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 سرسخن:

 98طبقۀ کارگر و قیام آبان 
جان  ( کارگران و ستمدیدگان 1398) آبان ماه امسال  24در 

  ،بنا به گزارشات خود جمهوری اسالمی ،ایران ۀبه لب رسید
پاخاستند تا اعتراض  ه ب استان کشور 31استان از  29در 

خود نسبت به سه برابر کردن قیمت بنزین که از سوی  
ی اعالم شده بود را به گوش همگان برسانند.   دولت روحان

  قهر ضد انقالبیخیلی زود با  ، این اعتراض بزرگ توده ای
گله های   ،و دیکتاتوری حاکم جمهوری اسالمی مواجه شد

و آنها   انداختمعترضین مزدوران سرکوبگر خود را به جان 
با شلیک گلوله به سوی مغز و قلب معترضین به قصد  

خونی در خیابان های شهرهای کشور به   کشتن آنان، حمام 
وجود آوردند. واضح است که چنین سرکوب ضد انقالبی  
ای نه فقط شعارهای آغازین تظاهرات مردم را مستقیماً به  
شعار سرنگونی کل حاکمیت جمهوری اسالمی تبدیل  
نمود، بلکه خونهای جاری شده در خیابان، توده های  

و شجاعت بی نظیری   را بر آن داشت که با تهور  تهیدست
دست به قیام زده و مراکز استثمار و سرکوب رژیم را آماج  

  حمالت قهر آمیز خود قرار دهند.
توده های بپاخاسته در مقابل یورش وحشیانه مزدوران  

در دفاع از خود و جهت مقابله با  ،جمهوری اسالمی
رژیم و همچنین برای ابراز خشم و  وحشیگری های 

غارتگری های سرمایه داران  نارضایتی خویش از 
کالنتری ها، مراکز بسیج و بانکها، پمپ بنزین ها ، حاکم،

مورد   در سطح وسیعی در کشور،دفاتر امام جمعه ها را 
حمله قرار داده و به آتش کشیده و خشم و نفرت خود از  
نظام ظالمانه حاکم و دیکتاتوری لجام گسیخته ای که با  

ند را به عینه به نمایش  دار و شکنجه از آن حفاظت می ک
ترکیب شرکت کنندگان در قیام که اکثرا کارگران   گذاشتند.

ی بودند که نظم سرمایه   "هیچ بودگان"و بیچیزان و 
 ،دارانه حاکم حتی قادر به سیر کردن شکم آنها نمی باشد

نتایج عظیم و تاریخی ناشی از سر باز  شد  روشنی میه ب
در خیزش بزرگ   خشم فروخفته این جمعیت عظیم کردن 

با جسارت و  این توده که چگونه و مشاهده کرد را دید خود 

   2صفحه جان بر کف                  ای،تهور باور نکردنی 

  ، قیام آبان ماه کارگران و تهیدستان

 افشاگر چهره ضد مردمی جمهوری اسالمی  

افزایش سه برابری قیمت بنزین وتجمعات   به دنبال
ستمدیدگان علیه این تصمیم نیرو ی کارگران و ضاعترا

جمهوری اسالمی مردم معترض را به گلوله   بهای سرکو 
بسته تعداد زیادی از کارگران و بیچیزان و گرسنگان بپا 

در مقابل این   کارگران خاسته را به خاک و خون کشاندند.
که در جریان   یورش جمهوری اسالمی به مقابله برخاسته

مرکز بسیج و دیگر مراکز  آن صدها بانک و کالنتری و 
سرکوب و فریبکاری به آتش کشیده شد. در شرایطی که  
هزاران کارگر و زحمتکش در سراسر ایران در جریان این  
قیام مردمی لرزه بر پایه های سلطه ضد مردمی جمهوری  
اسالمی انداخته بودند. خانه کارگر جمهوری اسالمی که  

ت با  ماهیت ضد کارگریش بر هیچ کس پوشیده نیس
وقاحت تمام کارگران بپاخاسته را آشوبگر و اغتشاشگر 
نامیده  و علیه کارگران رجزخوانی کردند . آنها در بیانیه ای  

در چند روز   "که در این زمینه صادر کردند اعالم کردند:
طلب به بهانه اعتراض  ای فرصتگذشته شاهد آشوب عده 

ب  به اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت بودیم که با سل
هایی را رقم زدند. خانه  امنیت و آسایش مردم خشونت

کارگر هر اقدامی که منجر به برهم خوردن نظم عمومی و  
آسیب رساندن به منافع ملی و امنیت کشور گردد را  

می کند. به این ترتیب این نهاد ضد کارگری بار   "محکوم
دیگر مزدوری خود را نسبت به رژیم جنایتکار جمهوری  

 مایش گذاشت.اسالمی به ن

ماه معوقات مزدی کارگران یکی از   ارچه

 های عسلویهشرکت
آذر ماه، کارگران پیمانکاری شاغل در   12روز سه شنبه 

پارس   21-2۰پاالیشگاه هشتم که در فازهای 1۰8واحد 
ماه   4جنوبی مشغول به کار هستند، اعالم کردند که: االن 

و  98ن و فروردی 9۷است که حقوق نگرفتیم، بیمه اسفند 
نیز  به حساب تامین اجتماعی   98شهریور، مهر و آبان 

های  واریز نشده است و به همین دلیل در تمدید دفترچه 

 .بیمه درمانی خود با مشکل مواجه هستیم 

 رفیق شهید در باره زندگی 

 بیژن اسالمی اشپال  

در سال   اسالمی اشپالچریک فدایی خلق  رفیق بیژن 
های بندر انزلی چشم به جهان ادر اشپال از روست 134۰

گشود. در جریان تحصیل و گرفتن دیپلم دبیرستان بود که  
به صدا در آمد و  5۷- 56زنگ بزرگ انقالب  سالهای 

بنابراین،  بانگ صولتمندش سراسر ایران را فرا گرفت.  
رفیق بیژن به نسلی تعلق داشت که دوران نوجوانیشان در  

طن انقالب رشد کرده  بکوران یک انقالب سپری شد و در 
و آگاهی سیاسی کسب نمودند. رفیق بیژن که با همه  
وجود به انقالب توده های محروم ایران پیوسته بود، خود  
در بستر آن انقالب، دچار انقالب شد و به یک مبارز  

 گشت.انقالبی پیگیر بدل 
، انقالبی علیه نظم ظالمانه   56-5۷انقالب سالهای 

کم  بر ایران و به منظور قطع هر  ا سرمایه داری وابسته ح
گونه نفوذ امپریالیستها از ایران بود. در آن زمان مردم ایران 
به این امر آگاه بودند که امپریالیست های انگلیس و  
آمریکا با انجام یک کودتا علیه حکومت دکتر مصدق، شاه  
را بر اریکه سلطنت نشاندند و به عینه می دیدند که  

خدمت تأمین منافع امپریالیستها در   رحکومت شاه تماما د
ایران قرار دارد. از این رو مبارزه و انقالب توده ها نه فقط  
علیه شاه و حکومت دیکتاتورش بلکه علیه حضور و نفوذ  

  امپریالیسم در ایران بود.
به دلیل فقدان رهبری   5۷- 56متاسفانه انقالب سالهای 

که  -دگان یانقالبی و پراکندگی صفوف کارگران و ستمد
خود نتیجه سلطه طوالنی دیکتاتوری لجام گسیخته رژیم  

قادر به در هم شکستن ماشین دولتی،  -جنایتکار شاه بود 
یعنی متالشی ساختن ارتش و دیگر نیروهای مسلح حافظ  

   3صفحه   بوروکراسی نظم ضد خلقی حاکم و از  بین بردن 
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 مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی! 

 1از صفحه       ...طبقۀ کارگر و قیام 

طه جهنمی حاکم برخاسته است. کارگران و  لبه مصاف س
بی چیزانی که با دست خالی به جنگ اهریمنان حاکم  

با شورش بر حق خود نشان می دادند که   ، برخاسته بودند
بر این واقعیت آگاه اند که قهر ضد انقالبی حاکم را جز با  

 قهر انقالبی نمی توان در هم شکست.
اما   در چند روزی که توده های ستمدیده 

، ی قهر آمیز با توسل به قیامما  ۀ بپاخاست
 ،آتش به سلطه قدرت حاکم زدند 

هیچ جنایتی اعمال جمهوری اسالمی از 
علیه توده های کارد به استخوان رسیدۀ 
ما از مظالم سیستم سرمایه داری وابسته  

کوتاهی نکرد. این رژیم تا  حاکم بر ایران، 
ها  نگلوله بستن توده ها آبه می توانست با 

را کشت و مجروح نمود و تا امکان داشت 
این  معترضین را دستکیر و زندانی نمود. 

رژیم جنایتکار و مرتجع برای خاموش 
کردن آتش انقالبی توده ها، ارتش  

اسالمی را نیز به کار گرفت  -شاهنشاهی
و با وسایل جنگی ای نظیر تانک و دوشکا و  آر. بی. جی و   

ده های گرسنه و تهیدست را وهلی کوپتر از زمین و هوا ت
به جرم قیام برای مطالبه حقوق بدیهی شان، آماج حمالت  

و به این ترتیب قیام پر خروش سرکوبگرانه خود قرار داد. 
در شرایطی که از   قهرمانانه کارگران و زحمتکشان ما

 فقدان سازمانیافتگی و رهبری در رنج بود، فروکش نمود.
و  های بزرگی برای طبقه کارگر سدراما قیام خونین آبانماه،   

که بدون  ، درس هائیبه جا گذاشتدیگر توده های ایران، 
برای رهایی را روشنی  کارگر شک مبارزات آتی طبقه 

 بخشیده و راه رسیدن کارگران به آزادی را هموار می سازد.  
روشنی تمام نشان داد که  ه ب ،شورش گرسنگان در آبان ماه
درک کرده اند  خود، زندگی  ۀبتوده های ستمدیده در تجر

که شرط رهایی آنها از فقر و فالکتی که نظم سرمایه  
داری به کمک سگ نگهبانش جمهوری اسالمی برای آنها  

به ارمغان آورده است اوال سرنگونی تمامیت جمهوری 
  ۀ و دست اسالمی و نابودی نظم حاکم می باشد و ثانیا دار

زبان زور سخن نمی  جنایتکار حاکم را که با هیچ زبانی جز
جز با توسل به مبارزه مسلحانه و قهر انقالبی نمی   ،گوید

گاهی در شرایطی که دستگاه  آتوان از پای درآورد.  این 
هر گونه  های تبلیغاتی دشمن شب و روز در تالش اند 

صدای آزادیخواهانه و حق طلبانه ای را حتی در یک مبارزه  

، امروز در جامعه  دکامال مسالمت آمیز در نطفه خفه سازن 
ایران با چنان بانگ صولتمندی به فریاد در آمده است که  
حتی سازشکارترین نیروهای اپوزیسیون هم قادر به کتمان  
آن نیستند. مگر آنکه ضدیت شان با ستمکشان را با بی  

 شرمی به معرض نمایش بگذارند،  
شورش گرسنگان در آبان  ا، یکی از مهمترین درس های ام

بدون متشکل شدن و  ،که کارگران و بی چیزان دآن بو 98
به مسلح شدن قادر به رسیدن به پیروزی نمی باشند. 

