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 :سرسخن

 حکم زندان و شالق برای

 کاگران هپکو 
تن از کارگران شرکت  ۵۱اراک برای  دوِ دادگاه کیفریِ

که در خرداد ماه سال جاری به خاطر این شهر هپکو 
اعتراض به دستمزدهای پرداخت نشده شان و 

بودن وضعیت شرکت دست به اعتصاب و تجمع  نامشخص
اخالل در نظم عمومی از " اعتراضی زده بودند به اتهام

حکم  "طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی
ضربه شالق صادر  ۴۷یک تا دو سال و شش ماه حبس و 

ی این محکومیت ها و بگیر و ببندهابی تردید . کرد
 کارگران هپکوکه  "جرم"به خاطر این  وحشیانه آنهم

 جلوه ،دستمزد پرداخت نشده خود را مطالبه می کردند
را به نمایش  از ددمنشی جمهوری اسالمیآشکار دیگری 

می گذارد و نشان می دهد که این رژیم پوسیده چنان  در 
چنبره بحران های خود دست و پا میزند که برای به زانو در 
آوردن کارگران با اتکاء به سالح سرکوب، رسوائی و رذالت 

ی در چهل سال گذشته روز .خود را در همه جا جار می زند
با جلوه ای از در سراسر ایران نبوده که کارگران ما 

ددمنشی های رژیم وابسته به امپریالیسم حاکم و 

این رژیم در  .مواجه نشده باشند سیاستهای کارگر ستیز آن
گذشته سعی می کرد با فریبکاری به گونه ای خود را 

اما . مدافع حقوق کارگران در مقابل سرمایه داران جلوه دهد
در شرایطی از سوی قوه قضائیه فوق ظالمانه ر احکام این با

صادر شده است که هپکو جمهوری اسالمی علیه کارگران 
ماه ها از پرداخت دستمزد کارگران  آن کارخانه کارفرمای 

مجبور به کارگران گرسنه و محروم را سر باز زده و 
اگر بحث بر سر قانون بود   .اعتراض و اعتصاب نموده است

 قید شده است که جمهوری اسالمی قانون کار راتفاقا د
کارفرما موظف است که در زمانبندی مشخص شده 
در قراردادش با کارگر، دستمزد وی را بدون کم و 

بنابراین بر اساس این قانون اگر   .دکسر پرداخت نمای
بنا بر محکومیت کسی باشد، این کارفرمای زالو صفت 

، کارگران دستمزد تاست که با عدم پرداخ کارخانه هپکو

  2صفحه قوانین خودشان را نقض نموده                     

دار شرق و  کشاورزان حقآبهتجمع بزرگ 

 رود غرب اصفهان در باالدست زاینده

 ۵۱۱۱آبان ماه، کاروانی مرکب از  ۹روز چهارشنبه 
دار شرق و غرب اصفهان  اتوموبیل، حامل کشاورزان حقآبه

رود  به محل باالدست رودخانه زایندهدر حرکتی هماهنگ 
تا از نزدیک نحوه توزیع آب که  نددر استان اصفهان رفت

موجب خسارات هولناکی به کشاورزان حوضه آبریز 
. رود در استان اصفهان شده را مورد بررسی قرار دهند زاینده

دار شرق و غرب اصفهان در باالدست  کشاورزان حقآبه
ن برای بررسی نحوه توزیع آب و رود در استان اصفها زاینده

همچنین نشان دادن اعتراض خود، تجمع بزرگی را برپا 
آنها می خواهند از نزدیک شاهد باشند، آبی که به . کردند

عالوه، آنها با این  به. رود رسد، به کجا می دست آنها نمی
خواهند اعتراض خود را به طور علنی اعالم  گردهمایی می

دار  شود که کشاورزان حقآبه روز می ۷۱اکنون حدود . کنند
شرق و غرب اصفهان برای نشان دادن اعتراضشان در 

رود، خیمه زده و  شهرها و روستاهای حوضه آبریز زاینده

 .اند تراکتورهای خود را در مقابل آنها گذاشته
 

دور سوم تجمعِ کارگران پتروشیمی فارابی 

 در اعتراض به تعویق در پرداخت

 مطالبات مزدی 
آبان ماه، کارگران کارخانه پتروشیمی  ۹وز چهارشنبه ر

فارابی به آغاز دور سوم از اعتراضات خود در هفته گذشته 
این کارگران که در اعتراض به عدم اجرای . اشاره کردند
بندی مشاغل و همچنین تاخیرهای طوالنی در  طرح طبقه

پرداخت معوقات مزدی، برای سومین بار در سال جاری 
: ار کشیده و تجمع اعتراضی برگزارکردند، گفتنددست از ک

هایی که مدیرعامل در تابستان دادند و قرار شد که  وعده
مشکالت تولید و تهیه مواد اولیه حل شود و به دنبال آن، 
طرح طبقه بندی مشاغل نیز اجرایی شود، هیچ کدام به 

است، لذا تصمیم گرفتیم بار دیگر دست به   نتیجه نرسیده
روز است  ۵۱در این اعترض که بیش از . بزنیماعتراض 

تداوم دارد، کارگران خواستار پاسخگویی مدیرعامل و 

 .اند سهامدار کارخانه در ارتباط با نابسامانی اوضاع شده

 نامه چریک فدائی خلق، زندگی 

 !پورقنبریرفیق شهید حسین  

مرداد   ۱در  ،رفیق حسین پور قنبری ،چریک فدائی خلق
وسط دژخیمان جمهوری اسالمی  در زندان ت 0۱سال 

همراه  "شغوشهرک "معروف به زندان بندرعباس مرکزی 
مرگ سرخ این رفیق .  زندانی دیگر تیرباران شد ۱با 

که با تمام خصوصیات برجسته انسانی  مهربان و شوخ طبع
در آن سالی که  و مبارزاتی اش، پیام آور زندگی بود،

کمونیستها و از   ته دسته سردمداران جمهوری اسالمی دس
داغی بزرگ بر دل ، آزادیخواهان را تیر باران می کردند

یاران و خانواده اش گذاشت که وی را به خاطر سجایای 
از صمیم قلب و رفتارهای صمیمانه اش بزرگ اخالقی 

رفیق حسین از نسل انقالبیونی بود که . دوست می داشتند
ب پیوسته بودند و با به انقال  ۱۴و  ۱0با انقالب سالهای 

توجه به آوازه چریکهای فدائی خلق در مبارزه با رژیم 
مبارزات و تئوریها و  ،وابسته به امپریالیسم شاه از ارزشها 

نسلی . سنتهای چریکهای فدائی خلق پشتیبانی می کردند
که عمدتا در دهه دوم  عمر خود درگیر انقالبی شده بودند 

. بود درس و آموزش الهاسحاوی برای آنها که هر روزش 
پرورش  در آن رشد و کوران داغ انقالبی که نسلی که در 

. شد و چون پوالد آبدیده گشتار انقالب چدیافته بود خود 
نسلی که سمبل های مبارزاتی خود را از جنبش مسلحانه 

 فضای ،ای می گرفت که در دهه آخر حیات رژیم شاه

در آورده و  دسیاسی و فرهنگی جامعه را زیر سیطرۀ خو
به خود را به عنوان بخش بزرگی از گفتمان غالب 

 به این ترتیب رفیق حسین  .نمایش گذاشته بود
 " همچون خیلی از هم نسالن خود به یکی از رهروان

    بدل شده و با همه وجود "اندیشه های پاک پویان
   3صفحه
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!مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

  

 7از صفحه    ...حکم شالق برای کارگران

ن و شالق برای کارگران حکم زندابه خصوص که 
کارگران قبل از در شرایطی صادر شده که هپکو هپکو 

دست زدن به تظاهرات برای تحقق خواست هایشان به 
اقداماتی هم که ظاهراً از طرف جمهوری اسالمی پذیرفته 

در این مورد یکی . است دست زده بودند "قانونی"شده و 
 : از کارگران هپکو گفته است

  هپکو در حالی احضار کارگران"

ست که پیش از این کارگران 

برای پیگیری مطالبات صنفی 

خود با نهادهای دولتی و مراجع 

قضایی، استانداری، دفتر نماینده 

ها  ولی فقیه در استان، فرمانداری

و چند نهاد امنیتی و نهاد قضایی 

بودند و هیچ   نگاری کرده نامه

این گفته  ".پاسخی نگرفته بودند

ن واقعیت است که همه افشاگر ای
نهادهای نام برده که کارگران جهت 
حل مشکالتشان به آنها مراجعه یا نامه 

با علم به نقض حقوق نگاری داشته اند، 
باز هم کارگران از سوی کارفرما 

 .آنها نبوده اند برحق پاسخگوی مطالبات
ثانیا خود این واقعیت نشان می دهد که  

می اسالکاران جمهوری رهمه دست اند
دست در دست هم مسبب شرایط 
دهشتناکی هستند که برای کارگران 

رژیم  هارچوبچمسئوالنی که در همان . ایحاد کرده اند
جمهوری اسالمی وظیفه دارند در جهت حفظ و حراست از 
مناسبت ظالمانه سرمایه داری حاکم گام برداشته و هر کجا 

استفاده  با کارگران علیه این مناسبات به اعتراض برخاستند
آنها را  از نیروی سرکوب داروغه ها و بیدادگاه هایشان

  .وحشیانه سرکوب کنند
صدور حکم محکومیت برای کارگران شرکت هپکو که 

می باشند و سپس  کارگران این کارخانهنمایندگان  ازاکثرا 
به  کام حتاکید دادستان اراک مبنی بر تعلیقی بودن این ا

که جمهوری  کایت می کندمدت پنج سال، از این امر ح
سالها بر شمشیر داموکلس را تا اسالمی در تالش است 

برپا نگاه دارد تا آنها از ترس باالی سر فعالین کارگری 
زندان و شالق حتی جرات درخواست حقوق عقب افتاده و 

دادستان اعالم  .سایر مطالبات اقتصادیشان را نداشته باشند

اله اگر این در این مهلت پنج س"که  کرده است

افراد حسن نیت خود را نشان داده و مرتکب 

های  جرایم مذکور یا جرایم دیگری مثل جرم

موجب حد، قصاص یا جرایم تعزیری تا درجه 

شود و لغو  ها اجرا نمی هفت نشوند، حکم آن

ها هم  خواهد شد و همچنین از سجل کیفری آن

واضح است که خواست دادستان  ".گردد حذف می

در پنج سال آینده کارگران  سالمی این است کهجمهوری ا
باید از هرگونه اعتراض و مبارزه برای کسب مطالبات 
برحقشان چشم پوشی کنند و برده وار به هر شرایط 

