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 :سرسخن

 تداوم اعتصاب کامیونداران
 با مقابله جهت  اسالمی جمهوری شکنجه دارو رژیم

 و 7931 ماه مهر اول از که  کامیونها رانندگان اعتصاب
 و کامیونداران طبیعی صنفی مطالبات به حصول برای

 ادامه (ماه مهر 71)امروز تا و شده شروع کامیون رانندگان

 قادر خوشبختانه اما شود می متوسل یترفند هر به  داشته
 .است نشده اعتصاب شکستن هم در به

 الریجانی صادق زبان از ابتدا در  حاکم دیکتاتوری 

 که کرد تهدید ماه مهر 3 در قضائیه قوه رئیس 
 خواهند مجازات اشد به ها جاده امنیت زنندگان برهم"

 هم بر عنوان به را اعتصابی رانندگان آنگاه ."رسید

 آنان و داد لقب "الطریق قطاع" ها، جاده امنیت ندگانزن

 و نظم در اخالل" ،"االرض فی افساد"  به متهم را
 وحشت و رعب فضای ایجاد با کرد تالش و نموده "امنیت

 دستگاه .نماید شان اعتصاب شکستن به مجبور را رانندگان
 "الطریق قطاع" با کوشد می اسالمی جمهوری قضائی

 مجازات برای را شرایط زحمتکش، دگانرانن دادن جلوه
 کند مهیا اعتصابی رانندگان اعدام حتی و سنگین های

  .است صنفی اعتراض یک کامیونداران اعتراض درحالیکه
 باره در اسالمی مجازات قانون 7۸1 ماده در
 الطریق قطاع و مسلح سارق" : که شده قید "الطریق قطاع"

 و رعب و بزند برهم را جاده یا مردم امنیت اسلحه با هرگاه
 نامیدن محارب با ."است محارب کند ایجاد وحشت

 به مبادرت آمیز مسالمت بطور که اعتصابی رانندگان
  محسنی محسنی غالمحسین به نوبت اند کرده اعتصاب

 تمام وقاحت با تا رسید  قضائیه قوه  اول معاون ای، اژه

 در "نگرا اخالل انتظار در سختی مجازات" که کند اعالم

 کل دادستان منتظری، جعفر محمد .باشد می ونقل حمل

 او  .ساخت آشکار را سخت مجازات معنای  کشور
 کرده تهدید اعدام حکم به را اعتصاب این شدگان بازداشت

 تنها که ای راننده دادن جلوه محارب برای تالش .است
 در زده اعتصاب به دست خود صنفی خواستهای برای

 جمهوری سردمداران بیشرمی و قساوت حد حالیکه

 2صفحه    دهد، می قرار همگان دید مقابل در را اسالمی
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 تجمع دوباره کارکنانمزدی و 

 بیمارستان خمینی کرج  

نفر از کارکنان  ۰1۲مهرماه، بیش از  7۱روز شنبه  
اشتن د بیمارستان امام خمینی کرج در هوای بارانی و با نگه

مُشما بر روی سرشان در اعتراض به عدم پرداخت معوقات 
شان و تعیین تکلیف نشدن وضعیت این  مزدی یازده ماهه

مرکز بزرگ و با قدمت درمانی، در خیابان اصلی مقابل 
پرسنل . بیمارستان، مجددا دست به تجمع اعتراضی زدند
د قرار بو: معترض بیمارستان در ارتباط با تجمع امروز گفتند

تجمع در مقابل خانه ملت استان البرز برگزار شود که با 
توجه به بارندگی، معترضان تجمع را درخیابان اصلی مقابل 

 . بیمارستان برگزار کردند
نایب رئیس شورای اسالمی کار بیمارستان فوق تخصصی 
امام خمینی کرج که نهادی دست ساز جمهوری اسالمی 

عتراضی پرسنل می باشد در ارتباط با این حرکت ا
اعتراضات در مواردی، مورد سوءاستفاده : بیمارستان گفت

ها و افرادی قرار گرفته که قصد آسیب زدن به چهره  شبکه
اند بنابراین، بهتر خواهد بود  نظام و کشور را داشته

تر به این ماجرا و  مسئوالن مربوطه، با ورود هرچه سریع
نه مناسبی حل مشکالت کارکنان و خود بیمارستان، زمی

تجمعات اعتراضی . برای پایان یافتن اعتراضات ایجاد کنند
پرسنل بیمارستان فوق تخصصی کرج نزدیک به یک هفته 

 ۸برای نمونه در تجمع روز یکشنبه  .است که ادامه دارد
مهرماه، پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج، نیروی 
. انتظامی برخورد تندی با معترضان به عمل آورد

کنندگان برای نشان دادن اعتراضاتشان، شعارهای  تجمع
استاندار کجایی، چرا در تجمع ": مختلفی سردادند ازجمله

مگر این شهر حاکم نداره، بیمارستان را از "، "آیی ما نمی
، "نیروی انتظامی، حمایت، حمایت"، "این وضع درآره

 . "جا جا همین نیروی انتظامی، تشکر تشکر، تا فردا همین"
 3بال برخورد تند ماموران انتظامی  صبح روز دوشنبه به دن

مهرماه، با دیگر پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج برای 
شان و وضعیت  پیگیری مطالبات مزدی یازده ماهه

بالتکلیف و رها شده بیمارستان، ابتدا با حضور در محوطه 
بیمارستان و سپس در خیابان اصلی روبروی ورودیِ 

یک . اند ع اعتراضی خود را برگزار کردهبیمارستان، تجم

مطالبات ما : پرسنل معترض در این باره اظهار داشت

پرداخت مطالبه مزدی کارکنان که به یازده ماه 

رسد و فعالیت مجدد بیمارستان و درآمدن آن  می

کارکنان بیمارستان امام . از حالت بالتکلیفی است

ود برای خمینی کرج خواستار حضور استاندار در بین خ

 .تعیین تکلیف وضعیت آنجامی باشند

 

 زندگینامه چريک فدائی خلق، 

 !یرفیق شهید حسین رکن 

 
در سوم دی  فدائی خلق، رفیق شهید حسین رکنیچریک 

پدرش  .در شهر بندرعباس متولد گشت 7993ماه سال 
یکی از زحمتکشان سخت کوشی بود که دکه ای در بازار 

فش و دمپائی پالستیکی می بندر عباس داشت و در آن ک
دوران دبیرستان را طی میکرد که  رفیق حسین  .فروخت

. فرا گرفت 1۵-11ای سالهای ه ایران را جنبشهای تود
همچون بسیاری از جوانان ایران  امری که باعث شد وی

و به هواداری از سازمان چریکهای  شودبه سیاست کشیده 
رفیق حسین، ، در شرایط پس از قیام. بپردازدفدائی خلق 

نه کرده در های سازشکارانه اپورتونیستهای رخ سیاست
سازمان را منطبق با تحلیل ها و پراتیک قبلی سازمان 

گیری مجدد  با شکل. ندانسته و به مخالفت با آنها برخاست
 ،چریکهای فدائی خلق ایران همراه با تعدادی از رفقا

ی خلق و گروهی ایجاد کرد و به هواداری از چریکهای فدائ
علیه سیاستهای سازشکارانه اپورتونیستهای رخنه کرده در 

رفیق حسین رکنی در تمام . سازمان به فعالیت پرداخت
خویش دمی از تالش جهت گسترش مبارزاتی طول حیات 

فعالیت چریکهای فدائی خلق و افشای اپورتونیستها 
پس از قیام در بندرعباس، همچون دیگر .  بازنایستاد

ران، طیف وسیعی به هواداری از سازمان شهرهای ای
برخاسته بودند و با اعالم موجودیت دوباره چریکهای فدائی 

در بندر به وجود آمدند که خلق، گروهها و محافل متعددی 
چرا که این . این تشکیالت اقذام نمودندهواداری از به 

سازمان همچنان خود را مدافع سنتها، ارزشها و تئوری 
با نام )رفیق حسین رکنی . می دانستوگذشته سازمان 
خود از تشکیل دهندگان یکی از همین ( تشکیالتی شاهرخ

 از جمله رفقائی بود که خیلـی زود برایگروهها بود و 

 3صفحه             ارتباط با چریکهای فدایی خلق ایران 
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!ژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمیمرگ بر ر

  

 1از صفحه       ...تداوم اعتصاب

 می عیان را حاکم دیکتاتوری خلقی ضد ماهیت از ای جلوه
 .کند

 آن به حکومت مقامات برخورد و کامیون رانندگان اعتصاب

 پیوستن هم به از وحشت در رژیم این که دهد می نشان
 ماه دی از که مردم گوناگون اقشار مبارزات و اعتراضات

 حرکت در اکنون هم و دارد ادامه وقفه بدون گذشته سال
 ،شده متجلی زحمتکش رانندگان مبارزاتی اتحاد و اعتراضی

 دلیل همین به .بیند نمی خود مقابل در سرکوب زج راهی
 اکنونت که سراسری اعتصاب این آغاز روز از که هست هم

 بیش و کشور استان 97 در حدودا

 است، داده رخ شهر ۰۵۲از

 و ضرب ضمن حاکم سرکوبگران
 به اعتصابی رانندگان شتم

 متوسل  گسترده های دستگیری
 گزارشات، برخی به بنا که اند شده

 تاکنون تعرض، این جریان در
 شده دستگیر نفر ۰1۲ به نزدیک

 .اند
 دستگیر که است این واقعیت
 و "االرض فی مفسد" نه شدگان،

 حدود بلکه ... و "الطریق قطاع" یا

 زحمتکش اعتصابی  راننده ۰1۲

 بقیه همچون که باشند می
 در هادستمزد بودن پایین به نسبت هاست ماه همکارانشان

 الستیک و یدکی قطعات قیمت آور سرسام افزایش شرایط

 و  سوخت توزیع و تقسیم و بار توزیع در نارسائی و

 فریادشان و اند معترض حکومتی های زورگویی همچنین
 قابل غیر شرایط این با مواجهه در .است نرسیده جائی به

 به دست  بار حمل از داری خود با رانندگان تحمل،
 به و شده شنیده صدایشان تا اند زده اعتصاب

 که حاکم دیکتاتوری اما .شود داده پاسخ خواستهایشان
 نیست زحمتکش رانندگان مطالبات به دادن پاسخ به قادر