عبارت دیگرآنها بدون وجود یک رهبری انقالبی متشکل از  
  -کارگران آگاه به ایدئولوژی طبقه خود )مارکسیسم

لنینسم( و روشنفکران کمونیست که قادر به سازماندهی  
 ی توانند بر دشمنانشان غلبه کنند.ممسلح توده ها باشند، ن

از سوی دیگر تجربه مبارزات سالها تالش کارگران و 
ستمدیدگان جهت متشکل شدن به عینه نشان داده که در  

تشکل   ، شرایط دیکتاتوری وسیعا و شدیدا قهر آمیز حاکم
جز آن که مثال در اوایل قرن  کارگران مسیر ویژه ای 

ی می کند. به همین  طرا بیستم در روسیه صورت گرفت 
دلیل هم چریکهای فدایی خلق همواره گفته و نوشته اند  
  ، که برای فائق آمدن بر پراکندگی صفوف رنجبران

پیشروان طبقه کارگر با   ،ضروری است که قبل از هر چیز
نظامی و توسل به اعمال قهر  -ایجاد هسته های سیاسی
ابتدا خود را از یورش مرگبار  ،انقالبی

کنند  و سپس در فضایی  دشمن حفظ
که مبارزه مسلحانه در جامعه ایجاد می 
کند در جهت ایجاد ارتباط مستقیم با 

 کارگران و ستمدیگان گام بردارند.  
بدون شک شکل گیری گروه های 

نظامی و حرکت این گروهها در  -سیاسی
جهت سازماندهی مسلح رنجبران، به 
تدریج شرایط را جهت متشکل شدن 

کیل ارگان رزمنده و شکارگران و ت
رهبری کننده طبقه کارگر، مهیا می 
سازد. به همین دلیل هم کارگران باید در 
حالیکه برای مطالبات بر حق خود مبارزه 
اقتصادی می کنند، لحظه ای فریب این تبلیغ نادرست  
سازشکاران  مبنی بر دعوت کارگران به صرفا مبارزه  

وشند کارگران را از  کاقتصادی را نخورند که با این کار می 
مبارزه سیاسی دور سازند. آن هم در شرایطی که مبارزه  
سیاسی علیه قدرت حاکمه )که در شرایط جامعه ایران  
الزاماً مبارزه نظامی هم هست(،  تنها راه نجات آنها از فقر 

 و فالکت و استثمار حاکم می باشد. 
ر یتجربه نشان داده که در صورت گام برداشتن در این مس

یعنی سازماندهی مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری لجام  
غلبه بر ضعف بزرگ  گسیخته جمهو ی اسالمی، امکان 

یعنی نداشتن تشکیالت و فقدان مبارزات متهورانه کارگران 
این واقعیت را قیام های دی ماه  رهبری، فراهم می گردد. 

 به اثبات رسانده است. به عینه ستمدیدگان  98و آبان   96

شورش گرسنگان در آبان ماه، به روشنی تمام نشان داد که توده های  

دگی خود، درک کرده اند که شرط رهایی آنها از فقر و  ستمدیده در تجربۀ زن

فالکتی که نظم سرمایه داری به کمک سگ نگهبانش جمهوری اسالمی  

وال سرنگونی تمامیت جمهوری اسالمی و ارمغان آورده است ا  برای آنها به

نابودی نظم حاکم می باشد و ثانیا دار و دستۀ جنایتکار حاکم را که با هیچ  

زور سخن نمی گوید، جز با توسل به مبارزه مسلحانه و قهر   زبانی جز زبان

ی  انقالبی نمی توان از پای درآورد.  این آگاهی در شرایطی که دستگاه ها

و روز در تالش اند هر گونه صدای آزادیخواهانه و حق  تبلیغاتی دشمن شب 

طلبانه ای را حتی در یک مبارزه کامال مسالمت آمیز در نطفه خفه سازند، 

روز در جامعه ایران با چنان بانگ صولتمندی به فریاد در آمده است که ام

 نیستند. حتی سازشکارترین نیروهای اپوزیسیون هم قادر به کتمان آن 

 نیتی مانع شکل گیری تجمع بازنشستگان مقابل مجلس شدندنیروهای ام
از جمله تامین اجتماعی،  های مختلف آبان ماه، تعداد زیادی از بازنشستگان صندوق  19روز یکشنبه  

کشوری و فوالد، از سراسر کشور برای برگزاری یک تجمع از پیش اعالم شده به سمت مجلس و 
پیمایی کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی با ایجاد  بودجه اقدام به راه سازمان برنامه و 

گیری تجمع می شوند. به  یک فضای پلیسی، تمام خروجی ها به بهارستان را مسدود و مانع شکل 
شود این  گزارش ایلنا، در تجمع صبح امروزِ تعدادی از حاضران در تجمع بازداشت شدند. گفته می 

آبان ماه، باز هم تعدادی از بازنشستگان   21اند. روز سه شنبه د شده دگان دقایقی بعد آزا شبازداشت 
بگیر صندوق کشوری و  ا مستمری در مقابل مجلس، تجمع کردند. این بازنشستگان که بیشتر آنه

ما از کلیه   "کنند: های خود را اینگونه مطرح می ترین خواسته تامین اجتماعی هستند، مهم 
مجلس   86رایی، مصرانه خواستار اجرای قانون همترازی مصوب سال گذاری و اجای قانون هدستگاه 

قوق و مستمری درصدی افزایش ح  5۰هستیم. ما مصرانه خواستار تصویب متمم افزایش 
بندی پرداخت  هستیم. ما مصرانه خواستار تعیین جدول زمان  98بازنشستگان برای نیمه دوم سال 

. بر اساس این گزارش،  "وق تامین اجتماعی هستیمتومانی دولت به صند هزار میلیارد  25۰بدهی 
ستند و  بازنشستگان حاضر در این تجمع همچنین خواستار ارتقای خدمات درمانی و بهداشتی ه

 .گویند بیمه تکمیلی ناعادالنه و ناکارآمد استمی

 

 ٩٧درصدی گرانی نسبت به آبانِ سال ٢٧رشد 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه آبان   ماه، بر اساس اعالم آذر 2روز شنبه 
ای،  درصد رسید. بر اساس این آمار، منظور از نرخ تورم نقطه  1,6به  1398

باشد.  عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می درصد تغییر 
درصد رسیده است.   2۷,۰به عدد  1398ای در آبان ماه نرخ تورم نقطه 

  139۷درصد بیشتر از آبان  2۷.۰میانگین  نوارهای کشور به طوریعنی خا

 .اند برای خرید یک  »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده
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 ! چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است

 1از صفحه            ... بیژنرفیق زندگی نامۀ  

شد. به  "مال خور"و در بستر دسیسه ها و ترفند های امپریالیستی  گشتموجود ن
رسید که از همان رور  در این تحول به قدرتسته جنایتکاری همین دلیل هم دارو د

تشان نام  بود. این دارو دسته که بر حکوماول هدفش سرکوب انقالب به نام انقالب 
می گذارده بودند، هنوز پایه های قدرت خود را محکم نکرده بودند که  جمهوری اسال

را مورد هجوم کرد و ترکمن  خلقارتش به ارث رسیده از رژیم سلطنت، توسط 
وحشیانۀ خود قرار دادند. یکی دیگر از جنایات جمهوری اسالمی در محلی که رفیق 

مهر ماه   23مزدوران مسلح، در  بندر انزلی، رخ داد.بیژن از آنجا برخاسته بود یعنی در 
 صیادان بند انزلی را به رگبار بستند و تعدادی از آنها را به خاک و خون کشیدند. 58

  -اسالمی اشپال جوان مبارز انقالبی بود که با اعتقاد به مارکسیسمرفیق بیژن 
چریکهای فدائی خلق  ، تحت تأثیر مبارزه مسلحانه لنینیسم، ایدئولوژی طبقه کارگر 

و صداقت و صمیمیت بی نظیر آنان با کارگران و ستمدیدگان،  5۰ر  نیمه اول دهه د
چریکهای فدایی خلق ایران همچون خیلی از هم نسالنش به هواداری از سازمان 

با این تصور که این سازمان، همان چریکهای فدائی خلق محبوب   -برخاسته بود 
ا و آنجا علیه توده ها دست به  ه رژیم جدید در اینج وی می باشد. در این دوره ک

در سرکوب مردم از رژیم شاه هیچ کم ندارد و به  جنایت می زد، نشان میداد که 
جوانان انقالبی انتظار داشتند که سازمان چریکهای فدایی خلق همین دلیل هم اکثر 

کند.  در   این اوضاع را تحلیل و موضع انقالبی در مقابل جمهوری اسالمی اتخاذ 
بری آن سازمان نه در فکر ادامه انقالب بلکه در فکر ساخت و پاخت با حالیکه ره

رفیق بیژن از آن جمهوری اسالمی بود، امری که باعث میشد انقالبیونی همچون 
سازمان جدا شده و به صفوف چریکهای فدایی خلق بپیوندند که خود تشکل  

از   را  صف و راه خودلیل چریکهایی فدائی خلق ایران درست به همان د
تداوم راه رستاخیز اپورتونیستهای رخنه کرده در آن سازمان جدا کرده بودند و بر 

 ران سازمان تاکید داشتند.  سیاهکل و تئوری ها و تحلیل های بنیان گزا
رفیق بیژن در ارتباط با چریکهای فدائی خلق، زندگی شاداب مبارزاتیش را پی 

به   6۰ی در خرداد سال تماتیک جمهوری اسالمبه دنبال یورش سیسگرفت. 
تشکیالتی و درونی سازمانهای سیاسی و خلقهای مبارز، خیلی از ارتباطات 

رفقا در  شد. در چنین شرایطی  و در مواردی قطعسازمانهای سیاسی با اخالل مواجه 
چهارچوب خط سازمان فعالیتهای مبارزاتی خود را پیش می بردند.  در تداوم چنین 

رفیق بیژن توسط پاسداران جمهوری اسالمی  1364ی، سرانجام در سال وضع
دستگیر و زیر شکنجه قرار گرفت. بر اساس اطالعاتی که در مورد رفیق بیژن به 

ا رسیده، از آنجا که رفیق بیژن می دانست که علت دستگیریش روابط  دست م 
هویت سیاسی خود دوستانه اش با رفقای اقلیت می باشد، در زیر شکنجه، از اعالم 

نوان فعال چریکهای فدایی خلق خودداری کرده بود تا بتواند یاران خود را از  به ع
مدتی که وی در زندان و در   گزند ضربه در امان نگهدارد. به همین دلیل در تمام

 چنگال دژخیمان رژیم قرار داشت، به عنوان یکی از فعالین اقلیت شناخته می شد. 
 "جام زهر"ا دولت عراق و نوشیدن جنگ ضد خلقی رژیم ب سرانجام بدنبال پایان

گیری جنبش توده ها،  ج توسط خمینی جالد و ضرورت پاکسازی زندانها از ترس او 
    در مصاف جدیدی با دشمنان مردم ایران قرار گرفت.بار دیگر رفیق بیژن 

و در جریان قتل عامی که جمهوری اسالمی در زندانهای  136۷در تابستان سال 
بسر  گوهردشتاخت، رفیق بیژن که در آن زمان در زندان اسر کشور به راه اندسر

ر  می برد و نزدیک به سه سال، شکنجه ها و سرکوبهای جالدان جمهوری اسالمی د
زندان را تحمل کرده بود  همراه با صدها زندانی دیگر به دار آویخته شد و به این 

ه هرگز در  کارگر، کمونیستی  ک  ترتیب جالدان حاکم یکی از رهروان صدیق طبقه
 برابر دشمن سر خم نکرد را برای همیشه از ما گرفتند.

