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 سرسخن: 
های  مالحظاتی در رابطه با خواست 

 بر حق کارگران هفت تپه 
تپه پیگیرانه  مبارزات   هفت  از    کارگران  ید  خلع  بخش  که 

مدتها   از  دارد،  قرار  آنان  های  خواست  صدر  در  خصوصی 
  که   ، گره خورده استاسد بیگی  خلع ید ازپیش در پیوند با  

ش خصوصی صاحب آن  با واگذاری مجتمع هفت تپه به بخ
   .شناخته می شود

از   ید  خلع  غارتگر  اسدبیگیموضوع  و  آزمند  دار  سرمایه   ،
هنگامی   صنعتی،  بزرگ  واحد  از  این  برخی  که  شد  جدی 

نمایندگان مجلس ظاهراً در پشتیبانی از خواست کارگران و  
پیگیر این موضوع    ،بین خوددر واقع در تضادهای جناحی  

ایشدند.   پرونده  ارجاع  به  با  صنعتی  مجتمع  هیات  "ن 
سازی خصوصی  سازمان  ید    "داوران  خلع  اسد    ازمساله 

  ی بیگی و انتقال مالکیت مجتمع به دولت یا نهاد و یا فرد
شد.    دیگر جدیدی  فاز  رابطه  وارد  همین  اقتصاد  در  وزیر 

در   روحانی  به    9دولت  پاسخ  در  رژیم  در مجلس  ماه  دی 
مع نیشکر هفت تجمساله خلع ید از مالک م  پرسشی در باره
رگشت است و نباید هفت تپه غیرقابل ب  "  تپه اعالم کرد:

به این خط برویم. تا به امروز هیچ حکمی مبنی بر خالف 
باید   و  است  نشده  ابالغ  ما  به  واگذاری  این  بودن  قانون 

ضد  ماهیت    این سخنان آشکارا  .  "مجری این قانون باشیم
مختلف      شدتو    کارگری  های  جناح  هیات  اختالفات 

 . را نشان می دهدالکیت هفت تپه حاکمه در رابطه با م 
از که    قبل  سازی این  خصوصی  سازمان  داوران    هیات 

این زمینه   زمزمه هایی شنیده می  کند،  اتخاذ  تصمیمی در 
اینکه  شد بر  است  مبنی  خلع    "هیات"ممکن  مزبور ضمن 

  "اهلیت"مالکیت مجتمع را به سرمایه دار    ید از اسد بیگی
یا و  یا    دار  سپاه  چون  مستضعفانیبن"نهادی  منتقل   "اد 

کماکان  کارگران آگاه هفت تپه    به همین دلیل هم  .  نماید
از بخش خصوصی تأکید   بر خواست خود مبنی بر خلع ید 

و   چنین  نموده  بار  زیر  وجه  هیچ  به  که  دادند  هشدار 
 تصمیمی نمی روند. 

کارگران  که  که    این  دولتی  مسئولین  تبلیغات  مقابل  در 

   2صفحه        توصی سازی را سیاست غیر قابل برگشخص 

 اعتصاب و تجمع کارگران هفت تپه

دی ماه،    ۱۰، صبح روز چهارشنبه  به گزارشات منتشره  بنا 
در   تپه،  هفت  نیشکر  مجتمع  مکانیکی  تجهیزات  کارگران 
هشتم   برج  حقوقی  فیش  در  شده  رد  غیبت  به  اعتراض 

همکارانشان،   از  تن  چند  برای  ساختمان    درامسال  مقابل 
این   اساس  بر  زدند.  تجمع  به  دست  تجهیزات  مدیریت 

  ۸تن از کارگران نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه    ۴گزارش،  
خود   شخصی  منزل  در  امنیتی  نیروهای  توسط  ماه،  آبان 
بازداشت و دو روز بعد به زندان فجر دزفول منتقل و نهایتا  

شدند  ۱۴روز   آزاد  وثیقه  قرار  تودیع  با  همزمان  .  آبان 
تایم   که  است  شده  مدعی  مجموعه  تجهیزات  مدیریت 

برای   را  ماه  آبان  برج  و    ۴شیت های  نیز پر  کارگر مذکور 
ارسال کرده است و غیبت مندرجه با تصمیم حسین آمیلی  

 . نماینده مدیر عامل صورت گرفته است

 

اخراج نماینده صنفی کارگران شهرداری  

 ایالم به دلیل پیگیری  

 ی کارگران مطالبات صنف 
دی ماه، یکی از کارگران    ۱۵به گزارشی به تاریخ دوشنبه  

از   ایالم  شهرداری  کارگران  صنفی  نماینده  و    ۵قراردادی 
روز پیش تاکنون اجازه حضور در محل کار خود را نداشته  

ست. بر اساس این گزارش، وی طی چند سال گذشته در  ا
داشت عضویت  شهرداری  قراردادی  کارگران  صنفی  ه نهاد 

فعال کارگری می  این  کارفرمای  است. همکاران  گویند که 
چهارشنبهآن روز  در  نیاز  عدم  بهانه  به  با    ۱۰  ها  ماه  دی 

دلیل   اما  است  برآمده  او  اخراج  درصدد  کار  قرارداد  اتمام 
راج او پیگیری مسایل صنفی کارگران بوده است.  اصلی اخ

کارگر   این  تعدیل  با  خود  مخالفت  توضیح  در  کارگران 
ها پیش از سوی  سال سابق کار مدت  ۲۲گویند: وی با  یم

صنفی   مطالبات  پیگیری  مسئول  ایالم  شهرداری  کارگران 
این   کارگران  مطالبات  از  زیادی  بخش  و  بود  کارگران 

تعوی به  مربوط  امنیت شهرداری  تامین  و  ماه حقوق  ق سه 
تمامی  اینکه  بابیان  کارگران  است.  بوده  کارگران  شغلی 

نمفعالیت آنهای  داشته  اینده  قانونی  و  صنفی  جنبه  ها 
 اند.است، خواستار بازگشت به کار او شده 

 ، رفيق شهيد  ندگي ر بارۀ زد

 منوچهر اویسي  

رفیق    خلق  فدایی  دسته  چریک  اولین  جز  اویسی  منوچهر 
بود که توسط رژیم   امپریالیسم  زندانیان سیاسی  به  وابسته 

.  تیرباران شدند  6۰خرداد سال    3۰بعد از  اسالمی  جمهوری  
سال   تیر  اول  تلویزیون    6۰در  و  روز  رژیم  رادیو  طول  در 

بود:   این  خبر  کرد.  تکرار  ها  بار  را  مهاجم  ۲3  "خبری 
انقالبی"،   "مسلح اساس    "اعدام  بر  عده  این  شدند.  

روز   اسالمی  انقالب  کل  دادستانی  خرداد    3۱اطالعیه 
مح سلطانپور،  سعید  رفقا  شامل  و  بودند  شده  سن  تیربارن 

بهنوش آذریان و منوچهر اویسی و   ،جعفر قنبر نژادفاضل،  
شدند.. می  تظاهرات    ..   خونین  سرکوب  با  واقع    3۰به 

های    ، خرداد جنایتکار    3۱تیرباران  سردمداران  پیام  خرداد 
فعالین   همه  و  ایران  مبارز  مردم  به  اسالمی  جمهوری 

سرکوب سیستماتیک و  تعرض بزرگی برای  بود که  سیاسی  
 شده است.   دستاوردهای قیام بهمن شروعسراسری 

شدگان رفقا منوچهر اویسی و بهنوش  در میان این تیرباران
در   ایران  خلق  فدائی  چریکهای  با  ارتباط  در    ۲۵آذریان 

بنابراین   بودند.  شده  دستگیر  سال  همان  ماه  اردیبهشت 
توطئه  "وقتی که دادستانی در اطالعیه اش اعدام آنها را به  

ها گروه  تظاهرات    "اخیر  داد    3۰یعنی  می  نسبت  خرداد 
گفت. می  دروغ  اعدام    بیشرمانه  از  زیادی  تعداد  چون  

خرداد نداشتند    3۰به تظاهرات    ربطیاساسا  روز  شدگان آن  
دستگیر شده بودند و در نتیجه  این تظاهرات    از  آنها از قبل 

از   بعد  که  باشند  داشته  حرکتی  در  نقشی  توانستند  نمی 
سردمداران  ده بود. واقعیت این بود که  دستگیری آنها رخ دا 

اسالمیوجمه گفتند.    ری  می  دروغ  همیشه  همچون 
رژیم،   اعدامها     باگردانندگان  می این  علنی  را  سیاستی 

   3صفحه                         کردند که اربابانشان آنها را 
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 ! ی اسالمیمهورسم جسته به امپریالییم وابژگ بر رمر

 1صفحه  زا     ... با مالحظاتي در رابطه 

اعالم   نظام  و  با    کردهدولت  یدو  کارفرمای هفت    خلع  از 
دادند نمی  نشان  موافقتی  ارجاع،  تپه  مالکیت    با  سرنوشت 

تپه   هفت  خصوصی  "به  مجتمع  سازمان  داروران  هیات 
مالک  شنیدن  و   "سازی تغییر  بر  مبنی  هایی  هفت    زمزمه 

مالک خصوصی دیگر به  بیگی  اسد  از  و ،  تپه  نیامده    کوتاه 
هیچ  ودند که  برخواست خود پای فشرده و تأکید نم  کماکان

خصوصی  از  و    شکلی  تپه  هفت  خصوصی  سازی  نیمه  یا 
قرار   آنها  توافق  مورد  آن  باید  "بلکه  ؛نداردکردن  شرکت 

شود می  .  "دولتی  کارگران  که  چرا 
ست  دپندارند که با انتقال مالکیت از  

دار سرمایه  دولت،   منفرد  یک  به 
با   رابطه  در  بیشتری  حفظ  مسئولیت 

همچنین   و  پرداخت  کارخانه 
ی کارگران و امنیت شغلی  ستمزدهاد

داده   نشان  کارفرما  سوی  از  آنان 
شد.   می    همانطور البته    خواهد  که 

جریان  در  نیز  این  از  پیش  دانیم 
و   پرشور  تظاهرات  و  اعتصاب 
هفت  دلیر  کارگران  مدت  طوالنی 

با  تپه گفته شده بود که کارخانه باید  
شود" اداره  کارگری    چرا .  "نظارت 

اینصورت  "که   شکدر  وفا  شرکت 
میشود و وضعیت معیشتی ما ده ها برابر االن بهتر خواهد 

 ."شد

ها،   مخالفت  همه  علیرغم  سازمان  "اما  داوران  هیات 
کار می کرد با    که در خط دولت روحانی  "خصوصی سازی

از   معاونش جهانگیری  و  روحانی  به حمایت شخص  توجه 
  اسد بیگی، به عدم خلع ید از مالک کنونی هفت تپه رأی 
سازی   برنامه خصوصی  در  تغییری  کمترین  بنابراین  و  داد 

عکس العمل  دولت ایجاد نشد. شکی نیست که این امر با  
ئی  شده و بحث هامواجه  تپه    تدر میان کارگران هفهایی  

زد.   خواهد  دامن  آنان  میان  در  نتیجهرا  تمامی    در  برای 
را   تپه  هفت  کارگران  جاری  مبارزات  روند  که  نیروهایی 

توجه  دنبال   ها  بحث  این  به  تا  ست  ضروری  کنند،  می 
در همین رابطه چند نکته را باید برای ارتقای آگاهی  کنند.  

 کارگران مبارز مطرح نمود.
از  مخالفت   و  ایران  تپه،کارگران  هفت  کارگران  با    جمله 

سازی  است.    تمخالف  خصوصی  جائی  به  کالً  و  برحق 
تپه  کارگران بودند که آنچه دول  هفت  ت تحت همه شاهد 

انجام   سازی  خصوصی  به  نام  کارخانه  کردن  واگذار  داد 
دست   و  مقامات  خویشان  و  قوم  به  نازل  بسیار  قیمت 

کارگران   در میان  آنجا که  تا  بود.  سیاست  اندرکاران دولت 
است.   "خصولتی"به  خصوصی سازی   سازی معروف شده 

  می دانند   وسیله ایچرا که کارگران این سیاست دولت را  
ثر پخش  نزدیکان   جامعه  وتهایجهت  و  ها  آقازاده  بین 
شیوه خصوصی سازی واحد های تولیدی    مسئولین دولتی.

