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 سرسخن: 
 در باره اعتصاب 

 کارگران هفت تپه 
کارگران    15امروز   اعتصاب  از  روز  پنج  و  بیست  مرداد، 

غم  ه ر ب  ، مجتمع نیشکر هفت تپه می گذرد و در این فاصله
روزانه   و  مداوم  های  راهپیمائی  و  ،  کارگرانتجمعات 

دولتی   مقامات  و  اندک  کارفرمایان  جهت  حتی  در  گامی 
اند برنداشته  کارگران  خواستهای  به  بر    ؛رسیدگی  مطالبات 

همچون حقوق   حقی  قرارداد  پرداخت  تمدید  معوقه،  های 
کارگران   کار  به  بازگشت  آفات،  دفع  بخش  کارگران 
و  کرونا  اپیدمی  علیه  کارگران   واکسیناسیون  اخراجی، 

ت لغو  همچنین  اعالم  از  پس  شرکت  وضعیت  تکلیف  عیین 
اسد   به  عمدهبیگیواگذاری  از  همگی  که  مطالبات    ، 

ه  .   نگاهی به این مطالبات بشندکارگران هفت تپه می با
ترین  بدیهی  خواهان  کارگران  که  دهد  می  نشان  روشنی 

می   خود  اسالمی  باشند  حقوق  جمهوری  در  همین  ولی 
اعتنا بی  با  نیز  کارفئمطالبات  وی  ی  حامی  دولت  و  رما 

شود.   می  هفت  مواجه  مبارز  کارگران  مبارزات  و  اعتصاب 
که اعتصاب  صورت می گیرد  شرایطی    با رژیم حاکم در  تپه

گاز  و  پتروشیمی  و  نفت  شرکتهای  پیمانی  کارگران 
کشور  مدتهاست   سراسر  دارد در  همچنینادامه  مردم    . 

بر  با فریاد مرگ  ستمدیده تشنه آزادی خوزستان مدتهاست  
و  اسالمی،  النظالم  "جمهوری  اسقاط  یرید  در    "الشعب 

اعتراض به شرایط بسیار وخیم زندگی خویش که بی آبی 
است   آن  نشانه  و  بارزترین  با  بپاخاسته  درگیری  ضمن 

مراکز   کشیدن  آتش  به  و  رژیم  مزدور  مسلح  نیروهای 
استثمار،   و  اند که چگونه می  سرکوب  داده  در    شودنشان 

 آب را به آتش تبدیل نمود.   نمبارزه با ستمگرا
دارند   تأکید  که  تپه  هفت  کارگران  اوضاع،  این  در 
در   شعارهائی  دادن  سر  با  است  آمیز  مسالمت  مبارزاتشان 
رسیده   لب  به  جان  های  توده  از  خود  های  راهپیمائی 
اند.  کرده  حمایت  هستند  آزادی  تشنه  که    خوزستان 

تپه هفت  کارگران  اعتصاب  و  شرایطی    اعتراضات  در 
صورت می گیرد که حافظین نظام گندیده سرمایه داری در  

 هشدار می دهند  ی شان اتاق های فکرمرتبا در   یرانا

  2صفحه                                                          

 پیمانکاری  تجمع کارگران  

 فوالد مبارکه اصفهان 

پیمانکاری  مرداد ماه، شماری از کارگران    1۲روز سه شنبه  
مقابل   در  و  زده  اعتصاب  به  دست  اصفهان  مبارکه  فوالد 
ساختمان مرکزی فوالد مبارکه در اعتراض به پایین بودن 
حقوق و مزایای دریافتی و تبعیض حقوقی نسبت به پرسنل  

 . قرارداد مستقیم، مبادرت به تجمع کردند
 

نفت قشم به  کارگران جوشکار و مونتاژکار 

 اعتصابات پیوستند
مرداد ماه، کارگران جوشکار و مونتاژکار    1۳روز چهارشنبه  

به   قشم  جزیره  در  واقع  قشم  نفت  ذخایر  پروژه  در  شاغل 
اعالم   آگاه  کارگران  این  شدند.  ملحق  کارگران  اعتصابات 

حداقل  کرده  خواستار  ما  برای    1۰اند:  ماهانه  مرخصی  روز 
ه خانواده  کنار  در  عقد  بودن  ما  دیگر  درخواست  ستیم، 

امنیت   از  برخورداری  و  نفت  شرکت  با  مستقیم  قرارداد 
به کمپین   نیز  ما  بنابراین  است  پیوندیم. می   1۰-۲۰شغلی 

تولیدی اعتصابات کارگری در بخش  های مختلف صنعتی، 
و خدماتی روز به روز گسترش بیشتری می یابد و به یک  

 .می شودمبارزه فراگیر در سراسر کشور تبدیل  
 

تجمع بازنشستگان فوالد شهرهای اهواز و  

 های بازنشستگیاصفهان در مقابل کانون 
یکشنبه   در    ۳روز  فوالد  بازنشستگان  از  جمعی  ماه،  مرداد 

تجمع   کانون،  ساختمان  مقابل  در  اصفهان  و  اهواز  شهر 
کردند. بازنشستگان گفتند: دولت مکلف به اجرای تعهدات  
مطابق   فوالد  بازنشستگان  قانونی  مطالبات  پرداخت  و 

موقع  آیین به  پرداخت  همچنین  است.  فوالد  معتبر  نامه 
بازنهزینه درمانی  بودجه های  از  فوالد  سنواتی،  شسته  های 

های  نامه استخدامی و دستورالعمل قرارداد درمان برابر آئین 
فوالد، بیمه عمر و حوادث برابر دیگر واحدهای فوالدی و 

و شرکت آهن  ذوب  در  بازنشستگان  فرزند  های  بکارگیری 
زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد از خواسته  

 .های ما هستند

   د،اره زندگی رفیق شهی در ب

 عبدالحسین براتی 

ماه    15در   به    1۳5۰مهر  وابسته  رژیم  های  روزنامه 
ضمن درج خبر درگیری شدید یک واحد از    امپریالیسم شاه

پلیس د با  خلق  فدائی  تاریخ  چریکهای  ماه    1۳  ر  در  مهر 
مدعی شدند    ،تهراندر    های امیری و بابائیانتقاطع خیابان

یکی از چریکها که رژیم شاه   ازدوخورد ه که در جریان این 
را نام    "خرابکار"  رذیالنه  آنها  به  نامید  عبدالحسین  "می 
این خبر دروغی بود که مبلغین    کشته شده است.    "براتی

زبونی  و  ضعف  بر  گذاشتن  سرپوش  جهت  شاه  رژیم 
خلق   فدائی  با چریکهای  درگیری  در  خود  مسلح  نیروهای 

  جریان   رفیق براتی نه در نتشر نمودند. واقعیت آن بود که  م
بلکه در   در خیابان هائی که در فوق از آنها یاد شد، درگیری

درمسلحانه  درگیری  یک   شاه  ساواک    ۀ خزان  "  منطقه  با 
 به شهادت رسیده بود. ،روز  انالبته در هم "اتابکی

در    خیابان درگیری  بابائیانتقاطع  و  امیری  از   های  یکی 
درگیری  ترین  چریکهای  حماسی  از  تن  مسلحانه سه  های 

با نیروهای مسلح رژیم شاه    1۳5۰مهر    1۳فدائی خلق در  
ن جعفری یکی از آن حماسه  و در تهران بود که رفیق فرید

آن   طی  که  درگیری  این  بود.  با  سازان  و  رفقا  قاطعیت 
چند   کردن  خارج  با  بودند  توانسته  نکردنی  باور  شجاعتی 

با موفقیت از تور نیرو های    ،ور رژیم شاه از صحنه نبردمزد
بگریزند مقطعپلیس  آن  در  نیروهای    ،  روحیه  تضعیف  در 

بارزی   نقش  مبارزاتی  تجارب  دادن  دست  به  و  سرکوبگر 
کتاب  .  داشت در  درگیری  این  کامل  شرح  از  ")  ای  پاره 

ایران در  شهری  چریک  جنگ  سایت    "تجربیات  در 
ایر خلق  فدائی  دسترس  چریکهای  در  سیاهکل  سایت  ان، 

باشد(.   کتمان    می  یعنی  واقعیت  همین  خاطر  به  درست 
سه چریک فدائی   ضعف نیروهای سرکوبگر شاه در مقابله با 

   3صفحه      خلق بود که دستگاه های تبلیغاتی آن رژیم، 
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 امپریالیسم جمهوری اسالمی! مرگ بر رژیم وابسته به 

 1از صفحه    ...   هفت تپه اعتصابدر باره،  

است راه  در  گرسنگان  شورش  مثالً  که  میرلوحی  .  محمود 

  هشدار  معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی

است نارضایتی"  که  داده  است  زمینه  ممکن  ها 

آبان   قیام  از  باالتر  اعتراضاتی  دی    ۹۸تحقق  و 

   . "را رقم بزند ۹۶

راستی   به  واقعیات  این  گرفتن  نظر  در    رژیم برخورد  با 
اسالمی  سرکوبگر   داران  جمهوری  باو سرمایه   زالو صفت 

اعتصابی و    کارگران  تعمق  است.  قابل  آموزنده  آنها  واقعا 
شرایط   از  کارگران  کالفگی  به  توجه  بار  بدون  وخامت 

حاضر نیستند  در عمل    و لبریز شدن کاسه صبر آنها موجود  
جهت   در  گامی  کوچکترین 

به   کارگران  پاسخگوئی  مطالبات 
در    بردارند. آنها  که  کاری  تنها 

اعتصاب با  هفت    رابطه  کارگران 
تپه انجام می دهند کوشش در به  
اعتصاب   کشاندن  شکست 
کارگران می باشد که این کار را با  
اخراج   مبارز،  کارگران  دستگیری 
دادن   با  حالت  بهترین  در  و  آنان 
جمله   از  دروغین  های  وعده 
به   پیوستن  برای  کارگران  دعوت 
و   شان  اسالمی  شوراهای 

خدشه دار    همچنین با کوشش در
اتحادکرد و    ن  کارگران  بین  در 

پیش   آنان  میان  در  تفرقه  ایجاد 
برند. برای    می  آنها  مورد  یک  در 

به   زنی  سینه  دسته های  کارگران،  میان  در  انشقاق  ایجاد 
آگاه   کارگران  و  رفت  خطا  به  آنان  تیر  ولی  انداختند  راه 
هفت تپه در مقابل این دسیسۀ دست اندرکاران ضد کارگر  

اما رژیم حافظ منافع سرمایه داران    دست به اعتراض زدند.
و   ارتجاعی  اعمال  چنین  به  یازیدن  دست  عدم  با  با 

کارگران باعث طوالنی شدن کمترین مطالبه پاسخگوئی به 
می شود و امیدوار است که این ترفند ها منجر به  اعتصاب  

کارگران   موجود  خستگی  اسارتبار  شرایط  به  آنها  تسلیم  و 
 گردند. 