 

 یاد رفیق بیژن اسالمی اشپال گرامی و راهش پر رهرو باد! 

 

 

 

 

 

 !کندیلیون گرسنۀ همه چیز را ویران میبزودی سیل دهها م

 

 

 

 

 

 

 

آذر ماه، سعید معیدفر جامعه شناس مقیم ایران در گفتگو با  5بر اساس گزارش روز 
رۀ اعتراض های جاری در کشور گفت: این رویدادها در قیاس با  خبرگزاری ایلنا دربا

بر جنس   تغییر ماهیت داده و عالوه  96و حتی اعتراض های دی ماه  "جنبش سبز"
سیاسی آنها، عامالن شرکت کننده در اعتراض ها نیز کامالً تغییر یافته اند. وی گفت: 

یلیون ها گرسنۀ حاشیه  است که ثمرۀ اقدام مویژگی مهم جنبش اعتراضی جاری این 

نشینی است که در دروازه های شهرهای بزرگ کشور کمین کرده اند و 

غلط مقامات حکومت   سرخوردگی آنان نتیجۀ چهل سال سیاست های

گرایش موسوم به اصالح طلب  وی همچنین افزود:  اسالمی ایران است. 

ذاری بر  انایی هرگونه تاثیرگ حکومت اسالمی نیز چنان بی اعتبار شده که تو

اعتراض های جاری و مهار و هدایت آنها را از دست داده است. امروز ما 

ها و سیاست های   مانده ایم با یک اقتصاد ورشکسته، فسادها، تبعیض 

سال باعث تخلیه روستاها شد. در حاشیه کالن   ٤٠الی  ۳٠غلطی که طی 

گانی  تمرکز شده لشگر گرسنشهرهایی که در آنها ثروت و منابع اقتصادی م 

شکل گرفته است که هر روز برای هجوم به کالنشهرها آماده تر و با انگیزه  

که به گفتۀ   "لشگر گرسنگان"که این سعید معیدفر سپس ابراز اطمینان کرده  تر هستند. 

میلیون نفر را تشکیل می دهد به کالنشهرها  24کارشناسان به زودی جمعیتی بالغ بر 

هر چند  "ه زودتر برای آن چاره ای اندیشیدباید هر چ"د آورد و هجوم خواهن

گفتۀ   خود سعید معیدفر اعتراف کرده که دیگر وقت برای چاره اندیشی باقی نمانده، زیرا، به
و همۀ   "نظم و بنیاد اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اخالقیات در کشور از بین رفته است"او 

سعید معیدفر هشدار داده    "اند. بی اعتبار شده"فساد اصالح طلبان به اتهام های دزدی و 
گرسنگان چنان قدرتی خواهد داشت که هیچ کس جلودار آنها  "است که در ایران جمعیت 

قرار گرفته است.  در   "کشور و جامعه در مسیر تندبادهای شدید"ه اینکه و خالص "نیست
ل همه چیز را ویران مانند یک سی"چنین شرایطی به گفتۀ وی معترضان و گرسنگان 

در اظهاراتی جداگانه، فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد در دانشگاه صنعتی    "خواهند کرد.
ی با استناد به گزارش های رسمی حکومت  شریف، روز یکشنبه سوم آذرماه در یک سخنران

میلیون نفر گذشته و تا   19اسالمی ایران گفته است که جمعیت حاشیه نشین کشور از مرز 
یلیون نفر خواهد رسید. وی همچنین گفته است که یک سوم  م 23دست کم به  14۰۰سال 

ی دهند. جمعیت کل کشور و دو سوم جمعیت زندان های کشور را حاشیه نشینان تشکیل م 
  136۷فرشاد مؤمنی برای نشان دادن درجۀ فقر در ایران امروز گفته است که در سال 

ی که این رقم در سال  کیلوگرم بود در حال 122سرانۀ مصرف گوشت هر ایرانی در سال 
کیلوگرم کاهش یافت.   4۰یعنی در اوج درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد به زیر  139۰

که سرانۀ مصرف گوشت در وضعیت کنونی کشور یعنی در فرشاد مؤمنی نگفته است 

 .درصد نزول کرده چند کیلو گرم است 1۰شرایطی که رشد اقتصادی به منفی 
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 !تشکلهای مستقل کارگری، حق کارگران است 

 تجمع اعتراضی کارگران مجتمع 

 نیشکر هفت تپه  

آذر ماه، جمعی از کارگران شرکت کشت و  1۰روز یکشنبه 
صنعت نیشکر هفت تپه، در اعتراض به عدم رسیدگی به 
مطالباتشان و همچنین عدم پرداخت حقوق مهر و آبان، در  

های  مقابل دفتر این مجتمع دست به تجمع زدند. بخش 
جمله کارگران بخش کشاورزی در این   مختلف شرکت از

تجمع  اعتراضی شرکت داشتند. کارگران پیشتر مهمترین 
مطالبات خود را پرداخت حقوق و مزایای معوقه، بازگشت  
به کار تمامی همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی و  
واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل  

امالک شرکت و   کارگران هفت تپه، توقف فوری تجزیه
توقف واگذاری هرگونه اموال و امالک به دیگران و لغو  
احکام صادره و تعقیب قضایی علیه همکاران و حامیان  
کارگران را اعالم کرده بودند. دور جدید اعتراضات هفت  

آبان همراه با اعتصاب این کارگران آغاز   13تپه از تاریخ 
یت از مشاغل  اآذر ماه، مدیرکل حم 2شده است.  روز شنبه 

و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در این  
رابطه گفته بود: متاسفانه وعده کارفرما برای پرداخت  
حقوق شهریور ماه کارگران حداقل در نیمه اول مهر ماه  

ماه مطالبات   3تحقق پیدا نکرد و کارگران واحد موصوف با 

  .هستند مزدی مواجه 
تپه اعالم  ماه، از سوی کارگران هفت رآذ 12شنبه روز سه  

شان های شدکه کارگران این شرکت در پی پذیرش خواسته 
اعتصاب   از سوی کارفرمای خصوصی، به طور مشروط،

 .خود را به حال تعلیق در آوردند
اند در صورت عدم  تپه اعالم کرده کارگران نیشکر هفت

ضایی، قهای ها، بسته نشدن پروندهبازگشت به کار اخراجی 
مشخص نشدن وضعیت قرارداد و عدم بازگشت به کار  

نماینده کارگران تا چهارشنبه هفته آینده،   اسماعیل بخشی،
ها را این بار در مقابل فرمانداری شوش از  اعتصاب و تجمع 

سر خواهند گرفت. به این ترتیب مسئوالن استان خوزستان  
های کارگران وقت  تنها شش روز برای تحقق خواسته 

ماه آینده،   3ارند. پرداخت مطالبات بازنشستگان حداکثر تا د
تمدید فوری دفترچه بیمه و پرداخت لیست بیمه، تامین  
مطالبات عرفی، حق همسر، سختی کار، ایاب و ذهاب،  
پاداش و بهره برداری، پرداختی ماه رمضان و افزایش حق  
غذا نیز از دیگر تعهدات کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر 

 .ه بوده استپهفت ت
الزم به یادآوری است که دور جدید تجمعات اعتراضی  

در آن  آبان ماه شروع شد.  12کارگران هفت تپه تقریبا از 

زمان کارگران شاغل در بخش کشاورزی مجتمع کشت و  
صنعت هفت تپه مقابل ساختمان مدیریت این مجتمع برای  
وصول مطالبات صنفی خود دست به تجمعات اعتراضی  

یکی از کارگران در این زمینه گفت: کارگران که  . دنزنمی
ماه )شهریور و   2کم دست  ،نفر هستند 5۰۰تا  4۰۰حدود 

مهر ماه( مزد معوقه طلب دارند. بخشی از اعتراض  
کارگران کشاورزی نیز مربوط به مطالباتی است که مجموع  

روزه آذر ماه سال   33کارگران هفت تپه در اعتراضات 
بحث سنوات بازنشستگی کارگران  . کردندگذشته دنبال می 

بازنشسته و پرداخت هزینه بازنشستگی شماری از کارگران  
مشمول، موضوع پرداخت نشدن برخی مزایای عرفی و  

سازی حقوق و اجرای طرح  قانونی کارگران، بحث همسان
بندی مشاغل برای برخی کارگران، پرداخت مطالبات  طبقه

مهمتر تامین امنیت شغلی   بیمه تامین اجتماعی و از همه
کارگران و بازگشت به کار تعدادی از کارگران اخراجی،  

  هر  در  که  است تپه هفت مجتمع   ازجمله مطالبات کارگران
صبح روز  . کنندمی دنبال و  مطالبه را آنها اعتراضات از  دوره

آبان ماه، یکی از کارگران معترض گفت: بعد  22چهارشنبه 
ض صنفی برای وصول مطالبات  ااز گذشت چندین روز اعتر

به پرداخت مطالباتمان روبرو  توجهیمزدی، وقتی با بی
ها را به خارج از شرکت در محوطه  شدیم، ناچار اعتراض 

مان به گوش  بازار هفت تپه انتقال دادیم تا شاید صدای

در ادامه   آبان ماه،  28روز سه شنبه  .مسئوالن برسد
ق کارگران، مدیر عامل  ح اعتصابات و تجمعات اعتراضی به 

