح طرح طبقهبندی مشاغل ،امنیت شغلی ،بازگشت به
کار  4نفر از همکاران اخراجی و ایجاد تشکل کارگری برای پیگیری مطالباتشان از جمله
مطالبات این کارگران است .در پتروشیمی آبادان کارگران بخاطر عدم امکان تشکل مستقل به
ناچار برای ایجاد شورای اسالمی جهت پیگیری مطالباتشان اقدام کردند که حتی اجازه آن
هم به کارگران داده نشد و بر سر همین موضوع  4نفر از کارگران شرکت اخراج شدند.

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی!

ماهنامه کارگری
در باره زندگی رفیق محمد عظیمی ....
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ضرب و شتم یک کودک زبالهگرد توسط
ماموران شهرداری منطقه  ۲1تهران

و مبارزات مسلحانه اش علیه رژیم شاه یعنی کسانی که با قدرت گیری خمینی از شکست
قیام بهمن سخن گفته و مسئله شان ادامه انقالب تا پیروزی کارگران و ستمدیدگان بود،
صفوف خود را از اپورتونیستهای النه کرده در سازمان جدا کرده و بر ضرورت سازماندهی
مسلح توده ها جهت ادامه انقالب تاکید نمودند .با این جدائی و شکل گیری مجدد
چریکهای فدائی خلق ،بطور طبیعی بخشی از هواداران سابق سازمان که مماشات طلبی
رهبران اپورتونیست با دار و دسته خمینی را بر نمی تابیدند نیز صفوف این سازمان را ترک
کرده و به چریکهای فدائی خلق ایران که پس از این جدائی اعالم موجودیت کرده بودند،
پیوستند .رفیق محمد از جمله همین رفقا بود.
جنبش دانش آموزی  19بهمن و هسته های سیاسی نظامی در بندر عباس تشکل هائی
بودند که که رفیق محمد در جریان فعالیتهای مبارزاتی اش با همه وجود در جهت رشد و
گسترش آنها گام برداشت .به اعتبار مبارزات و جان فشانی های رفقایی نظیر رفیق محمد
بود که هواداران چریکهای فدائی خلق خیلی زود به مهمترین نیروی سیاسی در شهر بندر
عباس تبدیل شدند .مسلم است که این امر نمی توانست با عکس العمل ددمنشانه
دژخیمان خمینی مواجه نشود و به همین دلیل هم تشکیالت چریکهای فدایی خلق مورد
یورش مزدوران جمهوری اسالمی قرار گرفت .هراس سردمداران جمهوری اسالمی از رشد
و گسترش تشکیالت چریکهای فدایی خلق ایران در بندر عباس تا به حدی بود که
محسن رضایی یکی از سردژخیمان حکومت از رشد و "نفوذ" این تشکیالت در سپاه
پاسداران ضد خلقی یاد نموده و نسبت به خطر چریکهای فدایی خلق در بندرعباس در
دهه  6۰برای نیروهای حکومت سخن گفت .به همین دلیل هم بود که در جریان یورش
سیستماتیک و سراسری جنایتکاران حاکم به سازمانهای سیاسی و مردم ستمدیده بعد از
 ۳۰خرداد سال  6۰تعداد زیادی از فعالین چریکهای فدائی خلق دستگیر و پس از شکنجه
های وحشیانه اعدام شدند که رفیق محمد عظیمی از جمله آنها بود.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!

به گزارش روز جمعه  14آبان ماه ،نیروهای شهرداری منطقه  ۲1تهران ،در اقدامی
وحشیانه به ضرب و شتم یک کودک زبالهگرد مبادرت کردند .نیرو های
سرکوبگرشهرداری تهران ،زمانی که این کودک در حال جستجوی مواد بازیافتی در
سطل زباله بود ،وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و او از ناحیه پیشانی و صورت
مصدوم نمودند .بیکفایتی مسئوالن جمهوری اسالمی و گسترش فقر سبب شده،
کودکی که باید در یک شرایط استاندارد به تحصیل و دغدغههای کودکانه خود
بپردازد ،اینگونه مجبور شود ،روزی و غذای خود را در میان سطلهای زباله پیدا کند
و هدف حمله مزدوران شهرداری قرار گیرد.

تداوم اعتصاب کارگران کارخانه ماشین سازی اراک
روز چهارشنبه  1۲آبان ماه ،کارگران کارخانه ماشین سازی اراک مجدداً در محوطه
شرکت دست به تجمع و اعتراض زدند .کارگران کارخانه ماشین سازی اراک
خواهان افزایش دستمزدها ،تبدیل وضعیت کارگران شرکتی  ،برگشت به کار
کارگران اخراجی و تغییر مدیر کارخانه هستند .کارگران پیمانکاری شرکت که در
حدود  ۷۰۰تا  9۰۰نفر هستند خواستار قرارداد مستقیم با شرکت میباشند .

تجمع اعتراضی کارگران اورهال پاالیشگاه پارسیانمهر
روز چهارشنبه  1۲آبان ماه ،کارگران پارسیانمهر با تجمع در برابر این پاالیشگاه
نسبت به عدم دریافت مطالبات خود اعتراض کردند .وعدههای داده شده به کارگران
برای پرداخت معوقههایشان تاکنون عملی نشده است.

جان باختن  ۴کارگر ساختمانی در حین کار در اثر سقوط
دستگاه باالبر در میاندوآب

تجمع اعتراضی ساکنان روستای مرزیجران از توابع اراک
روز چهارشنبه  ۵آبان ماه ،اهالی مرزیجران در اعتراض به ادعای اداره کل اوقاف استان
مرکزی در رابطه با مالکیت زمینهای روستا ،دست به راهپیمایی و تجمع زدند .اوقاف
استان مرکزی در اطالعیه ای هرگونه خرید و فروش زمین در این ناحیه بدون هماهنگی
با اداره فوق را ممنوع کرده و همچنین دستور پلمپ تمامی بنگاههای مشاورین امالک
روستا را از سوی شورای تامین استان ،ابالغ کرده است .روستاییان مرزیجران در بنری
نوشتهاند :جان میدهیم اما هرگز وجبی از ملک آبا و اجدادیمان را به غاصبان
زورگو نخواهیم داد و از تحریمهای ظالمانه ما را باکی نیست( .از طرف:
خانواده  ۸4شهید و اهالی روستا).

روز پنج شنبه  1۳آبان ماه ،در یک حادثه کاری  4کارگر ساختمانی به دلیل نقص
فنی دستگاه باالبر از طبقه فوقانی یک ساختمان نیمه کاره در شهر میاندوآب در
استان آذربایجان غربی به داخل چاهک آسانسور سقوط کردند که در اثر آن یک
کارگر ساختمانی جان خود را از دست داد و  ۳کارگر دیگر مصدوم و به دلیل شدت
جراحات روانه بیمارستان شدند.
روز جمعه  14آبان ماه ۳ ،کارگر ساختمانی میاندوآبی که بر اثر سقوط باالبر به
شدت زخمی شده بودند ،در بیمارستان میاندوآب جان خود را از دست دادند .بر
اساس این گزارش ،از مجموع  4کارگری که در این حادثه جان خود را از دست
دادهاند فقط یک نفر دارای بیمه تامین اجتماعی بوده و دیگران فاقد بیمه بودهاند.

چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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اعتصاب کارگران کارخانه ایران خودروی

تجمع کشاورزان باویِ خوزستان در

تبریز

اعتراض به بی آبی
روز شنبه  1۵آبان ماه ،کشاورزان باوی در استان خوزستان
در اعتراض به عدم تامین حقآبهی کشت گندم و قطع آب
باغها ،مقابل شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و
زهکشی کارون بزرگ ،دست به تجمع زدند.

اعتصاب مجدد کارگران شهرداری
روز شنبه  1۵آبان ماه ۵۰۰ ،کارگر فعال در واحدهای
تولیدی کارخانه ایرانخودرو تبریز در اعتراض به تعویق در
دریافت دستمزد ماهیانه و کم بودن میزان حقوق خود
دست به اعتصاب زدند .به گفتهی این کارگران در دو سال
گذشته قیمت خودروهای تولیدی این کارخانه افزایشی ۵
برابری داشته ،اما دریافتی آنان تغییری نکرده است.

تجمع کارگران بازنشسته سال  ۹۹مجتمع
نیشکر هفت تپه مقابل اداره کار شوش
روز شنبه  1۵آبان ماه ،تعدادی از کارگران بازنشسته سال
 99مجتمع نیشکر هفتتپه با حضور در مقابل ساختمان
اداره کار شهرستان شوش ،خواستار اصالح احکام پرداخت
سنوات بازنشستگی خود شدند .بر اساس این گزارش،
کارگران بازنشسته که تعدادشان به حدود  1۲۰نفر میرسد،
همگی اسفند ماه سال  99بازنشسته شدهاند و در حال
حاضر بدنبال مطالبات عقب افتاده سنواتی خود بر اساس
عرف کارگاه و قانون هستند .یکی از کارگران بازنشسته
میگوید :انتظار داشتیم بعد از  ۲۰سال کار و تالش
مدیریت فعلی مجتمع ،مطابق عرف کارگاه و رای و قوانین
باالدستی که مالک عمل است مزایای ما زحمتکشان را با
 4۵روز همراه با مزایا پرداخت میکرد که متاسفانه کارفرما
با قانونشکنی و تفسیر غلط از قانون و رای دیوان آنچه به
عنوان سنوات به ما پرداخت کرده کامال ناعادالنه و بر
اساس قانون و عرف نبوده است.

تجمع کارگران سد شفارود در مقابل
کارگاه محل کارشان
به گزارش دانشجو ،روز شنبه  1۵آبان ماه ،جمعی از
کارگران سد شفارود ،در اعتراض به بالتکلیفی شغلی خود
و همچنین عدم دریافت چند ماه حقوق و مزایا ،در مقابل
کارگاه محل کارشان تجمع اعتراضی برگزار کردند .یکی از
کارگران گفت :کارگران این سد  6ماه است که حقوقی
دریافت نکردهاند .حدود  9۰۰کارگر در این سد مشغول
فعالیت هستند و امرار معاش خود را از این طریق
میگذرانند .چندین ماه است که به بهانه مشکالت مالی،
کار اجرای سد شفا رود راکد مانده است و کارگرانی که
بالتکلیف شده اند نمیدانند که این وضعیت تا چه زمانی
ادامه دارد.

بندرماهشهر
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رفاهی از دیگر مطالبات کارگران معدن سرب و روی
گوجهر در راور کرمان است.

تجمع اعتراضی جمعی از کارگران
شهرداری خرمشهر
روز شنبه  ۸آبان ماه ،جمعی از کارگران شهرداری خرمشهر
در اعتراض به عدم پرداخت  6ماه حقوق معوقه و  ۸ماه
عدم پرداخت حق بیمه مقابل فرمانداری این شهر دست به
تجمع اعتراضی زدند.

تداوم اعتصاب کارگران پتروشیمی رازی

صبح روز شنبه  1۵آبان ماه ،کارگران بخش خدمات
شهرداری ماهشهر در اعتراض به عدم پرداخت حقوقها و
عدم تبدیل وضعیت شغلی مجدداً مقابل فرمانداری بندر
ماهشهر دست به تجمع زدند.

روز شنبه  ۸آبان ماه ،کارگران پتروشیمی رازی برای
چندمین روز پیاپی در اعتراض به عدم تحقق وعده های
مدیران و مشکالت حقوق و مزایا دست از کار کشیدند و
مقابل ساختمان مرکزی شرکت تجمع کردند .کارگران از
هفته گذشته دور جدید اعتراضات خود را آغاز کردهاند .از
جمله خواستههای کارگران معترض تخصیص پاداش و
مزایای رفاهی متناسب با منطقه ،افزایش کیفیت وعده
های غذایی ،بروزرسانی طرح طبقه بندی مشاغل و بیمه
تکمیلی بوده است .اعتصاب کارگران باعث شده آورهال
شرکت نیز متوقف گردد .

اعتراض کارگران آبفار کرمان

دَهُمین روز اعتراضات کارگران معدن
گوجرِ راور
روز دوشنبه  1۰آبان ماه ،شماری از کارگران شاغل در
معدن سرب و روی گوجر در شهرستان راور واقع در شمال
کرمان ،در دهمین روز از تجمعات اعتراضی خود در مقابل
اداره کار شهرستان راور خواهان رسیدگی به مطالبات خود
شدند .کارگران معدن گوجر که در حال حاضر پایه حقوق
قانون کار را دریافت میکنند ،از مسئوالن خواستهاند حقوق
آنها با کارگران معادن زغال سنگ در استان کرمان
همسانسازی شود .در ادامه این اعتراضات روز چهارشنبه
 1۲آبان ماه ،کارگران پیمانکاری معدن سرب و روی گوجر
 ،نسبت به تبعیض در حقوق و مزایای دریافتی اعتراض
کردند .یکی از این کارگران گفت :اعتراض کارگران سرب
و روی گوجر همزمان با کارگران معادن زغال سنگ زرند
شروع شد .اما پس ازگذشت چند روز اعالم شد که قرار
است حقوق کارگران معترض  ۳۰درصد افزایش پیدا کند.
بعدا متوجه شدیم این افزایش حقوق فقط برای کارگران
معادن زغال سنگ است و شامل کارگران سرب و روی
نمیشود .ما درخواست داریم حقوق و دستمزد کارگران
سرب و روی گوجر یکسان باشد و تبعیض مزدی از میان
برداشته شود .افزایش حقوق ،برخورداری از امنیت شغلی،
اجرا نشدن طرح طبقهبندی مشاغل ،رفع مشکل
قراردادهای  ۸9روزه آزمایشی ،صدور فیش حقوقی ماهیانه،
پرداخت نکردن حق تونل و سختی کار و نبودن امکانات

روز چهارشنبه  1۲آبان ماه ،کارگران آبفار کرمان در
اعتراض به واگذاری مسئولیتشان به پیمانکاران بخش
خصوصی گفتند :علیرغم مخالفت شدید کارگران ،شرکت
آب و فاضالب قصد دارد همه کارگران خرید خدمتی را
تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری درآورده و عناوین
شغلی آنها را از قرارداد مستقیم با آبفار به پیمانکاری تغییر
دهد .چرا مدیران آب و فاضالب به وضعیت و امنیت شغلی
و سوابق کار کارگران خرید خدمتی توجه نمیکنند .باز
شدن پای پیمانکاران ،وضعیت امنیت شغلی و معیشتی ما
کارگران را به طور جدی آسیبپذیر خواهد کرد .کارگران
افزودند :بعد از ادغام شرکت آبفار با آبفای ،حقوق
همکارانمان با افزایش قابل قبولی تغییر پیدا کرد اما ما
کارگران خرید خدمتی وضعیت مشخصی نداریم و همچنان
با حداقل دریافتی به کار خود ادامه میدهیم .مشکالتِ
کارگران با ورود پیمانکار در مجموعه آبفا بسیار زیاد
میشود .