 جدا  .است شده متوسل آنها دستگیری و شتم و ضرب به
 با مثالً .زنند می دست نیز دیگری ترفندهای به آنها این از

 که دهند می جلوه چنین ونگوناگ های حیله به توسل
 اتحاد در کوشند می طریق این به و یافته پایان اعتصاب

 وسیع پشتیبانی با که آنها حرکت وتداوم  کامیون رانندگان
 نمونه برای .کنند ایجاد اخالل روبروست عمومی افکار

 از استفاده و تطمیع و تهدید با اسالمی جمهوری
 چنین نمود تالش سمنان و خوزستان در دولتی کامیونهای

 البته که اند شکسته را اعتصاب کامیونداران که دهد جلوه

 با کامیون رانندگان هوشیاری با دولتی مقامات ترفند این
 .شد مواجه شکست
 است هفته دو از بیش که کامیون رانندگان دلیرانه اعتصاب

 جلوه روشنی به است یافته تداوم رژیم تهدیدات برغم

  جامعه زحمتکشان مقاومت و تراضاع روحیه از آشکاری
 رژیم و داران سرمایه که را کنونی بار فالکت شرایط علیه

 .گذارد می نمایش به اند، آفریده ما مردم برای حافظشان
 و دیکتاتوری تشدید شرایط در اجتماعی بزرگ حرکات این

 است آن بیانگر وقت حاکمین جنایتکارانه های سرکوبگری
 شرایط با آنها و رسیده مدیدگانست استخوان به کارد که

 خود معاش حداقل تهیه از حتی که اند مواجه باری فالکت
 گیری شدت چه واقعیات این همه .اند گشته محروم نیز
 مبارزات گسترش و تشدید چه و جامعه در فاقه و فقر

 تازه امواج ساز زمینه خود زحمتکشان، و کارگران کنونی
 همین درک اتفاقاً .شدبا می گرسنگان بزرگ شورش از ای

 را اسالمی جمهوری ددمنش سردمداران که است واقعیت
 و اعتصابی رانندگان اعدام به تهدید با تا انداخته تکاپو به

 به تا کند ایجاد اخالل اعتصابشان در آنها شتم و ضرب
 ها توده رشد به رو مبارزات مقابل در سدی خود خام خیال

 .کند ایجاد آنها همبستگی و

 طلبانه حق و آمیز مسالمت اعتصاب به تعرض ربهتج
 بزرگترین از یکی که ست بستری رانندگان سراسری

 این اگر .شود می متجلی آن در ما مردم مبارزاتی تجارب
 کننده سد عامل بزرگترین که است شده اثبات واقعیتی

 ضد رژیم علیه ها توده مبارزات شدن سراسری و رشد
 ضد سیستماتیک قهر و سرکوب اسالمی جمهوری خلقی

 سیستماتیک قهر همین اگر است، حاکم طبقه انقالبی
 جلوگیری عامل بزرگترین شکنجه و دار و زندان بر مبتنی

 انقالبی رهبری یک و مبارزاتی های تشکل گیری شکل از
 و محروم های توده که است واضح پس است، جامعه در

 های شتال تمام باید آگاه جوانان ویژه به و ما زحمتکش
 بکار مسیری در را خود مبارزاتی

 پایه و حکومت قلب که اندازند
 ماشین یعنی آن بقای اساسی

 برای و گیرد نشانه را سرکوبش
 که مسیری کند، تالش آن نابودی

 .یابد می معنا مسلحانه مبارزه با الزاما
 اعتصاب که است واقعیتی نیز این

 یکبار که کامیون رانندگان ارزشمند
 آحاد از بخشی مبارزاتی رتقد دیگر

 نمایش به را رنجدیده و زحمتکش
 چه هر اتحاد ضرورت و گذارده
 دشمن با مبارزه برای را آنان بیشتر
 قادر زمانی تنها کرده، نشان خاطر
 را خود مبارزاتی پتانسیل همه است

 ظهور منصه به اسالمی جمهوری سرنگونی مسیر در
 شده پشتیبانی میمرد مسلح نیروی یک سوی از که برساند

   .گردد حمایت و

 رژیم این نابودی بدون که  است داده نشان تجربه
 .بود نخواهد دسترس در آزادی بسوی راهی هیج سرکوبگر

 فقرات ستون نابودی گرو در نیز اسالمی جمهوری نابودی
 اطالعات و بسیج یعنی آنها زواید و سپاه و ارتش یعنی آن
 مبارزه طریق از جز که دباش می اش انتظامی نیروهای و

 متشکل خود حول را ها توده تدریج به که ای مسلحانه
 اصلی شکل مسلحانه مبارزه .باشد نمی پذیر امکان کند

 توده مبارزه گوناگون اشکال همه که است ایران در مبارزه
 خواهد رهنمون پیروزی سمت به خود حول در را ها

 .ساخت

 ست بستری رانندگان سراسری طلبانه حق و آمیز مسالمت اعتصاب به تعرض تجربه

 این اگر .شود می متجلی آن در ما مردم مبارزاتی تجارب بزرگترین از یکی که

 شدن سراسری و رشد کننده سد عامل بزرگترین که است شده اثبات واقعیتی

 سیستماتیک قهر و سرکوب اسالمی جمهوری خلقی ضد رژیم علیه اه توده مبارزات

 و دار و زندان بر مبتنی سیستماتیک قهر همین اگر است، حاکم طبقه انقالبی ضد

 رهبری یک و مبارزاتی های تشکل گیری شکل از جلوگیری عامل بزرگترین شکنجه

 به و ما شزحمتک و محروم های توده که است واضح پس است، جامعه در انقالبی

 که اندازند بکار مسیری در را خود مبارزاتی های تالش تمام باید آگاه جوانان ویژه

 برای و گیرد نشانه را سرکوبش ماشین یعنی آن بقای اساسی پایه و حکومت قلب

  .کند تالش آن نابودی

 

 !چهل زنِ سرپرست خانوار بیکار شدند ،به خاطر ناتوانی در پرداخت پولِ آب 

آوای ماندگاردروازه "ی آب و فاضالب سر وقتِ  ماموران اداره: ، گفت"آوای ماندگاردروازه غار"مهرماه، مدیر مرکز  3روز دوشنبه  
زنِ سرپرست خانوار و در  ۱۲ست که  این در حالی. قبض آب، آب این مجموعه را قطع کردندرفتند و به علت ناتوانی در پرداخت "غار

دبستانی و  کودکان این زنان نیز در همین مجموعه به پیش. اند های این انجمن مدنی مشغول به کار بوده معرض آسیب، در کارگاه
های حرفه آموزی این مرکز تعطیل  به دلیل قطع آب کارگاه: ویدگ وی در ارتباط با این اتفاق و پیامدهای آن می. روند مهدکودک می

سئوال اینجاست که مسئولیتِ هر گونه محرومیت از . هایشان رفتند ساله پیش دبستانی تعطیل شده و به خانه ۵های  شد، بچه
و (ازمان های مردم نهاد س)ها ی کیست؟ واقعیت این است که سمن های فوق برای بانوان و کودکانِ محروم محله، برعهده آموزش

های زرد و کاغذی از  های کالن دولتی که تشکل شوند و همواره از بودجه های مردمی اداره می نهادهای مدنیِ واقعی، صرفاً با کمک
هیم امید به خوا در این شرایط چطور می! های دولتی با نهادهای مدنی را ببینید نوع تعاملِ سازمان. کنند ، دوری می اند ها برده آن بهره

 !توسعه داشته باشیم؟
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!چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است

  

 

 اعتصاب و تجمع کارگرانِ احیا

 صنعتِ شرکت واگن پارس اراک

 

 

 

 
 

مهرماه، جمعی از  77صبح روز چهارشنبه 
کارگران واحدِ احیا صنعتِ شرکت واگن پارس 
اراک در اعتراض به پاسخ نگرفتن مطالبات 
شان، برای دومین روز دست به اعتصاب زدند 
. و مقابل استانداری در این شهر تجمع کردند

تجمع  علت: یکی از کارگران معترض گفت
کارگران این شرکت، اعتراض به نتایج 

ای است که در انتقال سهام این شرکت  مزایده
ی این  شرکتی که مزایده. انجام شده است

است، صالحیت اداره این  شرکت را برنده شده

 .شرکت و رفع مشکالت کارگران را ندارد

 

تجمع اعتراضی کارکنان سهام 

بار مقابل ساختمان  عدالت اين

 !قتصادوزارت ا

مهرماه، شماری از کارکنان  7۱صبح روز شنبه 
شاغل در دفاتر سهام عدالت که از محل کار 
خود ازسراسر کشور به تهران آمده بودند، در 
اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و 
معوقات مزدی خود، مقابل ساختمان وزارت 
اقتصاد و دارایی واقع در میدان امام تجمع 

بابت مطالبات : رض گفتندپرسنل معت. کردند
روز گذشته و نامشخص  ۱۰مان در  صنفی

های  مان بارها مقابل نهاد بودن وضعیت شغلی
مختلف دولتی در تهران و شهرستان تجمع 

ایم که آخرین تجمع در روزهای یکشنبه  کرده
مهرماه، مقابل  ۱یکم مهر تا چهارشنبه 
روز . سازی برپا شد ساختمان سازمان خصوصی

در ادامه : مهرماه، معترضین گفتند 71یکشنبه 
نفر از کارکنان و  1۲تجمع دیروز شنبه بیش از 

کارگران سهام عدالت، شنبه شب را مقابل 
ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی سپری کردند 
و صبح امروز یکشنبه با طلوع آفتاب به تجمع 

جمعی از نمایندگان . شان ادامه دادند اعتراضی
هام عدالت کشور برای کارکنان تعاونی س

دومین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت 
معترضان ابتدای . اقتصاد و دارایی تجمع کردند

روز مقابل ساختمان  ماه جاری نیز چهار شبانه
   .سازی دست به اعتراض زده بودند خصوصی

 1از صفحه       ...زندگی نامۀ چريک فدايی خلق، رفیق حسین

. بردعباس سازمان برقرار کرد و امکاناتی از کردستان تهیه کرد و به بندر سفر نمود و ارتباطاتی با و به کردستان دست به اقدام زد 
اقدام به مصادره ماشین  13ماه سال  فروردین ۰۲به تاریخ برهه یعنی گروه هواداری که رفیق رکنی در آن فعالیت میکرد، در این 