همه تالش ها و دسیسه های رژیم ضد  با در نظر گرفتن  
کارگری جمهوری اسالمی در به شکست کشاندن مبارزات  
کارگران هفت تپه و تعمق روی شرایط زندگی وخامت بار  
تأمین   از  و  نگرفته  حقوق  ماه  چند  اکثراَ  که  کارگران 
کمترین معاش زندگی خود ناتوان می باشند، به راستی باید  

ا رزمنده  و  آگاه  کارگران  و به  نشینند  نمی  پای  از  که  ی 
فریاد میرد،  "همچنان  می  پذیرد  کارگر  نمی  یا    ،"ذلت 

فرماندار" بر  مرگ  استاندار،  بر  شعارهای    "مرگ  دیگر  و 
مبارزاتی شان در خیابان های شهر شوش طنین انداز است،  

همبستگی خود را با   ،با  صراحت درود فرستاد. کارگرانی که
خود جزئی  اعالم می کنند که    کرده و   بیانمردم خوزستان  

با مطالبات   دیار می  از مردم خوزستان و همسو  این  مردم 

 باشند.
اعتراض و اعتصاب کارگران مبارز هفت تپه تجارب   تداوم 
های   توده  دیگر  و  ما  کارگران  تمامی  اختیار  در  را  مهمی 

در شرایط  ستمدیده و به جان آمده می گذارد. به طور مثال  
فقدان تشکل های مستقل کارگری و در شرایط پراکندگی  

دیکتاتوری   حاصل  خود  که  کارگران  ،  ستاحاکم  صفوف 
کارگران هفت روز اعتصاب و تجمع و راهپیمائی    ۲5تجربه  

 یکبار  تپه همچون دیگر تجمعات اعتراضی کارگران ایران 

ب نشان  ه  دیگر  دهدروشنی  در جریان  ما  کارگران    که  می 
همین تجمعات و اعتراضات است که اتحاد طبقاتی خود را  

گذارند می  نمایش  چشم  حات  ،به  در  خار  چون  که  ادی 
تا به    بر آن می داردطبقه کارگر فرو رفته و آنها را    دشمنان

خاسته و در صفوف کارگران هر وسیله ای به مقابله با آن بر
 . تفرقه ایجاد کنند

راهپیمائی    ۲5تجربه   و  تجمع  و  اعتصاب  همچنین روز 
  یکبار دیگر نشان داد که رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی 

ماهیت   به  و  بنا  خلقی  خود  ضد  کارگری  چنان  ضد  در 
بحران اقتصادی گرفتار است که برای حفظ منافع طبقاتی  

نه می تواند و نه می خواهد که با رسیدگی ه داران  سرمای
تا  به برخی از درد های کارگران زمینه شورش گرسنگان را  

رژیم   این  نماید.  تضعیف  حدی 
تنها    همانطور که تاکنون نشان داده،

با   مقابله  به  سرکوب  مبارزات  با 
واقعیت   این  پردازد.  می  کارگران 

است   آن  همه  که  بیانگر  تحقق 
ما   های  کارگر  اصلی  مطالبات 
جمهوری   نابودی  به  است  وابسته 
و   اش  دسته  و  جناح  هر  با  اسالمی 

نابودی    آن وابسته است بهمهمتر از  
داری   سرمایه  ظالمانه  نظام  کل 

ایران بر  حاکم  این  وابسته  که  چرا   .
به حیات  که بتواند    زمانیتا  سیستم  

دهد ادامه  خود    ، استثمارگرانه  
دیکتاتوری و خفقان و سرکوب را باز  

و صرفنظر از شکل    تولید خواهد کرد 
آن  -حکومت سکوالر  شکل    -مثالً 

و  آنان  برای  زندگی  عذاب  و  رنج  و  کارگران  حقوقی  بی 
تداوم   ما  ستم  تحت  های  توده  دیگر  برای  طور  همین 

این روس از  یافت.  کارگران مبارز  خواهد  رزم  به  باید  ت که 
ایران ارج نهاد و در عین حال به آنان آموخت که رهائیشان  
به   اول  گام  در  داری  سرمایه  سیستم  ظالمانه  وضع  از 
بار   فاجعه  وضع  این  مسببین  سرنگونی  برای  آنها  مبارزات 
وابسته است. پیشرفت کیفی این جنبش و ارتقاء آن به یک  

ک تعیین  و  باالتر  تشکل،    ،نندهمرحله  شعار  تحقق  گرو  در 
 تسلیح، اتحاد، مبارزه و پیروزی است.

  

مبارزات کارگران  تنها با سرکوب به مقابله با    این رژیم همانطور که تاکنون نشان داده، 

بیانگر آن است   این واقعیت  تحقق همه مطالبات اصلی کارگر های ما  که  می پردازد. 

از   مهمتر  و  اش  دسته  و  جناح  هر  با  اسالمی  جمهوری  نابودی  به  است  آن  وابسته 

. چرا که  نابودی کل نظام ظالمانه سرمایه داری وابسته حاکم بر ایران  وابسته است به

بتواند    زمانی تا  این سیستم   ادامه دهدکه  و    ،به حیات استثمارگرانه  خود  دیکتاتوری 

کرد خواهد  تولید  باز  را  سرکوب  و  حکومت  خفقان  شکل  از  صرفنظر  شکل    -و  مثالً 

بی حقوقی کارگران و رنج و عذاب زندگی برای آنان و همین طور برای    -سکوالر آن

روس این  از  یافت.  خواهد  تداوم  ما  ستم  تحت  های  توده  رزم  دیگر  به  باید  که  ت 

از وضع   رهائیشان  که  آموخت  آنان  به  حال  عین  در  و  نهاد  ارج  ایران  مبارز  کارگران 

ظالمانه سیستم سرمایه داری در گام اول به مبارزات آنها برای سرنگونی مسببین این  

وضع فاجعه بار وابسته است. پیشرفت کیفی جنبش و ارتقاء آن به یک مرحله باالتر و  

 در گرو تحقق شعار تشکل، تسلیح، اتحاد، مبارزه و پیروزی است.  ،تعیین کننده

 عدم پرداخت معوقات کارگران شهرداری های سی سخت 
ریشتری شهر سی سخت می گذرد و با اینکه کارگران شهرداری متحمل بیشترین زحمت شده   5.۶ماه از زمین لرزه    5مرداد ماه به نقل از ایرنا، بیش از  1۳به گزارش روز چهارشنبه 

خانه ام در زلزله  ماه حقوق معوقه دارد، می گوید:    1۲ماه حقوقشان عقب افتاده بود. محمد علیزاده که    ۷اند اما هنوز حقوقی دریافت نکرده اند در حالی که پیش از زلزله نیز  

برای بهره مندی از تسهیالت نه می توانم ضامن کسی بشوم و نه کسی می تواند ضامنم شود. برای بانک که اهمیتی ندارد    آسیب جدی دیده است و

توا نتیجه االن حتی نمی  اند در  را مسدود کرده  بودیم حساب هایمان  برای تسهیالتی که در گذشته گرفته  ایم و  ما چند ماه حقوق نگرفته  نیم  که 

چند ماهی یک بار حقوق دریافت کرده ایم که االن دقیقا آخرین باری که حقوق گرفته ایم را  زارع کارگر دیگری است که می گوید    . تسهیالت دریافت کنیم

و هم حجم  مشکالت پرداخت حقوق در شهرداری سی سخت مربوط به چندین سال است اما با زمین لرزه متاسفانه ما هم زندگی خودمان را از دست داده ایم    به خاطر ندارم. 

ماه است که در چادر و کانکس و خانه نا ایمن هستم و از صبح تا شب در حال کار    5کارمان چندین برابر شده است و همین هم باعث پایین آمدن صبر و تحملمان شده است.  
گران شهرداری گفت: این بدهی مربوط به یک سال اخیر نیست و هستم اما عمال دست خالی و با شرمندگی به خانه بر می گردم. معاون شهردار سی سخت ضمن تایید معوقات کار

ماه مطالبات معوق داشتند که بخشی از آن نیز جبران شد اما    ۸تا    ۶بخشی از آن از شهرداران مختلف به جا مانده است. پرسنل شهرداری سی سخت تا پیش از دوره جدید حدود  

 .ن دشوار شدپس از زمین لرزه باز هم شرایط پرداخت حقوق کارگرا
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 ! چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است

 
 

 1از صفحۀ ....          براتی در باره زندگی رفیق 

 . ندمحل شهادت رفیق براتی را به دروغ در این درگیری اعالم نمود
دانشگاه تهران و همکالس رفیق کبیر   اقتصاد  دانشجوی  براتی  رفیق 

اکبر جعفری بود که هر دو در سال   زنگ  "، یعنی سالی که    5۰علی 
در صفوف چریکهای فدائی خلق زندگی    ،به صدا در آمد  "بزرگ خون

کردند.خود  مخفی   در    را شروع  براتی  رفیق  در    1۳متاسفانه  ماه  مهر 
قرار   سرکوبگر  نیروهای  محاصره  در  سازمانی  ماموریت  یک  جریان 

این موفقیت را داشت که  رفیق جعفری    ، اماگرفته و به شهادت رسید
چریک فدائی خلقِ نمونه، آبدیده    در پیکارهای گوناگون به مثابه یک