ای این مجتمع را تا اطالع  این شرکت با صدور بخشنامه 
ثانوی تعطیل کرد و فقط نیروهای حراست حق ورود به  

آبان ماه،   29مجتمع را پیدا کردند. صبح روز چهارشنبه 
کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در ادامه اعتراض صنفی 

داخت نشده،  رماه مطالبات مزدی پ 3خود گفتند: به جز 
ست بخش دیگری از اعتراض کارگران ناشی از مشکالتی 

که در ارتباط با تصمیم اخیر اعضای هیات مدیره در ارتباط  
با عدم اجازه ورود کارگران به محل کار خود و تعطیلی  

  .موقت مجتمع بوجود آمده است
 

جان باختن یک معدنچی در اثر ریزش  

 نمعدن سنگ سرب و روی آلبالغ اسفرای
آذر ماه، در یک حادثه کاری ریزش   11صبح روز دوشنبه 
کارگر شاغل در معدن سنگ آلبالغ   2در معدن سرب، 

شهرستان اسفراینِ استان خراسان شمالی صدمه دیدند. 
یکی از کارگران زخمی و  کارگر دیگری بعد از گذشت  
چندین ساعت به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از  

ساس این گزارش، این واحد معدنی به  ادهد. بر دست می 
صورت غیرمجاز فعالیت بهره برداری دارد و امکانات ایمنی 

شود. در معدن آلبالغ از  در آن به درستی رعایت نمی
کارگر معدنچی   4ابتدای سال جاری بر اثر ریزش کوه 

اند. کارگر دیگر جان خود را از دست داده  3مصدوم و 
اخیر در معدن سنگ سرب و   کارگران این معدن، اتفاقات

 .دانندروی آلبالغ را در نتیجه کمبود امکانات ایمنی می

 

کولبر بر اثر    4و زخمی شدن  جان باختن

 تیراندازی نیروهای نظامی  

آذر ماه،   2بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا: روز شنبه 
نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی شهرستان اشنویه  

کولبر به نام های   2ذربایجان غربی، ابتدا آ از توابع استان 
“سمکو )اسماعیل( قادرنیا” فرزند علی از اهالی مهاباد و 

رش” از  “ناصر مرادپور” فرزند عبداهلل اهل روستای “کوزه 
توابع شهرستان سلماس را بازداشت و سپس به سوی آنان  

کولبر جان خود را از دست    2شلیک کردند که در نتیجه هر 
گزارش دیگری از خبرگزاری هرانا، روز سه شنبه   ردادند. د

آذر ماه، به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر  5
کردستان، گروهی از کولبران در مناطق مرزی شهرستان 
سردشت در کمین نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته و در  

ی گشودن آتش بر روی کولبران، یک تن از آنان به  نتیجه
ی پا مورد اصابت گلوله قرار  ور” از ناحیه پنام “حسن صالح 

گرفته و به شدت زخمی شد. یک کولبر به نام “طاها 
ی مشابهی زخمی شده و جهت  رشیدزاده” در حادثه 

رسیدگی پزشکی به بیمارستانی در ارومیه منتقل شده  

 .است
 

درصد و   ٢۰سهم زنان از بازار کار کمتر از 

 بیکاری زنان بیشتر از مردان و 

 درصد  1۸از  بیش
آذر ماهِ خبرنگار ایلنا، نرخ   3به گزارش روز یکشنبه  

درصد است.  16مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود 
آخرین گزارش مرکز آمار درباره وضعیت بیکاری زنان در  

دهد، در تابستان امسال سهم زنان از بازار  ایران نشان می 
ری زنان  ادرصد بوده است، حال آنکه بیک 2۰کار کمتر از 

درصد   18در این فصل به مراتب بیشتر از مردان و بیش از 

ترین گزارش خود  در تازه  "مستر کارد"گزارش شده است. 
کشور را مورد ارزیابی   58درباره وضعیت زنان کارآفرین، 

را کسب   54قرار داده است که ایران در این ارزیابی رتبه 
ی  اهبندی کشورهای جهان )کشور کرده است. رتبه 

های مطلوب برای فعالیت زنان  منتخب( از نظر شاخصه 
ها و آمارهای نهادهای معتبری کارآفرین با استناد به داده 

نظیر سازمان جهانی کار، یونسکو، بنیاد پایش کارآفرینی  
جهانی و بانک جهانی صورت گرفته است. در این ارزیابی  

ند و تنها  اآمریکا، نیوزلند و کانادا به ترتیب اول تا سوم شده 
چهار کشور عربستان، الجزایر، بنگالدش و مصر امتیازی  

                                    .اندکمتر از ایران کسب کرده 
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 ! پیروز باد انقالب!   زنده باد کمونیسم

تبعات تورمیِ گرانی بنزین بر سر کارگران  

 و بازنشستگان آوار خواهد شد

آذر ماه، گروه اتحاد بازنشستگان که   11روز دوشنبه 
های مختلف  زنشستگان صندوقگروهی متشکل از با

ای اعی، کشوری، فوالد و ...( است، در بیانیه )تامین اجتم
نسبت به تبعات گرانی بنزین هشدار داده است. در این  

برابری قیمت بنزین و  3بیانیه، ضمن انتقاد به افزایش 
حتی شیوه اعالم آن به جامعه، اعالم شده است که تاثیرات  

بازهم بر سر زحمتکشان آوار   ویرانگر این افزایش قیمت،
های »هیچ  در این بیانیه آمده است که وعده خواهد شد.

شود« عملی نشده است و بعد از گرانی  چیز گران نمی 
بنزین به تدریج شاهد موج خزنده تورم در قیمت کاالها و  

 .خدمات خواهیم بود
 

 تجمع اعتراضی کارگران ارگ قدیم بم  

 دیمدر مقابل پایگاه میراث ارگ ق 
مرمت و  ان پروژهآذر ماه، کارگر  5صبح روز سه شنبه 

بازسازی ارگ بم در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات 
مزدی خود، بار دیگر مقابل محل کار خود تجمع کردند. 
مدیر پایگاه ارگ بم در این رابطه گفت: در حال حاضر که  

ماه حقوق کارگران به تاخیر افتاده، سازمان برنامه و   4
ین کند و در این دجه باید منابع مالی پرداخت آن را تام بو

های میراث جهانی کشور به صورت  زمینه دفتر امور پایگاه 
جدی پیگیر این موضوع است و به محض دریافت پول آن  

 دهد.را به حساب کارگران انتقال می 
وی در ادامه افزود: در نتیجه اجتماع صنفی صبح امروز سه  

ایگاه میراث ارگ قدیم برپا شد، تماس  شنبه که در مقابل پ 
لفنی با معاون میراث فرهنگی برقرار کردیم و کارگران از  ت

پرداخت حقوق خود تا اواسط آذر ماه مطلع شده و به تجمع  

   .خود پایان دادند 
مبارزات این کارگران جهت دریافت حقوق پرداخت نشده  

آبان   18آبان ماه شروع شد. صبح روز شنبه  18شان از 
ع دادند که : حدود  ارگران معترضِ ارگ قدیم بم اطال ماه، ک 
های  کارگر پروژه مرمت ارگ قدیم بم از زیرمجموعه  12۰

  3سازمان میراث فرهنگی در اعتراض به پرداخت نشدن 
مقابل در   ماه مطالبات مزدی خود دست از کار کشیده و 

گویند: کارگران می . ورودی پایگاه ارگ قدیم تجمع کردند
ت که  رگران روالی استرین مشکالت کااز عمده یکی 

سازمان میراث فرهنگی برای پرداخت دستمزد کارگران  
و آنهم عدم در نظر   های عمرانی در پیش گرفته استپروژه

گرفتن بودجه معینی برای ترمیم و مرمت بناهای فرهنگی  
است و برای همین هر ماهه پایگاهای میراث فرهنگی  

هایی که در دست مرمت  ی پروژه برای تامین منابع مال
تر شدن موعد ر مشکل هستند. در نتیجه طوالنیاست، دچا

دریافت مطالبات معوقه، هر روز برای امرار معاش  

  .رویممان می هایمان بیشتر زیر بار قرض اطرافیانخانواده 
آبان  19این تجمع اعتراضی کارگران عصر روز یکشنبه 

ی، گردشگری و صنایع  با وعده مدیرکل میراث فرهنگ ماه
برای پرداخت معوقات مزدی تا پایان ان کرمان دستی است

 .خاتمه یافته بودآبان ماه، به آنها  
 

با گرانی بنزین صیادان انتظار دارند بنزین 

 با قیمت ارزان به آنها تعلق گیرد

آذر ماه، یعقوب دوجی رئیس اتحادیه صیادی   2روز شنبه 
ر فروند شناور کار صید را  زاه 12کل کشور با بیان اینکه 

  12دهند، گفت: از این مختلف کشور انجام می در مناطق 
هایی هستند که با هزار فروند لنج 4هزار فروند حدود 

  8شوند و کنند و از گرانی بنزین متاثر نمی گازوئیل کار می 
های بنزینی هستند که افزایش  هزار فروند دیگر قایق

گذارد. عمده  نها تاثیر می قیمت بنزین شدیدا بر کار آ
ناطق محروم زندگی کرده و بسیاری از آنها با  صیادان در م

مشکالت معیشتی دست به گریبان هستند. گرانی بنزین 
های تولید آنها را به شدت باال برده و حتی در  هزینه

کند. اگر افراد مورد حمایت  صرفه میمواردی صید را بی
ادی بکشند. روز  قرار نگیرند ممکن است دست از صی

فراکسیون بنادر، دریانوردی و   آذر ماه، عضو 4دوشنبه 
توسعه صنایع دریایی مجلس گفت: صیادان از جمله  

هایی هستند که حتما باید سهمیه بنزین برای آنها در  گروه
نظر گرفته شود. همانگونه که رانندگان تاکسی سهمیه  

زایش نرخ بنزین ها را باال نبرند و افگیرند تا کرایه بنزین می
شود، صیادان نیز برای اینکه بتوانند  منجر به افزایش تورم ن

توان  کار کنند نیازمند سهمیه بنزین هستند. چطور می
تومانی صید   1۰۰۰انتظار داشت صیادی که با بنزین 

تومانی  3۰۰۰کرده و مشکالتی داشته، اکنون با بنزین می
تحادیه  ، رئیس اآذر ماه 12امرار معاش کند. روز سه شنبه 

رد: به دنبال مشکالتی که  صیادی کل کشور اعالم ک
گرانی بنزین برای صیادان به وجود آورد، یک مقام مسئول  

های  در سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد که قایق 
غیرمجاز باید ثبت شوند تا تامین سوخت آنها در دستور کار  