تمکین که کارفرما به آنها تحمیل می کند بیشرمانه ای 
نمایند و گرنه  احکام ظالمانه صادر شده به مورد اجرا 

 . خواهد شدگذاشته 
حقوق معوقه خواست دریافت شالق بستن کارگری که  به

جلوه  را فریاد می زندبرای تامین خانواده محرومش خود 

تحت ای از این واقعیت است که سرمایه داران زالو صفت 
برای مکیدن حمایت رژیم جنایتکارجمهوری اسالمی 

می هر روز ساز جدیدی آخرین قطره های خون کارگران 
کمترین مسئولیتی در قبال کارگران زنند و با عدم قبول 

این امر که سرمایه  .دنرا در فقر و فالکت رها می سازآنها 
 پردازدنمی حتی مزد کارگران استخدامی خود را  دار امروز

و به قول مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست قادر 
برای برده اش حتی زندگی برده واری را تأمین "نیست 

زبونی این طبقه استثمارگر است که ، بیانگر ضعف و "نماید
در میان بحرانی که کل سیستم سرمایه داری را فرا گرفته 
دست و پا می زند و این خود نشانه آن است که این 

 .سیستم پروسه زوال و مرگ محتوم خود را تجربه میکند
سیاست کارفرمایان مبنی بر عدم پرداخت دستمزد کارگران 

ست که آنها از این طریق یعنی به معنی آن ا در موعد مقرر
گرسنه نگاه داشتن کارگران و خانواده هایشان نیز بر 

همین . سرمایه خود افزوده و سودهای فراوانی می برند
یک واقعیت خود بیانگر آن است که سرمایه داران حاضر 
به گذشت از چنین سود سرشاری نخواهند بود و در نتیجه 

ی دریافت حقوق های نیز برا مبارزه و اعتراض کارگران
در . معوقه خود تعطیل بردار نبوده و خاموش نخواهد گشت

شرایط بحرانی کنونی شاهدیم که کارخانه ها و مؤسسات 
تولیدی یکی پس از دیگری بسته می شوند و آنهائی که به 

در چنین . جا مانده اند با کمترین ظرفیت کار می کنند

ن به گونه است شرایطی بر خورد سرمایه داران با کارگرا
که گوئی با کاال سر و کار دارند و حتی کارگران را به 

در . راحتی چون کاالی یک بار مصرف به دور می اندازند
چنین شرایطی کارگران به قول انگلس، یکی از آموزگاران 
کبیر پرولتاریای جهان با مبارزه خود با سرمایه داران به 

کنند و به سرمایه خود دفاع می  "شرف و انسانیت"واقع از 
دار می فهمانند که نه با کاال بلکه با انسانهائی با حق و 

بر این اساس مبارزه . حقوق خاص خود مواجه هستند
اقتصادی کارگران با سرمایه داران به منظور 
بهبود شرایط  زندگی خود مبارزه برحقی 
است که با صدور احکام وحشیانه متوقف 

 .نخواهد شد
ت ثابت شده ای است که هر چند این واقعی

کارگران در چهار چوب نظام سرمایه داری 
هیچوقت نمی توانند از زندگی ای که 

به همین . شایسته آنهاست برخوردار شوند
خاطر است که تاجائی که بحث بر سر 
رهائی واقعی طبقه کارگر ایران از زیر هر 
گونه ظلم و ستم و نهادن نقطه پایانی بر 

و نابرابری ها می تمام این حق کشی ها 
باشد، پیشروان این طبقه باید به همراه 
روشنفکران آگاه و کمونیست مستقیما در 

لذا . جهت کسب قدرت سیاسی مبارزه کنند
آنها باید از تجربه درخشان چریکهای فدائی 
خلق در دهه پنجاه استفاده کرده و بدانند که 
تنها با توسل به مبارزه مسلحانه علیه 

نگ طبقه کارگر و از این دشمنان رنگار
طریق از بین بردن دستگاه سرکوب آن امکان خالصی این 

امکان و بسیار ظالمانه کنونی  شرایط فالکت بار از  طبقه
 .پذیر می گردد

 امروز که کسانیکارگران مبارز و پیشرو ما باید بدانند که 
 مبارزه به توسل از را دیگر ستمدیدگان و ایران کارگران
 جمله از باشد، که ای بهانه هر به -دارند می زبا مسلحانه

 یا و نرسیده فرا سالح به بردن دست برای وقت که این
 که باشید ای طالئی لحظه منتظر و کنید صبر که ادعا این
 گویند می پرده بی یا ،!!رسید خواهد فرا خود به خود گویا

 باید و است طلبی "خشونت" " مسلحانه مبارزه به توسل
 را رژیم این "مدنی های نافرمانی" ،"مدنی مبارزه" راه از

 اساسی قانون از بند آن یا این اجرای نشد اگر و کرد ساقط
 خدمت در اندرزها این همه -غیره و خواست رژیم از را

 و دارند قرار کنونی انگیز نفرت و دردناک وضع حفظ
 چه که هستند اپورتونیستهائی هائی اندیشه چنین صاحبان

 تفکرات و ها اندیشه نفوذ عامل ندانند یا دبدانن خود
 کارگر هر امروز .باشند می کارگر طبقه بین در بورژوازی

تأمین حتی مطالبات اقتصادی  که داند می مبارزی و آگاه
طبقه کارگر ایران و برخوردار شدن کارگران از حقوق 
عادالنه و تثبیت این حقوق در قانون نیز در گرو مبارزه 

 برای رسیدن به آزادی و حاکم دیکتاتوریجهت سرنگونی 
امری که تنها با اعمال قهر انقالبی علیه . دمکراسی است

  .رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی امکان پذیر می باشد

 و کارگران امروز که کسانینند که کارگران مبارز و پیشرو ما باید بدا

 هر به -دارند می باز مسلحانه مبارزه به توسل از را دیگر ستمدیدگان

 فرا سالح به بردن دست برای وقت که این جمله از باشد، که ای بهانه

 گویا که باشید ای طالئی لحظه منتظر و کنید صبر که ادعا این یا و نرسیده

 مبارزه به توسل گویند می پرده بی یا ،!!رسید خواهد فرا خود به خود

 نافرمانی" ،"مدنی مبارزه" راه از باید و است طلبی "خشونت" مسلحانه

 از بند آن یا این اجرای نشد اگر و کرد ساقط را رژیم این "مدنی های

 خدمت در اندرزها این همه -غیره و خواست رژیم از را اساسی قانون

 هائی اندیشه چنین صاحبان و ارندد قرار کنونی انگیز نفرت وضع حفظ

 و ها اندیشه نفوذ عامل ندانند یا بدانند خود چه که هستند اپورتونیستهائی

 مبارزی کارگر هر امروز .باشند می کارگر طبقه بین در بورژوازی تفکرات

تأمین حتی مطالبات اقتصادی طبقه کارگر و برخوردار  که داند می

تثبیت این حقوق در قانون نیز در شدن کارگران از حقوق عادالنه و 

برای رسیدن به آزادی  حاکم گرو مبارزه جهت سرنگونی دیکتاتوری

امری که تنها با اعمال قهر انقالبی علیه رژیم . و دموکراسی است

 .کارگر ستیز جمهوری اسالمی امکان پذیر می باشد
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!چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است

  

از       ...زندگی نامۀ چریک فدایی خلق، رفیق حسین

 1 صفحه

هدفش سرنگونی رژیم شاه و نظام استثمارگرانه و به انقالبی پیوست که 
ظالمانه حاکم بود، نظامی که شاه و اربابان جهانی اش با دیکتاتوری، 

انقالب سالهای . سرکوب و دار و شکنجه به پاسداری از آن مشغول بودند
له رژیم سرکوبگر شاه را به زبادر صدد بود تا در گام اول خود  ۱۴-۱0

اما به دلیل  ،گرچه به سرنگونی شاه انجامید این انقالب .دان تاریخ بریزد
با کنترل و  در نیمه راه  بر سر این انقالب ری انقالبیبفقدان یک ره

شد و کارگران  "مالخور"حمایت امپریالیستها و سرمایه داران استثمارگر، 
ست و توده های ستمدیده  به هیچ یک از خواستهای بر حق خود د

 . نیافتند
وارد میدان مبارزه شده بود با  ۱0-۱۴نسل انقالبی ای که با انقالب  

توجه به همدلی اش با اندیشه های پاک پویان  چشم انداز پیروزی 
که برایش  نه صرفا سرنگونی شاه بلکه نابودی نظام اقتصادی حاکم بود 

انتظار نسل این . تا بن استخوان وابسته به نظام امپریالیستی جهانی بود
داشت که سازمانی که خود را ادامه دهنده راه رزمندگان سیاهکل و 
پویانها و حمید اشرف ها جا می زد  دستاوردهای قیام بهمن را دستمایه 

اما . سازماندهی مسلح  توده ها نموده و مبارزه را تا پیروزی ادامه دهد
ان به تنها خیلی زود معلوم شد که اپورتونیسم نفوذ کرده در این سازم

چیزی که نمی اندیشد ادامه انقالب تا قدرت گیری کارگران و 
 انقالبی، رهروان این خط وقتی به همین دلیل.  ستمدیدگان می باشد

سازمان چریکهای فدائی "ی که به نام اجبارا صفوف خود را از سازمان
جدا نموده و تحت نام چریکهای فدائی خلق  فعالیت می کرد "خلق ایران

رفیق حسین از اولین رفقائی بود که در  ،ن اعالم موجودیت نمودندایرا
او یکی از رفقائی . بندرعباس به دفاع و پشتیبانی از این جریان برخاست

ای هبهمن و هسته  ۵۹وزی مسازماندهی جنبش دانش آبود که در 
سازماندهی رفقای هوادار چریکهای .  شرکت داشتنظامی  -سیاسی 

را گسترش هر  رفقا در این شهرفعالیتهای  ،هارچوبفدائی خلق در این چ
توانستند ضمن تبلیغ تحلیل ها و خطوط  سیاسی  آنهاچه بیشتری داد و 