چریکهای    شد سازمان  مرکزیت  اعضای  از  یکی  عنوان  به  ها  بعد  و 
ایفا   در رشد و گسترش سازمان  کننده  تعیین  ایران نقشی  فدائی خلق 

رفیق جعفری همواره با افسوس از دوست سابق و همرزم فدائی    نمود.
یده بود یاد  خلق، یعنی عبدالحسین براتی که خیلی زود به شهادت رس

 می کرد و خاطرۀ او را گرامی می داشت.
ایران و    با اعالم موجودیت چریکهای فدائی خلق،  5۰در سال   جامعه 

بود.   بزرگی  شکوفائی  شاهد  مردم  انقالبی  رستاخیز جنبش  تداوم    در 
رزمندگانشه  بکه  سیاهکل   اعدام  و  دستگیری  مبارزاتی  رغم  ، فضای 

دالور  رزم  بود،  کرده  ایجاد  حرکت  نوینی  و  خلق  فدائی  چریکهای  انه 
شور و امید   به انقالبیون و به خلق  های انقالبی آنان در نبرد با دشمن

تئوریسین    ، تا آنجا که به قول رفیق احمدزاده،توصیف ناپذیری بخشید
دانشجویان انقالبی دانشگاهها، قهرمانانه به پا  "،  چریکهای فدائی خلق

ل اخیر خود را بر پا کردند و  خاسته و شکوهمندترین تظاهرات چند سا
انقالبی و  ساختندحادترین  مطرح  را  ممکن  شعارهای  رفیق   ."ترین 

با سر دادن رادیکال ترین  براتی یکی از آن دانشجویان انقالبی بود که  
شعار ها به جنبشی که با رستاخیز سیاهکل اعالم موجودیت نموده بود  

ی و دیگر دانشجویان در آن مقطع، رفقا براتی، جعفرخوش آمد گفتند.  
اعدام انقالبی تیمسار فرسیومبارز بودند که   از  )اعدام  جنایتکار  ی  پس 

در اعتراضات    (که در دل مزدوران شاه وحشت انداخته بود  انقالبی ای
این  .  "!فرسیو مرگت مبارک"  فریاد سر دادند:  5۰اردیبهشت ماه سال  

دانشجویان  سهمگین فریاد   صفوف  درنفسدر  انعکاسی  ،  این    خود  از 
واقعیت بود که مبارزه مسلحانه توانسته است به رکود و خمود حاکم بر  
جنبش ضربه زده و بخشی از پتانسیل خیزشی درون جنبش دانشجوئی  

آزاد  رژیم شاه به مثابه سگ زنجیری امپریالیسم،  را درصحنه مبارزه با  
 سازد. 

اقتصا دانشکده  دانشجوئی  فعالین  از  که  براتی  عبدالحسین  د  رفیق 
مرحله  "دانشگاه تهران بود در اوضاع و احوالی که جنبش مسلحانه در  

سنتپایه  و  اجتناب    "گذاریگذاری  بزرگ  های  قربانی  دادن  و  بود 
ناپذیر بود به چریکهای فدائی خلق پیوست و با شهادت قهرمانانه اش  

انقالب را هر چه بیشتر سرخ نمود و     را  "نهال انقالب"پرچم خونین 
تاریخ نشان داد که خون او و خون هائی که در آغاز    ساخت.  تراشکوف

و   نماندند  خاک  بر  ریختند  زمین  بر  دشمن  توسط  مسلحانه  جنبش 
همچون بذر  رشد نموده و همانطور که کارگران و ستمدیدگان شاهد  
سازمانی   گیری  شکل  به  و  ها  جوانه  رویش  به  بذرها  این  بودند، 

بزرگتری به  زود  خیلی  که  بدل  انجامیدند  خاورمیانه  در  سازمان چپ  ن 
شد و صفحه ای زرین و الهام بخش به تاریخ مبارزه علیه ظلم و ستم  

 در تاریخ مملکت ما افزود. 

 

 گرامی و راهش پر رهرو باد!  عبدالحسین براتییاد رفیق 

 

 بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرداد ماه، جمعی از کارگران بخش دفع آفات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در   15روز جمعه  
در  خود،  اعتصاب  روز  پنجمین  و  و    بیست  کرده  تجمع  شوش،  شهرستان  فرمانداری  ساختمان  مقابل 

مرداد ماه، نیز اعتصاب و اعتراضات کارگران    1۴شان شدند. روز پنجشنبه  خواستار رسیدگی به مطالبات 
تپ چهارمین  هفت  برای  روز    ۲۴در    باره  این  در  شد.  کشیده  شوش  خیابانهای  به  اعتصاب  روز  امین 

سپس   و   فرمانداری  مقابل  تجمع  تپه،  هفت  آمده  ستوه  به  کارگران  اعتراضی  تظاهرات  و  اعتصاب 

 .راهپیمایی اعتراضی در خیابان های شوش برگزار شد
تند، با همراه کردن مردم در سطح شهر برای  های مختلف در حال کار هسکارگران معترض که در بخش 

مرداد فرزندان کارگران نیز شرکت کرده و   1۴کنند. در راهپیمائی رسیدن به مطالبات برحقشان مبارزه می
دادند می  مانیم"شعار  می  کنارشان  کارگرانیم،  بیست  "فرزند  در  تپه  هفت  کارگران  فرزندان  همراهی   !

منتهی شد. الزم  "رمرگ بر فرماندار، مرگ بر استاندا"ام به شعار:  سرانج  چهارمین روز اعتصاب کارگران
مرداد ماه، عالوه بر مطالبات پیشین    ۹به یاد آوری است که کارگران اعتصابی هفت تپه در روز شنبه  

نیز ش اینترنت  به طرح مسدود سازی  اعتراض  و  مردم خوزستان  از  در حمایت  کارگران  عخود،  دادند.  ار 
ا تپه  ادامه در سطح  نیشکر هفت  در  و  این مجتمع  کردند  برابر مدیریت  در  برپایی تجمع  به  اقدام  بتدا 

ایران  خیابان  در  اینترنت  سازی  مسدود  جدید  طرح  به  کارگران  زدند.  راهپیمایی  به  دست  شوش  های 
آبی در خوزستان، کـارگران هفـت تپه روزانه حمایت  اعتراض کردند. همچنین از شروع اعتراضات به بی 

اند. گفتنی است، اعتصاب کارگران هفت تپه در  د را از خواسته های برحق مردم خوزستان اعالم نموده خو
کند که تاکنون پاسخی به مطالبات آنان داده نشده است. این کارگران اعالم نمودند  حالی ادامه پیدا می 

رگران نیشکر هفت تپه های خود به اعتصاب ادامه خواهند داد. خواست فوری کا که تا رسیدن به خواست
به قرار زیرمی باشد: تعیین تکلیف وضعیت شرکت بعد از خلع ید از بخش خصوصی، پرداخت حقوق های  
معوقه، بازگشت به کار تمامی همکاران اخراج شده، تمدید قرار داد کارگران دفع آفات و دیگر کارگران، 

و همچنی مقابل کرونا  در  رایگانِ همگان  و  از  واکسیناسیون سریع  را  تپه حمایت خود  کارگران هفت  ن 
خواست به حق مردم خوزستان اعالم داشته و خواستار رسیدگی فوری به حقوق پایمال شده کارگران و 

 .زحمتکشان این منطقه می باشند
 

 شیرنفر از کارگران مصدوم کارخانه فوالد سپهر شرقِ عجب  ۲جان باختن 
از کارگران مصدوم حادثه کارخانه فوالد سپهر شرقِ عجب  ۲مرداد ماه،    ۹روز شنبه   اثر  نفر  شیر که بر 

های درون کوره به شدت زخمی شده بودند، در بیمارستان سینای تبریز جان  پرتاب مواد مذاب و گدازه 
کارگری که در    ۴متر فوران کرده و    15. در این حادثه مواد مذاب به ارتفاع حدود  خود را از دست دادند

 .بودند اند، دچار حادثه سوختگی شده اطراف کوره مشغول کار بوده 
 

 قم   درکارگر ساختمانی  3جان باختن 
روز چهارشنبه    گزارش  قم    ۶به  استان  در  ماه،  بیم  ۳مرداد  نوبت سهمیه  پشت  که  ه کارگر ساختمانی 

تامین   سازمان  دادند.  دست  از  را  خود  جان  بیمه  دفترچه  داشتن  بدون  و  کرونا  به  ابتال  دلیل  به  بودند 
نشدن   اعالم وصول  بهانه  به  ماده    "اجتماعی  کارگران ساختمانی    5اصالحیه  بیمه  در صحن    "قانون 

  .علنی مجلس، سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را قطع کرده است
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 !تشکلهای مستقل کارگری، حق کارگران است 

فالت  تجمع کارکنان رسمی شرکت نفت 

 هرگان و ب قاره در منطقه عملیاتی قشم

مرداد ماه، جمعی از کارکنان رسمی شرکت    11روز دوشنبه  
به   اعتراض  در  قشم  عملیاتی  منطقه  در  قاره  فالت  نفت 
تجمع   خود  کار  محل  در  مطالباتشان  به  رسیدگی  عدم 
به  نسبت  تجمع،  این  در  معترض  کارگران  کردند. 