تشکلهای مستقل کارگری ،حق کارگران است!
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چند خبر در باره اعتراضات کارگران

جان باختن یک کارگر حین جابجایی

کارگران بیکار شدهِ کارخانه ریسندگی

شهرداری کوت عبدالل

کانکس در اثر برق گرفتگی در تهران

مان ریس در تالش برای از سر گیری تولید

پنج شنبه شب  1۳آبان ماه ۲ ،کارگر در تهران که مشغول
جابجایی کانکس با استفاده از جرثقیل در بزرگراه آزادگان
مسیر غرب به شرق بودند ،در اثر برخورد کانکس به کابل
فشار قوی برق دچار برق گرفتگی میشوند که متاسفانه
یکی از کارگران درجا جان خود را از دست داد و کارگر
دیگر با جراحات سوختگی به بیمارستان منتقل شده است.

در این کارخانه

روز پنجشنبه  6آبان ماه ،کارگران شهرداری کوت عبداهلل
در اعتراض به عدم پرداخت  4ماه دستمزد و رسیدگی به
سایر مطالبات خود ،مقابل استانداری خوزستان دست به
تجمع زدند .حق بیمه ماههای گذشته کارگران نیز به طور
کامل به حساب بیمه واریز نشده است .
در ادامه این تجمع اعتراضی روز یکشنبه  9آبان ماه،
کارگران شهرداری کوت عبداهلل به شهرداری مراجعه
کردند و خواستار پاسخگویی شهردار در ارتباط با عدم
پرداخت مطالبات مزدی خود شدند .از قرار ،شهردار کوت
عبداهلل در روزهای اخیر تغییر کرده است و شهردار جدید به
کارگران وعده داده تا پنج شنبه  1۳آبان ماه ،یک برج
دستمزد معوقه به حساب کارگران پرداخت میشود .یکی
دیگر از مشکالت کارگران ،عدم واریز کامل حق بیمهها به
حساب تامین اجتماعی است .حدود چهارصد کارگر این
شهرداری در انتظار اقدامات شهردار جدید هستند و انتظار
دارند وضعیت به شیوهی پایدار تغییر کند.
همچنین روز چهارشنبه  1۲آبان ماه ،کارگران شهرداری
کوت عبداهلل با حضور در مقابل دفتر شورای شهر ،خواستار
پرداخت معوقات مزدی و مرتب شدن واریز حق بیمه خود
شدند .یکی از کارگران میگوید :از ماه  11سال ،99
کمتر حقوق کامل گرفتهایم .شکایت ما در قوه
قضاییه نیز به ثبت رسیده است و امروز به ما
وعده دادند تا چند روز آینده مشکل واریز حقوق

افزایش تعداد کارگران بیکار شدهِ کارخانه
آب معدنی داماش به بهانه کاهش
هزینههای تولید
روز دوشنبه  1۰آبان ماه ،کارگران کارخانه آب معدنی
داماش گفتند :طی روزهای گذشته تعداد دیگری از
کارگران باقیمانده کارخانه آب معدنی داماش به بهانه
افزیش هزینههای تولید از کار بیکار شدند و تنها حدود ۳۰
کارگر در کارخانه باقی ماندهاند .این واحد تولیدی حدود 46
کارگر شاغل دارد که ابتدای آبان ماه جاری  ۵کارگر با
اتمام قرارداد شغل خود را از دست دادهاند .پیش از این
(حدود  4۰روز پیش) دستکم  6نفر از کارگران کارخانه با
فشار مسئوالن برای کاهش هزینههای کارخانه بیکار
شدند .کارفرما اعالم کرده است با آغاز فصل سرما تقاضا
برای خرید آب معدنی کاهش پیدا کرده است .در عین حال
در یک ماه گذشته قیمت مواد اولیه تولید بطری از سوی
تولیدکنندگان مواد پتروشیمی  ۳۷درصد افزایش قیمت
داشته بنابراین ناچار شده چون فعالیت کارخانه محدود شده
و کاری برای کارگرانِ باقیمانده در کارخانه وجود ندارد،
تعداد دیگری را تعدیل کند.

زبالهگردی ،شغل هزاران نوجوان و کودک
در سطح شهر تهران

و بیمهها حل میشود .این کارگران میگویند :ما
هر روز کار میکنیم آنهم کار سخت اما مشخص
نیست چرا برای پرداخت دستمزد  ۴00کارگر
زحمتکش ،تا این اندازه تعلل میکنند .این کارگران
در ماه گذشته به مقامات عالی مراجعه کرده و از سه قوه
خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند .آنها میگویند:
شکایت ما در قوه قضاییه به ثبت رسیده و پیامک آن
برایمان آمده اما هیچ کاری از پیش نبردهاند.
در همین روز کارگران خدماتی رُفت و روب شهرداری
کوت عبداهلل نسبت به عدم پرداخت  4ماه از حقوق خود
اقدام به راهپیمائی اعتراضی کردند .به گفته این کارگران 4
ماه حقوق عقب افتاده و مشکالت بیمهای داریم و کارفرما
به بهانههای مختلف جمعهها و روزهای تعطیل را حذف
میکند .یکی به ما بگوید که چگونه با گرانی و بدون
حقوق گذران زندگی کنیم؟

روز شنبه  1۵آبان ماه ،کارگران بیکار شدهِ کارخانه تعطیل
شده ریسندگیِ مان ریس ،در شاهین شهر استان اصفهان،
گفتند :این واحد تولیدی حدود  1۵۰کارگر داشت که از
زمان تعطیلی کارخانه منتظر بازگشایی این واحد هستند.
برخی مسئوالن مشکالت بانکی را علت اصلی تعطیلی آن
دانسته برخی دیگر هم فشار طلبکاران برای وصول
طلبهای مالی خود از کارخانه را .این واحد تولیدکننده
محصوالت ریسندگی و بافندگی ظرفیت اشتغال حدود
 ۲۵۰تا  ۳۰۰نفر نیروی کار را دارد.
گفته میشود سرمایهگذار اصلی این کارخانه قصد فروش
این واحد و سایر داراییهای آن را دارد و ما کارگران تا
ورود سرمایهگذار جدید باید منتظر بمانیم و از مقرری بیمه
بیکاری استفاده کنیم.
در حال حاضر این کارخانه با انبوهی از مشکالت کوچک و
بزرگ روبرو است و کارگران بیکار شده آن پیگیر وضعیت
بازگشت به کار هستند .از مسئوالن میخواهیم پیش از
اینکه این واحد به صورت جدیتری دچار مشکل شود ،به
داد کارخانه و کارگران آن برسند.