سوخت  قرار گیرد این در حالی است که هنوز تکلیف 
های صیادان در  یقهای مجاز مشخص نشده است. قاقایق

روند، چرا که صیادان  سواحل لنگر انداخته و به دریا نمی 
های مجاز که  بنزین ندارند. ابتدا باید فکری به حال شناور

ها  تعدادشان کم نیست، کرد. وی با بیان اینکه قبال هم بار 
یم، گفت: این  اهای غیرمجاز اعتراض کردهبه فعالیت قایق 

ها ثبت شده و در صورتی که  یق درست است که باید این قا
های الزم را داشته باشند مجاز به فعالیت شوند، استاندارد 

ای پیش رود که  اما باید توجه کرد که نباید شرایط به گونه
هفته   3آذر ماه، حدود  12دریا تخریب شود. روز سه شنبه 

د و با وجود اینکه  گذراز اعالم نرخ جدید بنزین می 
هزار صیاد ایرانی باال رفته، هنوز   15۰های بیش از هزینه

ای برای صیادان نیست. خبری از اختصاص بنزین سهمیه
گذرد اقشار  هایی که از اعالم گرانی قیمت بنزین می در روز 

های آنها را به  مختلف اعالم کردند وضعیت جدید، هزینه
متضرر در این زمینه   برد. از جمله اقشارشدت باال می 

شان در  با وجود تعداد باال و تاثیر مهم صیادان هستند که 
شان روشن نیست. رئیس اتحادیه  اشتغال، هنوز تکلیف 

ای  صیادی استان سیستان و بلوچستان می گوید: سهمیه
برای صیادان در نظر گرفته نشده، حال آنکه افزایش قیمت  

ای صید و به تبع هبنزین منجر به افزایش چشمگیر هزینه
شود. نماینده مردم اهواز در  ی میآن قیمت تمام شده ماه

مجلس در بخشی از سخنان خود می گوید: اختصاص 
خواهد، نه الیحه،  سهمیه بنزین به صیادان نه طرح می 

ها در اجرای طرح و  همه چیز مربوط به دیدن ظرافت 
چینی درست است که متاسفانه صورت نگرفته است.  مقدمه 

بنزین  زم است برای شهروندان دیگری که گرانی ال
های کار آنها را افزایش داده نیز تمهیداتی اندیشیده هزینه

؛ ما با تعداد  شود. برای مثال در همین زمینه مسافرکشی
رو هستیم که نه رسما تاکسی  بهزیادی از شهروندان رو 

روز کار  دارند، نه راننده اسنپ و تپسی هستند. آنها شبانه 
رند. اینها باید چه کار  شان را دربیاو کنند تا خرج خانواده می

کنند؟ اینکه عنوان شود بررسی و ارزیابی دقیقی از نیاز 
صیادان به بنزین سهمیه صورت نگرفته نوعی فرافکنی و  

های الزم صورت  بینیخریدن وقت است. باید قبال پیش 
ت وقت گرفت و حاال که این اتفاق نیفتاده باید بدون فومی

اندیشید و از ادامه  ای برای حل مشکالت صیادان چاره 

 .زیان آنها جلوگیری کرد

 

 تجمع اعتراضی کارگران پیمانی  

 معدن چادرملو
آذر ماه، جمعی از کارگران پیمانکاری   5روز سه شنبه 

معدن چادرملوی یزد در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه  
اعتراضی زدند.  بندی مشاغل در این معدن، دست به تجمع 

دتهاست در تکاپوی اجرای این  کارگران معترض گفتند: م
طرح هستند. طرحی که پیمانکار آورده بود با طرح مرجع  
تفاوت بسیار داشت و مزد و مزایا در آن خیلی کمتر از طرح  
مرجع چادرملو بود. لذا کارگران این طرح را  قبول نکردند. 

دارد که همه   رگرکا 3۰۰گفتنی است معدن چادرملو حدود 
بندی مشاغل و افزایش  طرح طبقه  آنها در انتظار اجرای

د.                                  سطح دریافتی خود هستن
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 ! زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست 

نفر در حوادث کار طی   ۸٩۸جان باختن 

 جارینخست سالِ  نیمه 
آبان ماه، بنا بر آمار   2۰بر اساس گزارش روز دوشنبه 
، در  1398نخست سال  ه سازمان پزشکی قانونی کشور نیم

رقم در  نفر جان خود را از دست دادند. این  898حوادث کار 
  ۷.4نفر،  836، با آمار تلفات 9۷مقایسه با مدت مشابه سال 

درصد بیشتر شده است. بنابراین آمار از کل تلفات حوادث  
نفر زن بودند. گزارش به نقل از   8نفر مرد و  89۰کار 

نفر به دلیل  354در این مدت  پزشکی قانونی می افزاید:
سخت،  نفر به دلیل اصابت جسم  232سقوط از بلندی، 

نفر به دلیل سوختگی،   ۷8گرفتگی، نفر به دلیل برق  14۰
نفر به سایر دالیل  51نفر به دلیل کمبود اکسیژن و  43

اند. بر اساس  دیگر جان خود را در حوادث کار از دست داده 
هزار و   14جاری، سال  آمارهای موجود در نیمه نخست

مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی کشور   2۰۰
نفر مرد و   551هزار و  13راجعه کردند که از این تعداد م

 . نفر زن بودند 649
 

روزه جمعی از کارگران   ٢تجمع 

 پارسواگن

پارس  آذر ماه، کارگران صنایع ریلی واگن  1۰روز یکشنبه 
پارس را  مپنا سهام واگن  گفتند: با وجود اینکه شرکت

آن   یریتیهای مالی و مدخریداری کرده است، هنوز بحث 
در واگن پارس انجام نگرفته است این درحالی است که  
نمایندگان شرکت مپنا تاکنون فقط یکبار قبل از خرید 

پارس به شرکت آمدند و مسائل مالی و  سهام واگن 
امداری به  مدیریتی بالتکلیف است. در صورتیکه انتقال سه

دهنده نیز اعتماد  های سفارشدرستی صورت نگیرد، شرکت 
های رد، در عین حال حقوق کارگران شرکت نخواهند ک

پارس بیش از ما است و ما درخواست  ریلی مشابه واگن 
افزایش حقوق دادیم که به ما قول بررسی دادند اما هنوز  

 نتیجه به ما اعالم نشده است.  
زی در این  فاه اجتماعی استان مرکمدیرکل تعاون، کار و ر

فرآیند   پارس به مپنا یکخصوص گفت: واگذاری واگن 
بر است. در خصوص دستمزدهای کارگران  حقوقی و زمان 

پارس باید شرایط هر شرکت در نظر گرفته شود.  واگن
ده  های سربار زیادی دارند یا زیانها هزینه برخی شرکت

ی که به کارگران  هستند و این مسئله در میزان دستمزد 

  .دهند موثر خواهد بودمی
 

زن در   تفاوت دستمزد کارگر میوه چین

 مقابل کارگر میوه چین مرد

مطابق اطالعات مرکز آمار ایران، بر اساس گزارش روز  
جمعه یکم آذر ماه، در بخش دستمزد نیروی کار، در  

، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد  98تابستان سال 
بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل   ریال 84۷۰84

رگر میوه چین  درصد افزایش و متوسط دستمزد کا  48,۰
ریال بوده که به این ترتیب نسبت به فصل  5۰4362زن 

درصد افزایش داشته است. به  19.5تابستان سال قبل تنها 
ریال   ۷162۷۰عالوه، متوسط دستمزد کارگر تنک کار مرد 

ریال بوده   668646کار زن و متوسط دستمزد کارگر تنک 
  61.8و  32.۰معادل  9۷که به ترتیب نسبت به تابستان 

 دهد. درصد افزایش نشان می
 

ماه معوقات مزدیِ   ۵عدم پرداختِ بیش از 

 کارگران شهرداری مریوان 
آذر ماه، کارگران شهرداری مریوان   14روز پنجشنبه 
ه  نفر کارگر هستیم که بیش از پنج ما 1۰۰گفتند: حدود 

های  من دستمزد ماه دستمزدمان پرداخت نشده است. در ض
الحساب و ناقص پرداخت شده  علی تر هم به صورت قبل

است. گزارش می افزاید: عالوه بر نگرفتن دستمزد،  
کاری  معوقات مزدی دیگری نیز طلبکارند. آنها اضافه 

اند و را هنوز نگرفته  98و همچنین  9۷، 96های سال 
شود. نی این مطالبات پرداخت می مشخص نیست چه زما

شهرداری   گویند: فصل سرما شروع شده امامی کارگران 
هنوز برای پاکبانان، چکمه و بادگیر تهیه نکرده است. ما  
بدون چکمه در گل و باران، کار نظافت و تمیزکاری شهر 

 .دهیمرا انجام می 
 

کارگر در حین کار بر اثر   ٧مصدومیت 

 دشتِ تهران انفجار لوله گاز در پاک 
آذر ماه، رئیس مرکز اورژانس تهران گفت:  8روز جمعه 
جمعه یک دستگاه بیل مکانیکی که متعلق به   صبح امروز

سازمان آب بود، در جریان حفاری به یکباره با لوله گاز  
سوزی شد. در این حادثه  برخورد و منجر به انفجار و آتش 

  کارگر به همراه یکی از اهالی محل دچار  ۷کاری 
ن شهدای  مصدومیت شدند که بالفاصله به بیمارستا

صدومین این حادثه وخیم  پاکدشت منتقل شدند. حال م

 .گزارش شده است

نفر از کارگران   4۵باز گشت به کارِ 

 ماه ۵قراردادی پس از 
کارگر قراردادی شرکت   45آذر ماه،  1۰صبح روز یکشنبه 

داد  حمل ونقل خلیج فارس شهرستان اسالمشهر، که از مر
ماه سال جاری با اتمام قرارداد کار اخراج شده بودند، به  

  45شتند. یکی از کارگران اخراجی دلیل تعدیل ازگکارشان ب
شان با تغییر  ای را مخالفتکارگر این واحد حمل ونقل جاده 

شرایط کار از قرارداد مستقیم به پیمانکاری عنوان کرد. وی  
ار با تشکیل اولین درادامه گفت: هیات حل اختالف اداره ک 

ر  جلسه رای به بازگشت به کار من و سایر همکارانم را صاد 
کرد اما کارفرمای شرکت به رای هیات تشخیص و حل  
اختالف اعتراض کرد و در ابتدا مانع ورود کارگران اخراجی  

شان شد که در نهایت با استمرار پیگیری  به محل کار سابق 
کارفرما با   کارگران و حمایت جدی برخی مسئوالن،

بازگشت ما به کار موافقت کرد. طبق رای اداره کار و 
ه کارفرمای این واحد در حضور مسئوالن توافقی ک