در  محدودیت عمومی  افزایشات  نحوه  و  شده  اعمال  های 
حذف    1۴۰۰حقوق   خواستار  و  کرده  محدودیت اعتراض 

روز  شدند.  نفت  عملیاتی  کارکنان  برای  حقوق  سقف 
تیر ماه، پس از برگزاری جلسه کمیسیون انرژی    ۶یکشنبه  

رسمی   کارکنان  ماه  تیر  حقوق  که  گردید  مصوب  مجلس 
خواسته  محدودیت طبق  تنها  اما  گردد  اصالح  آنان  ی 

و    ۲افزایش   و    5۰۰میلیون  شده  حذف  تومانی  هزار 
هایی که منجر به ایجاد  باقی آیتم محدودیت سقف حقوق و 
شده بود به قوت خود باقی    1۴۰۰کسوراتی در حقوق سال  

عملیاتی   کارکنان  از  جمعی  روز  همین  در  همچنین  است. 
قاره شاغل در منطقه عملیاتی بهرگان  شرکت نفت فالت 
به مطالباتشان   به عدم رسیدگی  اعتراض  در  نوروز  سکوی 

ن کارگران در این تجمع،  در محل کار خود تجمع کردند. ای
محدودیت به  افزایشات  نسبت  نحوه  و  شده  اعمال  های 

حقوق   در  حذف    1۴۰۰عمومی  خواستار  و  کرده  اعتراض 

 .محدودیت سقف حقوق برای کارکنان عملیاتی نفت شدند
 

 جان باختن یک کارگر سیمبان 

 در حین کار در دلگان
ر که  مرداد ماه، یک کارگ  ۳به گزارش رسانک روز یکشنبه  

در اداره برق شهرستان ایرانشهر مشغول به کار بوده است  
دلگان،   شهرستان  در  قوی  فشار  برق  تیر  از  سقوط  اثر  بر 

  .جان خود را از دست داد
 

  -رانندگان معترض جاده بندرعباس 

 سیرجان را مسدود کردند 
چهارشنبه     در    1۳روز  رانندگان  از  شماری  مردادماه، 

و  روغن  گرانی  به  نامناسب    اعتراض  همچنین  و  الستیک 
بودن وضعیت شغلی خود، جاده بندرعباس به سیرجان را از  

مدت    15ساعت   همین    ۳به  در  کردند.  مسدود  ساعت 
تشکل  اتحادیه  سراسر  رابطه  رانندگان  و  کامیونداران  های 

ایران از شروع اعتصاباتی فراگیر در اعتراض به افزایش نرخ  

 .الستیک خبر داد

درصدِ مواد غذایی از مرحله  ۷1قیمت 

 بحرانی عبور کرده است 
چهارشنبه   روز  گزارش  و   1۳به  آمار  مرکز  ماه،  مرداد 

اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم  
درصد از اقالم خوراکی از    ۷1کرد که متوسط قیمت حدود  

که   است  حالی  در  این  است.  کرده  عبور  بحرانی  مرحله 
دستمزد  رسانه   گزارش که  است  آن  از  حاکی  رسمی  های 

از   حدود    ۶۰بیش  بازنشسته،  و  شاغل  کارگران    ۴درصد 
و   در    1۰۰میلیون  پاستوریزه  هزار تومان است. قیمت کره 

قبل   سال  تیرماه  با  مقایسه  در  امسال  درصد    1۲۰تیرماه 
رشد کرده است. قیمت موز و روغن مایع نیز در مقایسه با  

درصد    ۹۲,۳درصد و    ۹۴,۲ترتیب  بل به مدت مشابه سال ق
پیاز   قیمت  است  یافته  تخم   1۴افزایش    11,۶مرغ  درصد، 

درصد رشد کرده و متوسط قیمت اقالم   1۰,۳درصد و خیار  
سیب  مانند  قرار  خوراکی  هشدار  محدوده  در  خیار  و  زمینی 
میوه   افزایش    ۲۰دارند. قیمت  ماه گذشته  به  درصد نسبت 
دهند که  سمی همچنین نشان میهای ر یافته است. گزارش 

اجاره   نرخ  خورشیدی،  جاری  سال  نخست  چهارماهه  در 
و  افتاده  و سایر شهرها حتی شهرهای دور  در تهران  خانه 

به  میانگین  کوچک،  در    ۳۰طور  است.  یافته  افزایش  درصد 
داده حالی از  که  فراتر  بسیار  را  افزایش  این  غیررسمی  های 

می  رقم  نشان این  آمارها  دهه  می   دانند.  چهار  در کل  دهد 
ها نتوانسته تورم را  گذشته هیچ دولتی به جز در برخی سال 

اکنون در بیش از  رقمی کند، این در حالی است که همتک 

 .درصد رسیده است 5کشور دنیا، تورم به کمتر از   1۳۰
 

پارس  ۹ الستیک  شرکت  کارگران  از  نفر 

 ی ورود به شرکت را ندارند  اجازه ساوه

شنبه   کارگران   ۲۶روز  از  یکی  ماه،  الستیک    تیر  شرکت 
گفت:  پارس حال    ۹  ساوه  در  شرکت  این  کارگران  از  نفر 

ی ورود به شرکت اجازه   ،حاضر با وجود داشتنِ قرارداد کار
با   همچنین  ندارند.  دیگر  5را  پایان    کارگر  از  بعد 

بشانقرارداد  جدیدی  قرارداد  است،  نشده  کارفرمای  .  سته 
شرکت الستیک پارس ساوه پیشتر در این خصوص ضمن  

اجازه  عدم  خبر  ورودتائید  بهبر ی  کارگران  از    شرکت  خی 
 و   کرده  ممانعت  کار   از  که  افراد  از  تعدادی:  بود  گفته

  یکمیته   به  است  قرار   بودند،  کرده  خاموش  را   هادستگاه 
  با   رابطه  در  تصمیمی  هیچ   فعال   و   شوند  معرفی  انضباطی

تیر است.  نشده  گرفته  افراد  این ابتدای  در  قرارداد    ما  ماه 
عده  اما  کردیم  تمدید  پرسنل  کل  با  را  تمدید خود  از  ای 

اجازه  ما  و  کردند  خودداری  عده قرارداد  آن  به  ورود  را    ی 
 . ایمنداده 

گزارش،   این  اساس  الستیک  بر  شرکت  اساسنامه  طبق 
شرکت   این  بودنِ  دولتی  زمان  در  صندوقی  ساوه،  پارس 

ماه   هر  که  بود  گرفته  کارگران    ۳شکل  حقوق  از  درصد 
می  نیز  کسر  کارفرما  و  اضافه    5شد  صندوق  به  درصد 

کارگران  می به  اعتباراتی  از این صندوق،  نهایت  در  تا  کرد 
وصی در سال  تعلق بگیرد. با واگذاری شرکت به بخش خص 

بخش  ۹۷ کارفرمای  بین  صندوق  این  اعتبارات  سر   ،
به   منجر  و  آمد  پیش  مناقشه  کارگران  و  خصوصی 

 های کارگران در چند نوبت شد.  اعتراض 

 

نرخ تورم در تیرماه سال جاری بر اساس  

 گزارش مرکز آمار
سه  عالی  1۲شنبه  روز  کانون  دستمزد  کمیته  رئیس  مرداد، 

خبرگزاری کار ایران )ایلنا( گفت:    شوراهای اسالمی کار به 
و    1۰در حال حاضر، نرخ سبد حداقلی،   هزار    ۳۴۳میلیون 

میلیون    ۸یافته اما غیرواقعی،  تومان است و نرخ سبدِ تقلیل 
از  ۴۶۸و   بیش  دستمزدِ  اما  است  تومان  درصد    ۶۰هزار 

بازنشسته، حدود   و  و    ۴کارگران شاغل  هزار   1۰۰میلیون 
گ اساس  بر  است.  در  تومان  تورم  نرخ  آمار،  مرکز  زارش 

نقطه بهدرصد رسید. تورم نقطه  ۴۴,۲تیرماه سال جاری به  
کاالهای خوراکی که میزان افزایش میانگین قیمت کاالها  

درصد اعالم    5۷,۴دهد  ماهه را نشان می   1۲در یک دوره  
درصد. بیشترین فشار تورمی گروه    5۴,۸شد و تورم ساالنه  

کاالهای خوراکی و آشامیدنی را دهک اول تا چهارم، یعنی  
تورم کم  نرخ  کردند.  تحمل  جامعه  گروه  درآمدترین 

های اول  و دهک   5۶,۹کاالهای خوراکی برای دهک دوم  

 .درصد گزارش شده است  5۶,۷و سوم هم 
 

 خودسوزی یک جوان به دلیل

 اخراج از کار  
جمعه    روز  گزارش  موج    15به  تداوم  در  ماه،  مرداد 

ساله به دلیل اخراج از کار در    ۳۰خودکشی ها، یک جوان  
به   اقدام  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  اصلی  درب  مقابل 
جمهوری   جنایتکار  و  فاسد  نظام  است.  کرده  خودسوزی 
جایی  تا  برسد  مردم  استخوان  به  کارد  اسالمی سبب شده 

اثر فقر، بیکاری و فشارهای روحی و روانی که جوا نان در 
گونه را  به  خودکشی  اشتباه  به  که  برسند  بست  بن  به  ای 

اسالمی،   جمهوری  بدانند.  خود  مشکالت  حل  راه  تنها 
و هیچ خودکشی  از  دقیقی  و  شفاف  اطالعات  و  آمار  گاه 

 .کندانگیزه و دالیل این اقدام منتشر نمی
 

ایجان شرقی  تجمع کارگران مخابرات آذرب

 مقابل ساختمان مدیریت شرکت مخابرات 
مرداد ماه، کارگران مخابرات آذربایجان شرقی،    ۲روز شنبه  

در   و صنفی  مزدی  مطالبات  به  اعتراض  در  تجمع خود  با 
مقابل ساختمان مدیریت شرکت مخابرات استان با رعایت  
صندوق   مشمول  تکلیف همکاران  تعیین  خواستار  مقررات، 
کشوری و پرداخت کلیه معوقات اعم از حق جذب، رفاه و  

بهرهپاداش  مدیره    وریهای  اعضای هیأت  و  مدیرعامل  از 
آنها   شدند.  شرقی  آذربایجان  استان  مخابرات  شرکت 
قراردادی   استخدامی همکاران  وضعیت  تبدیل  بر  همچنین 

 .تأکید کردند 
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 ! پیروز باد انقالب!   زنده باد کمونیسم

تجمع پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج  

 در اعتراض به عدم پرداخت معوقات 
مرداد ماه، شماری از پرسنل بیمارستان    ۴صبح روز دوشنبه  

ساختمان   مقابل  در  کرج  خمینی  امام  تخصصی  فوق 
برگزار  سازمان همیار شهرداری  اعتراضی  البرز، تجمع  های 

پارچه  داشتن  دست  در  با  معترضان  هایی  نوشتهکردند. 
و  شاغل  کارگران  مطالبات  و  حقوق  پرداخت  خواستار 

همچنین  شدند.  مرکز  این  کامل  راه   بازنشسته  اندازی 
بخش   به  بیمارستان  قلب  بخش  اجاره  عدم  و  بیمارستان 