اسالمی در جمهوری  است    دولتی  بوده  این صورت  که  به 
مواقع بیشتر  ثَیک    ،در  به  دولتی  بَمَشرکت  به    خسن   (

نزدیکان    قیمت بسیار کم( و  و نورچشمی ها  آقازاده ها  به 
  اما   . واقع واگذار می شود  یا به  دسته حاکم فروحته و   و   دار 

جدید  از    درکه    مالک  تومان  میلیونها  زدنی  هم  به  چشم 
، تشخیص  است نصیبش شده با مقامات دولتیطریق رابطه 

جای   به  حاکم  بحران  و  رکود  شرایط  در  که  دهد  راه  می 
از طرق  ،  دید و سرو کله زدن با مشکالت موجواندازی تول

با  به همین دلیل آنها اغلب    دیگری بر سرمایه خود بیافزاید.
دست به فروش به حراج گذاردن جان و معاش  کارگران،  

زنند می  همچنین  کارخانه  خصوصی  .  موارد  از  خیلی  در 

جدید    مالک  که  ایم  بوده  شاهد  دولتی  های  واحد  سازی 
با   کارگران  خصوص  به  کارگران  اخراج  به   مبادرت  فورا 

  ن آالت و مواد خام ی شفروش مایا با اقدام به و نموده سابقه 
کل انبارها  و  خوابانده    تولید  عمال  ،موجودی  در  را  است. 
هم  موارد   به  زیادی  را  نظر  مورد  کارخانه  که  کارفرمایی 

، با استفاده از این حق  دلیل رابطه و با رشوه به دست آورده
سپس مبادرت به فروش کارخانه را بسته و    درب  مالکیت،  

است.   کرده  کارخانه  توزمین  بهبا  های    جه  افشاگری 
کارگران هفت تپه، اسد بیگی نیز در چنین خیاالتی بود و یا 

ب می  اشد.  می  اعالم  رژیم  مجلس  نماینده  وقتی 

که   تپه  کند  ارزش    2400هفت  تومان  میلیارد 

میلیارد تومان به اسد بیگی واگذار   6داشته که به 

است که    ،شده  کسی  مساله  که  است  روشن 

ای آورده  باد  ثروت  نصیبش شده    چنین  یکشبه 

مسائل بیش    است راه اندازی تولید و حل و فصل

در شرایطی که  بلکه    ؛می باشدهزار کارگر ن  5  از  

این   زمین  هکتار  هر  که  شود  می  زده  تخمین 

قیمت    300مجتمع حداقل   تومان  داشته  میلیارد 

دار تازه به دوران رسیده نیز  ، این سرمایه  باشد

افز و  ها  زمین  آن  فروش  و  در صدد  ثروت  ایش 

بیکاری کشاندن  سرمایه های خود به  به قیمت   ،

و   کارگر  هزار  فرزندان  چند  و  کردن زن  محکوم 

تدریجی مرگ  و  فقر  و  گرسنگی  به  بر      آنها 

آمد کارگران    . خواهد  که  است  طبیعی  توصیف  این  با 

باشند سازی  خصوصی  امریمخالف  امنیت    ،  عمل  در  که 

را در شرایط    رانکارگ انبوه شغلی کارگران را تهدید نموده و 
تور و  تورکود  دچار مان  أم  داری  سرمایه  گندیده    سیستم 

سازد.  با  و کرده  ی  بیکار می  مواجه  بزرگ  در    معظالتی 
درون   های  جناح  بین  اختالف  دالیل  از  یکی  ضمن 

نیز که تحت پوشش های    "هفت تپه"حکومت در رابطه با  
نیشکر هفت زمینهای مجتمع    شود، وجودمختلف بیان می  

چشمهای    می باشد که  هزار هکتار  ۲۴حدود    سعتتپه در و 
حاکم  همه   حریص  در  دزدان  را  مفت  پول  جستجوی  در 

    .همه جناح های دولتی به خود جلب کرده است
رابطه در  در    اما  که  مسایلی  برخی  با 

می   مطرح  تپه  هفت  کارگران  میان 
است  باشد،   واقعیت  این  نکات  از  یکی 

داری  که   سرمایه  نظام  چهارچوب  در 
شکنجه  حا و  دار  رژیم  سلطه  و  کم 

اسالمی دولتی شدن مالکیت  وری  جمه

بهبود معنای  به   ها    "  کارخانه  ده 
کارگران    "برابر معیشت  وضعیت  ی 

باشد  ای    و   نمی  نتیجه  آن  چنین  از 
شود.   نمی  این  البته  حاصل  واقعیت 

که   بخش  است  کارفرمای  از  ید  خلع 
واحد   مالکیت  بازگشت  و  خصوصی 

دولت به  اغلب    استخو  ،تولیدی 
می  کارگران   و  ایران  نتیجه  باشد  در 

مخالفت خصوصی    مسلماً  سیاست  با 
اسالمی  که    سازی اربابان  جمهوری  توصیه  به  بنا 

و   جهانی  بانک  های  سیاست  اساس  بر  خود  امپریالیست 
، فشاری  را در ایران پیاده نموده آنصندوق بین الملی پول،  

شود.   می  محسوب  دولت  ست  به  واقعیتی  که این 

کارخانجات  اگذاو به بخش خصوصیری    ، دولتی 

زندگی کارگران و  تباه شدن  هر چه بیشتر  باعث  

اما برگشت    ،است  گشتهدیگر زحمتکشان ایران  

در   نیز  دولتی  به  خصوصی  بخش  از  کارخانه 

بحرانی پای      اوضاع  تا  سر  رکود  که  کنونی 

داری  اقتصاد   سرمایه  ظالمانه  فرا  سیستم  را 

است دردگرفته  از  دردی  کا،  بیکران  رگران  های 

هر کارگر آگاهی به عینه می  را درمان نمی کند.  

های   واحد  کارگران  معیشت  شرایط  که  ببیند 

عدم   از  نیز  آنها  چطور  و  است  چگونه  دولتی 

  و فقدان امنیت شغلی   پرداخت گاه چندماه حقوق

اند.  رنج  براین    در  این  صرف  بنا  شدن  دولتی 

در چارچوب   ها  هیچ  کارخانه  نظام  تضمینی  این 

ب  زیست  برای  و  کار  بر  حاکم  اوضاع  هبود 

 کارگران ایجاد نمی کند. 

با خواست   رابطه  حالی    "نظارت کارگری"در  در  تولید،  بر 
چنین   برحق  که  ای  طرح بوده  مطالبه  ای    و  مسأله  چنین 

چنین   اما  باشد،  می  ما  کارگران  آگاهی  از  سطحی  بیانگر 
شرایط   در  د امری  سرمایه  وابستهسلطه  و  ای  در   اری  ران 

حاکمیت صفحۀ            رژیم  تحت  در                    3ادامه 

خواست   با  رابطه  کارگری"در  چنین    "نظارت  که  حالی  در  تولید،  ای  بر  مطالبه 

چنین مسأله ای بیانگر سطحی از آگاهی کارگران ما می باشد،   و طرحبوده  برحق  

  میت تحت حاکدر ایران و    اری وابستهسلطه سرمایه داما چنین امری در شرایط  

کارگر ستیز جمهوری اسالمی  رژی در شرایطی    ندارد. امکان تحقق  وجه  به هیچم 

کل های مستقل کارگری را به آنها نمی  شکه دیکتاتوری حاکم حتی امکان ایجاد ت 

در سالهای گذشتهدهد   ما  آگاه  و  مبارز  کارگران  بودیم تالش  همانگونه شاهد    و 

وزارت اطالعات و باالخره    ت متعدد را با تهدیدا   آنها   برای حرکت در چنین جهتی،  

و زندان مواجه نمود، واضح است که نظارت کارگری نیز هرگز با وجود    با شکنجه

نظام حاکم نمی تواند متحقق شود. به همین دلیل است که چریکهای فدائی خلق  

مثابه   کارگر  کمونیستهابه  طبقه  که  همواره    ایرانی دلسوز  اند  شرط  تأکید کرده 

و سرنگ  "کارگری  نظارت"تحقق    داری   کارگر نابودی سلطه سرمایه  رژیم  ونی 

 . می باشدستیز جمهوری اسالمی  
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 ! ت استو تشکیال ن وحدتنجبرا ررۀ اچ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1فحه از ص     ...  منوچهر  زندگي رفيق  در باره

رد آن به قدرت رسانده بودند. یعنی سرکوب همه جانبه  انقالب.  به همین دلیل هم بود  پیشببرای  
در طول چند سال وحش  ،که  آزادیخواه  و  در س هزاران کمونیست  و  روزها  آن  اعدام شدند.   ال  یانه 

روزی نبود که روزنامه    ،که مرگ در هر گوشه ای در کمین کمونیستها و آزادیخواهان بود 6۰خونین  
و    "محارب"را به عنوان  و طرفداران کارگران  جمهوری اسالمی نام تعدادی از عزیزان مردم  های  

  اعالم نکنند. ،اران شده اندکه تیرب هایی "مفسد فی االرض "و  "مرتد"و  "منافق"
تیرباران شد در    6۰خرداد سال    3۱منوچهر اویسی که همراه با همسرش بهنوش آذریان در  رفیق  
رد چشم به جهان گشوده بود. زمانی که دوران دبیرستان را به پایان  کُ  ۀانواددر یک خ   ۱336سال  

  او که در شهر سقز کردستان بزرگ شده ایران را فرا گرفته بود.    ،رسانده و دیپلم گرفت آتش انقالب
به مبارزی آبدیده بدل شد و همچون خیلی از هم    ۵7و    ۵6بود در جریان شرکت در انقالب سالهای 

که    هائی  توده همان  یش به خیل پشتیبانان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیوست.  سالن خون
انقالب فریاد می زدند   افتخار "در جریان  می    ایران را سراسر سیاهکل "و یا  "مائی  فدائی فدائی تو 

به  "کنیم پاسخ  به جای  و  رسید  قدرت  به  اسالمی  که جمهوری  وقتی  هائی  زمینه  با چنین پیش   .
و خو خاسته  استها  پا  به  های  توده  سراسر    ،مطالبات  در  را  آنها  مبارزات  و  مطالبات  سرکوب  بساط 

ق  رفی   ؛ الت ارتش و پاسداران خود نمودو با وحشیگری تمام خلق کرد را آماج حم  ؛کشور پهن نمود
پشتیبانی میکرد آن  از  انتظار داشت که سازمانی که  و ستمدیدگان  منوچهر  از کارگران  ه ب  در دفاع 

ه با این رژیم و سیاست های سرکوبگرانه اش بر خیزد اما خیلی زود متوجه شد که این سازمان  مقابل
. به همین  یم ددمنش جدید را در پیش گرفته استاو راه مماشات و سازشکاری با رژ  ظارنتابر عکس  

ه  ده و راو دسته حاکم بر سازمان را افشاء نمو دلیل هم وقتی که چریکهای فدائی خلق ماهیت دار 
و بر ضرورت سازماندهی مسلح توده ها   نمودند  را تشریح  و ستمدیدگان  و رهائی کارگران  انقالب 

و  پیوست  آنها  به  شوق  و  شور  با  نمودند  فعالی  تاکید  به  تشکیالت  کردستان  شاخه  پرداخت.  ت  در 
دچ داشت  قرار  آن  در  منوچهر  رفیق  که  ماشینی  تشکیالتی  ماموریت  یک  جریان  در  ار  متاسفانه 

ف شد و پای رفیق آسیب دید. به همین دلیل هم منوچهر جهت معالجه به تهران منتقل شد و  تصاد
ن و به  رشد.   رفیق بهنوش خود متولد آبادارفیق بهنوش مسئولیت مداوا و رسیدگی  وی را عهده دا

ازگشته  تازگی تحصیل دانشگاهی در آمریکا  را رها کرده و برای شرکت فعال در انقالب به ایران ب
دارو  بود.   بود که رژیم  ازدواج فرزندی  این  و حاصل  این دو رفیق منجر شد  ازدواج  به  آشنائی  این 

اران بهنوش یکی  در شکم مادرش تیرباران نمود. تیرب  شکنجه جمهوری اسالمی او را به دنیا نیامده
سال   طول  در  و  بعدها  که  بود  باردار  زنان  اعدام  های  نمونه  اولین  ب  67تا    6۰از  ها  دست  بار  ه 