ضربات در راستای منافع توده ها،  ،در سطح شهر چریکهای فدائی خلق
یکی از  یرفیق حسین پور قنبر. بزرگی هم به دشمن وارد سازند

 0۱متاسفانه بعد از . بودبندرعباس  چنین فعالیت هائی درپیشبرندگان 
خرداد و به دنبال یورش پاسداران جمهوری اسالمی به فعالین چریکهای 

 .تیرباران شدسپس در بندر عباس رفیق حسین دستگیر و  خلق فدائی
دستگیری رفیق حسین در چنگال دژخیمان حاکم و در سیاهچالهای 

تا میزان تعهد و اوج رژیم آزمون دیگری برای این کمونیست فدایی بود 
آگاهی انقالبی و از خود گذشتگی را در یکی از مهمترین مصاف های 
زندگی کوتاه و پر بارش با مرگ نشان دهد و رفیق حسین از این مصاف 

استقامت و پایداری رفیق حسین در . نیز سربلند و جاودان بیرون آمد
ان داد که روشنی نشه جریان بازجوئی و شکنجه و در صحنه تیرباران ب

وی به پیمانی که با خلق خویش بسته بود، تا آخرین لحظه وفادار ماندو 
و منافع کارگران و زحمتکشان به این پیمان تعهدش خونش را ضامن 

 .نمود

 !جاودان و راهش پر رهرو باد  یقنبرپور یاد رفیق حسین 
 

 

 

 

 !هزار کارگر در صنعت قطعه سازی خودرو 7۱۱اخراج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سازان  آبان ماهِ خبرگزاری تسنیم، دبیر انجمن قطعه ۵۱اس گزارش روز شنبه اسر ب 

اگر : سازی خبر داد و گفت هزار کارگر در صنعت قطعه ۵۱۱خودرو ایران، از اخراج حدود 
مشکالت قطعه سازان ادامه پیدا کند حجم بیکاری در این صنعت افزایش بیشتری 

برابر افزایش یافته که این  ۱۷ی تولیدی قطعه ساز خواهد داشت، امروز نیاز مالی واحدها
علی خدایی عضو نهاد رژیم ساز . موضوع اصالً با خریدهای خودروسازان مطابقت ندارد

: هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور نیز دراین رابطه گفته است
کند که  هن متبادر میسازها به کارگران، این نگرانی را به ذ رویکرد خودروسازها و قطعه

هزار کارگر در کدام  ۵۱۱باید دقیق مشخص شود که . کارفرماست "گروگانِ"کارگر 
اند، دولت نباید اجازه دهد کارفرمایان  اند و به چه دلیل تعدیل شده کرده ها کار می بخش

های چند ده هزار نفری سخن بگویند و موضوع را به  به همین سادگی از تعدیل
جمعیت کارگران خودروساز و . ده و عدم حمایت دولت، حواله بدهندمشکالت حل نش

هزار نفر بیکار شوند یعنی  ۵۱۱اگر قرار باشد . هزار نفر است ۰۱۱ساز کشور حدود  قطعه

 .یک فاجعه اتفاق افتاده است

 

 تجمع کارگران هفت تپه در اعتراض به حقوق های معوقه

 و بالتکلیفی در وضعیت شغلی 
آبان ماه، گروهی از کارگران بخش صنعت و کشاورزی مجتمع کشت و  ۵۷ه صبح روز دوشنب

صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به بالتکلیفی در وضعیت شغلی خود و کارخانه ، مقابل 
کنندگان  تعداد تجمع: بر اساس این خبر. ساختمان اداری شرکت دست به اعتراض صنفی زدند

غل در بخش صنعت و کشاورزی این مجتمع هستند، که در اصل کارگران رسمی و روزمزدی شا
. ماه مزد معوقه طلبکارند 0تا  ۱کم  کارگران مجتمع هفت تپه دست. شود نفر برآورد می ۱۱۱تا 

ست که اخیرا در ارتباط با محکومیت  بخش اصلی اعتراض کارگران نیز ناشی از مشکالتی
اسامی برخی از . آمده استتعدادی از اعضای هیات مدیره و سهامداران مجتمع بوجود 

سهامداران و اعضای هیات مدیره این مجتمع که مسئولیت چند شرکت و واحد تولیدی دیگر را 

 .برعهده دارند، در لیست متخلفان ارزی قرار دارند

 

 کارگرِ کشتارگاهی در بابل در اثر انفجار مخزن امونیاک 77

 مجروح و مصدوم شدند 
جاری در کشتارگاه صنعتی طیور واقع در روستای  بیشه سر در آبان ماه، انف ۹شب چهارشنبه  

تمامی مصدومان به . کارگر زخمی شدند ۵۵بهنمیر رخ داد که در آن -حاشیه جاده بابل 
بیمارستان بابل منتقل شدند و از قرار معلوم، حال برخی از آنها که درصد سوختگی باالیی دارند 

 .وخیم است
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 !تشکلهای مستقل کارگری، حق کارگران است

تن از  75صدور حکم حبس و شالق برای 

 کارگران شرکت هپکو اراک

تن از ۵۱آبان ماه،  0یکشنبه  ی به تاریخگزارشبنا بر 
رگران شرکت هپکو اراک که در خرداد ماه سال جاری کا

بودن وضعیت  در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص
شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند، براساس رای 

دادگاه کیفری اراک، هر یک  ۵۱0صادر شده از سوی شعبه 
ضربه  ۴۷به تحمل یک تا دو سال و شش ماه حبس و 

دادگاه درپی شکایت از این حکم . اند شالق محکوم شده
تحریک "و  "اخالل در نظم عمومی"کارگران به عنوان 

صادر  "کارگران به تظاهرات و اغتشاش در فضای مجازی 

 .شده است
 

آغاز دور سوم اعتراض کارگران خطوط 

 ها آهن در برخی از استان اهابنیه فنی ر
آبان ماه، کارگران خطوط ابنیه فنی در  ۱صبح روز شنبه 

ها از جمله هرمزگان، شاهرود،  حی ریلی برخی استاننوا
دامغان، سمنان، زاگرس و لرستان با برپایی تجمعات 

خود را نسبت  اعتراضطه محل کار خود، اعتراضی در محو
به عملکرد مدیریت در پرداخت مطالبات مزدی اعالم 

ماه معوقات مزدی  0کم  کارگران معترض که دست. کردند
: سنوات از کارفرما طلبکارند، گفتند به همراه چندین سال

دور اول و دوم اعتراضات کارگران خطوط فنی راه آهن از 
مرداد ۵۴تیر ماه سال جاری تا روز چهارشنبه  ۱۹روز جمعه 

 ۱شهریور تا روز دوشنبه  0ماه و همچنین از روز شنبه 
شهریور ماه، با پرداخت بخشی از مطالبات کارگران موقتا 

در حال حاضر دور سوم تجمعات خود را در  .خاتمه پیدا کرد
مان آغاز کرده  اعتراض به بی توجهی به مطالبات صنفی

آبان ماه، برخی از  ۹بر اساس گزارش روز چهارشنبه  .ایم
صورت   کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن کشور که به

در  "تراورس"قراردادی تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری 
مشغول به کار هستند، با بیان  نواحی مختلف ریلی کشور

ترین ادعای کارفرما در باره دلیل پرداخت نشدن  اینکه مهم
: مزد آنها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است،گفتند

. کم دو ماه ونیم دستمزد از کارفرمای خود طلبکارند دست
آهن  هزار نفر در خطوط راه ۴کارگران با بیان اینکه حدود 

ت پیمانکاری تراورس مشغول کار تحت مسئولیت شرک
از دیگر : هستند، درباره سایر مطالبات صنفی خود گفتند

مطالبات صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس مشکل 

 .بیمه تکمیلی است

کارگران معترض کارخانه رنگین نخ سمنان 

 استانداری  مقابلدر  و اعتراض

گر رسمی کار ۱۱نفر از  ۱۱آبان ماه،  0صبح روز پنجشنبه 
کارخانه رنگین نخ سمنان، برای چندمین بار مقابل 

کارگران معترض در تجمع . استانداری سمنان تجمع کردند
یازدهمین بار است که مقابل استانداری : اعتراضی گفتند

خواهیم مشخص شود چه زمانی مطالبات  آییم، ما می می
: یکی از کارگران معترض افزود. شود مان پرداخت می مزدی

 ۱۱تا امروز پنجشنبه، ( زمان انحالل شرکت) ۹0ز سال ا
کارگر غیررسمی این شرکت،  ۵۰۱کارگر رسمی و 

اند مطالبات خود را دریافت  اند و نتواسته بالتکیلف مانده
نه استانداری و نه دیگر مراجع رسمی استان، هیچ . کنند

اند و همچنان در انتظار  ای به ما نداده کننده کدام پاسخ قانع
از  این واحد تولیدی. مان روشن شود ستیم که تکلیفه

طور کامل تعطیل   تاکنون به ۹۷های نخستین سال  ماه
است و کارگران برای وصول مطالبات مزدی و سنواتی 
خود به کارفرما دسترسی ندارند، با این حال مسئوالن، این 
کارخانه را بابت بدهی مالی به یک بانک دولتی واگذار 

ارگران بازنشسته رنگین نخ علیرغم دریافت ک. اند کرده
میلیون تومان مطالبات معوقه  0تا  ۱نکردن سنوات، حدود 

ماه دستمزد ماه های  0تا  ۱مزدی دارند که مربوط به 
 ۹0همچنین عیدی سال . شود پایانی دوران اشتغالشان می
 . کارگران پرداخت نشده است

 

و نقلِ پاالیشگاه  تجمع کارگران حمل 

ان در اعتراض به عدم پرداخت آباد

 معوقات مزدی
کارگر پیمانکاری  ۹۱آبان ماه، حدود  ۴صبح روز دوشنبه 

بخش حمل و نقل پاالیشگاه آبادان برای پیگیری وصول 
کارگران . مطالبات مزدی خود، تجمع اعتراضی بر پا کردند

توجهی  علت اصلی برگزاری این تجمع را اعتراض به بی
به افزایش دستمزد سال جاری مدیریت پاالیشگاه  