بار  فعالیتهادر ادامه همین . فع خلق مصادره نمودتومان موجودی آن را به ن هشتصد هزارحامل پول بانک صادرات بندرعباس نمود و 
موجودی ماشین حامل پول بانک صادرات بندرعباس توسط این گروه مصادره شد و رفقا مبلغ  13 ماه سال تیر اولدیگر در تاریخ 

در  . ح شدندکلیه افراد محافظ ماشین حامل پول خلع سالهمچنین در این عملیات . تومان موجودی آن را ضبط کردند 7۰۲۲۲۲۲
این زمان کوششهائی برای متحد کردن همه گروهها و محافل هوادار در بندرعباس آغاز گشته بود و رفیق رکنی نقش فعالـی در این 

بهمن متحد گشته و در کنار جنبش دانش  73سرانجام همه این گروهها و محافل در جنبش دانش آموزی . میان به عهده داشت
فعالیتهای گروهها و محافل هواداران و عملیات گروه هواداری که . نظامی سازمان داده شد-ی سیاسی بهمن، هسته ها 73آموزی 

داشت، جو سیاسی بندرعباس را به نفع چریکهای فدائی خلق کانالیزه نمود و با متشکل  و نقش فعال قبالً رفیق رکنی در آن شرکت
بلیغی و رزمی هواداران سازمان در بندرعباس به مراتب بیش از گذشته شدن این گروهها و از بین رفتن پراکندگی موجود، قدرت ت

و  13دی  7اولین نتیجه این تشکل یکپارچه گروههای هوادار، مصادره ماشین حامل پول نیروی دریائی بندرعباس در تاریخ . گشت
دو تن . خلع سال ح شدند  حامل پول در این عملیات افراد محافظ ماشین. تومان بود هشت میلیونضبط کامل موجودی آن به مبلغ 

متاسفانه در . از تکاوران محافظ ماشین پول به هالکت رسیدند و سه قبضه یوزی و دو قبضه کلت کمری به غنیمت گرفته شد
جریان این عملیات رفیق رکنی مورد اصابت گلوله ای قرار گرفت که به سینه اش اصابت نمود و شُش هایش را به شدت مجرو ح 

در طول سفر، از فرودگاه بندرعباس تا فرودگاه مهرآباد . فیق رکنی را پس از مداوای اولیه به سرعت به تهران منتقل نمودندر. نمود
تهران، رفیق علیرغم جراحت بسیار سختی که برداشته بود، کوچکترین نشانه ای از درد و ضعفهای ناشی از خونریزی زیاد، که 

رفیق رکنی زیر نظر بخش پزشکی سازمان در تهران مداوا خوشبختانه . از خود نشان ندادتوجه مزدوران رژیم شود، جلب موجب 
-رفیق رکنی خیلـی زود نقش برجسته خود را به عنوان یکی از فرماندهان هسته های سیاسی  بعد از بازگشت به بندر عباس. گشت

ر را زیر ضرب گرفته بود، فعاالنه در جهت سازماندهی که رژیم مزدور تشکیالت بند 79۵۲خرداد سال  9۲نظامی نشان داد و پس از 
ای، یک چریک فدائی خلق در مقابل انشعاب غیراصولـی  او بعنوان یک انقالبی حرفه. نظامی اقدام نمود-مجدد هسته های سیاسی
فدائی خلق برخاست و  به سازمان تحمیل کردند ایستاد و قاطعانه به دفاع از مواضع چریکهای ۵۲خرداد  9۲ای که منشعبین پس از 

با همه وجود کوشید تا علیرغم شرایطی که انشعاب به وجود آورده بود، ارتباطاتی را که در اثر ضربات پلیس قطع شده بود مجدداً 
رفیق ترتیب  بدین .نظامی را مجدداً افزایش دهد-برقرار سازد، امکانات پراکنده را جمع آوری کند و قدرت آتش هسته های سیاسی

هم استراتژی، هم  -مبارزه مسلحانه "نشان داد که با ایمان راسخ به تئوری انقالبی در این مقطع بحرانی و حساس  حسین

، قادر است که در هر شرایط دشواری، با غلبه بر مشکالت، در جهت " چریکهای فدائی خلق ایران"و سازمان انقالبی آن  "تاکتیک

رفیق رکنی در عملیات زیادی شرکت داشت که از برجسته ترین آنها میتوان از  .رداردگسترش هر چه بیشتر مبارزه مسلحانه گام ب
،که در این عملیات پاسدار  ۵۲خرداد  7۲مصادره ماشین حامل سالحهای سپاه پاسداران بندرعباس در تاریخ : عملیات زیر نام برد

عبدالصمد "اعدام انقالبی دو پاسدار منفور به نام  .که محافظ ماشین حامل سال ح بود، به هالکت رسید "ذاکری"منفوری به نام 
عبدالصمد شمشیری . در مقابل ساختمان اصلـی سپاه پاسداران بندرعباس ۵۲اردیبهشت  ۰۲در تاریخ  "محمد ثقایی"و  "شمشیری

کی از هواداران که ی"صنم قریشی"پاسدار منفوری بود که به دلیل سازماندهی باندهای سیاه در بندرعباس و به شهادت رساندن 
سازمان مجاهدین خلق طی اعالمیه ای در آن زمان جالب توجه است که . سازمان مجاهدین خلق ایران بود، به بدنامی شُهره بود

، عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران و عضو "یوسف دقت"اعدام انقالبی   .خواند "آنارشیستی"این اعدام انقالبی را عملـی 

  . ۵۲مرداد  ۰۰مهوری اسالمی و رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران بندرعباس در تاریخ شورای مرکزی حزب ج
در یک درگیری نابرابر خیابانی با پاسداران امپریالیسم در بندرعباس به  ۵۲آبان  ۰۸در تاریخ ( شاهرخ)سرانجام رفیق حسین رکنی 

و اراده آهنینش را در راه رهایی پرولتاریا و خلقهای سراسر ایران رفیق رکنی در طی این درگیری بار دیگر عزم استوار . شهادت رسید
یک سلول  ۵۲آبان  ۰1در تاریخ . جریان درگیری خیابانی رفیق رکنی خود گویای جسارت و شهامت رفیق است. به نمایش گذاشت

در نتیجه منطقه . رد حمله قرار دادندانتشاراتی در بندرعباس مورد شناسایی مزدوران رژیم قرار گرفت و پاسداران خانه مزبور را مو
و یکی دیگر از رفقا قرار داشت،  "افکن احمد پیل"صبح روز بعد رفیق رکنی که در همان منطقه با رفیق شهید . کامالً میلیتاریزه شد
د و شروع به رفقا چندان از هم فاصله نگرفته بودند که رفیق رکنی در حلقه محاصره پاسداران قرار میگیر. به سر قرار میرود

تیراندازی میکند که در نتیجه آن یک پاسدار به هالکت میرسد و دو مزدور دیگر زخمی میشوند ولـی متاسفانه رفیق رکنی مورد 
در همین زمان دو رفیق دیگر برای رهانیدن رفیق رکنی از حلقه محاصره خود را به . اصابت گلوله قرار میگیرد و به شهادت میرسد

افکن مورد اصابت گلوله پاسداران قرار گرفته و در حالیکه  رسانند و با پاسداران درگیر میشوند که رفیق احمد پیلمنطقه درگیری می

به  "درود بر رفیق اشرف دهقانی"، " زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی است"، "زنده باد خلق "شعار میداده 
گونه بود به این  .می شودی با مزدوران و با حمایت مردم به سالمت از منطقه درگیری دور رفیق سوم پس از درگیر. شهادت میرسد

به پیمانی که با خلق خویش بسته بود، تا آخرین لحظه وفادار ماند و با نثار خون خویش در جهت بارور ( شاهرخ)رفیق رکنی که 
 . تکردن درخت تناور انقالب ضد امپریالیستی خلقهای ایران گام برداش

 !یادش جاودان و راهش پر رهرو باد
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 !تشکلهای مستقل کارگری، حق کارگران است

داران به  بازداشت دهها نفر از کامیون

 !خاطر اعتصاب سراسری

دار و راننده  یران از بازداشت دهها کامیونمنابع خبری در ا
. که در روزهای اخیر اعتصاب کرده اند، خبر می دهند

دار معترض  کامیون ۰۲خبرگزاری ایسنا از بازداشت حدود 
در استان البرز و خبرآنالین از بازداشت همین تعداد در 

از سوی دیگر در استان . استان فارس خبر داده است 
خبرگزاری ایسنا روز . دستگیر شدند نفر ۰1قزوین حدود 

مهرماه، به نقل از رئیس کل دادگستری فارس  ۵جمعه 
با اقداماتی از  "سال ح سرد و گرم"نوشت که این افراد با 

ها و ضرب و شتم رانندگان، از  قبیل تخریب شیشه کامیون
تردد کامیونها جلوگیری کردند و مانع از خدمات رسانی از 

تن از بازداشت شدگان  91و علیه  طریق حمل و نقل شدند
را مطر ح  "قطاع الطریق"و  "افساد فی االرض"اتهام 

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قویدل . کرده است
نفر  1مهرماه، اعالم کرد که  ۸دادستان زرند، روز یکشنبه 

 "تحریک و تهدید"از کسانی که به گفته او رانندگان را 
ت که این هفت نفر متهم او گف. کردند، بازداشت شدند می

هستند با تحریک سایر رانندگان و تهدید رانندگان فعال 
ها  ها در جاده قصد تشدید و اختالل در عبور و مرور کامیون

همزمان، محسن . و محورهای این شهرستان را داشته اند
اژه ای، معاون اول رئیس قوه قضاییه، گفت که با افرادی 

ان اقدام به ایجاد خلل در که به گفته او با تحریک دشمن
بخش خدمات رسانی حمل و نقل و انتقال کاال میکنند، 

داران که از روز  دور جدید اعتصاب کامیون. شود برخورد می
یکشنبه اول مهر ماه، آغاز شده است در چند روز گذشته، 

رسانه های . در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت
مهرماه، فیلم  9 حکومتی از جمله فارس از روز سه شنبه