اعتراض کارگران تولی پرس قزوین نسبت
به وضعیت بد ایمنی محیط کار
به گزارش روز شنبه  1۵آبان ماه ،گروهی از کارگران
کارخانه تولی پرس قزوین گفتند :حدود  ۲۰۰نفر در
کارخانه تولی پرس مشغول کارند که از شرایط ناایمن
محیط کار خود رضایت ندارند .متاسفانه به دلیل پوسیدگی
سقف سالنهای تولیدی این کارخانه حین بارندگی آب وارد
سالن تولید میشود و کارفرما هم توجهی به ترمیم و تعمیر
آنها نمیکند .در نتیجه این احتمال وجود دارد که هر آن با
اتصالی برق یکی از دستگاهها ،کارگران دچار برقگرفتگی
شوند .برق کارخانه تولی پرس همانند سایر واحدهای
صنعتی سه فاز است و در صورت وقوع هر اتفاقی ،نه تنها
امکان جبران و نجات جان کارگران حادثه دیده وجود ندارد
بلکه به تعطیلی محل کارمان هم میانجامد.

جان باختن سیمبانِ پیمانکاری شرکت
به گزارش روز سه شنبه  11آبان ماه ،معاون اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفته است ،در
شهر تهران حدود  ۵۰هزار مخزن زباله وجود دارد که حدود
 4۵۰۰کودک ،نوجوان یا بزرگسال در آن کار میکنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
تهران از شناسایی حدود  4۰۰مرکز غیرمجاز جمعآوری
زباله در جنوب شهر تهران خبر داده و گفته است :زباله
توسط کودکان و نوجوانان جمعآوری میشود و به این
مراکز منتقل و تفکیک میشد.

توزیع برق حین کار در شهرستان نظرآباد
شامگاه روز شنبه  ۸آبان ماه ۲ ،نفر از کارگران سیمبان
شاغل در شرکت توزیع برق شهرستان نظرآباد در استان
البرز حین انجام کار در ارتفاع تیرک برق دچار حادثه برق
گرفتگی شدند که متاسفانه یک کارگر جان خود را از دست
داد و کارگر دیگر با جراحات سوختگی به بیمارستان مهر
تهران منتقل شده است .عدم تامین وسایل ایمنی و
استاندارد در محیط کار یکی از بزرگترین عوامل منجر به
سوانح کاری در محیط های کار می باشد.

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

ماهنامه کارگری
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اعتراض کارگران پتروشیمی بیستون

بازنشستگان در  3شهر تجمع اعتراضی

کرمانشاه

برگزار کردند
صبح روز یکشنبه  9آبان ماه ،گروهی از مستمری بگیران
و بازنشستگان در اعتراض به پایین بودن دستمزدهای خود
و وضعیت بد معیشتی شان در مقابل اداره کار تبریز ،رشت
و اهواز تجمع کردند .افزایش سطح دستمزدها و اجرای
قانون همسان سازی ،ازجمله مطالباتی است که آنها در این
تجمعات مطرح می کنند.

شماره  ،94پانزدهُم آبان 1400
کرد که در نهایت کارگران به محل کارخود بازگشتند .اما
امروز صبح متوجه شدیم کارفرما از ورود  ۸نفر از همکاران
ما با داشتن  1۵تا  1۸سال سابقه کار به کارخانه جلوگیری
کرده است .تعدیل این  ۸نفر به پیگیری مطالبات صنفی
همه کارگران مربوط است و ما کارگران با اختیار و اراده
خود در این تجمع دو روزه حاضر شدهایم.

اعتراض  ۲۰۰کارگر قراردادی کارخانه
فوالد کویر به عدم اجرای طرح طبقه بندی

در  9آبان ماه ،کارکنان قراردادی اتاق کنترل ،سایت و
کارگران واحد تعمیرات پتروشیمی بیستون کرمانشاه در
اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب
زدند و در محوطهی شرکت تجمع کردند .اعتصاب عظیم
کارگران پروژهای و پیمانی صنایع نفت و گاز ذیل «کمپین
بیست ده» منجر به عقبنشینی موقتی کارفرمایان گشت،
اما با پایان کمپین و عهدشکنی پیمانکاران ،باز هم شاهد
رشد اعتصابات کارگران در این صنایع کلیدی خواهیم بود.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغن
نباتی گلنار

تجمع اعتراضی روستائیان گلباف و ملک
آباد اراک
روز جمعه  ۷آبان ماه ،اهالی ملک آباد اراک نسبت به
ادعای اداره کل اوقاف استان مرکزی و حکم صادرۀ
بیدادگاه در رابطه با مالکیت زمینهای روستا ،معترض و
خشمگین هستند و برغم بارندگی تجمع اعتراضی برگزار
کردهاند تا از حق خود دفاع کنند .در ادامه این اعتراضات
روز شنبه  ۸آبان ماه ،مردم روستای ملک آباد اراک نسبت
به رای صادره از دادگستری که به نفع سازمان اوقاف برای
مصادره زمینهای روستائیان رای داده است ،تجمع
اعتراضی در جاده اتوبان اراک قم برگزار کردند که باعث
مسدود شدن و ترافیک سنگین این اتوبان شده است.
مردم می گویند :جان میدهیم اما هرگز وجبی از ملک آبا
و اجدادیمان را به غاصبان زورگو نخواهیم داد و از تحریم
های ظالمانه ما را باکی نیست .اعتراضات مردم روستا روز
سه شنبه  11آبان نیز ادامه یافت .این روستائیان به تصرف
غیرقانونی زمینهایشان توسط اداره اوقاف معترض هستند.

اعتصاب کارگران و رانندگان اداره
راهداری مریوان
روز شنبه یکم آبان ماه ،جمعی از رانندگان و کارگران اداره
راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان مریوان در
اعتراض به عدم رسیدگی به مشکالتشان دست به
اعتصاب زدند .این کارگران نسبت به سطح پایین حقوق و
مزایا و همچنین تفاوت فاحش حق بیمه پرداختی با
دریافتیهایشان اعتراض دارند .کارگران معترض با
امضای طوماری خطاب به مدیریت اداره راهداری
شهرستان مریوان خواستار رسیدگی به خواستههای خود
شدند.