کارگران پیمانکاری بخش حمل ونقل بر اساس مصوبه 
شورای عالی کار عنوان کردند و در ادامه مدعی شدند 
بخش دیگری از مطالبات مربوط به مزایای مزدی وعده 

جدا از اینکه . است  داده شده به حساب کارگران واریز نشده
مانکاری بخش کارفرما یک ماه از دستمزد کارگران پی

حمل و نقل پاالیشگاه آبادان را به تاخیر انداخته، مصوبه 
( ۹۴)شورای عالی کار را برای افزایش حقوق سال جاری 

 .کارگران حمل و نقل پاالیشگاه اجرایی نکرده است

تجمع دوباره کارگران سهامدار کارخانهِ 

 ایران پوپلینِ رشت

رگران آبان ماه، جمعی از کا ۱صبح روز چهارشنبه 
بازنشسته کارخانه ایران پوپلین رشت، برای چندمین بار با 
تجمع اعتراضی در محدوده اداری این واحد صنعتی 

کارگران که . خواستار روشن شدن وضعیت سهام خود شدند
سال است  ۱۴: نفر می رسید، گفتند 0۱تا  ۱۱تعدادشان  به 

 شویم اما تاکنون نه که سهامدار این کارخانه محسوب می
ایم بلکه  تنها وجهی به عنوان سود سهام دریافت نکرده

های مربوط به این  گیری سهامداران عمده، ما را در تصمیم
آبان  0کارگران روز یکشنبه . دهند واحد تولیدی دخالت نمی

ای خطاب به مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری  ماه، در نامه
ن در بین سهامدارا: گروه توسعه ملی متذکر شده اند 

الج عکسانی هستند که مبتال به بیماری های صعب ال
هستند، برخی دختر و پسر دم بخت، دانشجو، جوان بیکار 
دارند و یا مستاجر هستند و با کمترین مستمری 

هزار تومان امرار  ۱۱۱بازنشستگی حدود یک میلیون و  
اعضای هیئت مدیره ایران پوپلین . معاش می کنند

واحد سالهاست صرفه اقتصادی اند، تولید دراین  مدعی
نداشته و حتی میلیاردها تومان زیان انباشته داشته است و 
بنابراین سودی حاصل نشده است که بخواهند به 

کارگران در بخش پایانی . سهامداران جزء پرداخت کنند
نامه خود ضمن تشکر از مدیریت عامل شرکت سرمایه 

عیین تکلیف گذاری گروه توسعه ملی، خواستار رسیدگی و ت

 .عاجل سود معوقه سهام خود شده اند
 

تجمع متقاضیان استخدامی آموزش و 

 پرورش مقابل مجلس
کنندگان  مهر ماه، تعدادی از شرکت 0۱صبح روز دوشنبه 

در آزمون اخیر آموزش و پرورش در اعتراض به پذیرفته 
. نشدن، مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

ی باال  در آزمون کتبی نمره: دگوین حاضران در تجمع می
. گرفتیم اما مشخص نیست چرا در مصاحبه رد شدیم

اند و  ها به تهران آمده تعدادی از این معترضان از شهرستان
یکی از حاضران در . است معتقدند که حق آنها ضایع شده

خواهد سطح  اگر آموزش و پرورش می: گوید تجمع می
های  هالتحصیالن دانشگا ارغکیفی خود را باال ببرد، باید از ف

ما به عنوان نیروهای با تخصص در . معتبر استخدام کند
آزمون کتبی قبول شدیم اما در نهایت نتوانستیم از سد 

 .مصاحبه عبور کنیم
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 !کمونیسم زنده باد!     پیروز باد انقالب

نفر از کارگران کارخانه پارس  75اخراج  

 مزدماه  1پامچال و عدم پرداخت 
سازی پارس   آبان ماه، کارگران کارخانه رنگ ۴روز دوشنبه 

عالوه بر تأخیر : پامچال واقع در شهر صنعتی قزوین گفتند
نفر از کارگران  ۵۱ماهه در پرداخت حقوق کارگران،  ۴

و از مقرری بیمه   ماه پیش بیکار شده ۱پارس پامچال از 
تعداد نیروی کار باقی مانده در . کنند بیکاری استفاده می

ای صنعتی و مواد ه این واحد تولیدکننده انواع رنگ، پوشش
. نفر رسیده است 0۱اولیه شیمیایی اکنون به کمتر از 

اند  آخرین حقوقی که کارگران این کارخانه دریافت کرده
 ۵۱است که حدودا  ۹0مربوط به دستمزد اسفند ماه سال 

 .روز پیش کارفرما آن را به حساب کارگران واریز کرد
 

نفر از کارگران قطار شهری  7۱۱ اعتراض

 ماه مزد ۶به خاطر  عدم دریافت  تهران
قطار  0آبان ماه، کارگران متروی خط  ۵۷صبح روز دوشنبه 

های کارفرمای  توجهی به دلیل استمرار بی: تهران گفتند
 0الملل، پیمانکار ساخت خط  شرکت پیمانکار سابیر بین

قطار شهری تهران به مطالبات مزدی مان، در اعتراض به 
و بیمه معوقه در مقابل دفتر ماه حقوق  0عدم دریافت 

مرکزی کارفرما واقع در منطقه مرزداران تهران تجمع 
کارگر معترض، سایر کارگرانی که  ۵۱۱عالوه بر . کردیم

ماه است که  0رسد نیز  شمار آنها به بیش از هزار نفر می
مان از اردیبهشت سال  مطالبات مزدی. اند حقوق نگرفته

کارفرما هنوز عیدی  همچنین. جاری پرداخت نشده است
کارگران معترض از . ، را پرداخت نکرده است۹0سال 

قطار  0افزایش آمار حوادث کار در پروژه ساخت خط 
 ۱طی : شهری تهران ابراز نگرانی کردند و اظهار داشتند

نفر از کارگران شاغل بر اثر حادثه حین کار  ۱ماه گذشته، 

 .اند جان خود را از دست داده
 

دبستانی عشایر ایذه در  پیش تجمع مربیان

 اعتراض به بالتکلیفی شغلی
نفر از  ۷۱مهر ماه،  ۵۰بر اساس گزارش روز چهارشنبه 

دبستانی ایذه در استان خوزستان در اعتراض  مربیان پیش
. به بالتکلیفی شغلی خود، مقابل استانداری تجمع کردند

خواسته مربیان معترض، مشخص شدن وضعیت استخدامی 
گویند  آنها می. سیستم آموزش و پرورش است و جذب در

اند و توقع دارند که آموزش و  که از بالتکلیفی به ستوه آمده
پرورش و مقامات استان فکری به حال مربیانی بکنند که 

مربی پیش  ۰0در مجموع . چندین سال سابقه کار دارند
نفر از  ۷۱دبستانی عشایر در شهرستان ایذه وجود دارد که 

. اند نفر دیگر هنوز جذب نشده ۷0د جذب شدند و این تعدا
، بدون بیمه ۵0۰۹آنها از سال :بر اساس این گزارش

مشغول به کار هستند و بارها در اعتراض به وضعیت 
نامساعد شغلی خود مقابل استانداری خوزستان و نهادهای 

 .اند دیگر تجمع کرده

و  سازی مشهد کارگران کارخانه رینگ

 سهام و مطالباتِ معوقه به وضعیت  اعتراض

آبان ماه، کارگران معترض کارخانه  ۵۱شنبه  صبح روز سه
کارگر این کارخانه به  ۹۷۱حدود : سازی مشهد گفتند رینگ

  توجهی کارفرما به وصول مطالبات صنفی دلیل ادامه بی
کارگران در محدوده کارخانه دست به اعتراض و تجمع 

مدیریت  ۹0ی پایانی سال ها ماه: کارگران می افزاید. زدند
شرکت تغییر کرد و از آن زمان به بعد در پرداخت مطالبات 
. مزدی کارگران و مدیریت شرکت مشکالتی ایجاد شد

ای که اکنون در پرداخت دستمزد  روزه ۵۱عالوه بر تاخیر 
مهرماه ما ایجاد شده، همه کارگران بابت کاهش زمان 

ز جلوگیری از قرارداد کار از یکسال به یک ماه و نی
برگزاری انتخابات شورایی از سوی مدیریت کارخانه بابت 
کاهش تولید و پرداخت نشدن سهام توجیهی کارگران 
هنگام واگذاری آن به بخش خصوصی، دچار مشکالتی 

سازی مشهد سابقا متعلق به شرکت  شرکت رینگ. هستیم
، به ۵0۹0قطعات اتومبیل ایران بوده که در اواخر سال 

 .وصی سپرده شدبخش خص
 

ها در تهران در  تجمع بازنشستگان بانک

 اعتراض به فاصله عمیق دریافتی شان

 با خط فقر 
آبان ماه، جمعی از بازنشستگان  ۱صبح روز شنبه  

های مختلف دولتی به تهران آمدند و مقابل صندوق  بانک
مشکل اساسی و پایه ایِ . ها تجمع کردند بازنشستگی بانک

ها، فاصله عمیق دریافتی شان با خط فقر  کبازنشستگان بان

یکی از  .ایم از تورم عقب افتاده: گویند آنها می. است
های ما، اجرایی شدن بدون قید و شرط  ترین خواسته مهم

ازفصل دهم قانون مدیریت  خدمات کشوری و  0۷ماده 
دایمی شدن آن و پرداخت مابه التفاوت از تاریخ اول بهمن 

های مختلف از  ن صندوق به بهانهمدیرا. است ۹۱سال 
ترازی مستمری بازنشستگان با شاغالن سرباز  اجرای هم

یکی از . خواهند قانون را اجرایی کنند زنند و نمی می
ها  ما بازنشستگان بانک: حاضران در تجمع روز شنبه گفت

در سنین سالخوردگی دچار مشکالت بسیاری هستیم که 
مشکالت اضافه شده،  ها به این پیگیری افزایش مستمری

ای است که با مستمری یک میلیون و  شرایط به گونه
گذرد و باید مسئوالن فکری به  ای اموراتمان نمی خورده

 .حال ما کنند

تعریف طرح کاروزی ازدید دبیر نهاد رژیم 

 ساز کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار 
بر اساس گزارش روز سه شنبه یکم آبان ماه، دبیر نهاد 

ژیم سازِ کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار کشور با ر
شغل از نظر : انتقاد از شغل نامیدن طرح کارورزی گفت