 دژخیمان جمهوری اسالمی تکرار شد و داغ ننگی بر پیشانی جنایتکاران حاکم نشاند.
کارگ آرمانهای طبقه  به  ایمانش  دلیل  منوچهربه  آزادی  رفیق  ناپذیرش جهت  و تالش خستگی  و  ر 

وم و در زندگی مبارزاتی اش رفیقی مقا  رهایی این طبقه از زیر یوغ استثمار سرمایه داران زالوصفت
یر بود به همین دلیل هم در زمان دستگیری و زمانی گه در چنگال دژخیمان جمهوری اسالمی  پیگ

بندانش در  ت دست نکشید تا آنجا که یکی از هم  آنها از مقاوم  ارهایآزاسیر بود  برغم همه اذیت و  
دهقانی  روه اشرفاز گ ": نامه هایی که از زندان اوین به بیرون فرستاده بود  در باره اش نوشته است

است در تصادف یک پایش را از دست داده که دو سه شب از درد می نالید به او قرص آنتی بیوتیک 
ن  ، پایش چرک کرده  دادند می گفت  نه قرص می دهند کهنمی  و  را  "چرک ها    ه قطع می کنند 

ببرد ه"  .ازبین  و  خواند  می  کردی  آهنگهای  داشت   مبارزی  و  مقاومی  بسیار  روحیه  به او   مچنان 
 . "دنبال راه های مقاومت و مبارزه داخل زندان بود

به  ضد مردمی جمهوری اسالمی از همان فردای شکست قیام بهمن لحظه ای از تهاجم  دارو دسته  
اما علیرغم همه    ندآزار و کشتار توده ها و مبارزین باز نایستاده بودوردهای این قیام و شکنجه و  آدست

 د. نآن سکوت قبرستانی دلخواه خود را بر سراسر ایران حاکم ساز  ندنسته بوداین جنایات باز هم نتوا
  ند نوینی در جنایت آفرید  فصلکه رفیق منوچهر یکی از قربانیانش بود،  خرداد    3۱با اعدام های    آنها

 به نقطه اوج خود رسید.  67قتل عام زندانیان سیاسی در سال  که با 
آوراست درد  رفیقی  هر  دادن  دست  از  به  ام   ؛بیشک  ما  یاران  آگاه"ا  خود  می   "انمرگ  و  بودند 

ند و  دانستند که علیرغم هر فراز و نشیبی که امر انقالب دچار شود اما این خون ها به زمین نمی ما
د  ن د داد و راه رهایی کارگران را هموار خواهنصیقل خواهرا    جر انتقامخن  بیاری و آبذر های آگاهی را  

 نمود.

 ! گرامی و راهش پر رهرو باد ،منوچهر اویسییاد رفیق  
 
 
 
 

 2از صفحه          ... .مالحظاتي در رابطه با 

در شرایطی    د.ندار امکان تحقق  به هیچوجه  کارگر ستیز جمهوری اسالمی  
ا به  کل های مستقل کارگری ر شی امکان ایجاد ت که دیکتاتوری حاکم حت

شاهد بودیم تالش کارگران مبارز و آگاه ما  که  و همانگونه  دهد  آنها نمی  
را با تهدیدات متعدد    آنها  برای حرکت در چنین جهتی،    در سالهای گذشته

، واضح است که  وزارت اطالعات و باالخره با شکنجه و زندان مواجه نمود
شود. به  گز با وجود نظام حاکم نمی تواند متحقق  نظارت کارگری نیز هر

مثابه   به  فدائی خلق  که چریکهای  است  دلیل  دلسوز  کمونیستهاهمین  ی 
کارگر   که  همواره    ایران طبقه  اند  کرده  تحقق   تأکید  نظارت  "شرط 

ستیز   "کارگری کارگر  رژیم  سرنگونی  و  داری   سرمایه  سلطه    نابودی 
باید در کنار  کمونیست ها  در حالیکه  بنابراین    .می باشدجمهوری اسالمی  

برحق گران  کار مطالبات  کمترین  کارگران    از  ایجاد  برای  آنها  مبارزات  و 
که    هند اما نباید اجازه د  حمایت کنند،ست و کار خود  بهبودی در شرایط زی

  درست توهمات نا   کارگراندر صفوف    ،درک های غیر واقعی از یک مطالبه
ن  دانند که خالصی از دست سیاستهایی همچوکارگران باید ب.  را دامن بزند

اسالمی   به جمهوری  امپریالیستی  نهاد های  از سوی  خصوصی سازی که 
سفاک   رژیم  این  نابودی  بدون  شود  می  اول  دیکته  گام  پذیر  در  امکان 

سرمایه نیست یوغ  از  کارگران  رهائی  ضد  داری    .  حاکمیت  بار  زیر  از  و 
نوط به مبارزه آنها با این رژیم  عی رژیم حاکم مگری و به غایت ارتجاکار

با باید     شد. می  پیشرو  کارگران  دلیل هم  مبارزه جهت  به همین  ضرورت 
  سرنگونی جمهوری اسالمی را هر چه وسیعتر در میان کارگران تبلیغ کنند 

 و تدارکات این امر حیاتی بپردازند. الزاماتتامین  و به 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ارگران هفت تپه در مقابل جناح طرح خواست های ک

 ان و کل سرمایه دار های حکومت
از مطالبات کارگران هفت تپه در    دی ماه در حمایت  3با توجه به تجمع  

ای به  کارگران  این  مشخص  خواستهای  تهران،  در  دادگستری  ن  مقابل 
ست بازگرداندن شرکت  عالوه بر خوا  هفت تپه  ترتیب اعالم شد: کارگران

ت تپه به بخش دولتی، خواست های دیگری طرح کرده  توسعه نیشکر هف

 :اند که عبارتند از 

سابق. مدیران - ۱  کارگزاران مدیریت  تمام  از  و سلب مسئولیت  ید  خلع 

باشند،   کارگران  تأیید  مورد  باید  رسمی  -۲جدیدشرکت  شناختبه  ن  ت 
نظار زمنیۀ  در  کارگران  منتخب  بهداشت  نمایندگان  و  ایمنی  شرایط  بر  ت 

جل غیره  کار،  و  کار  ساعات  رعایت  سوانح،  از  همه  -  3وگیری  بازگشت 
اخراجی   یا  کارگران  و  بازداشت  دوران  مزایای  و  پرداخت حقوق  و  کار  به 

آنها    افتاده   -  ۴اخراج  عقب  مزایای  و  تمام حقوق  فوری  به  -  ۵پرداخت 
طو به  و  کارگری  مستقل  های  تشکل  شناختن  مشخص  رسمیت  ر 

از تپه  هفت  کارگران  کارفرما    سندیکای  و  دولت  رسمیت    -6سوی  به 
پیمائ راه  و  اعتصاب  اعتراض،  حق  معتقدند   .یشناختن  کارگران  همچنین 

برای جلوگیری از انواع اختالس ها، دزدی ها و حیف و میل ها الزم  که  

  :است
برکارگ   -الف  استران  تولید،  بر  نمایندگان منتخب خود  خدام،  ای نظارت 

ر تولیدات، زمین های متعلق به شرکت برای  ماشین آالت و مواد خام، انبا
ع اخراج تالش کنند و بکوشند این موارد  جلوگیری از فروش زمین ها، من 

حساب های شرکت شامل    -در شرکت هفت تپه تثبیت و نهادینه شوند ب
نقدینگترازنامه، حس  جریان  و حساب  زیان  و  تغییرات خزاب سود  یا  انۀ ی 

ارگران حق بررسی اسناد مربوط به این  شرکت علنی باشند و نمایندگان ک 
 حساب ها را داشته باشند. 
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 ! باید گردد  ودبته نا اح و دسبا هر جن سالمی  اجمهوری 

تجمع اعتراضی کارگران آبدار آبفای  

 استان کهکیلویه و بویراحمد

یکشنبه   روز  آبدار    ۱۴صبح  کارگران  از  شماری  ماه،  دی 
حقآبفای   دریافت  برای  بویراحمد  و  کهکیلویه  ق واستان 

خو معوقه  می  های  کارگران  این  زدند.  تجمع  به  دست  د 
حدود   مطالبات  کارگران    ۲۰۰گویند:  از  استان  نفر  آبدار 

ماه است پرداخت نشده و ما بارها    6کهکیلویه و بویراحمد  
بوده  خود  شغلی  وضعیت  به  رسیدگی  تحت خواستار  ایم. 

مستقیم   در  مسئولیت  استان  این  فاضالب  و  آب  اداره 
و  بخش  گچساران  هرستان شها  بهمئی،  دیشموک،  های 

  6کم پرداخت  اتاوه و یاسوج فعالیت داریم و دستباشت، پ
از  ما یکی  است.  افتاده  تاخیر  به  ما  بیمه  و  دستمزد  ه 

از   همکارانش  و  وی  اینکه  بیان  با  معترض  کارگران 
برای   ذیربط  نهادهای  به  مکرر  حقوق  مراجعات  دریافت 

اند، افزود: مسئوالن مرتبا های نگرفتمعوقه خود هیچ نتیجه 
دهند اما در عمل  البات ما کارگران را میوعده پرداخت مط 

خب معوقات    ریهیچ  پرداخت  برای  اقدامی  هنوز  و  نیست 
مزدی صورت نگرفته است. میانگین سوابق کاری هر یک  

کارگران   تا    ۱۵از  بین    ۲۰سال  در  و  است  کارگران،  سال 
مشغول کار هستند. در    کسانی هستند که با سوابق باالتری

افتاده که در شرایط بد اقتصاد  مان به ت حالی مطالبات  اخیر 
همه که  حال  چ  فعلی  در  ما  شده،  گران  اندازه  از  بیش  یز 

مسئوالن   اما  هستیم  معیشتی  بد  شرایط  کردن  تجربه 
ین  شرکت آب و فاضالب استان هیچ واکنشی نسبت به تعی

مطالبات  وضعیت  حقوقتکلیف  پرداخت  و  و   ،مان  بیمه 
دهند. این  م نمیمشخص شدن وضعیت قراردادهایمان انجا

انتظار   اینکه  بیان  با  موضوع  دا کارگران  مسئوالن  ریم 
را   بویراحمد  و  کهکیلویه  آبدار  کارگران  مزدی  معوقات 
پیگیری کنند، در خاتمه افزودند: کارگران آبدار بیش از این  

صدمات  بی   تحمل میان  این  در  و  ندارند  را  پولی 
 .ها وارد شده استناپذیری به معیشت آن رانبج
 

 خودکشی و جان باختن کودک کار 
  ۱۸، رضا، نوجوان حدودا  دی ماه  ۱۵به گزارش روز دوشنبه  

  ه صحبت هایش سالها پیش در برنامه تلویزیونی ماه ساله ک 
بسیاری قرار گرفته بود اقدام به خودکشی  عسل مورد توجه  

داد.   دست  از  را  خود  جان  و  این  کرد  در  کار  کودک  این 
بود،    برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوال مجری که پرسیده

صب از  بود  گفته  چیست؟  بودم  آرزویت  کار  سر  شب  تا  ح 
 وقت نکردم به آرزویم فکر کنم. 