دارانی  هایی منتشر کردند که در آنها مدعی شدند کامیون
که در اعتصاب هستند، به کسانی که به اعتصاب بی توجه 
. هستند حمله کرده و حتی کامیون آنها را آتش زدند

ادعایی که توسط اعتصاب کنندگان رد شد و آن را 
 از روز. حکومت برای سرکوب اعتصاب نامیدند "توطئه"

مهرماه، موج بازداشت ها آغاز شد و حتی  ۱چهارشنبه 
اتهام این افراد اخالل : دادستان عمومی استان البرز گفت

در . در نظم از طریق درگیری، جنجال و سروصدا است
: اقدامی هماهنگ، رئیس کل دادگستری اصفهان نیز گفت

نفر که اقدام به تعرض، توقف و وارد آوردن آسیب به  79
های  ی حمل سوخت و بار در حال تردد در راهها کامیون

بازداشت ها . کردند، بازداشت شدند مواصالتی اصفهان می
داران در روز پنجشنبه نیز در  در حالی است که کامیون

شهرهای مختلف از جمله شهرکرد، یزد، ارومیه، از گرفتن 
معترضان به گرانی الستیک و پایین . بار خودداری کردند

داران نخستین بار در  کامیون. عتراض دارندبودن دستمزد ا
روز سه شنبه اول خرداد ماه جاری، به مدت دو هفته با 

ها و کمک  هدف کاهش نرخ کمیسیون، افزایش کرایه
ای  دولتی پرداخت حق بیمه، اعتصابات سراسری و گسترده

همچنین اعتصاب دور دوم کامیون داران در . را آغاز کردند
الت کشاورزی همچون گوجه باال رفتن قیمت محصو

.فرنگی و سیب زمینی در روزهای اخیر تاثیرداشته است

  

 

تجمع کارگران آبفای خوزستان مقابل 

 !ساختمان اداره کل استان

مهرماه، کارگران شبکه آب و فضالب 7۱صبح روز شنبه 
ای خطاب  که پارچه نوشته روستایی استان خوزستان درحالی

ان همراه داشتند، در به مدیرعامل آب و فاضالب است
ماه حقوق و عیدی و 7۰تا  1اعتراض به پرداخت نشدن 

پاداش سنوات خود، مقابل ساختمان اداره کل آب و 

  .فاضالب روستایی تجمع کردند

مطالبات صدها نفر از کارگران : کارگران معترض گفتند
شبکه آب و فاضالب روستایی استان خوزستان چند ماه 

بارها خواستار پرداخت این  است پرداخت نشده و ما
تاکنون به مشکل ما رسیدگی نشده و در . ایم مطالبات شده

. مان مانده است های اخیر دریافت منظم حقوق به دل سال
 7۲۲حدود یک میلیون و : یکی از کارگران معترض گفت

ماه گذشته پولی  1گیریم اما در  هزار تومان حقوق می
ان با دستفروشی و م ایم و امرار معاش دریافت نکرده

گذرد که با وضعیت فعلی اقتصاد کشور  مسافرکشی می
های  شرکت. دهد مان را نمی گیدمان کفاف زن درآمد فعلی

کاری برای کارگران رد  پیمانکاری یک ساعت اضافه
آنها   کنند و برای امضای قرارداد نیز برگه سفید جلوی نمی
ناچاری  بدون شک قبول چنین شرایطی از روی. گذارند می

 .است و کماکان شرمنده زن و فرزندان خود هستیم
 

صدها نفر از بازنشستگان فرهنگی در مقابل 

 !سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند

شهریورماه، چند صد نفر از  ۰۲صبح روز سه شنبه 
بازنشستگان فرهنگی در ادامه عدم تحقق مطالبات خود، 

اعتراضی برگزار در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمعی 
همزمان با این تجمع، در یزد و مشهد نیز . اند کرده

این . تجمعاتی از سوی بازنشستگان فرهنگی برگزار شد
اولین بار نیست که بازنشستگان فرهنگی دست به تجمع 

آنها با در دست داشتن پالکاردهایی تالش . زنند می
به . کنند مطالبات خود را به گوش مسئوالن برسانند می

تر از خط فقر  های آنها بسیار پایین گفته آنها؛ مستمری
. شان نچرخد است و این امر موجب شده امورات زندگی

شود کیفیت  ای که به آنها ارائه می بعالوه، خدمات درمانی

 .شان نیز نامناسب است نازلی دارد و بیمه تکمیلی
 

 داران مطالبات کامیونادعای پیگیری 

باس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مهرماه، ع 7۱روز شنبه 

 –در حاشیه اتصال بزرگترین تونل کشور در آزاد راه تهران 
شمال در بخشی از صحبت هایش بدون اعالم آمار دقیق 

وزارت : دستگیری رانندگان معترض، تنها اشاره وار گفت
داران در  راه و شهرسازی با توجه به نقش کامیون

نیازهای آنان است، های مختلف پیگیر مطالبات و  بخش
داران به طور حتم  مسایل و مطالبات مربوط به کامیون

 .شود پیگیری می
 

عدم به کارگران  شهرداری شادگان 

 شان معترضندپرداخت معوقات مزدی 

: مهرماه، یکی از کارگران شهرداری گفت 71روز یکشنبه 
ماه  ۸کارگران شهرداری شادگان به دلیل عدم پرداخت 

ده خود، جلو درب ورودی شهرداری این حقوق عقب افتا
کارگران : در این گزارش آمده که. شهر تجمع کردند

معترض درب ورودی شهرداری را بسته و از ورود کارمندانِ 

 .شهرداری جلوگیری کردند
 

حق بیمه کارگران کارخانه عدم پرداخت 

 فوالد قزوين و آرمان شفق

از کارگران مهرماه، تعدادی  7۱بر اساس گزارش روز شنبه 
از اواسط خرداد ماه : دو کارخانه آرمان شفق و فوالد گفتند

سال جاری، فعالیت تولید آنها متوقف شده و به دلیل متعهد 
نبودن پیمانکار بخش خصوصی به تعهداتش، مدیریت این 
مجموعه به اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری 

نقل از گزارش به . شهرستان تاکستان واگذار شده است
نفر از کارگران  9۲۲کم  حق بیمه دست: کارگران می افزاید

ها کسر شده اما به حساب  این دو کارخانه از حقوق آن
سازمان تامین اجتماعی تاکستان واریز نشده است و از آن 
موقع تاکنون تالش کارگران برای وصول این طلب 

اضر در حال ح. نتیجه باقی مانده است ای از کارفرما بی بیمه
های بیمه درمانی بیشتر کارگران این دو واحد  دفترچه

این کارگران با درخواست از اداره . صنعتی فاقد اعتبار است
تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری شهرستان تاکستان 

: ای آنها توجه کنند، افزودند برای اینکه به مطالبات بیمه
اخت صاحب کارخانه ماهانه از دستمزد کارگران بابت پرد

کرد ولی در عین حال حق بیمه کارگران  حق بیمه کسر می

 .پرداخت را نمی
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 !زنده باد کمونیسم!     پیروز باد انقالب

درصد روستاهای خراسان جنوبی به  5۵

 !دلیل خشکسالی خالی از سکنه شده است

نرخ بیکاری : دبیر نهاد رژیم ساز خانه کارگر دربیرجند گفت
های  دولت در سال. درصد است۰۲در بیرجند نزدیک به 

های  از منابع بانکی را به سمت بنگاه گذشته حجم زیادی
زودبازده هدایت کرده بلکه بتواند از فشار بیکاران بکاهد اما 
  تالش دولت تأثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشته

رود را دارا  در زمینه صنعتی، رشدی که انتظار می. است
های موجود در شهرک صنعتی رو  نیستیم و بیشتر کارخانه

ها با تقاضای مردم  عرضه آن. هستند به ورشکستگی
. تناسبی ندارد و همگی در تالش برای تعدیل نیرو هستند

مشکل دیگر، وجود کارهای خدماتی و نبود مشاغل ثابت 
یکسری از افراد نیروهای خدماتی . با امنیت شغلی باالست

ها از دیپلم به پایین است که  هستند که معموال مدرک آن
. کنند د و دستمزد مکفی دریافت نمیان عموما فاقد مهارت

کارفرمایان . اغلب این کارگران از بیمه هم محروم هستند
های زیر زمینی از کارگران زن بیشتر از مردان  در کارگاه

ی قوت جسمانی  کنند چرا که به زنان با بهانه استفاده می
دهند یعنی یک زن  تری می کمتر از مردان، دستمزد پایین

کار یکسان با مردان حقوق و مزایای کارگر با وجود 
کند و از طرفی به دلیل جبری که  کمتری دریافت می

جامعه بر او تحمیل کرده، مجبور است تحت هر شرایطی 
. برای تامین معاش خانواده در هر محیطی کار کند

دلیل کمبود آب دچار مشکل شده  هم به  کشاورزی استان
نوبی یک هزار و آبادی خراسان ج 1۵9هزار و  9از . است
سالی و بحران آب خالی از سکنه  آبادی در اثر خشک ۵۸۲
آبی، بالغ  در سال زراعی گذشته، خشکسالی و بی. است  شده
میلیارد تومان به مزارع کشاورزی استان خسارت زده  91بر 

شهرستان خوسف و شهرستان فردوس به ترتیب . است
 بیشترین حجم خسارت خشکسالی را به خود اختصاص

 .اند داده

  

 

ساله در حین  24جان باختن يک کارگر 

 کار در کارخانه ذوب آهن کوار

شهریورماه، فرمانده انتظامی شهرستان کوار  7۵روز جمعه  
ساله در کارخانه ذوب آهن این  ۰۱یک کارگر جوان : گفت

شهرستان، در ارتفاع مشغول به کار بوده، که به دلیل 
جان خود را از دست داده نامعلوم به پایین سقوط کرده و 

 .است

کارگران اخراجی کارخانه پارس میل لنگ 

 دستمزددريافت و معضل تاکستان 
به دنبال تجمع اعتراضی کارکران کارخانه پارس میل لنگ 

شهریورماه، یکی از کارگران  73تاکستان روز دوشنبه 
شهریور ماه،  7۸از صبح روز یکشنبه : معترض گفت

هانه کمبود منابع مالی از ورود حدود مدیران کارخانه به ب
ماه  ۱کم  نفر از همکارانمان به محل کارشان با دست ۱۲