قانون، تعاریفی دارد که کارورزی با آنها همخوانی ندارد و 
سرپرست وزارت کار در همایشی با مضمون : ادامه داد

دولت :  یابی که در مشهد برگزار شد، اعالم کرد اشتغال
وی . های مختلف است زایی به دنبال طرح اشتغال برای

این دبیر کانونِ . ها دانست را یکی از این طرح "کارورزی"
کارورزی را : شده در والیت مطلقه فقیه می افزاید ذوب

تعریف شغل . دانست "آموزی مهارت "توان  فقط و فقط می
دولت باید به جای رفتار . ست و اشتغال زایی چیز دیگری

اشتغال "داران سودجو، به فکر ایجادِ  شیوه سرمایه کردن به
در شرایطی که نرخ . برای جوانان تحصیلکرده باشد "پایدار

های کشور نزدیک به چهل درصد  بیکاری تحصیلکرده
هایی مانند کارورزی دردی از کسی دوا  است، طرح

ها مشترک است،  ی این طرح آنچه در همه. کند نمی
سازی نیروی کار است؛ شما از  و ارزان "حقوق کردن بی"

دولتی که تا همین بیخ گوش پایتخت را منطقه آزاد اعالم 

 !کرده، چه توقعی دارید؟
 

کارگر کارخانه برفاب در  2۱۱اخراج 

 استان چهارمحال و بختیاری

کار، تعاون و رفاه  ادره مهر ماه، مدیرکل ۱۹روز یکشنبه 
شرکت کارفرمای : اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت

نفر  ۱۱۱، اقدام به تعدیل حدود ۹0برفاب همانند سالهای 
نفر  ۱۵۱۱سال گذشته بیش از . از کارگران خود کرده است

در استان چهار محال بختیاری از خدمات مقرری بیمه 
کردند که این رقم در مقایسه با سال  بیکاری استفاده می

 .جاری افزایش یافته است
 

آهن  راهجان باختن یکی از کارگران 

  کرمانشاه در حین کار بر اثر برخورد قطار
مشهد در  -آبان ماه، قطار کرمانشاه  ۱صبح روز چهارشنبه 

سالهِ  ۱۹حال ورود به ایستگاه کرمانشاه، با یک کارگر 
آهن برخورد کرد و باعث مصدومیت  شاغل در ایستگاه راه

بر اساس این گزارش، در پی این حادثه . شدید وی گردید
کارگر مصدوم به دلیل شدت جراحات وارده، جان  کاری

         .خود را از دست داد
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 !زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست

نفر از کارگران شهرداری مهاباد  8۱اخراج 

 با خاتمه قرارداد

مهر ماه، کارگران شهرداری مهاباد از  ۵0روز دوشنبه 
بیکاری خود از ابتدای مهر ماه جاری خبر دادند و اظهار 

ضای سبز شهرداری مهاباد که نفر از کارگران ف ۰۱: داشتند
طرف قرارداد با یک شرکت پیمانکاری بودند، از ابتدای 

کارگران . اند ی مدت قرارداد، بیکار شده مهر با خاتمه
بیکاری در این شرایط اقتصادی، زندگی خانوادگی : افزودند

در شرایطی که با وجود اشتغال، . زند ما را زمین می
توانیم خانواده  د، چگونه میشو های زندگی تامین نمی هزینه

 !خود را در زمان بیکاری مدیریت کنیم؟
 

تجمع کارگران آب و فاضالب روستایی 

  آبادان در اعتراض به معوقات مزدی خود
مهر ماه، کارگران معترض اداره آب و  ۵۴روز سه شنبه 

در اعتراض به : فاضالب در استان خوزستان گفتند
پیگیری مطالباتمان توجهی مسئوالن شهرستانی در  بی

تجمع اعتراضی مقابل ساختمان فرمانداری آبادان برگزار 
های مختلف اداره آب و  کارگران شاغل در بخش. کردیم

فاضالب روستایی شهرستان آبادان در استان خوزستان 
ماه دستمزد و سایر مزایا از کارفرمای خود، ۵۵کم  دست

سنوات  دریافت نکرده اند و پرداخت عیدی و چندین سال

 .آنها به تاخیر افتاده است
 

کارگر مقنی در حین کار در  2جان باختن 

 متری چاه در تهران 3۱عمق 

آبان ماه، سخنگوی سازمان آتش  0شامگاه روز پنجشنبه 
 ۱: نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، گفت   نشان

متری چاهی در  0۱کارگر مقنی حین انجام کار در عمق 
د، خیابان سجاد شمالی، خیابان عابدی در منطقه امیرآبا

تهران، محبوس شده و در اثر این حادثه کاری جان خود را 

 .از دست دادند

پرداخت یکماه حقوق کارگران گروه ملی 

 فوالد به دنبال تجمع آنها
مهر ماهِ، کارگران گروه ملی  ۵۱در پی تجمعِ روز سه شنبه 

وقه خود در ماه حقوق مع 0فوالد اهواز در اعتراض به 
مهر ماه، مدیر امور  ۵۰ی کارخانه، روز چهارشنبه  محوطه

توانند حقوق  کارگران می: مالی گروه ملی فوالد اهواز گفت
تیرماه خود را بعدازظهر امروز چهارشنبه از حساب خود 

عدم پرداخت حقوق : بر اساس این گزارش. برداشت کنند
ر شهریور داد که خطوط تولید د کارگران در حالی رخ می

اندازی شده و کارخانه در حال فروش   ماه جاری راه

 .محصوالت خود بود
 

در شرایطی بدتر از جنگ عراق درگیر 

 هستیم نباید از عدالت الکی حرف بزنیم
آبان ماه، نایب رئیس  ۱بر اساس گزارش روز چهارشنبه 

مجلس و نماینده حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو 
حمیل تحریم های آمریکا ما با یک بحران به دلیل ت: گفت

اقتصادی مواجه ایم و در شرایطی بدتر از جنگ عراق 
جای اینکه بنشینیم و با کمک یکدیگر  هستیم اما به

وی می . شویم مشکالت را حل کنیم، با هم درگیر می
سال از  ۷۱شعار دادن بسیار راحت است اما اکنون : افزاید

شعار آزادی، استقالل و انقالب گذشته است، ما برای 
کنیم  عدالت ایستادیم و دعوا کردیم اما اکنون که نگاه می

اگر وزرا تغییر . بینیم که کلی ایراد و گرفتاری داریم می
کنند آیا واقعا مشکالت حل خواهد شد؟ در واقع مشکل در 
نوع نگاه ما است، کار ما نباید دستگیری باشد، ما باید با 

وی . مان را پیگیری کنیم اعتقاداتمان  تکیه بر باورهای
ترک، فارس، لر، کرد و همه و همه آن چیزی : تاکید کرد

هیچ کس حق توهین . هستند که خدا آنها را آفریده است
آیا اکنون در . به کسی را به خاطر زبان و قومیت وی ندارد

کشور ما همه در مقابل حق و عدالت برابرند؟ ما نباید از 

 .یمعدالت الکی حرف بزن
 

آباد  تجمع کارگران فصلی دخانیات علی

  کتول در اعتراض به بیکاری دوساله خود
مهر ماه، یکی از کارگران فصلی شرکت  ۱۵روز شنبه 

آباد کتول در استان گلستان از تجمع  دخانیات علی
مهر ماه،  ۵۹اعتراضی کارگران فصلی در روز پنجشنبه 

حدود : تمقابل ورودی شرکت دخانیات اطالع داد و گف
کارگر فصلی هستیم که با قرارداد حجمی در مزارع  ۵۱۱

کشت توتون در بخشهای خرید، انبار و خشک کردن 
اما از دو سال پیش با ورود بخش . کنیم توتون کار می

آباد به  خصوصی، اشتغال ما کارگران فصلی دخانیات علی
اکنون کاری برای  ساله، هم۵۱خطر افتاده و باوجود سوابق 

هر سال اداره صنعت، معدن و تجارت . م دادن نداریمانجا
اما دو سال . داد امتیاز خرید توتون را به شرکت دخانیات می

است امتیاز خرید توتون را با محدود کردن شرکت دخانیات 

. داده است "کارا پارسیان"به یک شرکت پیمانکاری بنام 
هر کیلو توتون را از  "کارا پارسیان"شرکت پیمانکاری 

خرد این درحالیست که  هزار تومان می ۱۷کشاورز حدود 
هزار  ۵۷تعرفه خرید هر کیلو توتون به نرخ دولتی حدود 

ای  تومان است به همین دلیل کشاورزان توتون کار عالقه
برای فروش محصوالت خود به شرکت دخانیات ندارند و 
ادامه این روند منجر به بیکاری ما کارگران فصلی شده 

اکنون بعد از گذشت دو سال از زمان بیکاری آنها،  هم. است
هایشان  کارگران برای تامین معاش خود و خانواده

اند شغل جدید پیدا کنند و در این زمینه نیز  نتوانسته
هیچگونه رسیدگی از سوی مسئوالن شهرستانی صورت 

 .نگرفته است
 

و پیگیری کارگران کارخانه کاشی میبد 

 اه  مطالباتم 3به عدم پرداخت نسبت 

در : مهر ماه، کارگران کاشی میبد گفتند ۵۹روز پنجشنبه 
مان ناچار شدیم  پیگیری وضعیت کارخانه و مطالبات مزدی

مقابل فرمانداری شهرستان میبد دست به تجمع اعتراضی 
بزنیم تا با این روش صدای خود را به مسئوالن شهرستانی 

های تیر،  همطالبات مزدی ما مربوط به طلب ما. برسانیم
همچنین کارفرما . شود مرداد و شهریور سال جاری می

تمامی کارگران شاغل در این واحد تولیدی را از یک هفته 
هنوز مشخص نیست . پیش به مرخصی فرستاده است

مرخصی اجباری در حد یک هفته باقی بماند و ممکن است 
باتوجه به شرایطی که بر این کارخانه حاکم است، این 

کارگران با بیان اینکه خواهان . دار شود دامهوضعیت ا
بازگشایی کارخانه و دریافت معوقات مزدی خود هستند و 

های داخلی از مسئوالن  برای چندمین بار از تریبون رسانه
اند تا به مشکالت این واحد تولیدی و کارگرانش  خواسته