فرمانداری شهرستان اسالمشهر انجام داده، او مکلف به  
پرداخت مطالبات معوقه و ایام بیکاری کارگران تعدیلی 
است که هنوز انجام نشده است. وی افزود: در حال حاضر  

زنی قط ابالغیه بازگشت به کار ما صادر شده و امور کارت ف
د و خروج ما را فعال کرده است. بر های ورو نیز کارت 

کارگر   45اساس رای صادره اداره کار، کارفرما باید با همه 
تعدیلی، قرارداد مستقیم بسته و آنها را در عناوین شغلی  

 .های قبلی به کار گیردسابق خود و در پست
 

آهن جنوب وط ابنیه فنی راه ان خطکارگر

 شرق در اعتراض به مطالبات مزدی خود
آهن  آذر ماه، کارگران خطوط ابنیه فنی راه  6چهارشنبه روز 

جنوب شرق در اعتراض به دستمزد حداقلی و نداشتن  
کارگر خطوط ابنیه   3۰۰امنیت شغلی خود گفتند: حدود 

آهن جنوب شرق با سوابق کاری باال در  فنی راه
ترین شرایط و آالیندگی مشغول کار هستیم اما  سخت 

هزار تومانیِ  5۰۰میلیون و فتی، یک حداقل حقوق دریا
مان را  ماهانه در شرایط کنونی کفاف مخارج زندگی 

هم با پرداختی که گاه با تاخیر مواجه است. از  دهد آن نمی
های صنفی کارگران داشتن اضافه کاری و دیگر خواسته 

ی کار است. با وجود آنکه در بدترین  پرداخت حق سخت
و بیابانی  شرایط در فصول گرم و سرد مناطق کویری

محور ریلی زاهدان به کرمان مشغول کاریم اما سختی کار  
شود در عین حال همه کارگران به جز  ما  لحاظ نمی 

همکاران ما در بخش »ماسه روب« به صورت مستمر  
ان خطوط ابنیه فنی  کاری ندارند. یکی دیگر از کارگر اضافه 

آهن جنوب شرق، جدا از مطالباتی که کارگران از  راه 
انکار فعلی طلبکارند، پیمانکار پیشین هم بابت مطالبات  پیم

که شامل حق سنوات،   95تا پایان  93های مربوط به سال 
شود، هنوز با آنها  کاری و غیره می حق مرخصی، اضافه 
 .است تسویه حساب نکرده 
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 ! زندانی آزاد باید گرددکارگر 

سازی اینکارگران کمب مطالبات مزدی

 اراک و خواست قرارداد مستقیم با کارفرما 

آذر ماه، یکی از کارگران   2گزارش روز شنبه  بر اساس 
سازی اراک گفت: کارگران این واحد صنعتی  کمباین 

نفر از کارگران شدند. این   ۷۰خواستار تبدیل وضعیت حدود
ا  کارگران به صورت مستقیم با شرکت قرارداد ندارند و ب

اند با شرکت قرارداد ببندند.  وجود سابقه طوالنی نتوانسته 
کارگر داشته   6۰۰نزدیک به  89 لیدی تا سال این واحد تو

اند و اکنون های قبل تعدیل و بازنشسته شده که طی سال 
کارگر رسیده   3۷۰تعداد کارگران این شرکت به حدود 

نفر تعدیل شدند،  23۷که حدود  94است. البته در سال 
ر شدند اما این کارخانه ظرفیت این را  همگی بازگشت به کا 

یشتری را مشغول به کار کند. گزارش به  دارد که افراد ب
نقل از مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی،  

سازی اختالفی با کارفرما در  می افزاید: کارگران کمباین 
داشتند که در   9۰نحوه محاسبه دستمزد در اوایل 

ف مطرح شده است. آن زمان کارفرما  های حل اختالیئته
ه را به مرور زمان حل کند که هنوز  متعهد شد که این مسئل 

 .عملی نشده است
 

کارگر پروژه قطار شهری    1۰۰بالتکلیفی 

 ماه از اخراجشان ۸اهواز با گذشت 

آذر ماه، یکی از کارگران معترض پروژه قطار   3روز یکشنبه 
فعالیت پروژه قطار شهری اهواز از  شهری اهواز گفت: 

کارگر   1۰۰ه دنبال اخراج حدود ، ب9۷های پایانی سال ماه 
پیمانی شاغل در این پروژه متوقف شده است و در حال  
حاضر به جز چند کارگر تاسیساتی برای نگهداری از  

آالت و ژنراتورها و همچنین تخلیه آب کارگاه،  ماشین 
شود. تعدادی از  ضر نمیکارگر دیگری در این کارگاه حا 

ه کار و دریافت  کارگران بعد از تعدیل برای بازگشت ب
ماهه خود به صورت مجزا به   2۰تا  15مطالبات معوقه 

اند که هنوز به همه مطالبات  اداره کار اهواز شکایت کرده 
درصد از مطالبات   35اند. در این بین حدود خود نرسیده 

که هنوز هیچ اقدام  پرداخت شده است. همچنین کارگرانی 
، وضعیت اندرده قانونی برای وصول مطالبات خود نک

نامشخصی دارند. بعد از برگزاری تجمعات مختلف در اهواز،  
مسئوالن شرکت کیسون وعده رسیدگی به وضعیت  

  8 کارگران قطار شهری را داده بودند اما با گذشت بیش از
ماه هنوز درخواست اشتغال و پرداخت همه معوقات مزدی  

نفر از همکاران   1۰5کارگران برآورده نشده است. حدود 
ل در واحد حراست پروژه نیز به ادامه روند تعطیلی شاغ 

ماه   2۰کارگاه و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود ) 

 .مطالبات مزدی طلبکارند( معترض هستند
 

کارگر   1۶۰۰ ودخانه نشینی اجباریِ حد

 سازی مازندران بزرگترین کارخانه قطعه 
آبان ماه، کارگران شرکت فوالدین ذوب آمل   18روز شنبه 

ع دادند که: کارفرمای این کارخانه فوالدی و  اطال
سازی صنعت خودروی مازندران از اوایل آبان ماه،  قطعه

کارگران این کارخانه را به خانه فرستاده و گفته در صورت  
شود.  روز تماس گرفته می 1۰ازی مجدد کارخانه طی نداراه 

نفر از کارگران   3۰۰تا  2۰۰حال تاکنون فقط با حدود  با این 
کارگر دیگر   14۰۰ماس گرفته شده است. نزدیک به ت

نگران اشتغال خود هستیم. کارگران می گویند:برخی از ما  
سال سابقه کاری در این کارخانه داریم و   15بیش از 

ایم. متاسفانه  ساعت برای این شرکت کار کرده  12روزانه 
گاهاً کارفرماها از کارگران به عنوان اهرم فشار برای  

کنند. اما دولت باید در چنین  یاز استفاده می گرفتن امت
 عدالتیای مداخله کند و اجازه چنین بی های گسترده تعدیل

در حق کارگران را ندهد. به دنبال  این اطالع رسانی روز  
هایی  آبان ماه، کارگران بار دیگر گفتند: زمزمه 2۰شنبه دو 

های مبنی بر احتمال عدم پرداخت حقوق و مزایا طی ماه 
شود این درحالی  آتی از برخی مدیران شرکت شنیده می

است که ما در شرایط سختِ گرد و غبار و سر و صدا در  
شرکت کار می کنیم که حتی مطالبات ما در خصوص  

ری نیز محقق نشده و هیچ قرارداد کاری  آو سخت و زیان
نیز با ما منعقد نشده است. قرارداد کاری تمام پرسنل  

وب آمل)فذا( پایان مهر ماه به اتمام  کارخانه فوالدین ذ
توانیم چند ماه  رسیده است. کارگران می گویند: چطور می

های  بدون حقوق سر کنیم، در حالیکه قادر به تامین هزینه 
همه ما خواهان بازگشت به کار با شرایط   م.زندگی نباشی

 .مذکور در قانون کار و حق و حقوق خود هستیم
رگران این کارخانه، روز یکشنبه  در رابطه با اعتراضات کا

آبان ماه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت   19
مازندران در خصوص مشکالتی مبنی بر احتمال تعطیلی  

ار داشت: تاکنون  ظهکارخانه فوالدین ذوب آمل)فذا( ا
تعدادی جلسه در خصوص حل مشکالت این کارخانه  

نه  ایم و تصمیماتی در مورد رفع مشکالت کارخاداشته 
ایم که در حال اجرایی شدن  فوالدین ذوب آمل گرفته 

است. وی درمورد بیکارشدن تعدادی از کارگران از اوایل  
  وز هزار خودرو در ر 2آبان ماه، گفت: ایران خودرو زمانی 

زند. به همین نسبت قطعاتی زد و االن هزار خودرو میمی

بهتر  که نیاز دارد، کمتر شده است. اگر شرایط ایران خودرو 
گردند. ممکن است تعدادی برای  شود، این کارگران بازمی 

دریافت بیمه بیکاری مراجعه کرده باشند. فعالً اطالعات  
حجم   د:دقیقی از این موضوع نداریم. وی در ادامه افزو 

تولیدات و سفارشات کارخانه فوالدین ذوب آمل پایین آمده  
کم   است و ممکن است بر این اساس تعدادی از کارگرانش

نیرو داشته   16۰۰شوند. مجموعه هلدینگ فذا ممکن است 
باشد اما کارگرانی که این مشکالت برایشان به وجود آمده،  

 نفر هستند. ۷۰۰حدود 
 

بان  قرُقُ  انماه دستمزد کارگر 14چرا 

 پرداخت نمی شود؟
آبان ماه، جمعی از نمایندگان کارگری    2۰صبح روز دوشنبه  

استان مازندران برای پیگیری و مجریان حفاظت از جنگل 
وضعیت شغلی و مطالبات مزدی خود به واسطه اجرای  

ها، مراتع و  طرح تنفس جنگل، بار دیگر به سازمان جنگل 
هزار   2مشکالت حدود  د:آبخیزداری کشور مراجعه و گفتن

های مازندران که در قالب  بان حفاظت از جنگل کارگر قرق 
،)وقتی که  96از سال  شرکت تعاونی مشغول کار بودند،  12

  21های شمال با دولت با اجرای قانون تنفس در جنگل 
بردار جنگل در حوزه منابع طبیعی مازندران  شرکت بهره 

هر( که یک هزار  وش)منطقه ساری( و غرب استان )منطقه ن
کارگر داشتند، قرارداد خود را خاتمه داد و همه   ۷29و 

ها به کار  از جنگل بان در حفاظت کارگران را به عنوان قرق 
گرفت(، شروع شد. در زمان اجرایی شدن قانون تنفس، 