در همین رابطه صبح . کنند معوقات مزدی خودداری می
امروز دوشنبه، گروهی از کارگران در اعتراض به اخراج 

وی . همکارانشان در محوطه مقابل کارخانه تجمع کردند
کارگر دارد  7۸۰ارخانه حدود درمجموع این ک: می افزاید

اند، کارفرمای بخش  که عالوه بر آنکه فاقد امنیت شغلی
توجهی  خصوصی کارخانه به پرداخت مطالبات آنان بی

کارگر این واحد صنعتی که از ابتدای شهریور  ۱۲. کند می
اند، بابت پرداخت  ماه با اتمام قرارداد از کار بیکار شده

طالبات مزدی خود همچنان نشدن معوقات مزدی و سایر م
سال  ۰۲تا  71در حال حاضر بیشتر آنها حدود . معترضند

سابقه کار دارند و این نگرانی در آنها وجود دارد که در 
صورت پیدا نکردن شغل جدید با  استمرار روند بیکاری آنها 

همچنین صبح روز . امکان بازنشستگی آنها به تاخیر بیفتد
کارگران بیکار شده، برای شهریور ماه،  ۰7چهارشنبه 

و دریافت مطالبات معوقه خود در   پیگیری وضعیت شغلی
درتجمع . مقابل ورودی این واحد تولیدی تجمع کردند

شهریور ماه، شماری از کارگران اخراج  ۰۱صبح روز شنبه 
های صنفی خود  پاسخ ماندن خواسته شدهِ نسبت به بی

مسئوالن  در جریان این تجمع،. دست به اعتراض زدند
پارس میل لنگ بار دیگر با حضور در جمع معترضان به 

های آنها رسیدگی خواهند  آنها وعده دادند که به خواسته

 .کرد
 

تجمع کارگران شرکت تعاونی وفای سپهرِ 

بم در اعتراض به معوقات مزدی و 

 بالتکلیفی شغلی

مهرماه، گروهی از کارگران شرکت  9شنبه  صبح روز سه
سپهر وابسته به موسسه خیریه سپهر بم، در تعاونی وفای 

اعتراض به بالتکلیفی وضعیت شغلی در نتیجه متوقف 
شدن فعالیت تولیدی محل کار خود و معوقات مزدی، 

یکی از . مقابل دفتر مدیریت شرکت دست به تجمع زدند
تقریبا از : باره گفت کارگران معترض حاضر در تجمع در این

شرکت تعاونی وفای سپهر با ماه قبل فعالیت تولیدی  9
کارگر به سبب افزایش مشکالت مالی موقتا  ۸۲حدود 

ماه مزد  9متوقف شده است و من و سایر همکارانم با 
مسئوالن دولتی . معوقه، کاری برای انجام دادن نداریم

نباید نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی کارگران بیکار و 
مانی و روحی بالتکلیف این کارخانه که دارای شرایط جس

ای برای تغییر  تفاوت باشند و اگر برنامه خوبی نیستند، بی

 .تر آن را اجرا کنند وضعیت آنان دارند، باید سریع
 

عسلويه در  21و  2۵تجمع کارگران فاز 

 اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی

شهریورماه، کارگرانِ  71به گزارشی به تاریخ شنبه  
پارس جنوبی که در  ۰7و  ۰۲ پیمانکاری شاغل در فازهای

ماه معوقات  1تا  ۰عسلویه مشغول به کار هستند، بین 
این کارگران که بارها برای . مزدی پرداخت نشده دارند

های پیمانکاری  دریافت مطالبات خود به دفاتر شرکت
اند، در روزهای گذشته دست به یک تجمع  مراجعه کرده

در گذشته نیز : گوید یکی از کارگران می. اعتراضی زدند
شد  ها تاخیر پرداخت می دستمزد و مزایای ما گاهی با ماه

ولی حاال اوضاع فرق کرده است، همه چیز به شدت گران 
های ما که در شهرهای دور و نزدیک چشم  شده و خانواده

 .دان های روزانه درمانده در هزینه انتظار دستمزدمان هستند،
 

اری تجمع کارگران سازمان عمران شهرد 

 آبادان در اعتراض به معوقات مزدی

شهریورماه، یکی از کارگران معترض  ۰1صبح روز یکشنبه 
کارگر  ۸۲بیش از : سازمان عمران شهرداری آبادان گفت

شاغل در سازمان عمران شهرداری آبادان هستیم که 
کارگران معترض با ساختن . ایم ماه مزد نگرفته 9کم  دست

ازمان، شدت اعتراض خود را خاکریز مقابل ورودی این س
روز شنبه : وی همچنین افزود. به مسئوالن اعالم کردند

شهریور ماه نیز، شماری از همکارانشان در سازمان  ۰۱
آتش نشانی و فضای سبز شهرداری آبادان در اعتراض به 
بالتکلیفی در دریافت مطالبات مزدی، در مقابل دفتر معاون 

 .ه بودندشهرداری دست به اعتراض صنفی زد
 

کارگر به دلیل استشاق گاز  11مسمومیت 

 !منواکسیدکربن در گیالن

مهرماه، سخنگوی سازمان اورژانس کشور  7۱روز شنبه 
مهرماه، گزارشی مبنی بر  79شب جمعه :  اعالم کرد که

کارگر به دلیل استشاق گاز منواکسید کربن  77مسمومیت 
به سامانه ای در شهر سنگر استان گیالن  خانه در تصفیه

این استان اعالم شد و پس از آن عوامل اورژانس  771
های  هفت تیم فوریت. برای رسیدگی به محل اعزام شدند

نفر از کارگرانی  77پزشکی استان پس از اعزام به وضعیت 
خانه دچار مسمومیت شده بودند، رسیدگی  که در این تصفیه

به  کردند و این افراد را جهت اقدامات درمانی بیشتر

          .های رازی و رسول اکرم منتقل کردند بیمارستان
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 !که تنها راه رسیدن به آزادی ستزنده باد مبارزه مسلحانه 

جان باختن يک کارگرِ کارخانه خوراک 

 ندام در حین کار حومه بندر ترکم

مهرماه، روابط عمومی آتش نشانی  71روز یکشنبه 
مهرماه،  7۱عصر روز شنبه : بندرترکمن اطالع داد که

هرک های خوراک دامِ ش کارگری در یکی از کارخانه
صنعتی پنج پیکر در حومه شهرستان ترکمن، درحالیکه در 
سطحی باالتر مشغول ریختن خوراک دام به داخل قیف 
بود، به ناگهان به داخل قیف سقوط کرده و به علت فرو 
رفتن در حجمی از مواد،به علت خفگی جان خود را از 

.دست داد

  

 

شیر در محوطه  تجمع کارگران سد چم

 به معوقات مزدیکارگاه در اعتراض 

شیر  شهریورماه، کارگران سد چم 73روز دوشنبه  
گچساران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و حقوق 
خود، مقابل محوطه کارگاه محل کار خود تجمع کرده و 

یکی از کارگران . خواستار رسیدگی به مشکالت شان شدند
توجهی  دلیل اعتراض ما بی: معترض حاضر در تجمع گفت

تا این لحظه . والن به پرداخت مطالباتمان استمسئ
ماه مطالبات 7۲شیر گچساران حدود  کارگران پروژه سد چم

مزدی پرداخت نشده طلبکارند که این مسئله باعث شده تا 
این افراد دچار مشکالت معیشتی ناشی از عدم دریافت 

 .حقوق شوند

 

کارگران سهامدارِ جزء ايران اعتراض 

 پوپلین رشت

کارگر بازنشستهِ سهامدار  ۰۲۲شهریور ماه،  ۰1شنبه روز یک
کارخانه ایران پوپلین رشت برای چندمین بار با تجمع 
مقابل این واحد صنعتی خواستار روشن شدن وضعیت 

معترضین علت برگزاری این تجمع را . سهام خود شدند
اعتراض به عملکرد سهامداران عمده کارخانه عنوان کردند 

به کارگران واگذار شده،  ۵1ی که از سال از سهام: و گفتند
ها پرداخت نشده است و سهامدار عمده  هیچ سودی به آن

در خصوص گزارش ساالنه و توزیع سود سهام شفاف عمل 
در حال حاضر سهامداران این کارخانه، شرکت . کند نمی

گذاری بانک  گذاری بانک ملی و مدیریت سرمایه سرمایه
انک ملت و صادرات و سایر گذاری ب ملی، شرکت سرمایه

 .افراد با تعدادی سهام جزء هستند

کارگران شهر الوند به وضعیت اقتصادی و 

 ها  اعتراض کردند تعطیلی کارخانه

شهریورماه، کارگران شاغل و بیکار شدهِ  ۰3روز پنجشنبه 
های مستقر در شهر صنعتی البرز و الوند قزوین  از  کارخانه

شهر استفاده کرده و با در دست مراسم روز عاشوا در این 
هایی به وضعیت اقتصادی و  داشتن دستنوشته

ها اعتراض کردند و  های جامعه و تعطیلی کارخانه نابسامانی
از فرماندار الوند درخواست رسیدگی به این وضعیت را 

چند سالی است صنایع : در این گزارش آمده است .نمودند
ای از کشور  شهکشور دچار بحران شده و هر روز در گو

شاهد ورشکستگی، تعطیلی و خروج واحدهای صنعتی و 
درنتیجه اعتصابات و اعتراضات کارگری و گسترش بیکاری 

استان قزوین نیز چند سالی است که شاهد . هستیم
ورشکستگی و خروج از گردونه تولید  یکسری کارخانجات 
و در نتیجه بیکاری کارگران برخی واحدهای تولیدی می 

جدا از کارخانه : به گفته برخی منابع مطلع در قزوین .باشد
های تعطیل شده تعداد زیادی از واحدهای تولیدی بزرگ 
در این استان در آستانه تعطیلی قرار دارند که درصورت 

نشین  تعطیلی این واحدها، تعداد زیادی کارگر بیکار و خانه

 .شوند می

 

چهارمین روز تجمعات اعتراض کارکنان و 

 ران سهام عدالتکارگ

مهرماه، یکی از کارکنان دفاتر سهام  ۱روز چهارشنبه  
حدود :  عدالت در تشریح وضعیت خود و همکارانش گفت