 .رسیدگی کنند
 

اعتصاب کارگران و کارکنان شهرداری 

به دلیل عدم پرداخت مسجد سلیمان 

 شان مطالبات
مهر ماه، رئیس شورای شهر مسجد  ۱۱روز چهارشنبه 

طی چند روز اخیر، کارگران و کارمندان : سلیمان گفت
ماه معوقه  ۷شهرداری مسجد سلیمان در اعتراض به 

مزدی، پرداخت نشدن حق بیمه و دیگر سنوات خود، دست 
 ۷دعاوی آنها، براساس . اند از کار کشیده و اعتصاب کرده

که با محاسبات ما،  ماه معوقه مزدی طلب دارند درحالی
ماه تمام شده تابستان  0شان دربرگیرنده همان  مطالبه

گفتنی . شود است و شامل مهر ماه که هنوز تمام نشده نمی
های استان، دستمزد این ماه را  است هیچ کدام از شهرداری

نزدیک به  شهرداری مسجد سلبمان. اند پرداخت نکرده
 ۵۱نفر نیرو دارد که از این میان کمتر از  ۱۷۱الی  ۱0۱

همه این پرسنل کارگر، کارمند، . درصد آنها رسمی هستند

    .دارای معوقات مزدی هستند... خدماتی، حراست و
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 !کارگر زندانی آزاد باید گردد

کارگر  2کارگر و مصدومیت  5جان باختن 

 در اثر ریزش دیوار بیمارستان کهریزک
سخنگوی سازمان امداد و نجات آبان ماه،  0روز یکشنبه  

 ۱صبح روز شنبه  ۵۱:0۱ساعت : هالل احمر تهران گفت
آبان ماه، در اثر ریزش دیوار در حال ساخت بیمارستان 

آباد کهریزک به علت ریزش باران و  خیریه در منطقه قاسم
های فونداسیون و فروریختن این  سست شدن دیواره

ها، تعدادی از کارگران که مشغول کار بودند، زیر آوار  دیواره
 کارگر جان خود را از ۱گرفتار می شوند که تا این لحظه 

کارگر دیگر مصدوم گشته و توسط اورژانس  ۱دست داده و 
رئیس حوزه . و هالل احمر به بیمارستان منتقل شده اند

در حال حاضر : قضایی بخش کهریزک دراین رابطه گفت
نفر از پیمانکاران بازداشت شده و وزارت بهداشت و سایر  ۱

های مرتبط در این حادثه مورد سئوال هستند و  ارگان

 .در حال انجام است تحقیقات
 

درصد شد و تعداد  72۲2نرخ بیکاری 

 هزار نفر افزایش یافت 231بیکاران 
آبان ماهِ خبرنگار اقتصادی  ۵0به گزارش روز یکشنبه 

ایران ،  آمارگزارش مرکزخبرگزاری تسنیم، طبق آخرین 
دهد  تر نشان می ساله و بیش ۵۱بررسی نرخ بیکاری افراد 

،درتابستان (شاغل و بیکار)فعال  درصد از جمعیت ۵۱۲۱که 
این میزان نسبت به فصل مشابه تابستان . اند بیکار بوده ۹۴
درصد افزایش یافته و جمعیت بیکار کشور  ۱۲۴، میزان ۹0
هزار نفر  0۱0میلیون و  0هزار نفر افزایش، به  ۱0۴با 

سال  ۱۹تا  ۵۱همچنین نرخ بیکاری جوانان . رسیده است
نرخ نسبت به فصل مشابه در سال  این. درصد  است ۱۷،۹
بر . درصد افزایش یافته است ۱۲۰( ۵0۹0تابستان)قبل 

رقمی شد، جمعیت  ۱استان  ۱اساس این آمار، نرخ بیکاری 
بررسی جزئیات ! میلیون نفر افرایش یافت 0۲0 به بیکاران

 ۵0۲۷دهد که استان کرمانشاه با  نرخ بیکاری نشان می
بر اساس این . است داشته درصد بیشترین نرخ بیکاری را

 ۵0۲۷های کرمانشاه با  آمار، در تابستان امسال، استان
درصد، کهگیلویه و بویراحمد با  ۵۱۲0درصد، خوزستان 

درصد و  ۵۱۲0درصد، سیستان و بلوچستان با  ۵۱۲۱
های دارای بیشترین  درصد در صدر استان ۵۱اصفهان با 

ای بعدی ه همچنین در رده. جمعیت بیکار قرار گرفتند
 ۵۷۲۵درصد، یزد با  ۵۷۲۰های آذربایجان غربی با  استان

درصد و البرز با  ۵0۲۹درصد، چهارمحال و بختیاری با 
درصد،  ۵۱۲۹استان لرستان با . درصد قرار دارند ۵0۲۰

درصد، کرمان با  ۵۱۲۱درصد، هرمزگان با  ۵۱۲0گیالن 
درصد نیز در رده های بعدی  ۵۱۲۵درصد و قم با  ۵۱۲۷

همچنین نرخ بیکاری . ای بیشترین بیکار قرار گرفته انددار
درصد ثبت شده است که نسبت به  ۵0۲0در پایتخت 

درصد رشد  ۱۲0درصد بود  ۵۱۲۴تابستان سال قبل که 
البته نرخ بیکاری استان مرکزی اگر چه دو . یافته است

درصد رسیده  ۹۲0درصدی به  0رقمی نشده، اما با افزایش 

 .است

شهرداری  راضی کارگرانتجمعات اعت

 صورت مشروط پایان یافت شوشتر به

مهر ماه، کارگران معترض  ۱۱عصر روز چهارشنبه 
به دنبال برپایی تجمعات روزهای : شهرداری شوشتر گفتند

مهر ماهِ کارگران  ۱۱و چهارشنبه  ۱۷، سه شنبه ۱0دوشنبه 
مجموعه شهرداری شوشتر، همزمان با سومین روز اعتراض 

یران شهری و نماینده کارگران مجموعه شهرداری شان، مد
شوشتر، برای رسیدگی به مشکالت صنفی کارگران 
معترض این واحد خدماتی تشکیل جلسه دادند و در نتیجه 
برپایی این جلسه، کارگران معترض به تجمع خود به 

تصمیم گرفته   در این جلسه . صورت مشروط خاتمه دادند
ان پیمانکاری شهرداری طی شد که همه کارگران و کارکن

روز آینده به قراردادی تبدیل وضعیت شوند و برای  ۵۱
تامین منابع مالی برای پرداخت مطالبات مزدی کارگران، 

های عمرانی کوچک و بزرگ متوقف و اولویت،  کلیه پروژه
بر اساس این . پرداخت مطالبات مزدی کارگران باشد

ی در شهرداری مهر ماه، کارگر ۵۹گزارش، روز پنجشنبه 
برخی از کارگرانی که تحت مسئولیت چند : شوشترگفته بود

  های مختلف شهرداری مشغول شرکت پیمانکاری در بخش
ماهِ نخست سال جاری را از  0به کار هستند، دستمزد 

: وی همچنین اظهارداشت. کارفرمای خود طلب دارند
پیمانکار با اعمال فشار روی نمایندگان صنفی کارگران 

حد موتوری در پی ایجاد فضایی است که با ترساندن وا
کارگران، مانع از پیگیری مطالبات کارگران از جانب 

رغم وعده ها و تعهد های کارفرما ب .نماینده کارگران باشد
و مدیران شهری مبنی بر پرداخت معوقات مزدی کارگران 

آبان ماه، کارگران  ۵۱روز شنبه شهرداری شوشتر اما 
ای که  طبق وعده: اطالع دادند کهتر شهرداری شوش

کارفرما به آنها در جریان اجتماعات اخیر داده بود، هنوز 
اخیرا همچنین . پولی به حساب کارگران واریز نشده است

میلیون تومان بابت یکی از  0۱۱شهرداری شوشتر حدود 

 .زیرگذرهای شهر هزینه کرده است
 

سالهِ ساختمانی  35جان باختن یک کارگر 

 ذهاب اثر ریزش دیوار در سرپل در
ساله در حین  0۱مهر ماه، یک کارگر  ۵۰روز چهارشنبه 

کاره در روستای  کار در اثر ریزش دیوار یک ساختمان نیمه
ذهاب و داالهوِ در کرمانشاه، به علت  پل ماهیت بین سرپل

سستی ساختمان و عدم رعایت موارد ایمنی، جان خود را از 
 .دست داد

اضی چغندرکاران شهرستان تجمعات اعتر

 برای کسب مطالباتشانشوش 

س انجمن صنفی کشاورزان یمهر ماه، رئ ۵۴روز سه شنبه 
طی روزهای اخیر، تعدادی از کشاورزان : شوش گفت

چغندرکار شهرستان شوش در اعتراض به تغییر و افت عیار 
چغندر قند تحویلی خود به کارخانه، بدون اطالع آنها و 

الباتشان از سوی کارخانه قند دزفول عدم پرداخت مط
ماه از  0با اینکه . ، دست به تجمعی اعتراضی زدند(شوش)

اولیه طلب %  0۱گذرد، هنوز  زمان برداشت محصول می
گزارش به نقل از . کشاورزان به آنها پرداخت نشده است

طبق قرارداد بین شرکت و کشاورزان، مقرر : وی می افزاید
روز بعد از برداشت  ۷۱چند مرحله، شده مطالبات آنها، طی 

ماه بعد از تحویل پرداخت  ۰و  0، ۷و مابقی آن، %   0۱
با این . شود که این البته مقبول جامعه کشاورزی نیست

حال، کشاورزان با توجه به ضرورت کشت چغندر و 
هایی که دارند، ناگزیر به پذیرش این قرارداد  محدودیت

دریافت صورت مالی خود اکنون که کشاورزان برای . شدند
اند، جدا از آنالیزی که قبال به آنها  به کارخانه مراجعه کرده

حساب جدیدی  تحویل داده شده بود، آنالیز و صورت
مغایرتی که به . دریافت نمودند که با اولی مغایرت دارد

این مساله اعتراض شدید کشاورزان . ضرر کشاورزان است

 .را به همراه داشت
 

تگان کشوری مقابل سازمان تجمع بازنشس

 برنامه و بودجه
مهر ماه، جمعی از بازنشستگان  ۱۷صبح روز سه شنبه 

. کشوری، مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند
های مختلف  حاضران در تجمع که بازنشستگان ارگان