بانان از مقرر شده بود که پرداخت حقوق و دستمزد قرق
ه منابع مالی  ن ناحیه دولت صورت گیرد که با گذشت زمان

برای پرداخت حقوق کارگران تامین شد و نه چوب به  
فعالیت  هایی که به واسطه اجرای این طرح عمال کارخانه 

اند،  خود را در برداشت چوب درختان جنگل متوقف کرده 
آبان ماه، برای   2۰داده شد. وی با بیان اینکه امروز 

تاسفانه تا  م ایم، در پایان افزود:چندمین بار به تهران آمده 
این لحظه هیچ مسئولی پیگیر مشکالت ما نبوده و 

ه  ما 14پاسخگویی در کار نیست. این در شرایطی است که 
بان پرداخت نشده و  از سال  است دستمزد کارگران قرق

 .حق بهربرداری آنها به تاخیر افتاده است 96
 

تجمع کارگران مریوان در اعتراض به  

 شهر ی هاگرانی بنزین در خیابان 
آبان ماهِ خبرنگار ایلنا، مردم   25به گزارش روز شنبه 

  مریوان و کارگران ساختمانی این شهر به افزایش قیمت 
بنزین اعتراض کردند. تعدای از این کارگران که در  

اند خواستار تجدیدنظر جدی های شهر تجمع کرده خیابان 
مسئوالن در مصوبه افزایش قیمت بنزین هستند. کارگران  

زند. یند: بدون گران شدن بنزین، معیشت ما لنگ می گومی
بگیر را به مخاطره  گرانی بنزین زندگی ما کارگران حداقل 

اندازد. از مسئوالن توقع داریم در این تصمیم  می  جدی

                                           .تجدیدنظر کنند
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 ! دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن

نفر از کارگران شرکت فوالد   1۰۰اعتراض 

 روند و چگونگینسبت به  انآلیاژی ایر

 شانبازنشستگی 
آذر ماه، کارگران شرکت   2بر اساس گزارش روز شنبه 
نفر از کارگران به دو   1۰۰فوالد آلیاژی ایران گفته اند: 

شوند. بازنشستگی دسته  نفری تقسیم می 2۰و  8۰دسته 
اول توسط سازمان تامین اجتماعی تایید نشده و دسته دوم  

همگی آنها به دلیل مشکالت اداری و  ا تایید شده است ام
اند با استفاده از  همکاری نکردن اداره کار موفق نشده 

آور،  مزایای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان
گویند: تعدادی  ا دریافت کنند. کارگران میترک کار خود ر

با شرایطی که ما داریم بازنشسته   94از همکاران ما سال 
ت که همکارانی از ما که بازنشسته  اسشدند این در حالی 

شان متفاوت بود اما در احکام  اند تنها شفیت کاریشده 
شغلی هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشتیم. آنها افزودند: تامین  

به چند نفر از همکاران ما اعالم کرده که اگر   اجتماعی
معترض هستید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید. اگر  

کنیم. به همین  شد رای را اجرا می دررای به نفعتان صا 
 .ایم و منتظر رای هستیمخاطر شکایت کرده 

 

های  اعتراض نسبت به نتایج سیاست

  انقباضی و فشار تورمی بر اقشار فرودست
آذر ماه، کانون صنفی معلمان تهران در   1۰یکشنبه  روز

های اقتصادی و از جمله گرانی بنزین  ای به سیاست بیانیه
بیم آن هست که   "در این بیانیه آمده است:  د.اعتراض کر

ترین اقشار فرودست به تبع گرانی بنزین از تامین اساسی 
. نیازهای خود محروم بمانند و بازهم به حاشیه رانده شوند

این تشکل صنفی معلمان، اعتراض به شرایط اقتصادی را  
حق شهروندی دانسته و خواستار به رسمیت شناخته شدن  

  13ل شده است. همچنین روز چهارشنبه عم این حق در 
آذر ماه، چند صد نفر از معلمان شاغل و بازنشسته در  

ای مشترک، نسبت به گران شدن بنزین و تبعات آن بیانیه
د. در این بیانیه که تعداد زیادی معلم آن را  اعتراض کردن

اند، متضرران گرانی بنزین، اقشار فرودست و  امضا کرده 
سته شده است. معلمان در این بیانیه  انهمچنین معلمان د

خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض  
 .قانون اساسی شدند 2۷آمیز براساس اصل مسالمت

 

ی راه و  معوقات مزدی کارگران پیمانکار

 شهرسازی دامغان 
آبان ماه، کارگران راه و شهرسازی دامغان در   18روز شنبه 

های  ار و در بخش نکاستان سمنان، که طرف قرارداد پیما
مختلف راهسازی سمنان مشغول به کار هستند، گفتند: در 

ماه گذشته، حقوق ما پرداخت نشده است. تاخیر در   2
بست ا را به بن بگیرهپرداخت حقوق زندگی ما حداقل 

 .کشاندمی
 

کارگرانِ روز مزدی که نمیتوانند حقوق 

 ثابت بیمه و قرارداد داشته باشند
آبان ماه، یکی از   19ز یکشنبه رو بر اساس گزارش  

سازی در شوش ، گفت: ما  اف  دیکارگران کارخانه ام 
سال پیش مشغول   2کارگر هستیم که برخی از  45حدود 
اند، کارفرما به صورت روزمزد به ما  سازی کارخانه بوده آماده 

دهد و هر روز که کار نکنیم پولی هم دریافت  حقوق می
رفته است که سنوات،  گران امضا گارکنیم. کارفرما از ک نمی

شان را پرداخته است. در حالی که اینطور  عیدی و حق بیمه
نیست. اگر ما کارگر روزمزد هستیم چرا از ما تعهد گرفته  

ماه است در   6ایم؟ من شده که حقوق خود را دریافت کرده 
  2این پروژه مشغول کار هستم و کسانی هم هستند که از 

اند. چه مدت باید کار  ده ژه مشغول بورو سال پیش در این پ
کنیم که کار مستمر به حساب آید و از حقوق و مزایای کار  

 ثابت برخوردار باشیم؟ 
مدیرعامل این کارگاه درباره وضعیت کارگران گفت:  

گیرند و کنند، مزد خود را میکارگرانی که موقتی کار می 
با رد این  و الزام قانونی برای بیمه کردن آنها وجود ندارد. ا

ماه در این کارگاه   6وضوع که برخی کارگران بیش از م
سابقه کار دارند، افزود: تعدادی از کارگران در این واحد  

کنند که از مزیت بیمه  تولیدی به صورت ثابت کار می 
برخوردار هستند اما تعدادی از آنها که به صورت موقت و  

ون  چ شوند، طبیعی است که روزانه به کار گرفته می 
برای کار بلندمدت ندارند، شامل بیمه و حقوق   قراردادی

 .شوندثابت نیز نمی
 

 کنتور سازی ایران در سراشیب سقوط
آذر ماه، شرکت   4بر اساس گزارش روز دوشنبه 
ترین سازی به پایین کنتورسازی ایران بعد از خصوصی 

ها مطالبات  وری رسید. کارگران آن که ماه سطح بهره
شده دارند، روزگار باشکوهی را به یاد  ن مزدی پرداخت

که این واحد صنعتی، واحد نمونه خودکفایی کشور   آورندمی

 .بود
 

ماه معوقات مزدیِ کارگران کشتارگاه   4

 مرغ صنعتی گلند و نگرانی از بیکاری
آبان ماه، کارگران کشتارگاه مرغ صنعتی گلند   25روز شنبه 

ماه  4فتند: گ در استان گلستان که بیشرشان زن هستند
ین مسئله مشکالت  ایم و هماست ریالی دستمزد نگرفته 

ایم  بسیاری برای ما به وجود آورده است، حتی نتوانسته

در هایمان را بپردازیم. بر اساس این گزارش، کرایه خانه 

بین این کارگران، زنان سرپرست خانوار نیز  

. ترس این کارگران از بیکاری زمانی  دیده می شوند

فت که فرماندار شهرستان رامیان گفت: بر اثر یاشدت 
ها، احتمال تعطیلی  بود نقدینگی و عدم حمایت بانککم

کشتارگاه مرغ صنعتی شهر گلند و بیکار شدن کارگران این  

 .کشتارگاه وجود دارد 

صنایع آجر ماشینی فیروز آباد تعطیل و 

 کارگران آن بیکار شدند 
کارخانه قدیمی که  ن آذر ماه، کارگران ای 5روز سه شنبه 

  95ست، گفتند: تقریباً سال ها سابقه فعالیت داشته ادهه 
کار خاتمه یافت و کارخانه را   95مقدمات را چیدند تا آخر 

بستند. پس از آن شروع به تخریب کردند. کارگران با بیان  
اینکه بانک مسکن مالک کارخانه بود، افزودند: کارخانه  

انه چون همگی  سفکارگر داشت که متا 12۰حدود 
دند. کارگران، مشکل اصلی  قراردادی بودند، بیکار و آواره ش

ها  دانند: چون زمین می  "های کارخانه مرغوبیت زمین  "را 
ها را  مرغوبیت پیدا کرد و تولید سودی نداشت، زمین 

گرفتند و کار را تعطیل کردند. االن کارخانه آجر ماشینی با  
شده است و این خیلی   کن ها فعالیت، انبار بانک مسدهه 

 .دردناک است
 

ن قند دزفول در محوطه تجمع کارگرا 

 کارخانه
آبان ماه، کارگران کارخانه قند دزفول در   18روز شنبه 

اعتراض به بالتکلیفی شغلی خود با تجمع در محوطه  
کارخانه خواستار پاسخگویی مسئوالن شدند. کارگران  

نبود چغندر   یلروز است به دل 1۰گویند: حدود معترض می
آییم، قرارداد کارگران  روز در هفته سر کار می  2قند فقط 

فصلی این کارخانه نیز از مهرماه تمدید نشده است و باقی  
های ساتراسیون، واپراسیون،  کارگران نیز که در بخش 

جوشکاری، مکانیکی، برق کاری و انبارداری قطعات  
دن شغل  دامشغول به کار هستند، نگران بیکاری و از دست 

این کارخانه  خود هستند. این در حالیست که کارفرمای 
اعالم کرده است: حدود دویست کارگر رسمی این شرکت  
مشغول کار هستند و فقط کارگران فصلی به علت نوع  

در فصل برداشت چغندر قند وارد   "فعالیت خود که معموال
شوند در شرکت نیستند که پس از  مجموعه کارگران می 

کار تولیدی، کارگران فصلی دوباره به   ددشروع مج

 .شوندمی   کارگرفته
 

تجمع کارگران واحد خدمات موتوری 

 شاغل در شهرداری شوشتر
آبان ماه، کارگران شهرداری شوشتر   21شنبه صبح روز سه 
نفری کارگران واحد   1۰۰نفر از جمعیت  5۰گفتند: حدود 

  ری خدمات موتوری شهرداری شوشتر که به صورت پیمانکا 
مشغول کارند، با تجمع مقابل ساختمان شورای  

رخواستار پیگیری وضعیت شغلی و استخدامی خود با  شه
 کارفرما شدند. یکی از کارگران معترض گفت: اعتراض 
امروز سه شنبهِ کارگران خدمات موتوری برای مشخص  
شدن وضعیت شغلی آنها برپا شده است. این کارگران 

جموعه شهرداری هستند و  م خواستار حذف پیمانکاران در 
می شان به قرارداد مستقیم  خواهند وضعیت استخدامی

            .تبدیل شود
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 ! اید گرددجمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود ب

 در اراک تجمع کارگران آذرآب 

آبان ماه، کارگران آذرآب، در اعتراض به عدم   25روز شنبه 
پرداخت معوقات مزدی خود تجمع اعتراضی برپا کردند.  