نفر از کارکنان و کارگران دفاتر سهام عدالت به  ۸۲
نفری از روز یکشنبه یکم  71۲۲نمایندگی از جمعیت 

مهرماه، در اعتراض به  مشخص نبودن وضعیت شغلی و 
ماه گذشته به تهران سفر  ۱۰فت نکردن حقوق طی دریا

روزی اما  همانند روزهای گذشته به صورت شبانه. ایم کرده
سازی  آرام در مقابل در ورودی ساختمان سازمان خصوصی

های داده شده در  و منتظر عملی شدن وعده  جمع شده
خصوص مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه و 

تا این لحظه از جانب مسئوالن . تامین امنیت خود هستیم
سازی و دفتر امور سهام عدالت پاسخ  سازمان خصوصی

در . های کارگران داده نشده است مشخصی به این خواسته
شرایطی که به نان شب خود بیش از هر زمان دیگری 
محتاجیم از مسئوالن توقع داریم به تعهدات قانونی خود در 

 .ام عدالت عمل کندقبال کارگران و کارکنان دفاتر سه

 

بندی  تجمع کارگران تولی پرس و بسته

 !البرز در اعتراض به معوقات مزدی

مهرماه، کارگران شاغل در کارخانه 7۲روز سه شنبه 
مهرماه،  1به دستور کارفرما از روز شنبه : پرس گفتند تولی

سال سابقه کار، از  73تا  71نفر از همکارانمان با بین  ۵
کارفرما به دلیل عدم . اند ان منع شدهحضور در محل کارش

نیاز، این کارگران را بیکار کرده است اما در واقع ممنوعیت 
نفر به محل کار پس از آن اتفاق افتاد که آنها   ۵حضور این 
های گذشته پیگیر مطالبات مزدی خود و  طی هفته

 ۱1۲. مشکالت به وجود آمده در محل کار خود بودند
بندی البرز  نه های تولی پرس و بستهکارگر شاغل در کارخا

که از طریق یک کارفرمای مشترک در شهرک صنعتی 
 9تا  ۰البرز قزوین اداره میشود، طی چند ماه گذشته جدا از 

ماه حقوق معوقه، به دلیل تامین نشدن مواد اولیه، کاری 
به همین دلیل کارگران این . برای انجام دادن ندارند

توجهی مسئوالن کارخانه برای  بی ها که با ادامه کارخانه
ی  اند، به نشانه اعتراض در محوطه ادامه تولید مواجه شده

تجمع : گزارش می افزاید. کارگاه دست به تجمع زدند
مهرماه در شرایطی برگزار می گردد که،  1امروز شنبه 

 ۰شهریورماه تا عصر روز دوشنبه  97معترضان از روز شنبه 
وقات مزدی و مشکالتی که در مهرماه، در واکنش به مع

اند،  های مکررِ محل کار خود به آن دچار شده نتیجه تعطیلی
 9مهرماه، بعد ازگذشت  ۰روز دوشنبه . تجمع کرده بودند

روز مدیریت کارخانه در جمع معترضان حاضر شد و با 
گوش دادن به سخنان و مشکالت آنان، وعده پیگیری 

داده بود که با این وعده  مطالبات آنها را تا چند روز آینده
 .تجمع اعتراضیِ کارگران موقتأ خاتمه یافته بود

 

دهندگان نهضت  تجمع آموزش

 سوادآموزی مقابل آموزش و پرورش

دهندگان  مهرماه، گروهی از آموزش ۰صبح روز دوشنبه  
نهضت سوادآموزی برای چندمین بار به تهران آمدند و 

خواستار اجرای  معترضان. تجمع اعتراضی برگزار کردند
. قانون جذب مصوب مجلس شورای اسالمی هستند

از تبعیض و سردرگمی و بالتکلیفی : معترضین می گویند
وزارت آموزش و پرورش به هیچ وجه . ایم به ستوه آمده

سامان کند و به استخدام ما  حاضر نیست وضعیت ما را به
آنکه در مصوبه سوم شهریور ماه سال  به رغم . تن بدهد

کارگیری  ، مجلس به صراحت از آزمون داخلی و به31
دهندگان نهضت سوادآموزی نام برده است اما  آموزش

                      .شود همچنان قانون اجرا نمی
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 !کارگر زندانی آزاد باید گردد

کولبر در اثر  6مصدومیت و جان باختن 

 !حوادث در کردستانساير انفجار مین و 

کولبر مریوانی بر اثر  ۰مهرماه،  9بامداد روز سه شنبه 
انفجار مین در منطقه مرزی دره وران انجیران استان 
کردستان جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مصدوم 

کولبر مصدوم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان . شد
 1بر اساس گزارش روز شنبه . شهرستان مریوان منتقل شد

ولبر در مرزهای ک ۰مهر ماه نیز، در پی حوادث غیرطبیعی 
ارومیه زخمی شدند و یک کولبر از اهالی شهرستان 
. سردشت بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست داد

گزارش می افزاید؛ ساالنه تعدادی از زحمتکشان و اهالی 
کردستان در مناطق مرزی استان کردستان با انفجار 

های منفجر نشده از زمان جنگ ایران و عراق، جان  مین
هفت شهرستان . شوند را از دست داده و یا مجرو ح میخود 

های عمل نشده زمان جنگ  استان کردستان آلوده به مین

.هستند

  

 

عتراض کارگران پیمانی شهرداری اهواز ا

 وارد دومین روز شد

مهرماه، کارگران پیمانی فضای سبز  ۸صبح روز یکشنبه 
ن شهرداری اهواز برای دومین روز متوالی مقابل ساختما

معترضین از کارگران . استانداری خوزستان تجمع کردند
شهرداری اهواز که  ۱و  9، ۸پیمانی فضای سبز مناطق 

تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری فعالیت دارند، بار دیگر 
های اعتراضی خود را در مقابل ساختمان استانداری  تجمع

مهرماه،  1این کارگران که از صبح روز شنبه . از سر گرفتند
جمع اعتراضی خود را شروع کرده اند، در مقابل ساختمان ت

گزارش می . مرکزی شهرداری اهواز تجمع کرده بودند
های تیر، مرداد، شهریور و پرداخت  دستمزد ماه: افزاید

برخی مزایای مزدی کارگران پیمانی شهرداری اهواز به 
تاخیر افتاده و در این زمینه کارفرما اهمیتی به پرداخت 

 .دهد ت معوقه انها نمیمطالبا

تجمع پرستاران تهرانی مقابل دفتر تعاونی 

 نظام پرستاری

نفر از پرستاران معترض  1۲مهرماه،  1صبح روز شنبه 
تهرانی که در مقابل دفتر تعاونی نظام پرستاری دست به 

هاست در انتظار  ماه: زده بودند اعالم کردند که عتجم
دهند نه  ما نه وام میدریافت وام از این تعاونی هستیم ا

بنابر این در . های ما را برگردانند حاضر هستند سپرده
اعتراض به این مساله مقابل دفتر تعاونی نظام پرستاری در 

: گوید یکی از حاضران در تجمع می. تهران تجمع کردیم
ام اما بعد از  میلیون تومان به تعاونی پرداخت کرده ۸۲
این . ل را به من برگردانندها حتی حاضر نیستند اصل پو ماه
گذاری کرده بودم، امروز چند  میلیون را هرجا سرمایه ۸۲

ای که باید  گذاری در تعاونی برابر شده بود ولی با سرمایه
متعلق به خود پرستاران باشد، گویا اصل پول را هم از 

از صبح : گویند پرستاران حاضر در تجمع می. ام دست داده
هیچکس پاسخگوی ما نیست و ناچاراً  ایم اما اینجا ایستاده

هایمان را  مجبوریم با مراجعه به نهادهای باالتر خواسته

 .پیگیری کنیم
 

کارخانه در ساوه به علت نبود نقدينگی  3۵

در حال تعطیلی و اخراج های فله ای 

 کارگران

مهرماه، دبیر رژیم ساز خانه کارگر ساوه  ۰روز دوشنبه 
قتصادی که بر کارگران ساوه و فشارهای ا: اعتراف نمود که
شود ناشی از حقوق و قراردادهای معوق و  زرندیه وارد می

. ای می باشد از سوی دیگر تعدیل و اخراج نیروهای فله
کارخانجات به دلیل نبود مواد اولیه و : وی ادامه داد

با کاهش . اند نقدینگی، میزان تولیدات خود را کاهش داده
گیرند، تعدیل نیرو  ارفرمایان میتولید اولین تصمیمی که ک

کارخانه در حوزه زرندیه و ساوه است که  91بیش از . است
در شرایط . ماه حقوق معوق دارند 7۲تا  ۰کارگرانش بین 

تواند  گیرد نمی اقتصادی کنونی کارگری که حقوق می
کند  زندگی را اداره کند، کارگری که حقوق هم دریافت نمی

کارخانه  9۲باید بکند؟ نزدیک به برای گذراندن زندگی چه 
در ساوه به علت نبود نقدینگی در حال تعطیلی هستند، 
کارخانه پروفیل ساوه، مجموعه پروفیل و گروه صفا و 
کارخانه شیرگاه ازجمله کارخانجاتی هستند که کارگرانش 

سازی در ساوه از ابتدای  کارخانه مقره. معوق دارند  حقوق

 .یل کرده استنیروی خود را تعد 1۲سال 
 

تجمع کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض 

 به عدم تامین حقآبه

مهرماه، باغداران،  1به گزارشی به تاریخ روز پنجشنبه 
داران و کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به اجرایی  چاه

های مسئوالن مبنی بر جاری شدن آب  نشدن وعده
ایت مادی از رود در فصل پاییز و فقدان حم رودخانه زاینده

. آنها، از اوائل مهر ماه دست به تجمع و اعتراض زدند
گزارش به نقل از نماینده استان اصفهان در شورای عالی 

نبود آب برای کشاورزی، موجب : ها می افزاید استان
مشکالت بسیار زیادی برای کشاورزان شرق اصفهان و 

 کشاورزانی که تنها. البته همچنین غرب اصفهان شده است
: وی در ادامه اظهار داشت. منبع درآمدشان کشاورزی است

طور مرتب با  آب، کشاورزان به از زمان آغاز بحران 
مسئوالن مختلف از فرمانداری و استانداری گرفته تا 
شورای شهر و نمایندگان مجلس، برای رفع و رجوع 