خواسته  دیگر  از  امام  خصوصی  بیمارستان  کارکنان  های 
معترضان گفت:  از  بود. یکی  امروز  تجمع  در  کرج  خمینی 
هستیم   بیمارستان  مالکیت  وضعیت  تکلیف  تعیین  خواهان 
  که مشخص نیست در آینده به چه نهادی یا اشخاصی قرار 
روز   اعتراضی  حرکت  این  ادامه  در  شود.  واگذار  است 

مرداد ماه،  پرسنل بیمارستان امام خمینی استان   5شنبه  سه 

 .البرز مقابل مجلس دست به تجمع زدند
 

تجمع مجدد پرسنل بیمارستان امام خمینی  

 کرج و تعطیل بیمارستان
چهارشنبه   بیمارستان   1۳روز  تعطیلی  دنبال  به  ماه،  مرداد 

پرسنل بیمارستان در یک تجمع اعتراضی فریاد زدند:    ،کرج
ای مسئولی  "،  "استاندار رو بردارید به جاش درخت بکارید"

که چشماتو بستید/ فقط به فکر جیب خود هستی / ننگ بر  

 ."تو ننگ بر تو
 

اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری شهر  

 ان گیالن رودبار در است
سه   روز  کارگران     5شنبه  صبح  از  یکی  ماه،  مرداد 

شهرداری رودبار گفت: شماری از کارگرانی که در مجموعه  
شهرداری این شهر تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کارند،  
ساختمان   محوطه  در  خود  مزدی  معوقات  به  اعتراض  در 
موتوری شهرداری این شهر تجمع کردند. کارگران گفتند: 

بیمهچندی و  مزدی  مطالبات  است  داریم.  ن سال  معوقه  ای 
طول   حدود    5تا    ۴در  گذشته  تومان    ۶تا    5ماه  میلیون 

الحساب  ایم که هر ماه به صورت علی دستمزد دریافت کرده 
تا یک الی دو میلیون تومان به هر یک از  هزار تومان    5۰۰

دریافت   که  پولی  آخرین  است.  شده  پرداخت  کارگران 
تیر ماه ( بود که شهردار به حساب هر یک از    ۲1ایم )کرده 

 کارگران مبلغی را واریز کرد. 
خود    خواستهای  به  رسیدگی  خواهان  معترض  کارگران 

مرداد ماه، نیز ادامه    ۶شدند. این اعتراضات روز چهارشنبه  
به   کارفرما  توجهی  بی  به  نسبت  کارگران  و  یافت 

سردادن اعتراض  فریاد  این  خواستهایشان  بستر  در  د. 
یکشنبه   روز  سرانجام  آن  تداوم  و  اعتراضی   1۰تجمعات 

مرداد ماه، کارفرما به حساب هر یک از کارگران خدماتی و  
واریز  میلیون تومان به صورت علی  ۲فضای سبز   الحساب 

 .کرد

کشته و زخمی شدن چندین کولبر و تجمع  

 اعتراضی مردم بانه مقابل فرمانداری 

کولب گزارش  دوشنبه  به  روز  نیوز  نیروهای    ۴ر  ماه،  مرداد 
هه هنگ نوارمرزی  در  رژیم  سوی  نگهمرزی  به  بانه  ژال 
چندین  دسته  آن  نتیجه  در  آتش گشودندکه  کولبران  از  ای 

کولبر کشته و زخمی شدند. مردم شهر بانه در اعتراض به  
مرداد جلوی درب فرمانداری این    ۴کشتار کولبران دوشنبه  

 .ی برگزار کردند شهر تجمع اعتراض
 

تجمع گروهی از شاغلین در نیروگاه برق  

 تبریز  حرارتی و گازی 
شنبه   مهندسان    ۹روز  و  کارکنان  از  گروهی  ماه،  مرداد 

از  تبریز،  گازی  و  حراراتی  برق  نیروگاه  در  شاغل 
آذربایجان  "های  زیرمجموعه  برق  تولید  مدیریت  شرکت 

به حذف   "شرقی اعتراض  از سال کارانه   در  های های خود 
حقوق  ترمیم  و  جدید  سال  احکام  نشدن  صادر  گذشته، 

زندگی،   هزینه  و  تورم  با  برخی متناسب  نشدن  پرداخت 
و پاداش  انگیزشی  مزایای  همراه  به  گذشته  سالهای  های 

درصد سهام ترجیحی به کارکنان   5رفاهی و واگذار نشدن  
واگذاری   در سال    ۴۹از زمان  در  ۹۴درصد سهام شرکت   ،

می   معترضین  کردند.  تجمع  به  مبادرت  شرکت  محوطه 
سال   از  باید  که  مدت    ۹۴گویند  زیرپوشش    15به  سال، 

می م قرار  نیرو  وزارت  و  توانیر  آیتم صوبات  اما  های گرفتند 
ها به صورت کامل تسویه نشده است.  بر اساس  مزدی آن 

جلسه  اعتراضی  این حرکت  دنبال  به  گزارش  ای میان  این 
کارکنان   که  شد  مقرر  اما  برگزار  مدیریت  و  معترضان 

ای با مالک بخش خصوصی داشته باشند. قسمتی از  جلسه 
  ۴۹وگاه برق حراراتی و گازی تبریز را شرکتی که  بودجه نیر

  .کنددرصد از سهام آن را در اختیار دارد، تامین می
 

 آهن ورامین اعتصاب کارگران راه 
آهن ورامین  مرداد ماه، کارگران راه   ۶صبح روز چهارشنبه   

بدنبال   و  بیمه  و  حقوق  پرداخت  عدم  به  اعتراض  در 
فراخوان از پیش اعالم شده، دست از کار کشیدند. کارگران 

گذرد و کارگران ابنیه فنی  روز از آغاز سال می  1۲۶گفتند:  
اند، فقط نیمی از حقوق اردیبهشت ماه خود را دریافت کرده 

یت ادامه یابد مانع حرکت قطارها میشوند. چنانچه این وضع
دریافت   دلیل  به  کارگران  از  زیادی  شمار  حاضر  حال  در 
نکردن به موقع حقوق و بیمه در وضعیت معیشتی خوبی به  

 .برندسر نمی

تجمع  و عدم پرداخت معوقات مزدی  

 کارگزاران روستایی مخابرات همدان  
یکشنبه    روز  فارس،  گزارش  از    ۳به  تعدادی  ماه،  مرداد 

کارگزاران روستایی مخابرات منطقه همدان در اعتراض به  
شرکت   این  مقابل  در  خود  مزدی  معوقات  پرداخت  عدم 
همچنین   معترض  روستایی  کارگزاران  کردند.  تجمع 
لوازم   کار،  ابزار  لوازمات  و  تجهیزات  دریافت  خواستار 

اب روستاهای اقماری، تهیه لباس کار  بهداشتی، ایاب و ذه

 .از سوی کارفرما و حل مشکالت بیمه تکمیلی شدند
 

مطالبات  صنایع نفت   کارگران اعتصابی 

 مردم خوزستان مطالبات ماست

پنجشنبه   اعتراضات    ، ماه  تیر  ۳1روز  سازماندهی  شورای 
مبارزات    از  کارگران پیمانی صنعت نفت با انتشار بیانیه ای

حمایت کرد. در این بیانیه آمده    رژیممردم خوزستان علیه  

یک هفته است که خوزستان آرام و قرار ندارد. مردم    :است
تشنه اند. مردم گرسنه اند و تامینی ندارند. بسیاری از مردم  

بحران   این  و  در  کار  نتیجه  در  و  خود  دام  و  کشت  آب، 
برحق   مردم  این  مبارزات  اند.  داده  از دست  را  خود  هستی 
است و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت 

میکند اعالم  مردم  این  مبارزات  از  را  خود  در  .  حمایت 
دستگیر   بسیاری  شمار  خوزستان  معترض  مردم  اعتراضات 

اند  ای  شده  ما شاهد  باز  به  و  ن هستیم که جواب مطالبات 
حق مردم با گلوله داده شده و امروز هم استاندار این استان  
برخورد   را  امنی  نا  و  اخالل  گونه  هر  اینکه  عنوان  تحت 
سازماندهی   شورای  کرد.  تهدید  کرد  خواهند  قاطع 
را   ها  سرکوبگری  این  نفت  پیمانی  کارگران  اعتراضات 

ب سریع  پاسخ  خواستار  و  میکند  برحق  محکوم  مطالبات  ه 
این مردم است. آزادی فوری بازداشت شدگان در خوزستان  
و پایان دادن به این فاجعه زیست محیطی در خوزستان و  
در همه جا خواستهایی است که امروز بر دیگر مطالبات ما  

همین جا تاکید میکنیم که مطالبات مردم  . اضافه شده است
بخش که  نفت  کارگران  ما  مطالبات  از  خوزستان  زیادی  ی 

در   آن  همجوار  استانهای  و  خوزستان  در  دقیقا  را  سال 
ایران بسر میبریم و زیر آفتاب سوزان تابستانی کار   جنوب 
میکنیم نیز هست. سیاست های سودجویانه سرمایه داری و  
حرص و ولع وابستگان به نهادهای حکومتی محیط زیست  

و در  را در همه جا تخریب کرده و به نابودی کشانده است  
برابر این فاجعه مردم بی تامین به حال خود سپرده شده اند  
در   امروز  که  است  اسفباری  وضعیت  اینها  همه  نتیجه  و 
مردم   همه  بعالوه  دارد.  قرار  چشممان  جلوی  خوزستان 
فغانشان از فقر و گرسنگی و بی عدالتی ها و اختالسها بلند  
شده  گرفته  آنها  از  هم  شرب  آب  حتی  جاییکه  تا    است. 
پایه تغییر کند. ما هم در   از اساس و  است. این وضع باید 
کشیده خوزستان  رنج  و  محروم  مردم  دردها شریکیم.    این 
در سراسر   مردم  و  کارگران  ما  اعتراض همه  امروز صدای 