روز شنبه  ۸آبان ماه ،جمعی از کارگران کارخانه روغن
نباتی گلنار ،در اعتراض به بالتکلیفی وضعیت شغلی خود،
انعقاد قراردادهای کاری یک ماهه و نحوه پرداخت حقوق
به ازای روزهای کارکرد و تعطیلیهای موقت کارخانه،
دست به تجمع زدند .کارفرما هر ماه با اعالم تعطیلی
موقت کارخانه به مدت یک تا دو هفته ،حدود  ۳۰۰کارگر
این واحد تولیدی را به مرخصی اجباری اعزام میکند.
کارگران در ماه پیش به ازای دو هفته کار حدودا سه
میلیون تومان حقوق دریافت کرده و با مشکالت معیشتی
مواجه شدهاند .در ادامه تجمعات روز شنبه  ۸آبان ماه،
صبح روز یکشنبه  9آبان ماه ،شماری از کارگران واحد
تولیدی روغن نباتی گلنار بار دیگر مبادرت به تجمع
اعتراضی نمودند .یکی از کارگران گفت :بعد از گذشت دو
روز اعتراض صنفی برای وصول مطالبات مزدی ،متاسفانه
هیچ مسئولی در کارخانه حاضر نمیشود و پاسخگوی
مطالباتمان نیست موارد اختالف کارگران و کارفرما،
تعطیالت اجباری بدون حقوق ،کسر مرخصی ،کاهش
میزان تولید ،عقد قراردادهای کوتاهمدت یکماهه،
شبکاریهای دو هفتهای مداوم و بیتوجهی به مشکالت
کارگران و از همه مهمتر تهدید کارگران در صورت
اعتراض به اخراج است .ما برای جلوگیری از هرگونه
درگیری از نهاد قضایی و انتظامی انتظار داریم به موضوع
ورود پیدا کنند .درصورتیکه به درخواستهای به حق ما
پاسخ مثبت داده نشود ،اعتراضات ادامه خواهد داشت.
در ادامه این اعتراضات روز دوشنبه  1۰آبان ماه ،تعدادی از
کارگران کارخانه روغن نباتی گلنار اعالم داشتند :روز
یکشنبه  9آبان ماه ،در دومین روز از اعتراض علیرغم
حضور بازرس اداره کار در محل کارخانه کارفرما برای
پایان دادن به اعتراض کارگران ،آنها را تهدید به اخراج

پیروز باد انقالب! زنده باد کمونیسم!

به گزارش روز چهارشنبه  ۵آبان ماه ،نزدیک به  ۲۰۰کارگر
قراردادی شاغل در کارخانه فوالد کویر دامغان خواستار
اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در این واحد تولیدی
هستند .اصرار کارگران این کارخانه به این دلیل است که
در قانون کار بر الزامی بودن اجرای طرح طبقهبندی
مشاغل در کارگاههای باالی  ۵۰نفر تاکید شده است.
مسکوت ماندن اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در مورد
جمعیت  ۲۰۰نفری کارگران این کارخانه باعث شده که
درآمد مزدبگیران این واحد در حد و اندازه حداقلهای
قانونی باقی بماند .کارگران این کارخانه میگویند یکی از
دالیل مخالفت کارفرما با اجرای طرح طبقهبندی مشاغل
برای کارگران قراردادی بار مالی آن است .همچنین
کارفرما بهجای اجرای متناسبسازی حقوق کارگران هر
سال مبلغ کمی به پایه سنواتی هر یک از آنها اضافه
میکند.

اعتصاب کارگران پیمانکاری پتروشیمی
کوه مبارک جاسک

روز شنبه  ۸آبان ماه ،کارگران پتروشیمی کوه مبارک
جاسک در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی خود
دست به اعتصاب زدند .کارگران پروژهی نفتی کوه مبارک
شهرستان جاسک که زیرنظر شرکت پیمانکاری کیسون
مشغول به کار هستند ،بیش از  6ماه است که هیچ حقوق
و مزایایی دریافت نکردند و پیمانکار نیز در این مدت از
پاسخگویی به مطالبات کارگران سرباز زده است .با توجه
به پاسخ ندادن کارفرما به مطالبات کارگران این اعتصاب
رور  9آبان نیز ادامه یافت و کارگران پتروشیمی کوه
مبارک جاسک برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب
زدند .حقوقهای کارگران را به مدت شش ماه است
پرداخت نکردهاند و مهندسان پروژه نیز در همراهی با
خواستههای کارگران به دفاتر خود نرفتهاند.

ماهنامه کارگری
تجمع نیروهای خدماتی خط  ۲متروی
تهران در ایستگاه مترو صادقیه
روز یکشنبه  9آبان ماه ،نیروهای خدماتی خط  ۲متروی
تهران که برای پیمانکار کار میکنند ،به دلیل پرداخت
نشدن دستمزد ماههای اخیر و برخی معوقات سالهای
گذشته ،در ایستگاه مترو صادقیه تهران تجمع کردند.
کارگران معترض میگویند :دستمزدهای آنها طبق روال
معمول با تاخیر پرداخت میشود و هنوز دستمزدهای  ۳ماه
اخیر را دریافت نکردهاند .آنها همچنین از سال  9۸حدود
 ۲ماه معوقات بیمهای دارند و بابت سالهای  9۸و 99
سنوات طلبکار هستند .پیمانکاران مدعی اند که دلیل این
موضوع به تاخیر در تسویه صورت وضعیتهایشان
برمیگردد.

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری
بگیران صندوق بازنشستگی فوالد در تهران
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به عدم پرداخت دستمزدها و چهار ماه معوقات خود ،تجمع
اعتراضی برگزار کردند.

تجمع کارگران پتروشیمی گچساران
به گزارش روز چهارشنبه  ۵آبان ماهِ تابناک ،جمعی از
کارگران حجمی شرکت پتروشیمی گچساران ،در سومین
روز از اعتراضات خود در محل کارشان و همچنین در
مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان ،دست به تجمع
اعتراضی زدند .یکی از کارگران حاضر در این تجمع گفت:
ما در کمپین اعتراضی که ماه گذشته و به صورت سراسری
در کشور برگزار شده بود شرکت کردیم و پس از آن
مسئولین شهرستان به ما گفتند شما برگردید سر کار و ما
قول می دهیم از حق شما دفاع کنیم ،ما نیز سر کارمان
برگشتیم ،ولی با وجود گذشت بیش از پنج ماه ،مسئولین به
وعده های خود عمل نکردند .پیمانکاران غیر بومی
نیروهای خودشان را افزایش حقوق داده اند .ولی به
نیروهای بومی شهرستان کم توجه هستند ،اعتراضی هم
اگر می کنیم ما را تهدید به اخراج می کنند ،چرا که
پشتوانه ای برای حمایت از کارگران وجود ندارد.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی مخابرات
منطقهای آذربایجان شرقی

روز دوشنبه  ۳آبان ماه ،بازنشستگان و مستمری بگیران
صندوق بازنشستگی فوالد از شهرهای اهواز ،اصفهان،
شاهرود ،تهران ،کرمان ،مشهد ،مبارکه ،زیرآب ،طبس،
سمنان ،سنگرود طبق فراخوان از پیش اعالم شده مقابل
ساختمان صندوق مرکزی فوالد در تهران تجمع کردند و
در ادامه پیگیری های مطالبات بازنشستگی خود به صورت
نمادین با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختمان صندوق
بازنشستگی کشور در تهران درخواست وصول مطالبات
خود را داشتند .آنها مهمترین خواستههای خود را
برخورداری از مستمری باالتر از خط فقر ،درمان رایگان و
اصالح احکام همسانسازی حقوق و انتقال از ردیف 9
بودجه به ردیف  ۷عنوان کردند.آنها همچنین خواستار
پرداخت به موقع هزینههای درمانی بازنشسته فوالد از
بودجههای سنواتی ،قرارداد درمان برابر آئیننامه استخدامی
و دستورالعملهای فوالد ،بیمه عمر و حوادث برابر دیگر
واحدهای فوالدی و بکارگیری فرزند بازنشستگان در ذوب
آهن و شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی
کارکنان فوالد هستند .