 

 و پیگیریآتش نشانان اصفهان  

 حقوق و مزایا پرداخت   
شنبه    روز  برنا،  گزارش  آتش    ۱3به  از  جمعی  ماه،  دی 

ا پرداخنشانان  نحوه  به  اعتراض  در  و  صفهان  حقوق  ت 
در   خود،  این  مزایای  شهرداری  مرکزی  ساختمان  مقابل 

تجم تجمع شهر  در  حاضر  نشانان  آتش  از  یکی  کردند.    ع 
: تا زمانی که مشکالت ما آتش نشانان حل نشود این  گفت

مشکالت  باید  شهرداری  و  داشت  خواهد  ادامه    تجمعات 

 .آتش نشانان را حل کند
 

ای مزدور شهرداری و انتظامی نیروهحمله  

 گلستان اهوازساط دست فروشان کوی به ب
جمعه   روز  شهرداری    ۱۲بامداد  اجرائیات  واحد  ماه،  دی 

اهواز و نیروی انتظامی در خیابان گارگر کوی گلستان اهواز  
شتر این با لودر به بساط دستفروشان اهواز حمله کردند. بی

از حاشیه  اهواز هستند و به دلیل    شهردستفروشان جوانانی 
مجبور   مای بیکارى  تامین  جهت  هاى  هستند  خانواده  حتاج 

دستفروشان   از  یکی  بیاورند.  روى  فروشى  دست  به  خود 
نصف شب ریختن سرمان، نگهبانان    3معترض می گوید:  

برقی.   باطوم  با  شکستن  را  اش  انگشت  را  یکی  زدند،  را 
  ۱۵۰تا    ۱۰۰نقاب به صورتشان زده بودند. نزدیک به  همه  

حدو  زدند.  بهم  را  اینجا  این  ۲۰۰د  بساط  از  بساط    خانوار 
اگر   ها  آدم  قانون.  کدام  اسالم،  کدام  از  خورند.  می  نون 

 .بیکار نبودند نمی آمدند وسط خیابان بساط بکنند
 

عتراضی دستفروشان معترضِ  تجمع ا

 دجخیابان فردوسی در سنن
شنبه   یکشنبه    ۱3روزهای  از    ۱۴و  جمعی  ماه،  دی 

ب اعتراض    ادستفروشان سنندج  خیابان فردوسی،  در  تجمع 
ممنوعیت خود   به  را  را  بر شغلشان  اعمال شده  های جدید 

گویند: ممنوعیت دستفروشی در  اعالم کردند. معترضین می 
ایم و ای که مدتها در آن کار کرده خیابان فردوسی، منطقه 

متومی باشیم،  داشته  کافی  درآمد  به  انیم  را  ما  عیشت 
گوید: چگونه این دستفروشان میاز  یاندازد. یکطره میمخا

هایمان را بپردازیم و  های زندگی و اجاره خانه ما باید هزینه
ما   معیشت  فکر  به  چرا  بیاییم،  بر  خرج  همه  این  پس  از 
شهری   خدمات  معاون  که  حالیست  در  این  نیستند؟ 

س ساماندهشهرداری  طرح  اجرای  آغاز  از  ی  نندج 
پیاده  هفدستفروشان  در  فردوسی  و    تراه  شهر  این  نقطه 

ست. نامبرده در جمع خبرنگاران اظهار  شب بازار خبر داده ا
راه فردوسی حق  داشت: از امروز صبح دستفروشان در پیاده

غروب    ۱۸:3۰پهن کردن بساط را ندارند و فقط در ساعت  
ب بازار  شب  صورت  به  او  اساس  بر  کنند.  فعالیت  ین  اید 

زیادیگ تعداد  بیکار   زارش،  کارگران  طریق    از  از  سنندج 
کنند و این  دوسی امرار معاش می دستفروشی در خیابان فر

توان درآمد کافی  گروه معتقدند که در نقاط دیگر شهر نمی
به دست آورد. الزم به یائ آوری است که شمار زیادی از  

آذر    ۲9ی شهر سنندج روز شنبه  دستفروشان خیابان فردوس
لی دولتی، سپاه  حه تصمیم مسئوالن م ه نیز در اعتراض بما

انت نیروی  و  ادامه  پاسداران  از  جلوگیری  بر  مبنی  ظامی 
مقر  مقابل  در  فردوسی  خیابان  در  آنان  معیشتی  فعالیت 
یا   کار  خواهان  و  بودند  کرده  تجمع  شهر  اسالمی  شورای 

ساماندهی در محلی قابل    بیمه بیکاری و در غیر اینصورت
 . عت مناسب روز شدندرای مشتریان در سا دسترس ب

 

تجمع زنان کارگر سایت پسماند صُفیره در  

 هاپرداخت ماه اعتراض به عدم 

 معوقات مزدی 

دوش روز  ایرنا  خبرگزاری  گزارش  ماه،  به  دی  یکم  نبه 
کارت زنان  از  به عدادی  نسبت  صُفیره،  پسماند  سایت  گر 

ماه  پرداخت  و عدم  این شرکت  مزدی،  تعطیلی  معوقات  ها 
شهردا زدند.  مقابل  اعتراضی  تجمع  به  دست  اهواز  ری 

کارگرا حقوق  پرداخت  دیرکرد  در  صفیره  شرایط  سایت  ن، 
. این  آشناستنامناسب کاری و نبود امنیت شغلی، بسیار نام

همچ چهاکارگران  روزهای  در  و    ۲۲رشنبه  نین  ماه  مرداد 

  .آذر ماه، تجمع اعتراضی برپا کرده بودند  ۲9شنبه 
 

توزیع پوشاک یعنی در زنان و دختران کار 

 کارمزدی بدون قرارداد و بدون بیمه 
دوش روز  گزارش  که    ۱7نبه  به  فروشنده  زن  یک  ماه،  آذر 

ها در  : ماهاکنون بیش از ده روز است بیکار شده می گوید
و  کرده  کار  تهران  شهر  مرکز  در  مانتوفروشی  یک 

مانتوهایی  دست  "کارمزدی" تعداد  به  من  است:  گرفته  مزد 
مردم   به  می می که  مزد  سود  فروختم،  از  بخشی  گرفتم. 
کار را  می فروش  من  به  نهداد  فرما  مکتوب    اما  قرارداد 

  داشتم و نه بیمه بودم. بسیاری از زنان و دختران شاغل در 
می  کار  شیوه  همین  به  پوشاک،  توزیع  یعنی  بخش  کنند 

قراردا بدون  صنف  کارمزدی،  بر  چرا  بیمه.  بدون  و  د 
نمی نظارت  آنشوفروشندگان  چرا  بیمه  د،  به  مجبور  را  ها 

کارگران نمی  و چرا مجبورشانککردن  ما  کنمی  نند  به  نند 
یا   اتحادیه  تشکل،  هیچ  زنان  این  بپردازند؟!  ماهانه  حقوق 

مشارکتی ندارند تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. به نهاد  
بی فضای  او،  آدم گفته  کارمزدی،  شیوه  به  کار  را  رحم  ها 

ایجاد تشکل داریم و نه  است:  رقیب هم کرده   ما نه توان 

 !ی آن راحوصله 
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 ! مه باد کمونیسپیروز باد انقالب!   زند 

تجمع شهروندان حامی کارگران نیشکر  

 هفت تپه در تهران 

گزارش  چ  به  روز  هرانا،  ماه،    3هارشنبه  خبرگزاری  دی 
از   حمایت  راستای  در  دانشجویان  و  شهروندان  از  تعدادی 

باب از  تپه  ت  کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت 
  گی به مطالبه این کارگران مبنی بر خلع یدو رسید  احقاق

بخش    از از  شرکت  این  خروج  و  مذکور  شرکت  مالک 
به   دست  دادگستری  وزارت  ساختمان  مقابل  در  خصوصی 

  "مع اعتراضی زدند. تجمع کنندگان شعارهایی از جمله  تج
   ،ه ایم در سنگرایستاد  "  "مرگ بر ستمگر  درود بر کارگر  

هفت تپه تا تهران  زحمتکشان در  از    "  "ارگر  دانشجو و ک 
فرمان    "  "و، معلم، کارگر   اتحاد، اتحاد  “دانشج  "زندان  

ن  سر دادند. پس از پایا  "بورژوازی  اصل خصوصی سازی  
تجمع شماری از تجمع کنندگان بازداشت و پس از ساعتی  

 .آزاد شدند
 

بازنشستگان کارگری با تجمع مقابل  

رایط معیشتی ادارات تامین اجتماعی به ش

 !خود اعتراض کردند
دی ماه، بازنشستگان کارگری با حضور    ۱۴  روز یکشنبه  

هران و مشهد، نسبت مقابل ادارات تامین اجتماعی اهواز، ت
انتقاد کردند. یکی  پایین  به شرایط معیشتی و حقوق های 

گوید: مهمترین خواسته ما اجرای دقیق  ز بازنشستگان می ا
تامین    96ماده   افزقانون  و  مستمریاجتماعی  به  ایش  ها 

هزینه ان زندگیدازه  اجرای    های  از  حال  عین  در  است. 
ر افزایش عادالنه  سازی انتقاد داریم و خواستاناقص همسان 

ها هستیم. ارائه درمان رایگان و مکفی و و قانونی مستمری
رفاهی   خواسته خدمات  دیگر  بازنشستگان  مناسب،  های 

د بازنشستگان  است؛  خواستار  کارگری  حال،  عین  ر 
تعی در  سرنوشت  مشارکت  تشکلین  مستقل  یابو  و  آزاد  ی 

 .هستند
 

  تجمع کارکنان پتروشیمی بندر امام خمینی
دی ماه، جمعی از کارکنان قرارداد موقت    ۲نبه  روز سه ش 

امام خمینی   بندر  پتروشیمی  اقتصادی  ویژه  سازمان منطقه 
سازما این  محل  در  متوالی،  روز  دومین  به  برای  دست  ن 

طبقه طرح  اجرای  خواهان  آنها  زدند.  مشاغل  تجمع  بندی 
عیدی   پرداخت  اجرای  و  اقلیمی  مزایای  طرح  قانون  طبق 

 .ر شدندون کاپایان سال طبق قان

زخمی شدن یک کولبر در نوار مرزی  

 نوسود 
جمعه    روز  نیوز  کولبر  گزارش  نیروهای    دی  ۱۲به  ماه، 

نوارمرزی نوسود بهنگ در  رژیم  از  ه سوی دسته مرزی  ای 
گشوده  آتش  اهل  کولبران  کولبر  یک  آن  نتیجه  در  که  اند 

دست به  یه  ناحام سهرابی از  وسود با نام پیروستای نیسانه ن
نامبرده   گزارش،  این  اساس  بر  است.  شده  زخمی  شدت 
شده   منتقل  جوانرود  شهر  در  بیمارستانی  به  درمان  جهت 

 .است
 

تجمع کارگران آب و فاضالب روستایی 

استان خوزستان در اعتراض به بالتکلیفی 

 شغلی و معوقات مزدی
شنبه   روز  فاضالب    ۲9صبح  و  آب  کارگران  ماه،  آذر 

در   اعتراضی خود  بیان تجمع  با  استان خوزستان،  روستایی 
مقابل ساختمان آب و فاضالب  این استان گفتند: مطالبات  
صدها نفر از کارگران شبکه آب و فاضالب روستایی استان  
بارها خواستار   ما  و  نشده  پرداخت  است  ماه  خوزستان چند 

کارگر    9۵۰ایم. حدود  خود بوده رسیدگی به وضعیت شغلی  
و    ۲۵۰نیروی طرحی،    63۰آبدار،   در آب  قراردادی  کارگر 

فقط   ما  میان  از  که  هستیم  خوزستان  روستایی  فاضالب 
شده   ۲۵۰ متقل  اهواز  فاضالب  و  آب  اداره  به  و  نفر  اند 

و   باوی  حمیدیه،  همانند  استان  شهرستانهای  به  مابقی 
یککارون مشغول خدمت  در  رسانی هستند.  معترضان  از  ی 

از کارگران     ۱۵ادامه گفت: میانگین سوابق کاری هر یک 
سال است و در بین کارگران؛ کسانی هستند که   ۲۵سال تا 

 .سال در آستانه بازنشستگی هستند ۲۸با سوابق باالی 
 

ر  شکایت کارفرمای شرکت مجتمع نیشک

 په علیه کارگران هفت ت
البی فرزانه زیدی ماه،    ۱۱شنبه  بر اساس گزارش روز پنج

صنعت  و  کشت  شرکت  کارفرمای  شکایت  داشت:  اظهار 
به   که  عمومی  نظم  در  اخالل  عنوان  با  تپه  هفت  نیشکر 
تازگی علیه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت  
و   عمومی  دادسرای  دوم  شعبه  در  بود  شده  مطرح  تپه 

می  نقالب  ا گزارش  شد.  صادر  تعقیب  منع  قرار  شوش 
ا تاکنون ده ها شکایت غیر مدلل و غیر  فزاید؛ اسدبیگی ها

معترض و نمایندگان مستقل کارگری    مستند علیه کارگران
و   عمومی  دادسرای  که  دارد  تأسف  جای  اند.  کرده  مطرح 
و   بارها  ها  پرونده  این  جریان  در  انقالب شهرستان شوش 

ب  بارها، دستور پرتعداد  جلب  با هجوم  کارگران  احضار  دون 
آنها مأمو منزل  به  کارگران     ران  موقت  بازداشت  قرار  و 