آنها اعتراضاتشان را . اند شان در تماس بوده مشکالت
االن هم مدتی . اند مختلف نشان داده تاکنون به اشکال

. شوند است که این اعتراضات در قالب تظاهرات انجام می
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در 

متاسفانه اقدام اخیر مسئوالن که بعد از : پایان، بیان داشت
ماه که کشاورزان نتوانستند محصولی برداشت  71الی  7۱

مان خسارت به برخی از آنها داده شد، هزار تو 1۲۲کنند و 
اینکه کشاورزان ناامید شدند و به فکر . شان شد باعث خشم

. اعتراض و حرکت افتادند ریشه در همین اقدام اخیر داشت
این اقدام موجب شد کشاورزان احساس کنند که به بازی 

 .اند گرفته شده
 

کارگر به علت تعطیلی  55۵بالتکلیفی 

 در قزوينموقت شرکت طالچین 

مهرماه، زمانی که کارگران شرکت کشت و  9روز سه شنبه 
در قزوین به محل کار ( محصوالت باتو)صنعت طالچین 
کند که تا  کنند، کارفرما به آنها اعالم می خود مراجعه می

مشخص شدن وضعیت کارخانه به جز تعداد کمی که 
آالت کارخانه را برعهده دارند،  مسئولیت نگهداری ماشین

گزارش می . ابقی آنها محل کار خود را موقتا ترک کنندم
شنبه این شرکت تولید انواع چیپس و  از روز سه: افزاید

فرنچ فرایز، به دلیل مشکالت ناشی از افزایش قیمت مواد 
و مشکالت ناشی از حمل و نقل کاال، ( سیب زمینی)اولیه 

موقتا فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده و تمامی حدود 

 .اکنون بالتکلیف هستند کارگر آن هم 11۲
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 !دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن

 ديگر  ضرب و شتم يک دستفروش: گرگان

 !توسط مزدوران شهرداری

مهرماه، ماموران سد معبر شهرداری گرگان  1روز شنبه   
در بلوار حسام شهرِ با دستفروشانی که بساط پهن کرده 

به دنبال برخورد ماموران سد معبر . بودند، درگیر شدند
رگان با یکی از دستفروشان و انعکاس ضرب و شهرداری گ

جر ح این فرد توسط مزدوران شهرداری، روابط عمومی 
شهرداری گرگان توضیحاتی را برای تبرئه مزدوران خود 

ماموران شهرداری به علت شکایت : اعالم داشته و گفت
مردمی مبنی بر سد معبر و اخالل در کسب و کار کاسبان 

روابط . منطقه اعزام شده بودند منطقه و مشکل ترافیکی به
موضوع درگیری صحت : عمومی شهرداری ادامه می دهد

دارد، اما این بار درگیری فیزیکی را ابتدا دستفروش شروع 
کرده و شهردار گرگان دستور پیگیری اتفاق رخ داده شده و 

.فرد خاطی را داده است

  

 

کارگر کارخانه نساجیِ  52۵اخراج 

 !جلفاکارانِ ارس

  شهریورماه، یکی از مدیران شرکت نساجی 71شنبه روز 
کارگرکه قراردادشان  ۰۲۲تعداد : جلفا کاران ارس گفت

تمام شده بود و ما دیگر توان تمدید قرارداد را نداشتیم به 
دو . علت رو به تعطیلی رفتن این کارخانه اخراج شده اند

خط از خطوط اصلی کارخانه به علت نبود مواد اولیه تعطیل 
مواد اولیه هم که نباشد، ثبت قراردادی صورت . ده استش

شهریورماه  ۰۸تا روز چهارشنبه : وی می افزاید. گیرد نمی
بعد از آن دیگر به . برای الباقی خطوط، خوراک تولید داریم

کارگر  1۰۲شود و کل  نفر کارگر ختم نمی ۰۲۲همین 
. کارخانه به علت تعطیلی کارخانه از کار بیکار خواهند شد

مشکل این کارخانه از زمانی شروع شده که بسته ارزی 
ثبت سفارشاتی که ما برای خرید . جدید دولت اعالم شد

. مواد اولیه داشتیم برای قبل از بسته ارزی جدید بوده است
اما االن به ما . کردیم دریافت می ۱۰۲۲آن زمان ما ارز 

ما با اینکه . تومانی بخرید ۸۲۲۲گویند از صرافی ارز  می
های مسکن و  ثبت سفارش کرده بودیم و به بانک

به ما ۱۰۲۲کشاورزی وجه ریالی پرداخت کرده بودیم تا ارز 
از . شود بدهند، اما االن بسته جدید ارزی شامل ما نمی

 ۸۲۲۲طرف دیگر کارخانه توان ترخیص کاال را با ارز 
اند و  ها پشت مرز مانده تومانی از گمرک ندارد لذا کامیون

باعث تعجب . رود گذرد کرایه بارها باالتر می وز که میهر ر
ها بسته ارزی جدید تعلق  است که کاالهایی که به آن

ها طبق چه  این. شوند گرفته است، در ایران تولید می
دریافت کنند؟ آن وقت مواد اولیه ای  ۱۰۲۲اصولی باید ارز

کنیم، نمونه اصلی ندارد و  که ما برای تولیدمان وارد می
هم هست اما کیفیت  چینی آن. شود ها در ترکیه تولید میتن

ندارد و با استفاده از آن؛ کیفیت فرش ایرانی زیر سوال 

 .رود می
 

روزه کارگران پتروشیمی  3خودداری 

 !فارابی از خوردن غذای کارخانه

شهریورماه، یکی از کارگران معترض  ۰1روز سه شنبه 
کارگران گروهی از : واحد پتروشیمی فارابی گفت

شهریورماه، در اعتراض  ۰۱پتروشیمی فارابی از روز شنبه 
بندی مشاغل، از خوردن وعده  به عدم اجرای طر ح طبقه

کارگران . اند غذایی تهیه شده در کارخانه خودداری کرده
شهریورماه، اعتراض  ۵از روز سه شنبه : گویند  معترض می

 روز پیش به دلیل 9صنفی خود را آغاز کرده و از 
مان در دومین اقدام  توجهی کارفرما به مطالبات صنفی بی

ایم اما  اعتراضی، از خوردن غذای کارخانه خودداری کرده
مدیریت این واحد صنعتی در مقام کارفرما هیچ پاسخ 

ما قرارداد مستقیم هستیم و توقع . روشنی به ما نداده است
ور، در سایر نقاط کش  داریم مانند دیگر کارگران پتروشیمی

اجرای طر ح . بندی مشاغل برایمان اجرا شود طر ح طبقه
بندی مشاغل براساس قانون کار، حقِ مسلم کارگر  طبقه

است و استنکاف از اجرای آن با هیچ توجیهی، پذیرفتنی 

 .نیست
 

اعتراض صدها کارگر زن شاغل در شعبه 

 های مک دونالد در آمريکا نسبت به

 !آزار جنسی 

: سپتامبر، گزارش داد که ۰7معه روزنامه گاردین روز ج
شهر آمریکا محل  7۲کارگران فست فود مک دونالد در 

کار خود را دراعتراض به رواج آزار جنسی در محیط کار، 
تانیا هارل، زن جوانی از اهالی ایالت لوئیزیانا ، . ترک کردند

یکی از اولین کسانی است که این حرکت اعتراضی را کلید 
. دیگر علیه مک دونالد شکایت کرد تن 3زد و به همراه 

مک "زمان توانستند صدها کارمند  این معترضان هم
ی اعتراض به رواج رفتار  را بسیج کنند تا به نشانه "دونالد

آزارگر در محیط کار و جلب توجه عمومی، محل کار را 
 .ترک کنند

طرح شکايت کارگران تهرانی الکترونیکی 

 شد و هیچ دادخواستی فیزيکی

 شود يافت نمیدر 

بر اساس گزارش روز یکشنبه یکم مهرماه، مدیرکل روابط 
مهر  ۸از روز یکشنبه : کار و جبران خدمت وزارت کار گفت

ماه هیچ دادخواستی از طرف کارگران در شهر تهران توسط 
وی فرایند . ادارات کار به صورت فیزیکی دریافت نمی شود

 9ادخواست را در ثبت نام کارگران برای ثبت الکترونیکی د
کارگران استان تهران باید پیش از  -گام اول:  گام برشمرد

هر اقدامی با در دست داشتن کارت ملی و کارت پایان یا 
معافیت خدمت وظیفه خود به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند، 

ثبت اطالعات در دفاتر پیشخوان دولت با  -گام دوم
ز عبور سامانه از هزار تومان هزینه و دریافت رم 1پرداخت 

سپس کارگران باید خدمات  -طریق پیامک، گام سوم
( از جمله ثبت الکترونیکی دادخواست)مربوط به روابط کار 

ثبت  prkar.mcls.gov.irرا با مراجعه به سایت

 .کنند
 

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 

 شدند 37خواستار ترمیم مزد سال 

واحد اتوبوسرانی مهرماه، کارگران شرکت  3روز دوشنبه 
هزار نفر  ۰تهران و حومه با انتشار طوماری که به امضای 

ما : شدند 31رسیده است، خواهان افزایش مجدد مزد سال 
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن 
یادآوری وظیفه سرپرست وزارت کار و مخالفت با بسته 

گان گروه حمایتی رفاهی مد نظرشان و در حمایت از نمایند
کارگری در شورای عالی کار، خواهانیم هرچه سریعتر 
سرپرست محترم وزارت کار درخواست نمایندگان کارگران 
را مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم 

را  7931قدرت خرید کارگران و افزایش مجدد مزد سال 

 .در دستور کار این شورا قرار دهد
 

کارگر شهرداری   7۵ ماه مطالبات مزدی 6

 لوشان پرداخت نشده است

مهرماه، نائب رئیس  3بر اساس گزارش روز دوشنبه 
شورای شهر لوشان با تایید معوقات مزدی کارگران 
شهرداری لوشان از مسئوالن دولتی و قضایی استان 

ای به این شهرداری برای رفع  درخواست کرد تا نگاه ویژه
لوشان کمبود منابع مالی شهرداری . مشکالت داشته باشند