میکنیم حمایتشان  و  هستند    می  حمایتت خوزستان.  کشور 

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

تجمع اعتراضی یک کارگر جایگاه سوخت 

  اه خانواده خوددر اهواز به همر

 مقابل این جایگاه 

شنبه    سوخت    ۹روز  جایگاه  کارگران  از  یکی  ماه،  مرداد 
حرفه  فنی  جی  ان  دختر سی  و  خانواده  همراه  اهواز  ای 

مقابل   خود  حقوقی  مطالبات  پیگیری  برای  خود  انسولینی 
جایگاه  از  برگزار  یکی  خانوادگی  تجمع  یک  سوخت  های 

نفر در این جایگاه مشغول به    ۸کرد. وی می گوید: حدود  
قوقی پرداخت نشده دارند اما به  کار هستند که مطالبات ح

دلیل ترس از اخراج در تجمع شرکت نکردند. من مستأجر  
از آن  5و دارای   انسولینی بوده و فرزند هستم که یکی  ها 

نیاز به مراجعه مرتب به پزشک دارد. چند روز قبل شکایت  
فرآورده  پخش  شرکت  به  را  قول  خود  که  بردم  نفتی  های 

ادا همچنین  دادند.  ماه پیگیری  چندین  گفت  ما  به  کار  ره 

 .برد تا پرونده شما بررسی شودزمان می 
 

بازنشستگان و مستمری بگیران  اعتراض 

 صندوق بازنشستگی فوالد 
یکشنبه     از    1۰روز  جمعی  دیگر  بار  ماه،  مرداد 

بازنشستگان صندوق فوالد همزمان در تهران، خوزستان و 
بازنشستگان  صندوق  ساختمان  مقابل  حضور  با  اصفهان 
بازنشستگان  خود شدند.  مطالبات  به  توجه  خواستار  فوالد، 
معترض، خواستار برخورداری از مستمری باالتر از خط فقر، 

احکام  اصالح  و  رایگان  و  همسان  درمان  حقوق  سازی 
ردیف   از  ردیف    ۹انتقال  به  موقع  ۷بودجه  به  پرداخت   ،

بودجه هزینه از  فوالد  بازنشسته  درمانی  سنواتی،  های  های 
های  نامه استخدامی و دستورالعمل قرارداد درمان برابر آئین 

فوالد، بیمه عمر و حوادث برابر دیگر واحدهای فوالدی و 
د بازنشستگان  فرزند  و شرکتبکارگیری  آهن  ذوب  های  ر 

 .زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد هستند
 

در سیستان و   شهروند  ۲جان باختن 

در اثر تیراندازی مستقیم  بلوچستان

 نظامیان رژیم
مرداد ماه،    1۳شنبه  به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز سه  

نیرو های سرکوبگر جمهوری اسالمی در شهرستان کهنوج  
شهروند تیراندازی کردند که به دنبال    ۲به سوی خودروی  

 .سرنشین خودرو جان خود را از دست دادند ۲آن هر 

کشاورزان اصفهان در مقابل شرکت سهامی  

 دست به تجمع زدند  آب
دوشنبه   اصفهان،    11روز  کشاورزان  از  شماری  ماه،  مرداد 

منطقه  آب  سهامی  شرکت  مقابل  تجمع  در  شهر،  این  ای 
علیه   شعارهایی  سردادن  ضمن  کنندگان  تجمع  کردند. 
رود   زاینده  آب  از  استفاده  خواستار  شهر،  این  شهرداری 

 .جهت مصارف کشاورزی شدند 

 

 تجمع نانوایان شهرستان بهارستان

 رمانداری مقابل ف 
شنبه    سه  روز  شده  منتشر  گزارشات  اساس  مرداد    1۲بر 

ماه، تعدادی از نانوایان شهرستان بهارستان در اعتراض به  
این   فرمانداری  ساختمان  مقابل  نان  قیمت  افزایش  عدم 
منطقه تجمع کردند. در این تجمع برخی از نانوایان اعالم  

  1۰۰بلغ  سال گذشته هزینه روزانه کارگر از م  ۳کردند طی  
برابر شده اما همچنان قیمت   ۳هزار تومان افزایش یافته و  

کاری   و  ساز  و  تسهیالت  دولت هیچگونه  است.  ثابت  نان 
بدون   نانوایی  کارگران  دستمزدهای  که  است  نکرده  ایجاد 
گران شدن نان افزایش پیدا کند و افزایش دستمزد نانوایان 

 .بستگی به نرخ نان دارد
 

های انکاری پایانهاعتراض کارگران پیم

 نفتی جزیره خارک 

یکشنبه   پایانه   ۳روز  پیمانکاری  کارگران  ماه،  های  مرداد 
وعده  به  نسبت  خارک  جزیره  خود  نفتی  غذایی  های 

اعتراض کرده و خواستار کیفیت بهتر آن شدند. تصمیم بر  
قرارداد   از  پیمانکاری  کارگران  غذای  مبلغ  تا  بود  این 

ا تا  شود  کسر  رسمی، پیمانکار  نیروهای  گروه همچون  ین 
غذای خود را از رستوران مجموعه دریافت کنند. اما چرایی  
پیمانی   کارگران  و  رسمی  نیروهای  میان  تمایز  وجه 

  ۹مشخص نیست. در ادامه این حرکت اعتراضی روز شنبه  
پایانه  قراردادی  کارگران  از  تعدادی  ماه،  نفتی مرداد  های 

کیفیت   به  نسبت  که  خارک  خود  وعدهجزیره  غذایی  های 
روز جمعه   از  که  کردند  اعالم  دارند  ماه،    1اعتراض  مرداد 

نمی تحویل  را  خود  غذای  روند کارگران  این  و  گیرند 
همچنان ادامه دارد.کارگران معترض می گویند ما خواهان  
با   از وعده غذایی  برخورداری  زیرا  با کیفیت هستیم  غذای 

 .دانیمکیفیت را حق خود می 

تداوم اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری  

 معوقات مزدی کوت عبداهلل نسبت به 

مرداد ماه، کارگران شهرداری کوت عبداهلل    ۳وز یکشنبه  ر 
ی  ای که با شهردار داشتیم عمال به نتیجهگفتند: در جلسه

گوید اعتبارات  مشخصی نرسیدیم. شهردار مثل همیشه می 
الزم برای پرداخت معوقات مزدی ما را ندارد. هم معوقات  

را ناقص رد کرده است.   مزدی داریم و هم پیمانکار بیمه ما
روز    ۲۳ایم.  از پاسکاری بین شهردار و پیمانکار خسته شده 

ایم.  ای نرسیدهایم اما به نتیجه است که دست از کار کشیده 
گوید: شهرداری پول بدهد تا پول شما را واریز پیمانکار می 

عبداهلل   کوت  شهرداری  کارگران  اعتراضات  ادامه  در  کنم. 
دادماه، خبر داده شد که بزرگان شهر  مر  1۳روز چهارشنبه  

شده  آینده  واسطه  روزهای  در  کرده  قبول  شهرداری  و  اند 
دهم تا دوازدهم بخشی از معوقات کارگران را پرداخت کند.  

سال قبل به همراه    1۰و    ۹های  اند حقوق ماه از قرار گفته 
می پرداخت  کارگران  به  سنوات  و  کارگران  عیدی  شود. 

ها   با بیان اینکه تا روزی که واریزی شهرداری کوت عبداهلل 
نمی شود  کنیم.  انجام  دلخوش  وعده  و  قول  به  توانیم 

می  بی کارگران  وعده  بس  از  دیگر  گویند:  شنیدیم  نتیجه 
به   بار  این  امیدواریم  و  نداریم  بساط  در  آه  شدیم.  خسته 

 .ها عمل کنندوعده
 

عدم پرداخت ماه ها معوقات و حق  

 پرسنل بهداشت کشورهای مالی الزحمه
مرداد ماه، یک فعال صنفی جامعه بهداشت    ۳روز یکشنبه  

کشور گفت: از زمان ورود کرونا مدافعان سالمت به عنوان  
به   خالصانه  ملت،  جان  دشمن  با  مبارزه  صف  مجاهدانِ 

جان  ویروس  این  با  عده مقابله  و  پرداختند  آنان فرسا  از  ای 
آمدن نائل  شهادت  فیض  در  به  مسئوالن  مدت  این  در  د. 

سالمت   مدافعان  حقوق  ایفای  و  عملی  قدردانی  مقام 
الزحمه  های مالی  کمترین قدمی برنداشتند. معوقات و حق 

این در    هاست که پرداخت نشدهپرسنل بهداشت کشور، ماه 
فوق  حق  که  است  پرسنل  حالی  برای  خاص  العاده 

شهرداری ارگان  همچون  بانک هایی  مراکز ها،  انتقال    ها، 
افزایش حق جذب نیز خون، زندان ها برقرار گردیده است. 