این پرونده سازی ها در موارد  معترض را صادر کرده است.  
امنیت   و   اطالعات  پلیس  رئیس  گزارش  پیرو  متعددی 
توسط   بازداشت  دستور  آن  از  پس  شده  تشکیل  شوش 

شکای سپس  و  صادر  شوش  اسدبدادستان  از  ت  ها  یگی 
د میشد.  پرونده  پیوست  به  کارگران  منجر  نهایت  صدور  ر 

ان  قرارمنع تعقیب می گردید. برابر قانون حق مسلم کارگر
در هر   آنها  و عوامل  اسدبیگی ها  قانونی علیه  اقدام  جهت 
و   مادی  خسارات  جبران  کیفری،  تعقیب  جهت  جایگاهی، 

 .معنوی و اعاده حیثیت، محفوظ می باشد
 

اتی  ارگران قرادادی خدمات کتجمع

به کسر بخشی   شهرداری بوشهردر اعتراض

 از دستمزد ماهانه 
چهار معترض    3شنبه  روز  کارگران  از  یک  ماه،  دی 

حدود   گفت:  بوشهر  در    ۱۰۰شهرداری  قرادادی  کارگر 
بخش خدمات و پسماند شهرداری بوشهر مشغول کارند که  

معترض حقوقشان  از  مبالغی  ماهانه  کسر  و هست  به  ند 
ای، هر ماه بخشی از  کننده بدون دلیل قانع معتقدند کارفرما  

می کسر  را  کاحقوقشان  بار    رگرانکند.  چندین  شهرداری 
زده  اعتراضی  تجمع  به  روز  دست  در  آن  آخرین  که  اند 

دوشنبه یکم دی ماه، بدون نتیجه خاتمه یافت. این کارگر  
اردیبهشت و شه  9۸افزود: تاکنون بیمه مرداد سال   ریور و 

پرداخت نشده است. مسئوالن شهری    رگرانسال جاری کا 
زمینه کاهش حق  مشکالت  آمده در  را بوجود  نتیجه    وق  در 

می  عنوان  کارگران  بیمه  قابل  پرداخت حق  بهانه  که  کنند 

 .قبولی نیست
 

توسط   دستفروشان اهواز  ضرب و شتم

 نیروهای مزدور شهرداری و انتظامی
ز که به  ز دستفروشان اهوادی ماه، شماری ا  ۱3روز شنبه   

توسط   اموالشان  گذشته  روزهای  طی  محلی  منابع  گفته 
اجرائیات   در  واحد  است،  شده  تخریب  شهر  این  شهرداری 

به   دست  شهر  شورای  ساختمان  اعتراضی  مقابل  تجمع 

 .زدند
 

 تجمع اعتراضی کارگران  

 پتروشیمی دهدشت 
  دی ماه، کارگران معترض به منظور   ۲صبح روز سه شنبه   

ورو  مقابل  هایشان  خواسته  پتروشیمی پیگیری  دی شرکت 

 .دهدشت تجمع کردند
 

مزدی    3پرداخت   معوقات  کارگران  ماه 

  یالم در پی تجمعات اعتراضیشهرداری ا
شنبه   شهرداری    6روز  مستقیم  قرارداد  کارگران  ماه،  دی 

روز  در  که  گفتند  گذشته  ایالم  مزدی    3های  معوقات  ماه 
مدیریت سوی  از  را  کرده   خود  دریافت  از  شهری  یکی  اند. 

داش اظهار  مورد  این  در  ایالم  شهرداری   ت:کارگران 
شهحساب  مالی  دل های  به  ایالم  شاکی  رداری  داشتن  یل 

ماه بود که مسدود شده بود، در   3خصوصی در ادوار گذشته 
 .شدنتیجه حقوق همه کارگران شهرداری پرداخت نمی

 



  1399 دی ، پانزدهُم 84شماره                                                 6                                                               مه کارگری      اماهن    

 ! ه آزادی ست نها راه رسیدن ب ه تمبارزه مسلحانه ک  نده باد ز

میلیون کارگر زیرزمینی با حداقل  1۰

 حقوق در کشور داریم
رژیم   نهادی  که  اسالمی  کانون شوراهای  اعضای  از  یکی 

برای کنترل و سرکوب کارگران می باشد در اوائل  ساخته  
میلیون نفر کارگر زیرزمینی   ۱۰   راف نمود کهدی ماه اعت

کس بر حقوق  در کشور مشغول کارند. کارگرهایی که هیچ
مزد تعیین شده    شان از حداقلکند و همه ظارت نمی ها نآن

  ۸۰۰یا    7۰۰ها ماهانه  گیرند. بعضیهم حقوق کمتری می 

 .دارند  ان دستمزدهزار توم 
 

یژه پاسخ تجمع جوانان  گارد و استقرار

 جویای کارِ شهرویی 
چهارشنبه   کار    ۱9روز  جویای  جوانان  از  جمعی  ماه،  آذر 

بهان، در اعتراض به بیکاری و روستای شهرویی از توابع به
شغل، بیدبلند    نبود  پاالیشگاه  اصلی  درب  مقابل  این    ۲در 

شهرستان، تجمع کردند. نیروهای پلیس جهت جلوگیری از  
پاالیشگاه    ادامه اصلی  درب  مقابل  در  افراد  این  تجمع 

  .حضور یافتند
 

ان  تاهالی قصر قند در سیستان و بلوچس

 نان روزمرهِ خود را قسطی می خرند 
شنبه   سه  روز  گزارش  ت   ۱۸به  ماه  خی بر  نیوز،جارت آذر 
و  سیستان  در  مشکالت    شهروندان  دلیل  به  بلوچستان 

آورده  روی  نان  قسطی  خرید  به  برخی  معیشتی  در  و  اند 
ها بدهکارند، آنها در گرو خرید نان، کارت  مناطق به نانوانی

می گرو  یکملی  و   ۱۵  یگذارند.  است  بدهکار  تومان  هزار 
فقط   خودش    3دیگری  که  نانوایی  تومان.  از  هزار  یکی 

می اهالی   است  تنگ  قصرقند  دستان خودش هم  که  گوید 
نمیاس آنقدرها  و  نسیهت  بعضیتواند  کند.  هایشان  فروشی 

مشتری ملی  گرفته کارت  گرو  را  به  ها  هم  بعضی  و  اند 
فقط به نوشتن    و کنند  حساب آشنایی و همسایگی کار می 

کرده  اکتفا  بدهی  و  خیریه اسم  گهگاه،  البته  پیدا  اند.  ای 
سرامی که  نانواییشود  می غ  بدهکاران  ها  بدهی  و  آید 

است که این    کند اما  این نانوا معتقدها را صاف می نانوایی
 ای دارد؟ کارها چه فایده 

 

فقر شدید یعنی زندگی با درآمد کمتر از  

 دالر در روز  9۰/1
آذر ماه، بر اساس گزارشی از تسنیم به نقل    ۲۲شنبه    روز 

ا آمده  راشاتودی  یاز  شدید  فقر  درآمد  ست،  با  زندگی  عنی 
از   بین    9۰/۱کمتر  کرد:  اعالم  بانک جهانی  روز.  در  دالر 

درصد از جمعیت جهان در سال جاری میالدی    9.۴تا    9.۱
می  نرم  پنجه  و  دست  شدید  فقر  بحران  با  اگر  کنند. 

به وجود نمیری  گیهمه انتظار می ویروس کرونا  رفت آمد، 

 .د کاهش یابدرصد 7.3تا  ۲۰۲۰نرخ فقر در 
 

به خاطر فشار  تپه یک کارگر اخراجی هفت

 !خودکشی کردمعیشتی و بیکاری 

شنبه   ما  ۲۲شب  رضا  آذر  در  ه،  حرد،  شهر  ساکن  الکثیر 
ومتری با کارخانه نیشکر هفت تپه دست به  فاصله چند کیل

خودکشی زد. رضا الکثیر دارای یک برادر و سه خواهر فلج 

از محل کار  ت تپه کار میکرد  او که در شرکت هف    .بود
خود اخراج شد بود و  به خاطر عدم بازگشت مجدد به سر  

حالی بود که رضا الکثیر، این در  شی زد.  کار دست به خودک
آمیل به  ولی بارها  بود،  کرده  مراجعه  ها  اسدبیگی  و  ی 

سرکار   به  را  او  که  بودند  نشده  حاضر  آنها  متاسفانه 
ن تازه گی  به  رضا،  بخاطر  بازگردانند.  او   بود.  کرده  امزدی 

فشار معیشتی، بیکاری،  فقر و نداری، دست به خوکشی زد  
نافع صاحبان سرمایه سود  ربانی معزیزش قو متاسفانه جان 

 پرست شد.
 

تجمعات اعتراضی کارگران بیکار شده  

 پتروشیمی ایالم با خواست بازگشت به کار 
راه  شیرین با  واحد  و  الفین  پروژه  دراندازی  از    سازی  یکی 

اینشرکت ایالم   پتروشیمی  پیمانکاری  با    های  شرکت 
حساب کرد و  نفر هستند، تسویه  3۰که حدود    ن خودکارگرا
قراردادهای شغلی که    های این کارگران برای تمدیدتالش

بی  بود،  شده  منقضی  روزها  همان  مادر  دو  نتیجه  روز  ند. 
ردند: دی ماه،  کارگران بیکار شدهِ معترض اعالم ک  ۸شنبه  

  کار پیدا کردن در این فصل از سال برای ما ساده نیست، از 
خواهیم کارگرانی که هر کدام  پتروشیمی ایالم می   دیریتم
برا  ۸تا    ۵ را  خود  عمر  پروژه سال  این  ساخت  ی  های 

کرده  صرف  واحد عمرانی  در  اشتغال  برای  تازه  اند،  های 
ر در  کارگران  این  گیرند.  بکار  پتروشیمی  شده  وز  افتتاح 

شغلی   وضعیت  به  اعتراض  در  هم  یکشنبه  و  شنبه  های 

ب تجمعاتی  بودند  رگزارخود  روز    .کرده  در  آنها  همچنین 
نامه   3چهارشنبه   در  ماه،  استانددی  به  جمعه  ای  امام  و  ار 

رسیدگی به مشکالت خود و بازگشت به کار    ایالم، خواستار 
پنجشنبه   روز  همچنین  اعتراضی    ۴شدند.  تجمع  ماه،  دی 

در شهرستان چوار، برای  ران اخراجی پتروشیمی ایالم  کارگ

متو روز  ا سومین  داشتالی  می   .دامه  معترض  کارگران 
پاالی در  کار  و  بومی هستیم  نیروهای  ما  شگاه حق  گویند: 

بیرون  از  را  نیروهایی  ساخت،  کار  خاتمه  از  بعد  ماست. 
شما  اس به  نیازی  دیگر  که  گفتند  ما  به  و  کردند  تخدام  

ما   همین  نداریم!  امیدمان،  تنها  و  داریم  بچه  و  زن 
 کونت ما قرار دارد.محل سه پتروشیمی است که در منطق

تجمع پرسنل شرکتی وزارت بهداشت  

 شیراز
شنبه       شرکتی    ۱3روز  پرسنل  از  گروهی  ماه،   دی 

ع  وزارت بهداشت در شیراز در مقابل استانداری فارس تجم
ع خواستار تبدیل  دند. آن ها در این تجمکر  زاراعتراضی برگ

 . شغلی خود به قراردادی شدند وضعیت
 

ماه   :کارگران پیمانی شهرداری بندرعباس

 ها معوقات مزدی و بالتکلیفی
شنبه   بندر    ۲9روز  شهرداری  معترض  کارگران  ماه،  آذر 

حدود   گفتند:  پیمان  3۰۰عباس  بخ کارگر  در  شاغل  ش  ی 
بندرعخد شهرداری  سبز  فضای  و  استان  مات  در  باس 

ماهه، حدود    3معوقات مزدی    ان هستیم که جدا ازهرمزگ
که    ۸ حقوقی  آخرین  داریم.  نشده  پرداخت  بیمه  حق  ماه 

اه بوده که کارفرما بعد  ایم مربوط به شهریور مدریافت کرده 
اری  از پرداخت آن بدون اطالع کارگران از مجموعه شهرد

است شده  از  خارج  بیش  پیمانکاران    ۲.  که  است  سال 
تح از  به  شهرداری  کار  لباس  و  فردی  ایمنی  لوازم  ویل 