میلیارد تومان به پیمانکاران و  1دارد و در حال حاضر حدود 
سایر نهادهای دولتی همانندتامین اجتماعی و دارایی بدهی 

 داری هایلوشان همانند اغلب شهر داریاکنون شهر. دارد
رو  کشور به دلیل رکود در بازار مسکن با چالش جدی روبه

کاران مالی خود به ویژه کارگران شده و توان پاسخ به طلب

اما مانند همه موسسات و  .شاغل در شهرداری را نیز ندارد
اداره های دولتی و غیر دولتی کارگران اولین قربانیان عدم 
                         .پرداخت حقوق ها هستند
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 !جمهوری اسالمی، با هر جناح و دسته، نابود باید گردد

افزايش آمار معتادانِ تحت درمان در 

 جامعه کارگری

شهریورماه، سخنگوی ستاد  71 بر اساس گزارش روز شنبه
شیوع مصرف مواد مخدر در : مبارزه با مواد مخدر گفت

ای که در  های مختلف متفاوت است، براساس مطالعه محیط
انجام شده، نشان داد در بین جامعه کار و تولید  793۱سال 

درصد است،  ۰۱یعنی کارگران، اختالالت روانی حدود 
مابین شیوع مصرف  یعنی یک همراهی بسیار زیادی فی

هایی که  یکی از محیط . مواد و اختالالت روانی وجود دارد
های  های کاری است که شامل محیط اهمیت دارد، محیط

 7939ای هم در سال  مطالعه. شود  صنعتی و کارگاهی می
درصد کارگران شاغل در  ۰۲انجام شد که نشان داد حدود 

سختی کار  هایی که های صنعتی به ویژه محیط این محیط
دارند، مثل پارس جنوبی و عسلویه که افراد کارهای 

دهند و دور از افراد خانواده  سنگین در آنها انجام می
در بخش دیگری . هستند، باال و تست آنها مثبت بوده است

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه مواد 
سال  در چند: نوع است، گفت 1۲۲جدید صنعتی بیش از 

حدود  793۲در سال . است  اخیر مصرف گل افزایش یافته
کردند و  درصد از کل معتادان کشور شیشه مصرف می ۰۵

شیشه بعد از تریاک مقام دوم مصرف را داشت، در سال 
مصرف گل که . شیشه مقام دوم خود را به گل داد 793۱

بسیار کمرنگ بود، افزایش  793۲در سنوات قبل از سال 

.و به دومین ماده مصرفی در کشور تبدیل شدپیدا کرد 

  

 

نحوه و روش تحت پوشش بیمه تامین 

 دار اجتماعی قرار گرفتنِ زنان خانه

شهریورماه، سازمان تامین اجتماعی اعالم  97روز شنبه 
کرد که این سازمان به منظور گسترش و توسعه بیمه به 

مه آحاد افراد جامعه، زنان خانه دار را براساس مقررات بی
صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش بیمه تامین 
اجتماعی قرار داده است تا این گروه از جامعه، بتوانند با 
انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی 

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان . مربوطه بهره مند شوند
سازمان تامین اجتماعی در خصوص شرایط بیمه زنان 

سال تمام  1۲زنان خانه داری که کمتر از : دار گفت خانه
توانند نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد  سن دارند، می

بیمه اقدام کنند و چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا 
سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا  1۲بیش از 

ی بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سن

سال  7۲زنان خانه داری که حداقل دارای . مقرر خواهد بود
سابقه پرداخت حق بیمه هستند نیز می توانند بدون لحاظ 
شرط سنی، نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام 

درصد سهم بیمه شده و  7۰)درصد  7۱نرخ حق بیمه . کنند
ز شامل بازنشستگی و فوت بعد ا( درصد سهم دولت ۰

درصد سهم بیمه 7۱)درصد 7۵بازنشستگی، نرخ حق بیمه 
شامل بازنشستگی و فوت قبل ( درصد سهم دولت ۰شده و 

درصد  7۸)درصد  ۰۲و بعد از بازنشستگی و نرخ حق بیمه 
شامل بازنشستگی، ( درصد سهم دولت ۰سهم بیمه شده و 

 .فوت و ازکارافتادگی است

 

تصويب کلیات اليحه تفکیک وزارت تعاون 

 کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی

مهرماه، محمدرضا بادامچی عضو  9روز سه شنبه  
آقای انصاری معاون : کمیسیون اجتماعی مجلس گفت

رئیس جمهور مهمان کمیسیون بودند که با ایشان در 
خصوص تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

این  جمهور توضیحات مفصلی در معاون رییس. صحبت شد
خصوص ارائه داد که در نهایت هم کلیات الیحه رای آورد 

دار بود  این بحث بسیار دامنه: بادامچی افزود. و مصوب شد
و به صورت کامل موضوع مورد بررسی قرار گرفت و 
نمایندگان هم به این نتیجه رسیدند با توجه به عریض 

جمهور مبنی بر این  بودن وزارت خانه و اصرار رئیس 
ها را  با تصویب کلیات موافقت کرده و باقی بررسی موضوع

وی در خصوص زمان . های مربوطه ارجاع کنند به کارگروه
سعی : ورود مجدد این الیحه به صحن مجلس گفت

کنیم به زودی این الیحه را وارد صحن کنیم تا رئیس  می

 .خانه وزیر معرفی کند جمهور برای دو وزارت 

 

کارگران فضای تحت فشار گذاشتن نماينده 

 سبز شهرداری امیديه توسط شهرداری

مهرماه، کارگران فضای  ۱بر اساس گزارش روز چهارشنبه 
یکی از همکاران ما که : سبز شهرداری امیدیه اظهار داشتند

کارگر را در این واحد نمایندگی  ۰۵۲در حال حاضر حدود 
. کند، از سوی کارفرما  تحت فشار قرارگرفته است می

ماه معوقه مزدی و کارگران بخش  ۰فضای سبز  کارگران
ماه معوقه مزدی  9نشانی و عمرانی  خدمات شهر، آتش

شهرداری . شود مشکالت ما به همین جا ختم نمی. دارند
امیدیه و پیمانکار با اعمال فشار روی نمایندگان صنفی 
کارگران در پی ایجاد فضایی هستند که با ترساندن 

ی مطالبات کارگران از جانب شورای کارگران، مانع از پیگیر
تر این نماینده برای مدت سه تا چهار  پیش. صنفی باشند

آبان ماه سال  ۰۰از . روز از سوی کارفرما از کار معلق شد
بعد از آن از ابتدای دی . این اعمال فشارها اتفاق افتاد 3۵

ماه سال گذشته همزمان با تغییر پیمانکار، فشار کارفرما 
مان برای پیگیری  کردن نماینده صنفی برای منصرف

کارگران خدمات و فضای سبز . مطالبات قانونی بیشتر شد
شهرداری امیدیه با بیان اینکه اخراج با تهدید اقدامی 

در حال حاضر فشار : غیرقانونی ازسوی کارفرماست افزودند
مان بیشتر شده تا جایی که با جابجایی  به نماینده صنفی

انجام فعالیت نمایندگی از وی گرفته محل کار او فرصت 
مان با پیگیری  از دید کارفرما، نماینده صنفی. شده است

مصرانه خود در روند فعالیت شرکت اختالل ایجاد کرده 
است بدین ترتیب سعی در محدود کردن فعالیت وی 

 .اند کرده

 

ارگر معترض به شرايط صدها ک پلیس،

 رودگاه جديد ترکیه در ف ینامناسب کار

 !را دستگیر کرد

های  شهریور ماه، یکی از رهبران اتحادیه ۰۱روز شنبه 
پلیس ترکیه صدها کارگر را که به : کارگری ترکیه گفت

شرایط نامناسب کاری در فرودگاه جدید این کشور اعتراض 
فرودگاه جدید استانبول که یکی از . داشتند، دستگیر کرد

جمهوری  ئیسهای موردعالقه رجب طیب اردوغان، ر پروژه
بر . ترکیه است بناست در ماه آینده میالدی افتتا ح شود

ها پس از آن زده شد که  اساس این گزارش؛ جرقه اعتراض
کارگر  71شهریور ماه، طی یک حادثه  ۰9روز جمعه 

زخمی شدند و هزاران کارگر در این تظاهرات شرکت 
پاش و شلیک گاز  کردند که پلیس ضدشورش با ماشین آب

اوزگور کارابولوت رئیس . ر آنها را متفرق کردآو اشک
پلیس ها به استراحتگاه ": ایس افزود -اتحادیهِ دو یاپس

کارگر را  1۲۲کارگران حمله کردند، درها را شکستند و 

  ."دستگیر کردند
 

 آغاز دور جديد اعتراض کارگران 

 آهن کشور خطوط ابنیه فنی راه

ابنیه فنی مهرماه، کارگران خطوط  1صبح روز شنبه 
آهن کشور، در اعتراض به عملی نشدن پرداخت  راه

. مطالبات معوقه، دور جدید تجمعات خود را آغاز کردند
کارگران خطوط : آهن گفتند کارگران خطوط ابنیه فنی راه

ریلی شاهرود و چند خط ریلی دیگر با برپایی یک تجمع 
صنفی در محل کار خود، اعتراض خود را نسبت به عملکرد 

های پیمانکاری در پرداخت مطالبات  یریت شرکتمد
 ۰کم  کارگران معترض که دست. شان اعالم کردند مزدی

ماه معوقات مزدی به همراه بیمه و سنوات خود را از 
شان  کارفرما طلبکارندو خواستار دریافت مطالبات مزدی

                                   .هستند
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 !باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگربر قرار 

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

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

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  

غیر طبیعی می افتند، مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال و 

خشونت که مرگ در اثر شلیک گلوله و يا به ضرب شمشیر، وقتی 

جامعه هزاران انسان را از شرايط الزم حیات محروم ساخته و 

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

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

که در اين شرايط بمانند تا مرگ که نتیجۀ اجتناب ناپذير اين 

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

داند که اين هزاران نفر اجبارا قربانی اين شرايط خواهند شد، 

و با وجود اين، شرايط مربوطه را برقرار نگاه می دارد، اين 

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

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

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

زيرا کسی قاتل را نمی بیند، زيرا که مرگ اين قربانی چونان 

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

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

 "حال در اينجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"فردريک انگلس )
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