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز
شهرداری قزوین
روز یکشنبه  9آبان ماه ،کارگران فضای سبز پارک ملت،
زیر مجموعه شرکت «روژان دشت کاسپین» در اعتراض

روز سهشنبه  11آبان ماه ،جمعی از کارکنان شرکتی
مخابرات منطقهای آذربایجان شرقی در اعتراض به عدم
اجرای طرح طبقهبندی مشاغل مقابل دفتر مدیر منطقه
استان و ساختمان مرکزی مخابرات تجمع اعتراضی برگزار
کردند.

اعتراض کارگران آب و فاضالب امیدیه
نسبت به عدم پرداخت معوقات
صبح روز سه شنبه  4آبان ماه ،تعدادی از کارگران اداره
آب و فاضالب شهر امیدیه به نمایندگی از همکاران خود،
در اعتراض به بدعهدی مسئوالن در پرداخت مطالبات
معوقه ،مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع
کردند و خواستار دخالت مستقیم فرماندار در این قضیه
شدند .کارگران معترض گفتند :با وجود اینکه قبال اداره
آبفای امیدیه برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران وعده
داده بود اما هنوز عملیاتی نشده و ما کارگران  4ماه مزد
معوقه طلبکاریم .در عین حال عیدی سال  ،99و  ۳سال
سنوات ما هم پرداخت نشده است .یکی از کارگران گفت:
مشکالت کارگران آبفای امیدیه با 1۰تا  1۵سال سابقه کار
زمانی آغاز شد که با شرکت آبفار ادغام شدیم .در حال
حاضر کارگران از شرایط کار خود رضایت ندارند و تقریبا
هر چند ماه یکبار حقوق خود را با تاخیر سه تا چهار ماهه
دریافت میکنند .در عین حال میزان دریافتی کارگران
پیمانکاری نسبت به سایر کارگران قراردادی به ویژه
رسمیها به صورت حداقلی پرداخت میشود .کارگران
آبفای امیدیه در یکی دو سال گذشته برای تحقق

کارگر زندانی آزاد باید گردد!
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خواستههایشان چندین بار تجمع اعتراض بر پا کردهاند که
در هر نوبت با بیتوجهی مسئوالن روبرو شدند .به گفته
این کارگر شاغل در اداره آب و فاضالب امیدیه؛ حق بیمه
این کارگران نیز طی سالهای گذشته با مشکالتی روبرو
بوده و چندین ماه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز
نشده است.

اعتراض مردم شهر مهاباد اردستان علیه
برداشت آب توسط فوالد نطنز
روز شنبه  ۸آبان ماه ،مردم مهاباد در اعتراض به آنچه
برداشت غیر مجاز آب از سوی کارخانه فوالد نطنز خوانده
و آن را موجب خشک شدن قنات  ۳۰۰۰ساله شهر مهاباد
دانسته اند تجمع کردند .برداشت آب از سوی فوالد مورد
اعتراض روستاهای پایین دست این کارخانه و دوستداران
محیط زیست شهرستان نطنز نیز می باشد.

تجمع اعتراضی اهالی روستای چماچا در
برابر فرمانداری شفت
صبح روز شنبه  ۸آبان ماه ،اهالی روستای چماچا در گیالن
در اعتراض به انتصاب دهیار جدید ،در برابر فرمانداری
شفت تجمع اعتراضی برگزار کردند .پیش ازین اهالی
چماچا در ارتباط با انتصاب دهیار ،اعتراض و نگرانی خودرا
به شورا و مسئوالن بخش ارائه کردهاند که مسئوالن
گستاخ ،این اعتراض و نگرانی مردم را مورد توجه قرار
ندادهاند.

اعتراضات بازنشستگان مخابرات
روز یکشنبه  9آبان ماه ،گروهی از بازنشستگان شرکت
مخابرات ایران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود
در مقابل ساختمان امور مالی این شرکت تجمع کرده اند.

تجمع خدمتگزاران و سرایداران مدارس
مقابل مجلس
روز شنبه  ۸آبان ماه ،همزمان با تجمع معلمان ،جمعی از
خدمتگزاران و سرایداران مدارس نیز در اعتراض به پایین
بودن حقوق و مزایای شغلی خود مقابل مجلس دست به
تجمع زدند .از ابتدای سال جاری سرایداران مدارس در
شهرهای مختلف کشور با خواستهای مشابه ،بارها دست
به تجمع زدند.

تجمع نیروهای شرکتی منطقه آزاد ارس
در اعتراض به کاهش مزد
روز شنبه یکم آبان ماه ،جمعی از نیروهای شرکتی سازمان
منطقه آزاد ارس در اعتراض به کاهش حقوق ماهیانه و
همچنین عدم سازماندهی قراردادها مقابل تعاونی کارکنان
زدند.
تجمع
به
دست
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معدن سونگون ورزقان

شماره  ،94پانزدهُم آبان 1400

شهرداریهای استان کرمانشاه نیز به این اعتراضات
واکنشی نشان نداده است.

عدم پرداخت  3ماه دستمزدِ کارگران
شهرداری خاش

صبح روز یکشنبه  ۲آبان ماه ،کارگران پروژهی هیپ
لیچینگ معدن سونگونِ ورزقان در اعتراض به عدم
پرداخت مزایا دست به اعتصاب و تجمع زدند .این کارگران
از نیروهای شرکت آهن آجین هستند .مجتمع مس
سونگون ورزقان به کارگران پروژههای در دست احداث که
خارج از محدودهی نگهبانی اصلی مجتمع هستند پاداش
پرداخت نمیکند .کارگران پروژههای این مجتمع نسبت به
عدم تخصیص پاداش معترض هستند.

روز سه شنبه  4آبان ماه ،نزدیک به  ۲۵۰کارگر شاغل در
بخش خدمات ،فضای سبز ،آتشنشانی و عمرانی در
شهرداری خاش ،اعالم کردند که از تیرماه سال جاری
تاکنون حقوقی دریافت نکردهاند .از سوی دیگر ،این
کارگران می گویند :برابر مقررات کار و تامین اجتماعی در
کارگاههای باالی  1۰۰نفر باید طرح طبقهبندی مشاغل به
اجرا درآید ،اما این بخش از مقررات قانون کار در مورد ما
کارگران پیمانکاری شهرداری خاش اجرا نمیشود.

شهرستان شوشتر مقابل مجتمع کشت و

روز چهارشنبه  ۵آبان ماه ،تعدادی از کارگران قدیمی
کارخانه تعطیل شده قند ممسنی ،به نمایندگی از اهالی
شهر و روستاهای همجوار این واحد تولیدی ،خواستار رفعِ
موانع راهاندازی این واحد تولیدی برای اشتغال جوانان
بیکار منطقه شدند .یکی از کارگران سابق قند ممسنی
گفت :کارخانه قند ممسنی که در شهرستان رستم واقع
شده اوایل سال  9۵با حدود  ۳۰۰کارگر به دلیل مشکالت
مالی تعطیل اعالم شده است .این کارخانه بعد از واگذاری
به بخش خصوصی در سال  ۷9به مرور با مشکل روبهرو
شد تا جایی که مدیریت کارخانه تصمیم به متوقف کردن
فعالیت کارخانه را گرفت .در نتیجه تعطیلی این کارخانه
حدود  ۳۰۰کارگری که در آن مشغول کار بودند به مرور
تعدیل یا بازنشسته شدند و در نهایت تعداد کارگران به 4۰
نفر کاهش یافت ،که هنوز وضعیت شغلی و مطالبات آنها
مشخص نیست .از این تعداد  1۰تا  1۲نفر هم به عنوان
نگهبان و محافظ اموال کارخانه هستند که چندین ماه
حقوق نگرفتهاند.