می ک خودداری  شهر ارگران  پیمانی  کارگران  کنند. 
رفرمای  بندرعباس خواستار آن هستند تا شهردار در مقام کا

چاره  دستمزد  اصلی  پرداخت  و  مالی  منابع  تامین  برای  ای 
 .یندیشدنیروی کار ب

 

کارگران فضای سبز  و تجمع  اعتصاب 

 شهرداری آبادان 
روز شنب  صبح  سبز   9ه  سه  فضای  کارگران  ماه،  دی 

که  نفر از کارگرانی    ۵۰شهرداری شهر آبادان، گفتند: حدود  
مسئولیت   تحت  شهر  این  شهرداری  سبز  فضای  واحد  در 

یمه  ستمزد و حق بماه گذشته د   ۴در پیمانکار مشغول کارند 
ها کامل پرداخت نشده است. چندین سال است مطالبات  آن

بیمه و  معومزدی  به  ای  ما  بیمه  دستمزد،  از  جدا  داریم.  قه 
شود. حداقل  یصورت کامل به تامین اجتماعی پرداخت نم

نمی حق را  ما  زندگی  کفاف  دریافتی  وجود  وق  این  با  دهد 
مزدی مزایای  از  سب  بسیاری  فضای  همانند کارگران  ز 

تعطیل کاری اضافه  و  پرداخت نمیکاری ها  مدیریت ها  شود. 
تمهید هنوز  آبادان  پرداخت  اشهری  برای  قبولی  قابل  ت 

مطالبات کارگران انجام نداده و بهانه همیشگی وی کمبود 

 .ی در شهرداری استمنابع مال
 

 تجمع فعاالن محیط زیست خوزستان
دی ماه، شماری    ۱3، روز شنبه  منتشرهگزارش    یک  بهبنا   

قطع   به  اعتراض  در  خوزستان  زیست  محیط  فعاالن    ۲از 
بند جاد سیل ارک ملی کرخه برای ایهزار اصله درخت در پ 

در مراتع کرخه تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس این  
این سیل  احداث  برای  قرار است  گزارش،  اصله    3بند  هزار 
شود. قطع  هم  دیگر  زجنگل   درخت  کرخه  یستگاه  های 

است ایرانی  زرد  گوزن                        .اصلی 
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 ! رددآزاد باید گ کارگر زندانی 

ی  پیمانکار شرکت کارگران عتراض ا

 تبریز  مخابرات

آذر ماه، کارگران معترض پیمانکاری مخابرات    3۰روز شنبه 
مقابل   خود  شغلی  وضعیت  به  اعتراض  در  گفتند:  تبریز 

کرده و خواهان تضمین    بایجان شرقی تجمعاستانداری آذر
طبقه  طرح  اجرای  و  خود  شغلی  مشامنیت  در  بندی  اغل 

ماده    شرکت اساس  بر  شدیم.  کار    قانون  ۴۸پیمانکاری 
اسالمی کارگاه جمهوری  کار  ،  قانون  مشمول  که  هایی 

باید طرح طبقهمی اداری  شوند  بندی مشاغل را در ساختار 
ینده فرماندار این کارگران، نماخود اجرا کنند. پس از تجمع  

سالن   سمت  به  را  معترض  کارگران  تبریز  شهرستان 
مقاماجت با  کارگران  و  کرد  هدایت  استانداری  های  ماعات 
ای  ه تانداری، نمایندگان اداره کار و امام جمعه تبریز جلساس

 .را برگزار کردند
 

 تجمع کشاورزان شرق استان اصفهان
دوشنبه   روز  ایمنا،  گزارش  از   ۸به  شماری  ماه،    دی 

است شرق  عدم  کشاورزان  به  اعتراض  در  اصفهان  ان 
ای   منطقه  آب  شرکت  مقابل  در  مطالباتشان،  به  رسیدگی 

اعاصفهان دس به تجمع  زدند. نماینده کشاورت  زان  تراضی 
ا کشاورزان  داشت:  اظهار  اصفهان  خواهان شرق  صفهان 

ساماندهی   باالدست،  و  دست  پایین  حقابه  مقدار  تعیین 
بس و  رودخانه  دقیق  باالدست  تعیین  و  مناسب  قرارداد  تن 

بندهای بین رودخانه هستند. وی اضافه کرد: مسئوالن  آب 
ای که نمایندگان صنف کشاورزان نیز باید با برگزاری جلسه 

باشد، تکلیف درخواستدر   داشته  این قشر   هایآن حضور 
را مشخص کنند و اگر مشکالت ما حل نشود به تجمعات  

 .دهیمخود ادامه می 
 

های  تجمعات ادامه دار رانندگان اتوبوس

عتراض به عدم  درون شهری ارومیه در ا

 اخت مطالبات پرد
های  ه، شماری از رانندگان اتوبوسدی ما  ۲روز سه شنبه   

درون شهری ارومیه برای چهارمین روز متوالی در اعتراض  
تجمع   و  اعتصاب  به  دست  خود  مطالبات  دریافت  عدم  به 
بنابر   گوید:  می  معترض  رانندگان  از  یکی  زدند.  اعتراضی 

گان ناوگان دقرر شده به راننجمهوری، مریاست دفتر  اعالم  
و الستیک به   و لوازم یدکی  اتحمل و نقل عمومی، قطع

ورت یارانه ای ارائه شود اما این امر تاکنون محقق نشده  ص

شهروندان از ترس مبتال شدن به کرونا کمتر سوار      است.
نگهداری  هزینه  اینکه  به  توجه  با  و  شوند  می  اتوبوس 

داتوبوس کردن  کار  است  زیاد  مقرو ها  شرایط  این  به ر  ن 
رفتن قیمت قطعات و لوازم    صرفه نیست و با توجه به باال

ی فشار بیشتری بر رانندگان وارد شده است که باید با  یدک
رانندگان   دوش  روی  از  باری  حمایتی  تسهیالت  ارائه 

 .برداشته شود
 

ای   بیمه  و  مزدی  معوقات  پرداخت  عدم 

   السازی پارس پامچکارگران کارخانه رنگ 
پارس  سازی دی ماه، کارگران کارخانه رنگ  ۱۵ روز دوشنبه

نشدن   پرداخت  از  قزوین  صنعتی  شهر  در  واقع    ۴پامچال 
و   خبر    ۸ماه حقوق  سایر مطالبات صنفی خود  و  بیمه  ماه 

اعتراض کردند. کارگران معترض افزودند: به این امر داده و 
ت به ماه از دستمزدهایمان، نسب  ۴به علت پرداخت نشدن  

و هزینه سفرهاقعهای  روز  هر  زندگی،  کوچکتر ی    هایمان 
شود. این کارگران که برای دریافت معوقات مزدی خود  می

کرده  مراجعه  مسئول  نهادهای  به  پاسخی  بارها  هنوز  اند، 
نکرده  می  دریافت  کارگران  حقوق،  بحث  از  جدا  اند. 

تامین    ۸گویند:حدود   حساب  به  نیز  ما  بیمه  حق  ماه 
دیگری از مشکالت این    بخشواریز نشده است.  اجتماعی  

ب تولیدی  سازمان واحد  با  شرکت  مشکالت  ادارات  ه  و  ها 
بازمی نگرانی دولتی  باعث  تولید،  در  اختالل  این  و  گردد 

کارگران باقیمانده بابت آینده شغلی آنها شده است. معوقات  
نشده که   پرداخت  درحالی  پامچال  پارس  کارخانه  کارگران 

مشکل این واحد تولیدی  ین  ترمجموعه؛ عمده   مدیریت این
سهامدار است را جدا    ۲۸۰۰دهای بورسی با  که یکی از واح

داند  که از  ها، مشکالتی میاز طلب کارگران و سایر بدهی
اند  ها برای این و احد بوجود آورده یکسال پیش برخی نهاد 

کرده  مسدود  صادرات  زمینه  در  را  کارخانه  فعالیت  اند. و 
همسئوال کارخانه  این  منابع  موان  وقتی  تا  دارند  اذعان  ره 
کارخانه تامین نشود، توانایی افزایش تولید و پرداخت مالی  

 حقوق نخواهند داشت.
 

ران رنگین اخراجی کارگ  تجمع کارگران

 نخ سمنان مقابل استانداری
شنبه    سه  شده  دی    9روز  بیکار  کارگران  از  جمعی  ماه، 

سال   از  گفتند:  سمنان  نخ  رنگین  کارخانه    9۲کارخانه  که 
قات مزدی خود بالتکلیفیم.  تعطیل شده، بابت دریافت معو

و   ۵۰حدود   خدمت  پایان  سنوات  که  هستیم  سایر   کارگر 
مزد کارخانه  معوقات  تعطیلی  از  بعد  سال  هفت  ما،  ی 

ت. یکی از کارگران معترض با بیان اینکه  پرداخت نشده اس
تومان  میلیون  سه  تا  دو  از  شده  بیکار  کارگران  معوقات 

می هم  شروع  تومان  میلیون  صد  تا  و  می  می شود  رسد، 
همه کارگران به صورت مجزا    ارفرما گوید: بعد از بدقولی ک

های  ن شکایت کردند. بعد از کش و قوس ه اداره کار سمناب
کم تعداد  از  فراوان  حداقلی  بخشِ  توانستند  کارگران  از  ی 

مطالبات خود را دریافت کنند اما تعداد دیگری از کارگران  

مانده  زباقی  مبالغ  کدام  هر  که  طلب  اند  کارفرما  از  یادی 
امروز سه   اند.الهای گذشته نیز بالتکلیف بودهدارند و طی س

مزدی  شنبه،   مطالبات  خاطر  به  که  است  بار  سیزدهمین 
 .کنیممی خود تجمع 

 

  ۸افزایش جانباختگان حوادث کار طی 

 جاری در خراسان رضوی ماهه اول سال
تعاون،   اره کلآذر ماه، مدیر روابط کار اد  ۲7روز پنج شنبه  

اینکه   بیان  با  رضوی  خراسان  اجتماعی  رفاه  و    ۴3۲کار 
کار  سال  ۸طی    حادثه  اول  داده  ماهه  رخ  استان  در  جاری 

گفت:   از    ۲6است،  را  خود  جان  کاری  حادثه  علت  به  نفر 
مشابه سال   مدت  با  مقایسه  در  آمار  این  اندکه  داده  دست 

 .نفر افزایش داشته است ۲۲بل از آن، ق
 

 بیمارستان کوثر شیراز  تجمع کارکنان 
پنجشنبه   بیم  ۱۱روز  کارکنان  از  تعدادی  ماه،  ارستان  دی 

به  اعتراض  در  شیراز  مطا  کوثر  پرداخت  مزدی  لعدم  بات 
مقابل در  در    خود،  با  افراد  این  کردند.  تجمع  بیمارستان 

د داشتن  به  دست  رسیدگی  خواستار  هایی  نوشته  ست 

 .مطالباتشان شدند
 

 ان ن شرق اصفهاغداراتجمع ب

جمعه   استان   ۱۲روز  شرق  باغداران  از  شماری  ماه،    دی 
م در مجلس شورای  اصفهان در مقابل دفتر نمایندگان رژی

ک تجمع  این شهر  علت اسالمی  اصفهانی  کشاورزان  ردند. 
ها، عنوان کرده  را اعتراض به تخریب خانه باغ  اجتماع خود

 .اند
 

به  ملکان کشاورزان مبارک شهر شهرستان 

 دند تجمع دست ز
از کشاورزان مبارک شهر    ۱3روز شنبه    ماه، گروهی  دی 

ذربایجان شرقی، در اعتراض به  شهرستان ملکان واقع در آ 
ی کشاورزی خود برای توسعه شهرک صنعتی،  تصرف اراض

این   زدند.  اعتراضی  تجمع  به  دست  شهرک  این  در 
های نوشته  شعار  داشتن  دست  در  با  خواستار  کشاورزان  ی 

اراضبازپس  با  گیری  مسئولین  شدند.  خود  کشاورزی  ی 
با نیمه   مشاهده این اعتراضات اقدام به کلنگ زنی نکرده و 

  .رک کردندتمام گذاشتن این طرح محل را ت
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 ! رگران زنابر، حق مسلم کا ابل کار برمق   ررابر دب  دستمزد