  ستان مرکزی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ا
ه  گوید: اگر تجمعی هم صورت گرفته در داخل محوط می

شرکت است. در واقع از دو هفته پیش، کارگران آذرآب  
اند. وی همچنین در  دیگر بیرون از شرکت تجمع نکرده 

ارتباط با دو واحد صنعتی هپکو و آذرآب گفت: در یکی، دو 
واریز  ی حقوق مرداد ماهِ کارگران ی گذشته فقط مانده هفته
ما حقوق شهریور ماه پرداخت نشد این درحالیست که  شد ا

بانک کشاورزی پیشتر وعده داده بود معوقات مزدی  

 .شودکارگران به زودی پرداخت می 
 

 درصدی که 1۵با افزایش حقوق 

 !مخالفیمصد در صد  
آبان ماه، جمعی از بازنشستگان ضمن انتقاد   18روز شنبه 

نجا که نرخ تورم  ویند: از آگاز رویکردهای انقباضی می 
درصدی حقوق،   15ایش درصد است افز 15بسیار بیشتر از 

هیچ مشکلی از مشکالت حقوق بگیران سطح پایین و به  
کند. بایستی افزایش ویژه بازنشستگان را برطرف نمی

دستمزد حداقل به اندازه تورم باشد و در کنار آن،  
بران شود.  های گذشته نیز جهای مزدی سال ماندگیعقب

ت  بنابر این خواستار اجرای دقیق قانون مدیریت خدما
های کشوری و افزایش حقوق براساس تورم تجمیعی سال 

 .اخیر هستیم
 

مطالبات بیمه ای کارگرانِ یکی از  

  سال تعطیلی 4های حفاری پس از  شرکت
سال پیش   4آبان ماه، یکی از کارگران که  2۷روز دوشنبه 

کارگرِ دکل حفاری،   1۰۰حدود  هایدر جریان پیگیری
پیمانکاریِ »سپنتا   نماینده کارگران یکی از شرکت 

سال است که کار تعطیل   4الملل« بود، می گوید: حاال بین
های معوق خود را در  اند حق بیمه شده و کارگران نتوانسته

  94سال  8این مدت زنده کنند. کار بدون دلیل در برج 
آن زمان فقط   رداخت نشد.ها پتعطیل شد اما حق بیمه 

ی افزاید: هر کدام از  مطالبات را در حد حقوق دادند. وی م
ماه، حق بیمه معوق داریم که به حساب   8تا  6ما بین 

تامین اجتماعی واریز نشده و از این نظر دچار مشکل  
هستیم. تازه زمانی که بخواهیم بازنشسته شویم، ابعاد  

  .شودمشکل مشخص می 

با  ، مغان کشت و صنعت" خصوصی سازی"

سوءمدیریتِ مدیران این بنگاه با قیمت  

 ! نازل واگذار شد
آبان ماه، عضو کمیسیون صنایع و معادن   2۷روز دوشنبه 

مجلس در نشست علنی امروز دوشنبهِ مجلس شورای  
اسالمی گفت: سوال من از وزیر جهاد کشاورزی در راستای  

یست بلکه  سوء مدیریت است و در مورد تنها یک بنگاه ن
ود. به  شهای اقتصادی می امل فسادها و نحوه اداره بنگاه ش

تدبیری شرایطی به وجود آمده که با سوء مدیریتی علت بی
ده شده و با  مدیران کشت و صنعت مغان، این بنگاه زیان 

سال یک   1۰شود قیمت نازل واگذار گردیده است. مگر می 
اینده  د. ملکی نمبنگاه اقتصادی را به صورت نیابتی اداره کر

ن کرد:  مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی عنوا
عاملی غیر از سوء مدیریت باعث وضعیت کنونی بنگاه  

شوند دارای شرایط  نیست، سایر صنایع که امروز واگذار می
مشابه کشت و صنعت مغان هستند و از سوء مدیریت رنج 

 .می برند
 

تجمع کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی  

 مجمع تشخیص مصلحت نظام  قابل دفتر م
جمعی از کارگزاران صندوق بیمه  آبان ماه، 19روز یکشنبه 

کشاورزی از سراسر کشور به تهران آمدند. این کارگزاران  
ابتدا مقابلِ ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس  
از آن مقابل ساختمان اصلی بانک کشاورزی تجمع کردند.  

مع، تصویب و اجرای کنندگان تجی اصلی برگزار خواسته 
ی دولت است.  ران در بدنهترِ طرح جذب کارگزا هرچه سریع 

بار از مجلس به شورای   3گویند: طرح جذب ما آنها می 
بار هم در مجمع تشخیص   2نگهبان رفته و بازگشته، 

مصلحت نظام طرح شده اما متاسفانه هنوز به تصویب  
و  ان از بیمه گذاران که خودشنرسیده است. این بیمه 

اسر کشور  هستند و تعدادشان در سر بهرهمزایای شغلی بی 
گویند: چرا طرح جذب این همه  چند هزار نفر است، می 

نیروی مخلص که برای کشاورزی و سازندگی ایران تالش 
 .شودکنند، تصویب نمیمی
 

اعتراض کارگران حفاری شمال نسبت به  

 عدم پرداخت معوقات مزدی خود
ان ماه، کارگران حفاری شمال نسبت آب 22شنبه روز چهار 

معوقات مزدی خود اعتراض کردند. یکی  به عدم پرداخت 
گوید: از کارگران که در اهواز مشغول به کار است، می 

آخرین حقوقی که گرفتیم مربوط به مرداد ماه است. زمانی  
نه چندان دور، پرداخت دستمزدها در حفاری شمال به  

داشتیم. اما   خودمان راگی ما هم زند موقع و مرتب بود و 
د چند ماه منتظر بمانیم تا یک  ست که هر بار بایاالن مدتی 

واریز حقوق صورت بگیرد. این شرایط برای ما که در  

 .کنیم، آزار دهنده استمختصات دشوارِ حفاری کار می

  3۵ماه معوقات مزدی و  ٢عدم پرداخت 

 ماه حق بیمه کارگران  روغن نباتی جهان 

آبان ماه، یکی از   29ش روز چهارشنبه اساس گزار بر 
ن نباتی جهان گفت: هنوز سرویس رفت و  کارگران روغ

برگشت، یک وعده نهار و پرداخت حق بیمه کارگران 
قانون کار در صورت   152عملی نشده است. بر اساس ماده 

دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب  
ان خود وسیله نقلیه  رگشت کارکنکار باید برای رفت و ب

هد. یکسال پیش از آنکه  مناسب در اختیار آنان قرار د
مشکالت کارخانه روغن نباتی جهان آغاز شود،  

 4اتوبوس و  2های ایاب و ذهاب کارگران شامل سرویس
(  9۷بوس بود. حدودا یکسال است )از آبان ماه سال مینی

شت در محل  که کارگران به سبب نبود سرویس رفت و برگ
نند. ککار خود، از خودروهای عمومی و شخصی استفاده می

ماه حق بیمه   35این کارگر در خصوص پرداخت نشدن 
کارگران این کارخانه اظهار داشت: به دنبال مصوبات اخیر  

بایستی تاپایان آبان ماه  کمیسیون کارگری، کارفرما می
  ای کارگران را به حساب جاری بخشی از معوقات بیمه 

 .ماعی واریز کندتامین اجت
 

اری  اعتراض کارگران پیمانکاری شهرد

کرمانشاه نسبت به کاهش حقوق ماهانه به  

 دلیل مرخصی اجباری 
نفر   1۰۰آبان ماه، حدود  23بر اساس گزارش روز پنجشنبه 

از کارگران پیمانکاری شهرداری کرمانشاه که در  
 های مختلفِ پارکبان، تنظیف و فضای سبز مشغولبخش 

تند، گفتند: پیمانکارانِ زیر مجموعه شهرداری  به کار هس
های مختلف مانند بارندگی یا انشاه هر ماه به بهانه کرم

فرستند و آن چند روز  سیالب، چند روزی ما را به خانه می 
کنند این در حالیست که ما  ی ما کم می را از حقوق ماهانه 

  بگیر هستیم و همین کسر کارگران شهرداری، حداقل 
شود. علیرغم بارها اعتراض و  ساز می مان مشکلحقوق برای

ای ع به مجموعه شهرداری و پیمانکاران، نتیجه رجو
ی اعتراضات  عایدمان نشده است. گزارش می افزاید: دامنه 

کارگران شهرداری به شورای شهر کشیده شده است و 
اعضای شورای شهر کرمانشاه، ضمن تاییدِ بر حق بودنِ  

اند: هیچ پیمانکار و یا  الم کرده ارگران، اعهای کگالیه
های واهی و ی حق ندارد به بهانهاشهردار منطقه 

های اجباری، حقوق کارگران زحمتکش شهرداری  مرخصی

 .را کم کند
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 ! دمکراتیک خلق به رهبری طبقۀ کارگرجمهوری بر قرار باد 

برای آشنایی با دیدگاه ها و تحلیل  

های چریکهای فدائی خلق ایران از  

 های زیردیدن کنید:  سایت
www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

فدائی خلق برای تماس با چریکهای 

 ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید: 
BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 
 

 آدرس پست الکترونیکی: 
E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 دائی خلق ایران چریکهای ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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

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

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

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

ی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان  ل عمد می نامیم. هنگامقت

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

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

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

م حیات محروم ساخته و  جامعه هزاران انسان را از شرایط الز

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

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

ن شرایط بمانند تا مرگ که نتیجۀ اجتناب ناپذیر این  که در ای

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

ی این شرایط خواهند شد،  اران نفر اجبارا قربانداند که این هز

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

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

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

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

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

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

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

 " حال در اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")فردریک انگلس 
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