می  فردا  و  امروز  مسئوالن  تصمیمات  خم  و  پیچ  شود.  در 
به  ایجاد نشدن هرگونه تنشی،  به جهت  دارد که  ضرورت 
این وضعیت پایان داده شود، به ویژه اینکه لغو مرخصی و  

بخش دورکاری در  سالمت  مدافع  فعاالن  های  های 
است  بهداشت گرفته  قرار  کار  دستور  در  درمان     . و 
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 ! کارگر زندانی آزاد باید گردد

ای تعدادی از کارگران  ماه معوقه بیمه ۶

 آهن هشتگردخطوط ابنیه فنی راه 

یکشنبه   ابنیه    ۳روز  خطوط  کارگران  از  جمعی  ماه،  مرداد 
به گفتند:  هشتگرد  آهن  راه  سال  فنی  آغاز  از  اینکه  رغم 

  ۹۹ماه حق بیمه سال    ۲روز گذشته است،  1۲۲حدود  1۴۰۰
ماه حق بیمه سال جاری کارگران پرداخت نشده است.  ۴و  

آماده   اجتماعی  تامین  در  پرونده  تشکیل  با  که  کارگرانی 
هایی آور هستند، با وقفهسخت وزیان بازنشستگی با مشاغل

بیمه  پرداخت حق  در  بازنشسته  که  امکان  دارد،  وجود  شان 
از   اجتماعی  تامین  یکبار  ماه  چند  هر  تقریبا  ندارند.  شدن 

دفترچه تعویض  و  دلیل    تمدید  به  کارگران  درمانی 
می بدهی خودداری  کارخانه  کارفرمای  مالی  این  های  کند 

کار اکثر  که  است  دارای  درحالی  تولیدی  واحد  این  گران 

 .سال هستند۲۰تا   1۰سوابق پرداخت حق بیمه 

 

اعتراض کارگران کارخانه پارس پامچال  

 نسبت به  عدم پرداخت معوقات مزدی
مرداد ماه، کارگران کارخانه پارس پامچال واقع    ۹روز شنبه  

ماه    ۳در شهرک صنعتی البرز قزوین گفتند: در حال حاضر  
ماه حق بیمه معوق پرداخت نشده طلبکارند. یکی   5مزد و  

از کارگران درباره وضعیت کارخانه پارس پامچال گفت: این 
مالی  مشکالت  دچار  همچنان  پیش  سال  چند  از  کارخانه 
از   یکی  گرو  در  کارخانه  مالی  منابع  از  بخشی  و  است 

شود، در عین حال به  نهادهای دولتی است و پس داده نمی 
د نهاد دولتی نیز بدهکار است. در شرایط فعلی، نگرانی چن

هزینه  تامین  پامچال،  پارس  است  کارگران  زندگی  های 
اصلی  بهانه  را  نقدینگی  کارفرما، مرتب کمبود  عدم    چراکه 

 .کندپرداخت معوقات مزدی کارگران عنوان می

 

کارگر ساختمانی حین کار   ۲جان باختن 

 ندر اثر سقوط از بلندی در تهرا 
جمعه    ماه،    15روز  شهر    ۲مرداد  در  ساختمانی  کارگر 

از   حالیکه  در  بار  حمل  کابین  یک  در  کار  هنگام  تهران، 
طبقه واقع    ۲۰ارتفاع طبقه شانزدهم یک مجتمع ساختمانی  

در میدان دریاچه خیابان جوزانی شرقی توسط چرثقیل تاور  
اتاقک و برخورد با   کرین معلق بودند، ناگهان با رها شدن 
تراس طبقه اول آن را تخریب کرده به سطح زمین طبقه  

  .زیرزمین برخورد کرده و جان خود را از دست دادند

 

اعتراض کارگران عسلویه نسبت به عدم  

 پرداخت کامل مطالبات مزدی و صنفی 
دوشنبه   اساسی    ۴روز  تعمیرات  کارگران  ماه،  مرداد 

پایان  پاالیشگاه  جشن  برگزاری  از  جنوبی  پارس  های 
پاالیشگاه  از  برخی  در  این  اورهال  گفتند:  و  داده  خبر  ها 

میجشن  برگزار  زیاد  معموال  هزینه  با  درحالیکه  ها  شود 
اساسی   تعمیرات  یا  اورهال  همین  در  شاغل  کارگران 

 . مطالبات برآورده نشده دارند
 

اخراج تعدادی از کارشناسان ارزیاب بانک  

 های مختلف کشورمسکن در استان
بانک مسکن    ۴روز دوشنبه   ارزیاب  ماه، کارشناسان  مرداد 

شرکت خصوصی   با یک  قرارداد  کارگران طرف  ما  گفتند: 
هستیم که کار ارزیابی و کارشناسی وام بانک مسکن را در  
سراسر کشور به مناقصه گرفته است. قبالً کارشناس رسمی  
حضور   ملک  سر  وام  ارزیابی  برای  مسکن  بانک  خود 

قانون اساسی، کار    ۴۴رای اصل  یافت اما در راستای اجمی
سازی کردند و به یک  ارزیابی وام بانک مسکن را خصوصی

شرکت خصوصی دادند که دفتر مرکزی آن در تهران است  
استان  همه  در  می اما  انجام  را  وام  ارزیابی  کار  به  ها  دهد. 

اند. بهانه خصوصی سازی، امنیت شغلی ما را زیر سوال برده
زمزمه  قبل  مرخسال  و  های  بود  حقوق  بدون  اجباری  صی 
عدم نیاز از کار اخراج شده ایم. مدتهاست    حاال هم به بهانه 
کنیم اگر بانک به کار ارزیابی ما نیاز دارد با  مرتب اعالم می 

ما قرارداد ببندد. چرا شرکت خصوصی چرا پیمانکاری؟ اگر  
تامین   ما  شغلی  امنیت  ببندند  قرارداد  ما  با  بانک  خود 

ضمن سطح حقوق و دستمزدمان نیز افزایش  شود و در  می
 .یابدمی
 

خطر اخراج کارگر پیمانکاری بخش 

 در پارس جنوبی تعمیرات 
دوشنبه   روز  گزارش  پیمانکاری    ۴به  کارگران  ماه،  مرداد 

  1۰و  ۹گروه تعمیرات )مکانیک، برق و ابزار دقیق( فازهای 
طرح   نشدن  اجرا  به  اعتراض  در  جنوبی  پارس  منطقه 

تیر   ۲۹شنبه بندی مشاغل و کیفیت پایین غذا، روز سه طبقه
ماه، مقابل ساختمان مدیریت پاالیشگاه تجمع کردند. یک  

اعتراضی، تجمع  از  به    5  روز پس  ورود  از  کارگران  از  نفر 
گویند:   می  معترض  کارگران  بازماندند.  خود  اشتغال  محل 

ابتدایی  به  با  اعتراض  غذا  کیفیت  یعنی  حقوق  ترین 
واکنش سخت  می ترین  همراه  مطالبه ها  با  ما  گری شود. 

گیرند تا  خواهان حقوق خود هستیم اما مدیران تصمیم می
آ و  جلوگیری  مزدبگیران  اشتغال  گرفتار مشکالت  از  را  نها 

تعمیرات  عدیده بخش  کارگران  از  بسیاری  کنند.  ای 
به   آنها  درآمدی  منابع  قطع  و  دارند  پرجمعیتی  خانوادهای 
خانوادگی   و  مالی  مشکالت  سرآغاز  بیکاری،  و  اخراج  تبع 

 .است
 

  ۴۰تا  3۵ ،تدوام قطعی برق صنایع فوالد

 درصد اشتغال را تهدید میکند
اطالع رسانی    1۰روز یکشنبه   از شبکه  نقل  به  ماه،  مرداد 

تولید و تجارت وابسته به وزارت صمت، رئیس هیئت مدیره 
انجمن نوردکاران فوالدی ایران، گفت: موضوع قطعی برق  
که بدون اطالع قبلی و به صورت ناگهانی به صنعت فوالد  

ر  زیادی  مشکالت  شد،  حوزه  تحمیل  این  در  تولید  برای  ا 
ایجاد کرده است به طوریکه در حال حاضر تولید در صنعت  
از خطرات جدی که   است. یکی  تعطیل شده  تقریباً  فوالد 

های خصوصی وجود دارد به حوزه اشتغال بویژه برای بخش 
شود؛ در حال حاضر تکلیف بر حفظ  و خصولتی مربوط می 

یک ماهه گذشته تولید  نیروهاست اما با توجه به اینکه در  
از   به کمتر  واحدها  این    1۰این  تدوام  است،  رسیده  درصد 

می  به   ۴۰تا    ۳5تواند  شرایط  اشتغال  در  درصد  خصوص 

 .واحدهای پایین دستی و خرد را تهدید کند

 

اعتراض کارگران هپکو نسبت به ورود  

 ها از بندر شهید رجاییدامپتراک
کو اراک اعالم کردند:  مرداد ماه، کارگران هپ  ۳روز یکشنبه  

)کامیون دامپتراک  غول ها  از  های  یکشنبه  امروز  که  پیکر( 
بندر شهید رجایی برای معادن کشور خریداری و وارد کشور  

دامپتراک  همان  است  هپکو    1۰۰های  شده  که  است  تن 
بارها و بارها به مسئوالن در جلسات مختلف اعالم نموده  

آن  تولید  توانایی  و که  دارد  را  و   ها  مدیریت  از طرف  حتی 
تناژ  تولید  توانایی  که  است  شده  اعالم  شرکت  مهندسی 

از   استقبال    1۰۰باالتر  عدم  دلیل  به  اما  داریم  نیز  را  تن 
و   پرداخت  پیش  و  نقدینگی  ایجاد  جهت  داخلی  خریداران 
مشکل کمبود نقدینگی شرکت و تامین شارژ مالی از طرف  

 . تامین اجتماعی تاکنون نتوانستیم تولید داشته باشیم
 

تعدیل یا  ، اعتراض به اجرا نشدن قانون

 اخراج در پی دارد
روز شنبه   ویژه   ۲به گزارش  مناطق  پیمانکاران  ماه،  مرداد 

حمایت   یعنی  خود  قدرت  اهرم  بر  اتکاء  با  اقتصادی 
میهمه هرکاری  به  دست  مادر،  کارفرمای  تا  جانبه  زنند 

مزدبگیران را از حقوق مسلم خود محروم کنند. یکی از این  
بر   داد:  توضیح  و همکارانش  وضعیت خود  درباره  کارگران 

ماده   کار،    ۴۹اساس  برای  قانون  است  مکلف  کارفرما 
بندی را اجرا  جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، طرح طبقه

و مزد مبنای این ماده قانونی را به نیروهای تحت نظرش  
قانون اساسی این حق را به وضوح    ۲۷پرداخت کند. اصل  

برای همگان به رسمیت شناخته و به طریق اولی، اعتراض  
در قانون کار  بلکه    ،است  صنفی کارگران، نه تنها یک حق

شده   شناخته  رسمیت  به  اعتراض  حق  تلویحی  طور  به 
کم و کاست دو مقاوله نامه بنیادین  اگرچه هنوز اجرای بی 

 ( کار  المللی  بین  اصلی (  ۹۸و    ۸۷سازمان  از  ترین یکی 
اس کارگران      ت.مطالبات 
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 ! کارگران زندستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم 

بیانیه کارگران هپکو در اعتراض به  

 واردات ماشین آالت راهسازی و معدنی 

چهارشنبه   از   ۶روز  تصاویری  انتشار  پی  در  ماه،  مرداد 
از   مستعمل  بعضاً  معدنی  و  راهسازی  آالت  ماشین  واردات 
اعالم   و  توان  علیرغم  رجایی  شهید  بندر  گمرک  مبادی 
در   آالت  ماشین  این  ساخت  برای  هپکو  شرکت  آمادگی 
طی   صنعتی  مجموعه  این  کارگران  از  جمعی  داخل، 