به  کارگران شهرداری ایالم دادخواهی 

 عدم دریافت دستمزد خاطر 

اری ایالم که برای  آذر ماه، کارگران شهرد ۲3روز یکشنبه  
دادسرای   به  بودند، می گویند:  استمداد  ایالم مراجعه کرده 

نکردن حقوق  پرداخت  علت  گفتند  ما  به  دادسرا  مسئوالن 
که   چرا  نیست  حساب  شدن  مسدود  به  مربوط  کارگران 
را   حقوق  پرداخت  برای  کافی  موجودی  شهرداری  حساب 

این حال    میلیارد تومان است با  ک ندارد و اعتبار مالی آن ی
ک به  حقوق  پرداخت  برای  مالی  دادسرا  اعتبار  ارگران 

میلیارد تومان آزاد کرد. کارگران در  ۲3شهرداری را تا سقف 
این   از  بیش  شهری  واحد  این  کارگران  افزودند:  خاتمه 

بی  صدمات  تحمل  میان  این  در  و  ندارند  را  پولی 

 .شده است  ناپذیری به معیشت آنها واردجبران
 

کارگر کارخانه سیمان سپهر   ۲۵۰بیکاری 

 صنعتی  ی موقت این واحددر  پی تعطیل
ر در  انه سیمان سپهدی ماه، کارخ  ۸به گزارش روز دوشنبه  

استان فارس به دلیل آنچه از سوی کارفرما انجام تعمیرات  
ماشین  نوسازی  می و  عنوان  شده  آالت  تعطیل  موقتا  شود، 

این  کارخانه موقتا بیکار شده   رگرکا  ۲۵۰است و حدود   اند. 
م شد که کارفرما با نگه داشتن  کارخانه درحالی تعطیل اعال

ید کارخانه را  کلیه خطوط تولران قصد دارد  تعدادی از کارگ
تعمیر کند. برخی افراد تعطیلی این کارخانه را به  بهسازی و  

  .اندگاز مربوط کرده  کارخانه به شرکت هایبدهی
 

راننده  اعتراضی  تجمع  و  های  اعتصاب 

 در رباط کریم شهری  بیرون های اتوبوس
جمعه  ر  دست   ۵وز  ماه،  راننده   ۸۰کم  دی  از  های  نفر 

با   پرند؛  جدید  شهر  به  کریم  رباط  شهری  بیرون  اتوبوس 
اتوبوس  کردن  خپارک  به  های  نسبت  اتوبان  کنار  در  ود 

آزادراه تهران     کنار   در  ساوه  –افزایش نرخ قیمت عوارض 
 . زدند  اعتراضی  تجمع به دست اتوبان این

به  گزار  رانندگان  ش  از  از نقل  پیش  افزاید:  می  معترض 
تاریخ   در  نیز  کامیون   ۲۵این  از  شماری  ماه  در  آبان  داران 

اتوبان   عوارض  نامتعارف  افزایش  به  ساوه  اعتراض  تهران 
و  کریم  رباط  مردم  نماینده  روز  آن  که  بودند  کرده  تجمع 

  داران وعده رسیدگی تا حضور در جمع کامیونبهارستان با  

 .ده عملی نشدعا این و ن را داده بود ام ن آباپایا

 

به عدم  نسبت اعتراض کارگران مترو تهران  

 پرداخت معوقات مزدی
دی ماه، کارگران مترو تهران از عدم پرداخت    ۵عه  روز جم

پرداخت نشده خود   بیمه  ماه معوقات مزدی و حق  چندین 
نفر    37ل  دیخبر دادند. این کارگران همچنین با اشاره به تع

ا به  خدماتی  نیروهای  خود  از  فشارکاری  شدید  فزایش 
خط   قطارشویی  کارگران  از  یکی  دارند.  مترو    3اعتراض 

  ۲کنم و در  مترو تهران کار می   ت که درسال اس  6گفت:  
می  کار  پیمانکاری  با  گذشته  کردن  سال  کار  که  کنیم 

ما سخت برای  روز  را هر  است. باپیمانکار شرایط  کرده  تر 
اسفندماه  چنهم بیمه  واریز    99ماه  و خرداد    9۸ین حق  را 

دریافت  نکرده در  همکارانم  شده  باعث  موضوع  این  و  اند 
م به  هم  بیکاری  به  بیمه  که  است  ماه  دو  بخورند.  شکل 
می  کار  ثابت  حاضر  صورت  سرکار  باید  روز  هر  و  کنیم 

سر  باش شدن  حاضر  و  استراحت  بدون  تعطیلی،  بدون  یم؛ 
یک   ما  برای  ماه   "ایدب "کار  حقوق  نیزاست.  دیگر   های 

کنیم  کامل پرداخت نشده است، ماسک را خودمان تهیه می
خریده  خودمان  هم  کفش  دیگو  یکی  کارگران  ایم.  از  ر 

معترض گفت: قراردادها سه ماهه و گاهی یک ماهه است  
و بیمه هم در این سه ماه نصفه و نیمه پرداخت شده است. 

می هر   را  حقوق  اسم  می  یمآوروقت  اخراج  به  تهدید   ،
 .شویم

 

گذاری  کارگر در پروژه لوله 1۵ج اخرا

 بیجار به فومن
از کارگران دی ماه، یکی    ۱۵بر اساس گزارش روز دوشنبه  

گذاری آب شرب سد مخزنی شهر  ی لولهراجی در پروژه اخ
کارگر در این پروژه عمرانی   ۴۲بیجار به فومن گفت: حدود  

کم یکسال معوقات مزدی  مشغول به کار هستند که دست 
ا اما  سالدارند  ماه  دی  ابتدای  دلیل    ز  به  کارفرما  جاری 

کرده و    کار را متوقف  برخی مشکالت ایجاد شده در پروژه،
این    ۱۵حدود   از  یک  هر  است.  کرده  بیکار  را  کارگر 

سال سابقه کاری دارند و این    ۱۵تا    ۱۰کارگران نزدیک به 
ها   کاهش  اخراج  بهانه  است. هزینهبه  گرفته  صورت  ها 
دیگر عمرا  یکی  پروژه  این  کارگران  رابطه  از  در همین  نی 

کالتی که  دلیل برخی مش  گفت: از ابتدای دی ماه جاری به
ا  لوله در  به  جرای  کارگران  برخی  ورود  از  داده،  رخ  گذاری 

محل کارشان جلوگیری کردند تا اینکه اخیرا از آنها خواسته  
بیمه   دریافت  برای   حاضر  شد  شرکت  کارگاه  در  بیکاری 

  ۴به گفته این کارگر، در پایان آبان ماه، این شرکت  شوند.  
کارگرا  ۵تا   از  دیگر  به  نفر  را  بومی  نیا  دلیل ن  ز  عدم 

بیکاری   دلیل  کار اخراج کرده که  قرارداد  اتمام  با  همزمان 
دیدگی شغلی بوده است. هیچکدام  یکی از کارگران، آسیب 
و  تعدیلی  کارگران  تنها ضعیتاز  و  نیست  مشخص  شان 

کار    کارفرما به  را  آنها  نیاز  صورت  در  کرده  وعده  آنها  به 
وجودبازمی  این  با  نگرا   گرداند.  ادکارگران  با  هستند  امه  ن 

زندگی   درآمد  برای مدت زیادی بدون  نتوانند  این وضعیت 
 کنند.

 تجمع پرسنل شرکت سیمان خوزستان
چهارشنبه    شامگاه  عصرجنوب،  گزارش  ماه،    3به  دی 

از پرسنل شرکت س اعتراض به  یمشماری  ان خوزستان در 
خط تولید که در پی قطعی گاز این شرکت رخ داده    توقف

هفتگل   فرمانداری  ساختمان  مقابل  در  باست،  ه  دست 
از مهر تجم ع زدند. مدیرعامل شرکت گاز خوزستان گفت: 

ماه به کارخانه سیمان خوزستان در خصوص قطعی گاز در  
اگر بناست در  م  زمستان اطالع داده بودیم و پیشنهاد کردی

بازه  این  در  گیرد،  انجام  تعمیراتی  یا  اورهال  کارخانه   این 
با   سری و زمانی برنامه ریزی صورت گیرد. این موضوع سرا

 .دستور شورای عالی امنیت ملی برنامه ریزی شده است
 

عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران  

 مجتمع تجاری اروند 
ن مجتمع تجاری  دی ماه، جمعی از کارگرا   ۲  روز سه شنبه

  ۱۴تا روز جمعه    6اروند )کنزالمال( گفتند: از روز پنجشنبه  
عوقات مزدی و مشخص نبودن  آذر ماه سال جاری برای م

به   مجتمع دست  در محوطه  دستمزدمان  پرداخت  وضعیت 
با   مجتمع  مسئوالن  نهایت  در  که  زدیم  صنفی  اعتراض 

مطالبا از  ماه  یک  وعده    3ت  پرداخت  کارگران،  ماهه 
هفته پر در  را  کارگران  مزدی  معوقات  مابقی  های  داخت 

وعده این  به  اعتماد  با  نیز  ما  و  دادند  اعتراض  ها،  آینده  به 
هفته  تحت  یک  کارگران  همه  دادیم.  خاتمه  خود  ای 

شرکت   نظارت  با  و  نیرو  تامین  پیمانکار  یک  مسئولیت 
کنند که هنوز  می ر  طقه آزاد تجاری اروند کا توسعه تعاون من

 .ها را نپرداخته است مزدی آنمعوقات  
 

عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران  

 شهرداری تبریز 
یکشنبه   شهر    7روز  اسالمی  شورای  عضو  یک  ماه،  دی 

عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران    به تبریز در اعتراض  
مجم کارکنان  ترک  و  را  شورا  جلسه  تبریز،  شهرداری  وعه 

ی که شهرداری  کرد. وی قبل از ترک جلسه گفت: تا زمان
کارگران گزارش درستی ندهد    صوص پرداخت حقوق در خ

  .ددر جلسات شورا حاضر نخواهد ش
 

 های کوچک دوکارگران برخی کارگاه 

 اند هفته تعطیلی آذر را حقوق نگرفته
های کوچک  دی ماه، کارگران برخی کارگاه   ۸روز دوشنبه  

به خاطر محدودیت ماه گذشته  کرونا،  گفتند:  ته  هف  ۲های 
این   کارفرمایان  بودیم.  تعطیل  پای    ۲اجباراً  را  هفته 

هفته ریالی    ۲وق ما گذاشتند و برای این  مرخصی بدون حق
ن واریز  ما  حساب  هفتهکرده به  دو  تعطیلی  کرونا،  اند.  ای 

اراده   از  به  خارج  تصمیم  دولت  بود  کارگران  ما  خواست  و 
گرفت؛ کارگ  تعطیلی  ما  را  آن  تاوان  چرا  بین،  این  ران  در 

  .باید بدهیم
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 ! باید گردد  ودباح و دسته نا با هر جن سالمی  اجمهوری 

ماه معوقات و مطالبات مزدی کارگران   3

 نی اندیمشکتُارخانجات بُک
چهارشنبه   کارخانجات    3روز  کارگران  از  تعدادی  ماه،  دی 

در   گفتند:  خوزستان  استان  در  اندیمشک  عدم  بتنی  کنار 
ماه حق بیمه ما نیز به    3ماه از دستمزدهایمان،    3پرداخت  

سال    ۲ز نشده است. هم اکنون  حساب تامین اجتماعی واری
کارخان این  کارگران  به  که  است  در  ه  و  سخت  شرایط  در 

حادثه  کار می محیطی  کار  ساز  ایمنی  کفش  و  لباس  کنند، 
می هزینه  جیب  از  کارگران  و  است  نشده  در    کنند.داده 

مشکالت  می زمینه  شکایت  هم  مسئولی  هر  به  کنیم  مان 
نمی اقدامی  هیچ  و  است  شنونده  می  کندفقط  کارگران   .

 .دارندراض نلیل ترس از اخراج توان اعتگویند که  به د
 

اعتراض جمعی از کارگران به کاهش مزد  

 زدی و مزایای م
با    ۱۲روز جمعه   قرارداد  کارگران طرف  از  دی ماه، جمعی 

بزرگ گفتند: این مساله، یعنی جابجایی میان    یک شرکت
هلدینگشرکت یک  به  وابسته  کارف  های  مادر،  یا  رمای 

شاغل   کارگران  کار  روابط  معادالت  در  تغییر  موجب 
تجربه  شومی را  اتفاقی  همچین  که  کارگرانی  از  یکی  د. 