صنعت کارون

روز دوشنبه  ۳آبان ماه ،جوانان جویای کار شهرستان
شوشتر مانند چند روز گذشته مقابل مجتمع کشت و صنعت
کارون تجمع کردند .جوانان معترض به بیکاری ،خواستار
اشتغال بومیها در این مجتمع کشاورزی و صنعتی هستند.
بومیهای بیکار شهرستان شوشتر میگویند :زمانی که
مجتمع کشت و صنعت کارون در سال  ۵۲شروع به کار
کرد حدود  1۷هزار کارگر مشغول به کار شده بودند اما
امروز تعداد شاغلین به کمتر از هزار نفر رسیده است .این
عادالنه نیست که تعدادی معدود در این شرکت بزرگ
مشغول به کار باشند اما شمار زیادی جوانان جویای کار
ماهر و تحصیلکردهی این شهر سالها در انتظار شغل
بمانند و بیکار باشند.

شیخصله را به تعطیلی کشاندند
روز دوشنبه  ۳آبان ماه ،کارگران مرزی در اعتراض به
واگذاری امورات مرز شیخ صله به شرکت غیر بومی در
بازارچه مرز ثالث باباجانی دست به تجمع زدند .بر اساس
این گزارش ،امورات این مرز طی یک مناقصه در ماه
گذشته ،توسط سازمان همیاریها و شهرداریهای استان
کرمانشاه به یک شرکت غیر بومی واگذار شده است .با
گذشت بیش از چند هفته از این واگذاری ،تاکنون شرکت
مذکور در مرز حاضر نشده و سازمان همیاریها و

ممسنی خواستار رفع مشکالت و احیای این

تداوم تجمع اعتراضی جوانان بیکار

عسلویه در چهارمین روز اعتصاب

کارگران معترض با تجمع خود مرز

کارگران قدیمی کارخانه تعطیل شده قند
واحد تولیدی شدند

تجمع اعتراضی رانندگان پارس جنوبی در
روز شنبه یکم آبان ماه ،رانندگان پارس جنوبی در عسلویه
در چهارمین روز اعتصاب ،دست به تجمع زدند .در ادامه
این اعتصاب روز دوشنبه  ۳آبان ماه ،رانندگان اتوبوس و
مینیبوسِ عسلویه و کنگان در پارس جنوبی ،بیرون از
محوطه پاالیشگاهها در اعتراض به شرایط شغلی خود
تجمع اعتراضی برگزار کردند.
یک راننده میگوید :ما رانندگان پیمانکاری وظیفهی
حمل و نقل کارگران پاالیشگاهها را برعهده داریم ولی
خودمان از کمترین سطح دستمزد و امنیت شغلی
برخورداریم .مشکل اصلی نیز از پیمانکاران است،
پیمانکاران عموماً به تعهدات خود در قبال رانندگان عمل
نمیکنند .رانندگان معترض روز یکشنبه  ۲آبان ماه ،نیز
تجمع اعتراضی برگزار کردند .خواستهی اصلی آنها
افزایش دستمزد و نظارت بر عملکرد پیمانکاران است.

شده کارگران همه مطالباتشان را دریافت کردهاند و
اخراجشان با میل و به دلیل مشکالت شخصی صورت
گرفته است .گرفتن تعهدنامه از کارگران غیرقانونی است؛
به همین دلیل صبح روز سهشنبه  4آبان ماه ،تعدادی از
همکاران بیکار شده برای پیگیری مطالبات صنفی خود به
اداره کار خمین مراجعه کردند اما اداره کار حق را به
پیمانکار داد .هنوز بخشی از مطالباتمان پرداخت نشده
است .در قرارداد اولیهای که با ما بسته شد میزان دریافتی
برای هر یک از کارگران  ۷تا هشت میلیون تومان بود اما
بعد از شروع به کار هر ماه حدود  ۵میلیون تومان به
حسابمان واریز میشد

اخراج  ۴۰کارگر شاغل در پروژه ساخت
پتروشیمی خمین با اتمام بخشهایی
از پروژه
به گزارش روز چهارشنبه  ۵آبان ماه ،یکی از کارگران
شاغل در پروژهی ساخت پتروشیمی خمین گفت :در ماه
جاری حدود  4۰کارگر و مهر ماه نیز حدود  ۳۰کارگر بیکار
شدند .کارفرما برای انجام تسویه حساب از کارگران
خواسته برگهی تعهدنامهای را امضا کنند که در آن درج

اهالی روستای کهنهشهر نیشابور ریل قطار
را بستند
روز شنبه  ۸آبان ماه ،جمعی از اهالی روستای کهنهشهر
نیشابور ،در اعتراض به وضعیت نامناسب راههای
ارتباطیشان ،برای ساعاتی ریل راهآهن مجاور روستا را
بستند .ریل راهآهن در مسیر میان این روستا و نزدیکترین
شهر به آن قرار دارد و به همین دلیل مردم روستا مجبورند
که از زیرگذری تردد کنند که به گفتهی یکی از اهالی نه
از لحاظ بهداشتی و نه از لحاظ امنیت وضعیت مطلوبی
ندارد .همچنین به دلیل عدم وجود جاده در این منطقه
دانشآموزان برای رسیدن به سرویس مدارس باید از همین
زیرگذر استفاده کنند .به گفتهی تجمعکنندگان با وجود
قولهای مساعد مسئوالن برای بهبود وضعیت زیرگذر این
روستا ،هنوز هیچ اقدام عملیای صورت نگرفته است.

دستمزد برابر در مقابل کار برابر ،حق مسلم کارگران زن!
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اعتصاب کارگران پروژهای شرکت

بیکاری کارگران در پی تعطیلی تنها

ساپک عسلویه

کارخانه شیر استان ایالم
روز چهارشنبه  ۵آبان ماه ،به گفته شهروندخبرنگاران،
کارخانه شیر ایالم که تنها کارخانه شیر استان است تعطیل
شده و بخشی از دستگاه ها نیز از کارخانه خارج شده است.
تعطیلی تنها کارخانه تولید شیر در این استان باعث بیکار
شدن کارگران و همچنین ایجاد مشکل برای دامداران
منطقه شده است.

جان باختن یک کارگر تاسیساتی
روز دوشنبه  19مهر ماه ،کارگران پروژهای شرکت ساپک
عسلویه ،در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها در مرداد و
شهریور سال جاری ،اقدام به اعتصاب و برگزاری تجمع
اعتراضی کردند.