شان به پایین بودن  دولتی هستند، اعتراض اصلی
با در دست داشتن آنها . ها نسبت به خط فقر است مستمری

های خود را به گوش  پالکاردهایی، تالش دارند خواسته
تعداد زیادی از حاضران در تجمع، . مسئوالن برسانند

یکی از معلمان حاضر در تجمع . معلمان بازنشسته بودند
ایم،  پولی به ستوه آمده از فقر و بی: امروز سه شنبه گفت

دریس و سال ت 0۱دستمزدی که به عنوان مستمری بعد 
روز از ماه  ۵۱کنیم،  جهاد در راه تعلیم و تربیت دریافت می

دهد، بقیه ماه را چطور باید سر کنیم؟  را هم کفاف نمی
های دیگر  همزمان با بازنشستگان تهرانی، در برخی استان

از جمله اصفهان نیز بازنشستگان کشوری و معلمان 

        .اند بازنشسته تجمع اعتراضی برگزار کرده
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 !دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن

اعتراض کارگران گروه ملی فوالد اهواز از 

 اوضاع معیشتی خود

مهر ماه، کارگران گروه ملی فوالد اهواز،  0۱روز دوشنبه 
ای به مشکالت معیشتی خود اشاره و خواستار  در اطالعیه

باز ": است در این اطالعیه آمده. رفع این مشکالت شدند
ه و ماه حقوق معوقه شدیم و کماکان وعد 0هم وارد 

کاش اقساط و جرائم . وعیدهای مسئوالن ادامه دارد
کاش تعویق، شامل . افتاد های ما هم به تعویق می وام

ها  کاهش بدهکاری. شد هزینه دارو و درمان نیز می
همچون حقوق ما که از یاد مسئوالن رفته از یاد کاسبان و 

های  ولی افسوس که تمام سنگ. رفت طلبکاران می
از مشکالت . ی لنگ کارگران استمشکالت از آن پا

شخصی که به مشکالتی عادی برای همه ما تبدیل شده 
است بگذریم، مشکالت تولید نیز اضافه شده و دیروز اگر 
 قصه فقط غصه نان بود امروز عالوه بر غصه نان، دل
نگرانی کمبود تجهیزات به گفته و تایید سرپرستان 

ای تولید این ه صدای غلطک. ها نیز اضافه شده است بخش
های ماست  شرکت، طنین حیات ما و  رزق و روزی خانواده

و اگر روزی سکوت بر این شرکت حکمفرما شد یقین 

 ."های ما خاموش خواهد شد بدانید یکی یکی چراغ خانه
 

تجمع کارگران معترض در محدوده 

 کارخانه کنتورسازی
مهر ماه، کارگران معترض شرکت  ۱0صبح روز دوشنبه 

در ادامه اعترضات خود تصمیم گرفتند : ازی گفتندکنتورس
شان اجتماع صنفی خود را از  برای رساندن صدای اعتراض

محل کارخانه در شهرک صنعتی البرز به مقابل ساختمان 
کارگران با بیان . استانداری در شهر قزوین انتقال دهند

توجهی مدیران کارخانه به پرداخت  اینکه در اعتراض به بی
خود، مسیر کارخانه تا ساختمان استانداری را  مطالبات

تا این لحظه از حرکت اعتراضی : اند، گفتند راهپیمایی کرده
 ۵۰۱بیش از . ایم ای نگرفته مان در مقابل استانداری نتیجه

کارگر کارخانه کنتورسازی با برپایی تجمع در محوطه این 
ماه حقوق معوقه و  ۵۴کم  کارخانه خواستار پرداخت دست

کارگران حاضر در تجمع . اند ایر مطالبات صنفی خود شدهس
طی دو سال گذشته در کارخانه کنتورسازی حدود : گفتند
کارگر مشغول کار بودند که این تعداد  ۷۱۱تا  0۱۱
کارگر تقلیل یافته و در واحد رسانور  ۵۰۱اکنون به  هم

کارگر کار  ۰۱که حدود ( المپ کم مصرف ایرانیان)

 .نون فعالیت متوقف شده استاک کردند هم می

آغاز دور جدید تجمعات اعتراضی 

 کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج
مهر ماه، در پی برآورده نشدن  ۱۱صبح روز یکشنبه 

 ۱۱۱مطالبات کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج، بالغ بر 
نفر از کارکنان و کارگران در خیابان اصلی روبروی 

معترضان پس از تجمع در این . بیمارستان تجمع کردند
محل، برای رساندن صدای اعتراضشان به گوش مسئوالن 
در راستای پیگیری مطالباتشان ، به سمت محل خانه ملت 

هفته : معترضین می گویند. استان البرز راهپیمایی کردند
هایی که از سوی مسئوالن برای  قبل با توجه به وعده

بود، تجمع یا تحصنی تعیین تکلیف بیمارستان داده شده 
گذارانی برای خرید  گفته بودند که سرمایه. برپا نکردیم

اند اما اتفاق مثبتی که نشانگر پیشرفت  بیمارستان پیدا شده
به نظر ما، این اقدامات و وعده وعیدها . امور باشد، نیفتاد

. ما از هیچ چیزی مطمئن نیستیم. صرفا اتالف وقت است
های استان  یاری شهرداریبه تازگی ریاست سازمان هم

البرز اعالم کرده که مجددا نیاز به یک هفته وقت برای 
از چند ماه پیش . مشخص کردن سرنوشت بیمارستان است

ای گرفته  های یک هفته تاکنون بارها این چنین مهلت
ها کی قرار  شده، اما متاسفانه معلوم نیست این یک هفته

وعده پرداخت است به اتمام برسد؟ معترضین در خصوص 
بخشی از دستمزد معوقه کارکنان بیمارستان که هفته قبل 

ماه حقوق کامل  0به جای پرداخت : داده شده بود، گفتند
متاسفانه ریاست . ماه پایه حقوق را دادند ۱به افراد، صرفا 

سازمان همیاری در اعالم مطالبات مزدی کارکنان تناقض 
کند، گاهی شش ماه،  زمانی آن را چهار ماه اعالم می. دارد

گفتنی است این . گیرد ای هم هشت ماه در نظر می و مرتبه
تر از مدیریت بیمارستان  مبالغ را هم به کسانی که پیش

شان رأیی صادر  شکایت کرده بودند و هنوز برای شکایت
این امر به جنگ روانی در بین پرسنل . نشده، ندادند

 .بیمارستان دامن زده است
 

طالبات مزدی کارگران ماه و نیم م 4

 کارخانه پارس میل لنگ پرداخت نشده
مهر ماه، کارگران شاغل در کارخانه پارس  ۱۱روز یکشنبه 

 ۵۷۱حدود : میل لنگ واقع در شهرستان تاکستان گفتند
کارگر در این واحد تولیدکننده قطعات خودرو مشغول کارند 
که نیمی از دستمزد اردیبهشت ماه خود به همراه حقوق 

های خرداد، تیر، مرداد و شهریور را دریافت  امل ماهک
جدا از معوقات مزدی، مدیریت کارخانه . اند نکرده
های مالی زیادی بابت تاخیر در پرداخت بیمه  بدهی

کارگران به تامین اجتماعی دارد و در حال حاضر حق بیمه 
های سال به تامین اجتماعی  کارگران در برخی از ماه

تقریبا از روز شنبه : گزارش می افزاید. پرداخت نشده است
شهریور ماه، فعالیت کارخانه بعد از چند هفته تعطیالت  ۵۱

های  تابستانی از سر گرفته شد و  کارگران به صورت شیفت
نیمی از کارگران یک . ای مشغول کار هستند یک هفته

ی  هفته کار و یک هفته در استراحت هستند و هفته

. کنند نیمی دیگر از کارگران پر میاستراحت شیفت اول را 
کارگر اخراجی که از ابتدای شهریور ماه با  ۷۱همچنین 

درصد از  ۴۱حدود : اند، اتمام قرارداد از کار بیکار شده
مطالباتشان از سوی کارفرما دریافت کرده اند در عین حال 

 .آنها به دنبال برقراری مقرری بیمه بیکاری خود هستند
 

شهرداری بندر عباس با کارگر  78اخراج 

 ادعای عدم نیاز
مهر ماه، یک عضو شورای اسالمی شهر  ۱0روز جمعه 

کارگر خدماتی و فضای سبز  ۵۰: بندرعباس گفت
شهرداری بندرعباس از دو هفته پیش به علت عدم نیاز از 

تدبیری و  کارگران اخراجی، در سایه بی. اند کار اخراج شده
اند که این افراد با  راج شدهاوج مشکالت اقتصادی از کار اخ

چندین ماه مزد معوقه دارای وضعیت مالی خوبی نیستند و 
به کارگران . گیرد متأسفانه هیچ حمایتی از آنها صورت نمی

ساله کار در شهرداری بندر  ۵۱تا  ۴اخراج شده با سابقه 
ست  این درحالی. عباس گفته شده، شما نیروی مازاد هستید

شهرداری بندرعباس مرتبا  که ظرف یک سال گذشته
در سالهای اخیر در . نیروی کار جدید استخدام کرده است

حق کارگران شهرداری بندرعباس اجحاف شده که به 
توان به پرداخت نکردن حق سنوات و  عنوان نمونه می

عیدی سالیانه و همچنین پرداخت نشدن حق بیمه درمان 

 .این کارگران اشاره کرد
 

دگان مقابل نشانان شا تجمع آتش

 استانداری در اعتراض به معوقات مزدی

نشانان  مهر ماه، جمعی از آتش ۱۰صبح روز شنبه 
شهرداری شادگان با حضور در مقابل استانداری خوزستان 

 .خواستار رسیدگی به وضعیت مطالبات مزدی خود شدند
به : نشان می افزاید گزارش به نقل از کارگران آتش 

فر از کارمندان و کارگران شاغل در ن0۱۱نمایندگی از حدود 
نشانی شادگان، این تجمع را برای رسیدگی به  آتش

تا این . ایم مطالبات مزدی محقق نشده خود، برگزار کرده
ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده،  ۹لحظه حدود 

هایی که از  در طول این چندماه به خاطر وعده. طلبکاریم
های معوقه  قوقطرف مدیران شهری مبنی بر پرداخت ح