ها  است می گوید: سطح دستمزد و مزایا عرفی کارگاه کرده  
کند و وقتی از یک کارگاه به دیگری منتقل هم فرق می  با

ه قبالً  زایایی کشدم، دستمزدم پایین آمد و از بسیاری از م
 . گرفتم، محروم شدممی
 

 اعتصاب و تجمع کارگران 

 نیروگاه رامین اهواز  

شنبه   روز  اهواز  ماه،  آذر    ۲۲صبح  رامین  نیروگاه  کارگران 
تجم ادامه  در  خوزستان  استان  ویس  شهر  در  عات  واقع 

به  اعتراضی   مقامات  توجهی  بی  به  اعتراض  در  خود، 
از کار کشیده و در مح وطه شرکت  خواسته هایشان دست 

چه   آن  گزارش،  این  اساس  بر  زدند.  تجمع  به  دست 
از را ایجاد  ترین مشکالت کارگران نیروگاه رامین اهواصلی 

این   در  که  است  پیمانکارانی  دست  گذاشتن  باز  کرده، 
اند. این وضعیت  ر خطر انداختهلی آنها را د نیروگاه امنیت شغ

موقت   کارگران  تعداد  فعلی،  شرایط  در  تا  شده  و باعث 
آن   رسمی  کارگران  تعداد  از  بیش  نیروگاه  این  پیمانکاری 

واگذار که  است  این  کارگران  دیگر  مشکل    ۴9ی  باشد. 
اخراج   به  منجر  خصوصی،  بخش  به  نیروگاه  این  درصد 

قراردا  با  به کار هستند.    د موقت مشغولکارگرانی شود که 
استخدام   خواهان  کارگران  از  گروه  این  دلیل  همین  به 

 .باشندنیروگاه می رسمی خود در 
 

کشور با بدترین شرایط شغلی    1۰سامی ا

 برای کارگران 
دسامبر،  بر اساس گزارش کنفدراسیون    3۱پنجشنبه  ز  رو  

آسیایی  بین کارگران  گذشته،  سال  در  فرانسه،  کار  المللی 
گالدش، درصدر  اند. بنبدترین شرایط کاری را تجربه کرده 

شرایط   بدترین  که  دارد  قرار  برای  کشورهایی  را  کاری 
اند. هندوراس و فیلیپین دو کشور دیگر  کارگران ایجاد کرده 

ترهس به  که  جایگاه تند  در  قرار  تیب  سوم  و  دوم  های 
نیز گرفته برزیلی  کارگران  زندگی  و  شغلی  وضعیت  اند. 

ه چهارم  مناسب نیست. این کشور آمریکای التین، در جایگا 

کار"جدول   برای  جهان  کشورهای  گرفته    قرار  "بدترین 
است. هندوستان رتبه پنجم را به نام خود ثبت کرده است.  

ایی قرار دارد که کارگران بدترین  ر میان کشوره ترکیه نیز د
اند. این کشور اروپایی  کرده   شرایط شغلی را در آنها تجربه 

جدول   ششم  جایگاه  جها"در  کشورهای  برای  بدترین  ن 
نیز به ترتیب   قرار دارد. کشورهای کلمبیا و قزاقستان  "کار

جایگاه  از  در  برخی  دارند.  قرار  هشتم  و  هفتم  های 
در جدول بدترین کشورهای جهان    آفریقایی نیزکشورهای  

برای کار حضور دارند. دو کشور زیمباوه و مصر به ترتیب 
 .های نهم و دهم جدول حضور دارنددر رده 

 

محروم از   ،نیریز کرما سآهن  راه کارگران 

 انی و معیشتیامنیت ج ، ابزار کار
 دی ماه، تصویری از  ۱۰بر اساس گزارش روز چهارشنبه   

خ راه کارگران  کرمان  ط  سیریز  روستای  شد.  آهن  منتشر 
امنیت   تامین  صدی  در  صد  فقدان  از  حاکی  که  تصویری 
در   کارگران  از  یکی  است.  کارگران  این  شغلی  و  جانی 

راه تشریح   کارگران  ما  تعمیرات این تصویر می گوید:    آهن 
ریم  شینیم، می می  9۱۱نفر باالی کامیون    ۲۵ریل هستیم.  

ماش اون  توی  که  بیمهسرکار  راننده  فقط  اگه ین  ست. 
ب هم  می اعتراض  اخراج  ماشین  کنیم،  داخل  وسایل  شیم. 

می  که  بشه  هم  منفجر  اگه  که  گاز!  و  هوا  کپسول  بینید، 
می  راه   میریم.همه  کارگران  که  آن  آنچه  با  سیریز  آهن 

پن و  میدست  نرم  مرگ   کنند،جه  شرایط  مختص  بار تنها 
شهریجابه  مجایی  پرداخت  نیست.  مزدی  شان  عوقات 

هر   صورت  به  هم  آن  یک   3کارگران  رویهماه  ای  بار، 
همیشگی است. یکی از کارگران در گفتگو با خبرنگار ایلنا  

است:   کرو "گفته  شرایط  این  حدوددر  روزانه    ۱۰ا  نایی 
ست. کفش و ه فکر جان ما نیکنیم و کسی بساعت کار می 

ر  شود. در حال حاضلباس کاری هم مرتب به ما داده نمی
داریم.   را  زمستانی  لباس  یک  حداقل  دریافت  انتظار  هم 

کاران تعمیراتی هم از حق ابتدایی امکانات ایمنی برخی هم

  .".اندندو حتی تامین وسایل کاری نیز محروم م
 

  جان باختن یک کارگر ساختمانی در حین

 از ارتفاع کار در اثر سقوط
شهرستان  انتظامی  فرمانده  ماه،  دی  یکم  دوشنبه    روز 

ساله در حین کار در   ۴۵زنجان گفت: یک کارگر ساختمانی 
یک مجتمع ساختمانی در حال ساخت در شهرک امیر کبیر 

خیابان   نام  ۱3۵زنجان  دلیل  به  طبقه  تهراپارس،  از  علومی 
تا آسان  چهارم  در چاهک  منفی  این  طبقه  کرد.  سور سقوط 

می  منتقل  زنجان  بیمارستان  به  مصدوم  به  کارگر  اما  شود 
شدت صدمات و جراحات وارده، جان خود را ازدست  علت  

 .دهدمی

 

 ز شهری اهوا قطار  ژۀتجمع کارگران پرو
جمعه   کیسون   ۲۱روز  شرکت  کارگران  از  جمعی  ماه،  آذر 

  ۲۰  دریافت  عدم  به  )پروژه قطار شهری اهواز( در اعتراض
کارگران  .  زدند  اعتراضی  تجمع   به  دست  معوقه   حقوق  ەما

دادند:   می  نداره  "شعار  خوب  مسئول  بیچاره    "خوزستان 
مشکل ما    "  "مترو مونو نساختند   حقوق مان را خوردند  "

 " ن بساطه حل نشه، هر روز همی
 

تجمعات کارگران پیمانکاری آبدار خلخال  

 ماه مطالبات ۸در اعتراض به 
شنبه   فاضالب    ۲۲روز  و  آب  در شرکت  ماه، کارگری  آذر 

تحت   که  خلخال  آبدار  کارگران  گفت:  اردبیل  استان 
تاسیسات   نگهداری  در  پیمانکاری  شرکت  یک  مسئولیت 

  و سایر مزایا ماه دستمزد    ۸کم  آبرسانی فعالیت دارند، دست 
حدود   طلبکارند.  خود  کارفرمای  خلخال    6۲از  در  آبدار 

سال سابقه کار هنوز وضعیت   ۲۰تا    ۱۰از  هستیم که بعد  
بیمه  و  حقوقی  حالی  شغلی،  در  نداریم.  مشخصی  ای 

می مطالبات  پرداخت  تاخیر  با  بد  مان  شرایط  در  که  شود 
در  اقتصاد فعلی که همه چیز بیش از اندازه گران شده، ما  

حال تجربه کردن شرایط بد معیشتی هستیم اما مسئوالن  
سبت به تعیین  نهیچ واکنشی  شرکت آب و فاضالب استان  

مطالبات  وضعیت  تکلیف  و  و  بیمه  حقوقه،  پرداخت  و  مان 

 .دهندمشخص شدن وضعیت قراردادهایمان انجام نمی 
 

تجمع کارگران پیمانکاری واحد  

اعتراض  اتوبوسرانی شهرداری آبادان در 

 ه معوقات مزدی خودب
چهارشنبه   روز  کارگران    ۱9صبح  از  شماری  ماه،  آذر 

بوسرانی شهرداری آبادان در اعتراض به  پیمانکاری واحد اتو
مقابل   خود،  مزدی  معوقات  از  ماه  چند  پرداخت  عدم 

سازمان   بر ساختمان  کردند.  تجمع  شهر  این  اتوبوسرانی 
از بخشی  کارگران  این  گزارش،  این  ی نیروهای  اساس 

کارگر   راننده،  عنوان  به  پیمانکار  طریق  از  که  هستند 
واحد اتوبوسرانی در    تعمیرات موتوری و ستادی در مجموعه

 .شهرداری آبادان مشغول کارند
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 ! به رهبری طبقۀ کارگر خلق مکراتیک وری دهمبرقرار باد ج

تحلیل   و ایی با دیدگاه هابرای آشن

ایران از  خلق  فدائیچریکهای  ی ها

 کنید: یردیدن ز  ایه سایت
www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

فدائی خلق  های برای تماس با چریک

 اتبه نمائید: نشانی زیر مک با نایرا
BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 
 

 پست الکترونیکی: آدرس 
E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 
 

 

 
 ایران  لقدائی خای فچریکه

  

 

          

 
 مي آورد،رد  اوآسيب جسمي    ر گدی   ه فردیه فردی بک  زماني"

عمد  ير  ما قتل غبيانجامد، این را  ی  وگ  رم  هکه ب  آسيبيم  ه  آن 

ناميم؛ و آسيب    هکرب از پيش بداند  امي که شخص ضاهنگ  مي 

مبه مرگ    دهوار ا گاآنمنجر خواهد شد،  قابل  طرف  را  ه عمل  و 

  در چنان   راامعه صد ها پرولتر  ج امي کههنگ  اميم.نمد مي  ع  قتل

  س ري زودم مرگداه  م به طور حتا به نمي دهد که آ  رقراوضعي  

افتند،    يرغ و   به  طبيعي مي  اهمامرگي  ناشي  اندازه  مال  اع  زن 

قتي  ير، وضرب شمش  بهوله و یا  لگ مرگ در اثر شليک  خشونت که  

انس ج از شر ر  ان امعه هزاران  و  خته  وم ساريات محح  ایط الزما 

مر  آنها قرار  شرایطي  در  دي  ا  که  قدهد  آن  زندگي  ب  ادرر  ه 

مجبور مي سازد   ون ن قا  وبچزور    را به ا  نهي آتند، وقتنيس   ن کرد

این    که مر شرادر  تا  بمانند  اجتناب   که  گیط  این    نتيجۀ  ناپذیر 

ي  م  ند و به خوبي هم مي داامعه  ؛ وقتي ج سداست فرا ر  طشرای

شرایط خواهند شد،  ن  اني ایقرب  جبارا ان نفر  اراین هزا  داند که

اب  و وجود  شرا  برم  ایطین،  را  مي  ار  رقربوطه  ین ا  د،دارنگاه 

مد توسط  ل عت مثل قتقتل عمد است، درس  وعنک  ی ه  عل جامعم

پنهاني و خاقتل  یک فرد؛ قتلي که هي  ت  چيئفانه،  نمي  ند  واکس 

ست، ينهرا قتل  ي که ظاتلق  ویشتن دفاع کند.از خ  ال آن در قب

نقات  ا کسيرزی را  قربانا  بيند، زیرا که مرگ  ميل  ن  ي چوناین 

به  گرم طبيعي  مظني  چرر  آید  کي    مل عه  بتعرض  آن،    دره  ا 

در هر    ولي   تا انجام وظيفه.ست  بي عملي  ده بيشتر ناشي از  آم

 " است  رزتل عمد محق اینجا ارتکاب به حال در

 

 ("لستاندر انگ گراروضع طبقۀ ک"گلس یک ان)فردر
 

http://www.siahkal.com/
http://www.ashrafdehghani.com/