جان باختن یک کارگر حین کار در اثر
ریزش آوار در مشهد
به گزارش روز یکشنبه  ۲آبان ماه ایسنا ،مدیر منطقه ثامن
آتشنشانی مشهد گفت :در پی اعالم یک حادثه به سامانه
 1۲۵وبا اعزام آتشنشانان و نجاتگران ایستگاههای  ۲و
 ۳۲به محل حادثه مشخص شد کارگری جوان حین کار در
ساختمانی در دست تخریب به دلیل نامعلومی دچار حادثه
شده و پس از ریزش آوار نخالههای ساختمانی بر روی
وی ،جان خود را از دست داده است.

در حین کار
عصر روز شنبه یکم آبان ماه ،افسر آماده منطقه پنج
عملیات سازمان آتشنشانی تهران ،گفت :حوالی ساعت
 16:1۵روز شنبه یک کارگر تعمیرکار تأسیساتی حین کاردر
قسمت موتورخانه ساختمانی ،ناگهان منبع انبساط
موتورخانه بر روی سرش سقوط کرده و وبراثر ضربه شدید
به سر بال فاصه جان باخته است.

جان باختن  ۴کولبر و راننده خودرو حامل
کولبران

جان باختن و مصدومیت  3۴۶کارگر
در لرستان
به گزارش روز چهارشنبه  ۵آبان ماهِ ایسنا ،سرپرست
پزشکی قانونی لرستان گفت :در  6ماهه نخست امسال ۸
نفر به علت حوادث ناشی از کار جان خود را در این استان
از دست دادهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش
داشته است و همه موارد تلفات مرد بودهاند .در نیمه اول
امسال آمار مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز
پزشکی قانونی استان  ۳۳۸مورد گزارش شده است که از
این تعداد  ۳۳۲نفر مرد و  6نفر زن هستند.

اقدام به خودکشی یکی از کارگران جوان
شرکت نفت و گاز پایندان
روز سه شنبه  4آبان ماه ،کارگران شرکت نفت و گاز
پایندان که بیش از  ۵ماه است که هیچ حقوقی دریافت
نکردهاند و در اعتراض به این شرایط بارها دست به
اعتصاب و تجمع زدهاند .در تجمع اعتراضی اخیر این
کارگران یکی از کارگران جوان بخاطر وضعیت بد معیشتی
و عدم پرداخت حقوق از سوی کارفرما و پیمانکار قصد
خودکشی داشت که دیگر کارگران از جمله پدر کارگر
جوان ،مانع این کار شدند .

روز یکشنبه  ۲آبان ماه ،در مسیر گردنهی "ته ته"
کردستان ،ماشین سواری حمل کولبرها در منطقهی داالنی
دچار سانحه شده و  4نفر از  6سرنشین خودرو ( ۵کولبر به
همراه یک راننده) جان خود را از دست داده و  ۲نفر نیز به
بیمارستان پاوه منتقل شدند .به گفتهی این منبع محلی
کولبران اهل روستای کوماسی مریوان بودند.

جان باختن  3کارگر کارخانه فوالد البرز
ناب آرش حین کار در اثر گاز گرفتگی
عصر روز سه شنبه  4آبان ماه ،یک کارگر ساده ،به دستور
سرپرست خود برای خارج کردن بیلی که درون یکی از
مخازن حاوی گندله افتاده بود ،وارد مخزن شده و دچار گاز
گرفتگی میشود .یکی از همکاران برای نجات او خود را به
داخل مخزن میاندازد ،اما او موفق نمیشود و خود نیز
دچار گازگرفتگی میشود .سپس کارگر سوم وارد مخزن
میشود تا شاید  ۲کارگر را از مرگ نجات دهد اما او نیز به
سرنوشت همان کارگران دچار میشود .تازه اینجا سرپرست
مربوطه نفر چهارم را به دستگاه اکسیژنساز و کپسول
تجهیز میکند و داخل مخزن میفرستد ۳ .کارگری که

بدون تجهیزات به دستور کارفرما داخل مخزن فرستاده
شده بودند ،جان خود را از دست می دهند .تنها کارگری
که با تجهیزات وارد مخزن شده بود از مرگ نجات پیدا
میکند .براساس این گزارش دبیر انتصابی خانه ضد کارگر
زنجان در این رابطه گفته است :میبایست قبل از ورود
کارگران به داخل مخازن ،میزان گاز موجود در آن مخازن
توسط عوامل بهرهبردار سنجیده شود .که این اصل رعایت
نشده است .حتی اگر کارگر درک درستی از میزان خطر
داشته ،باز ترس از اخراج و عدم تمدید قرارداد باعث
میشود تن به خواسته کارفرما بدهد تا در این وضعیت بد
اقتصادی شغل خود را از دست ندهد.

بانک رفاه کارگران اموال دولتی نیست که
آن را به بخش خصوصی واگذار کنید
روز چهارشنبه  1۲آبان ماه ،جمعی از بازنشستگان با انتشار
بیانیهای نسبت به تالش برای خصوصیسازی بانک رفاه
اعتراض کردند .در این بیانیه آمده است" :بانک رفاه
کارگران اموال دولتی نیست که آن را به بخش خصوصی
واگذار کنید .کارگران شاغل بیمه تامین اجتماعی و
بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان صاحبان
اصلی سرمایههای بانک رفاه کارگران بوده و هستند که بنا
به شرایط خاص دولت مدیریت این بانک را که سرمایه آن
از سوی کارگران و حق بیمههای پرداختی آنان تامین شده
است ،در دست گرفت و بعدها با استناد به اصالح مالکیت
و مدیریت این بانک دوباره به سازمان تامین اجتماعی
بازگشت .دولت تاکنون نه تنها حتی یک ریال بابت توسعه
و گسترش این بانک هزینه نکرده است بلکه این صندوق
به محلی برای بهرهبرداری و تامین هزینههای دولت بدل
شده است .اکنون دولت بنا به تفسیریه اصل  44قانون
اساسی که خود تفسیری نادرست و مداخله جویانه در قانون
اساسی است؛ این اجازه را برای خود قائل شده است تا این
بانک را که مالکیت آن به بخشی از مردم یعنی بیمه
شدگان این سازمان تعلق دارد ،با دستاندازی آشکاری به
خصوصیسازی سپارد و این عمل خیانت در امانت و
سپردن مال مردم به غیر است!"

تجمع بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما
مقابل وزارت راه و شهرسازی
صبح روز سه شنبه  4آبان ماه ،گروهی از بازنشستگان و
کارکنان شرکت هما در اعتراض به وضعیت خود ،مقابل
وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند .بازنشستگان معترض
گفتند :خواهان دستمزد عادالنه هستیم .دریافتی
بازنشستگان نه تنها ناچیز است بلکه با تاخیر هم پرداخت
میشود 4 .روز از آبان ماه میگذرد اما حقوق مهر خود را
دریافت نکردهایم .بازنشستگان باور دارند ،موسسه صندوق
بازنشستگی و وظیفه کارکنان هما عاملی برای مشکالت
این شرکت هواپیمایی است که باید به آن توجه شود.
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برای آشنایی با دیدگاه ها و تحلیل
های چریکهای فدائی خلق ایران از
سایت های زیردیدن 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
"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

آدرس پست الکترونیکی:

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

E-Mail:
ipfg@hotmail.com

می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب
قتل عمد می نامیم .هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در
چنان 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 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

چریکهای فدائی خلق ایران

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 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")
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