بودیم، به کار خود در این مجموعه ادامه   خود دریافت کرده
ها از هیچ گونه حق و حقوق و مزایای  نشان آتش. دادیم

سختی کار خود برخوردار نیستند و در صورت اعتراض به 
وصول مطالبات صنفی خود، با اخراج یا تغییر پست مواجه 

  .شوند می
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 !هر جناح و دسته، نابود باید گرددجمهوری اسالمی، با 

فرط بیکاری دارنده مدال قهرمانی دو از 

 کند کولبری می
آبان ماه، طاها غفاری دونده  ۴به گزارش روز دوشنبه 

قهرمان مریوانی که دارنده دو مدال جهانی، یک مدال 
آسیایی و چندین مدال کشوری و استانی است، این روزها 

هایی از این  انتشار عکس .کند از فرط بیکاری کولبری می
اکنش فعاالن ورزشکار مدال آور درحین کولبری، و

های شغلی  نبود فرصت. است اجتماعی و مدنی را برانگیخته
بسیاری از جوانان مناطق مرزنشین را به کولبری وادار 

 .است کرده
 

ماه مطالبات مزدی کارگران معدن آق  74

 دربندِ سرخس پرداخت نشده است

مهر ماه، کارگران معدن آق  ۱۷بر اساس گزارش روز شنبه 
معدن زغال سنگ : خراسان رضوی گفتنددربندِ سرخس در 

ترین معدن زغال سنگ در  آق دربند بزرگترین و قدیمی
شمال شرق کشور است که در کنار روستایی به همین نام 

کیلومتری مشهد واقع است و  ۵۷۵در شهرستان سرخس و 
کنند  کارگری که در این معدن کار می ۵۵۱نزدیک به 

طلب انباشته . ارندماه بابت مزد معوقه طلبک ۵۷حدودا 
و  ۹0سال آخر های  کارگران معدن مربوط به دستمزد ماه

عالوه بر این پرداخت حق بیمه این . سال جاری است
مدیرعامل معدن زغال . کارگران نیز با مشکل روبرو است

سنگ آق دربند با تأیید عدم پرداخت حقوق کارگران این 
لید را کارگران باید میزان تو: واحد معدنی گفته است

افزایش دهند تا با افزایش درآمد بتوانیم مطالبات معوق 

 .شده کارگران را پرداخت کنیم

 

به بازنشستگان شرکت زمزم گرگان در 

 ازای سنواتشان نوشابه می دهند
مهر ماه، دبیر کانون بازنشستگان  ۱0روز دوشنبه 

شهرستان گرگان در استان گلستان درخصوص وضعیت 
تیم اقتصادی : کارگر گفت ۱۵۱الی  ۱۵۱کنونی شرکت با 

باتوجه به کاهش سرمایه . ریاست فعلی بنیاد ضعیف است
در گردش شرکت، مشکالتی نظیر معوقات مزدی برای 

عالوه، مدتی است وضع به  به. آید کارگران پیش می
جای  شوند به صورتی درآمده که کارگرانی که بازنشسته می

کنند تا در سطح  یسنواتشان، معادل آن نوشابه دریافت م
بسیاری از بازنشستگان این شرکت برای . شهر بفروشند

جای سنواتی که به آنها داده نشده،  کسب درآمد، به
شان را  مجبورند با ماشین در شهر دور بزنند تا نوشابه

عالوه تصمیم گرفته شده که مدیریت فروش  به. بفروشند
ب از این امر موج. شود منتقلها به مرکز  در شهرستان

ها شده  دست رفتن انگیزه و کاهش فروش در شهرستان
های غلط  گردش مالی شرکت پایین آمده و سیاست. است

شرکت . ریاست بنیاد، برای شرکت ایجاد مشکل کرده است
ای در  زمزم گرگان که زمانی بازار فروش بسیار گسترده

مازندران، گلستان، سمنان )های شمالی کشور  سطح استان
داشت صاحب یک شبکه ( خراسان شمالی و بخشی از

ماشین بود، اکنون بازارش  ۱۱بسیار قوی توزیع متشکل از 
... را به برندهای جدیدی از قبیل میراندا، کوکاکوال، پپسی و

 .باخته است
  

 درمانی  عدم تمدید دفترچه

 تپه کارگران هفت 
مهر ماه، یکی از کارگران  ۱۰بر اساس گزارش روز شنبه 

اداره تامین : جتمع نیشکر هفت تپه گفتکارخانه م
اجتماعی شعبه هفت تپه در استان خوزستان به دلیل 

های مالی کارفرمای مجتمع نیشکر هفت تپه به  بدهی
های درمانی بیش از  تامین اجتماعی، اخیرا از تمدید دفترچه

های درمانی خود اقدام  کارگر که برای تمدید دفترچه ۱۱۱۱
در حال حاضر مشکالت . ه استکنند، خودداری کرد می

های درمانی این تعداد  ای ناشی از عدم تمدید دفترچه بیمه
هایشان به مشکالت معیشتی آنان افزوده  کارگر و خانواده

به صورت مشخص عالوه بر بیمه، : وی افزود. شده است
هنوز کارفرما چندین ماه دستمزد کارگران این مجتمع را به 

وه بر این مشکالت ها پرداخت نکرده، عال آن
نفر ازکارگران قدیمی مجتمع نیشکر هنوز ۱۱۱بازنشستگی

 .ست به قوت خود باقی
 

روزه کارکنان  5خاتمه موقت اعتراض 

 سهام عدالت با وعده پیگیری مسئوالن
مقابل  به دنبال تجمع اعتراضی کارگران سهام عدالت

اعالم  مهر ماه، ۵۹شنبه  ساختمان وزارت اقتصاد روز پنج 
روز در واکنش به پرداخت  ۱طی کارگران معترض  که شد

ماه مزد معوقه و بالتکلیفی در وضعیت  ۷0نشدن بیش از 
شغلی خود مقابل ساختمان وزارت اقتصاد تجمع کرده 

صبح روز شنبه  ۹این تجمع اعتراضی حوالی ساعت . بودند
عصر روز چهارشنبه  ۵۷مهر ماه آغاز و حوالی ساعت  ۵۷
روز با وعده مسئوالن  شبانه ۱از گذشت  مهر ماه، بعد ۵۰

بر اساس این گزارش، کارگران . وزارت اقتصاد خاتمه یافت
به : شود، گفتند نفر برآورد می ۰۱معترض که شمار آنها تا 

نفر از کارگران و کارکنان سهام عدالت  ۵۱۱۱نیابت از 
برای پیگیری مطالبات صنفی خود به تهران سفر کرده 

رشنبه همزمان با پنجمین روز از اعتراض بودیم که روز چها
با اعتماد به وعده مسئوالن وزارتخانه اقتصاد و دارایی 

 .موقتا اعتراض صنفی خود را خاتمه دادیم

 

 31۱کارفرمایِ کارخانه تولی پرس با 

کارگرفعالیت خود را با افزایش قیمت 

 محصوالت آغاز کرد
لی پرس مهر ماه، کارگران کارخانه تو ۵۰روز چهارشنبه 

های خط تولید  ماه توقف، فعالیت ۱پس از حدود : گفتند
برای سومین روز به صورت آزمایشی با نرخ جدیدی از 
محصوالت آغاز شده و کارگران در این خط مشغول به کار 

فعالیت تولیدی : کارگران معترض می افزایند. هستند
مرداد ماه، موقتا متوقف  ۱۴کارخانه تولی پرس از روز شنبه 

نفر از کارگران این واحد صنعتی  0۴۱و در تمام این مدت، 
های اجباری از حضور در محل کار خود  با تمدید مرخصی

بعد از اعالم تعطیلی کارخانه تولی پرس و . منع شده بودند
بندی البرز از سوی کارفرما، کارگران برای مشخص  بسته

شدن وضعیت شغلی خود تقریبا هر روز در محوطه کارخانه 
در این گزارش به نقل از کارگران آمده . کردند تجمع می
دلیلی که کارفرما در آن زمان برای تعطیلی : است که

شد  کارخانه ذکر کرده بود، شامل کمبود مواد اولیه تولید می
. اما آنها در واقع به دنبال افزایش قیمت محصوالت بودند

آنها با موافقت مسئوالن استانی قرار است قیمت 
در حال . الت تولیدی شده این واحد را افزایش دهندمحصو

اند و  نفر از کارگران به کارخانه بازگشته 0۴۱حاضر حدود 
ماه مزد معوقه  ۷همکاران آنها در واحد بسته بندی البرز با 

 .هنوز وضعیت مشخصی ندارند
 

تظاهرات کارگران و دانشجویان در پاریس 

 و خشونت پلیس فرانسه علیه کارگران

اکتبر،  ۹روز سه شنبه   ،خبرگزاری هاگزارش خبرگزاری  به
با خواست بیداری  های کارگری فرانسه تظاهرات اتحادیه

هایی که اساس جامعه را  ها و محکوم کردن سیاست وجدان
. ، در پاریس برگزار شدهها دامن زد کرده و به نابرابری نابود

یده با مداخله پلیس این کشور به خشونت کشاین تظاهرات 
د که نتصایر منتشر شده از این تظاهرات نشان می ده. شد

آور و باتوم به تظاهرکنندگان حمله کرده  پلیس با گاز اشک
پلیس . خارج کند  است و تالش دارد آنها را از خیابان

بر اساس . همچنین چندین نفر از معترضین را بازداشت کرد
این گزارش؛ کنفدراسیون عمومی کار فرانسه و 

های نیروی کار، به همراه دو اتحادیه دانشجویی،  دیهاتحا
و « های ایدئولوژیک سیاست»در پاریس در اعتراض به 

  .اصالحات اقتصادی در این کشور دست به اعتصاب زدند
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 !بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر

برای آشنایی با دیدگاه ها و تحلیل 

های چریکهای فدائی خلق ایران از 

 :های زیردیدن کنید سایت
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

آن هم آسیبی که به مرگ وی بیانجامد، این را ما قتل غیر عمد 

می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب 

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

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

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 

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

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، 

ن، شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دارد، این و با وجود ای

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

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

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

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

مرگی طبیعی به نظر می آید چرا که در آن، تعرض به عمل 

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

 "حال در اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"فردریک انگلس )
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