اظهبیانیه رویه  این  به  اعتراض  ضمن  مسئولین  ای  ارات 
ها را  گمرک شهید رجایی در خصوص واردات این دستگاه 

این   ترخیص  مسئولیت  از  کردن  خالی  شانه  و  متناقض 
آمده  دستگاه  بیانیه  این  از  بخشهایی  در  کردند.  عنوان  ها 

  :است
علیرغم ظرفیتهای قابل توجه شرکت هپکو در تولید ماشین  

آمادگی  اعالم  و  معدنی  و  راهسازی  مکرر  های  آالت 
سایر   و  دامپتراک  تولید  در خصوص  شرکت  این  مسئولین 
ماشین آالت مورد نیاز معادن، متاسفانه اخیرا پس از انتشار  
ترخیص   و  واردات  از  حاکی  که  مجازی  فضای  در  کلیپی 
شهید   گمرک  از  دوم  دستِ  و  مستعمل  دامپتراک  تعدادی 
است،   دولتی  بزرگ  معادن  سمت  به  بندرعباس  رجائی 

بمصاحبه  صورت  ای  رجایی  شهید  گمرک  محترم  معاون  ا 
گرفته است که بیشتر شبیه توجیه و فرار رو به جلو و ناشی 
از دستپاچگی آن معاونت محترم بوده که جهت تنویر افکار  
اول  میگردد.  اشاره  مصاحبه  این  درباره  نکاتی  به  عمومی 
اینکه در توجیهات شبهه برانگیز آن معاون محترم گمرک  

گفته   داخلی  مذکور که  مشابه  وارد شده  دستگاههای  شده 
و  دور  چندان  نه  گذشته  در  که  کنیم  عرض  باید  ندارد 

از همین مدل عینا    ۴۲تعداد    ۸۸تا    ۸۶درسالهای   دستگاه 
مختلف   معادن  به  و  مونتاژ  و  تولید  هپکو  شرکت  توسط 

باشد ضمن  ارسال شده است که تمامی اسناد آن موجود می 
خیر هم بارها آمادگی خود را  اینکه این شرکت در ماههای ا 

برای تولید محصوالت مشابه این محصول با برند ملی به  
آینده  در  انشااهلل  که  است  نموده  اعالم  مختلف  ای معادن 

با وجود کارشکنی  وارداتچیان  نزدیک  از سوی  فراوان  های 
می نظر  به  اما  شد.  خواهد  محقق  امر  رانتهای  این  رسد 

اندازی وارداتچی ها به دلیل سودهای   های  کالن با سنگ 
نابودی   و  خود  نامشروع  منافع  حفظ  دنبال  به  مختلف 
محترم   مدیرکل  دیگر  سوی  از  هستند.  داخلی  تولیدات 
متناقض ضمن شانه خالی   اظهاراتی  همین گمرک هم در 
این   ترخیص  در  رجایی  شهید  گمرک  مسئولیت  از  کردن 

استفاددستگاه  مورد  تهران،  از  دستور  صدور  دلیل  به  ه  ها 
و  آن دانسته  موقت  بصورت  فوالد گیالن  کارخانه  در  را  ها 

نموده  نمایندگی اعالم  توسط  تایید پالک  درصورت  که  اند 
از   ماه  از سه  ماجرا!( پس  ذینفعانِ  از  )یکی  شرکت سازنده 
کشور خارج خواهند شد! در پاسخ به این موضوع باید گفت  
که   شده  بغرنج  حدی  به  کشور  معادن  اوضاع  واقعا  آیا 
واردات تعدادی دستگاه مستعمل با هزینه هنگفت تنها راه  
چاره موجود است؟ آنهم ماشین آالتی که به دلیل مستعمل  
مشابه   موارد  همانند  بزودی  الزم،  کارایی  فقدان  و  بودن 
درپیش   را  کشور  آالت  ماشین  بزرگ  قبرستان  راه  قبلی 

های کشور را به  خواهند گرفت و بخش دیگری از سرمایه
ابودی خواهند کشاند. این در حالی است که با توجه  ورطه ن

این  به هزینه و مونتاژ  و دمونتاژ  نقل  و  های سنگین حمل 
ها در معادن کشور به هیچ وجه از نظر مالی موضوع  دستگاه 

باشد. به پذیر نمیها بعد از سه ماه امکانعودت این دستگاه 
آالت،  فرض محال صحت این موضوع برگشت این ماشین 

تامین  آی برای  هپکو  تولیدی  از ظرفیتهای  استفاده  امکان  ا 
آن  تبع  به  و  باالتر  کیفیت  و  کارایی  با  نو  دستگاه  یک 
نداشته   وجود  خریدار  توسط  کمتر  هزینه  با  بیشتر  استفاده 
را   سنگین  هزینه  این  باید  معادن  پیمانکاران  که  است 
دیگر   نکته  است؟  دیگری  چیز  موضوع  یا  شوند  متحمل 

ایشا فرموده اینکه  اظهارات عجیب دیگر  در یک  این  ن  اند 
ها برای معادن ذغال سنگ و کرومیت ارسال شده  دستگاه 

و   سنگ  ذغال  معادن  مگر  اوال  که  گفت  باید  که  است 
کرومیت در خارج از کشور است و چه فرقی با معادن دیگر  
معادن   در  داریم  اطالع  ما  که  آنجا  تا  ثانیا  و  دارد  کشور 

کرومیت و  سنگ  بهره  ذغال  کشور  به  در  هنوز  برداری 
امکان  اصال  و  انجام هستند  در حال  تونلی  معادن  صورت 
توجیحی   گونه  هیچ  معادن  این  به  آالت  ماشین  این  ورود 
ندارد. حال متاسفانه مسئولین مرتبط هم به جای جلوگیری  
کافی و یا جهت  این روند تاسف بار، یا بدون اطالعاتِ  از 

ع افکار  کشاندن  انحراف  اقدامات  به  توجیه  پی  در  مومی 
 . نادرست خویش هستند

 

کارگران واحد ترانسپورت چادرملو حاضر 

 به عقد قرارداد با پیمانکار نیستند

شنبه   روز  گزارش  پیمانکاری    ۲به  کارگران  ماه،  مرداد 
اصلیِ   کارفرمای  علیه  دعوی  طرح  با  چادرملو  مجتمع 
قرارداد   عقد  و  پیمانکاری  شرکت  حذف  خواستار  چادرملو، 
کارگران چادرملو   از  با کارفرمای مادر شدند. یکی  مستقیم 
گفت: سال گذشته این کارگران زیر نظر شرکت پیمانکاری  

می کار  مصرف  ام تعاونی  تاریخ  کردند  در    1۲/۳۰/ 1۳۹۹ا 
شد.  انجام  کارگران  این  با  سنگینی  بسیار  حساب  تسویه 

چنین اقداماتی در جهت فشار به کارگران برای انصراف از  
که   حالی  در  است،  گرفته  صورت  صنفی  انجمن  تشکیل 
خرید  یا  و  وام  گرفتن  دلیل  به  کارگران  این  از  بسیاری 

اهانه از حساب  اجناس مختلف، به تعاونی بدهکار بودند و م
پایان ها مبلغی کم می آن از اعالم  شد، در شب عید و بعد 

به   کارگران  بدهیِ  تمام  مادر،  شرکت  با  تعاونی  پیمان 
از   برخی  طوریکه  به  شد  تسویه  یکباره  تعاونی  شرکت 
و در شب عید چیزی حدود   از یک سال کار  بعد  کارگران 

ب  1۰۰تا    ۷۰ کارگر  این  بردند.  خانه  به  بیان  هزارتومان  ا 
اینکه در سال جدید و به دلیل نیاز مجتمع به کارگران واحد  

بی  و  مستقیم  به صورت  پرسنل  کلیه  و ترانسپورت  واسطه 
بدون انعقاد قراردادِ موقت، توسط شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو به کارگرفته شدند، گفت: بعد از گذشت یک ماه و  

مانکاری  نیم از اشتغال مستقیم برای معدن، یک شرکت پی
برای عقد قرارداد به کارگران معرفی شد که کارگران حاضر  
طبق   نیستند.  پیمانکاری  شرکت  آن  با  قرارداد  بستن  به 

گوید: درکارهایی که طبع  قانون کار که می ۷ماده  ۲تبصره 
قرارداد  آن در  مدتی  که  صورتی  در  دارد،  مستمر  جنبه  ها 

ران اکنون به  شود. کارگذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می 
اساس   این  بر  و  شده  تبدیل  معدن  رسمی  و  دائمی  کارگر 
شکایت خود را از کارفرمای مادر در سامانه روابط کار ثبت  

  .کردند

 

درخواست مشترک بازنشستگان و  

صندوق کشوری و   3بگیران مستمری

 لشکری و تامین اجتماعی 
شنبه   و   ۲روز  آموزش  بازنشستگان  از  جمعی  ماه،  مرداد 

ای به رییس و نیز هیات رییسه  پرورش استان یزد در نامه 
الیجه   تصویب  و  پیگیری  اسالمی  شورای  مجلس 

از  همسان بخشی  در  شدند.  خواستار  را  خود  حقوق  سازی 
سوی   از  قالب الیحه  در  طرح  که  اکنون  است:  آمده  نامه 

درمورخ   دولت  مجلس  تص 1۴۰۰/۰۴/۰۹هیات  به  و  ویب 
تقدیم شد، رجاء واثق داریم که این بار باحمایت و پیگیری  
شما نمایندگان درد آشنای ملت برای دفاع از موکالن خود  
مورد حمایت قرار گرفته و به سرانجام برسد ما منتظر اخبار  
و   رییسه  هیات  اعضای  جانبه  همه  دفاع  و  وصول  اعالم 

 .هستیمشما نمایندگان انقالبی مجلس یازدهم 
 

سوزیِ  کارگر در آتش  ۷مصدومیت 

 های صنعتی در آذرشهر کارخانه ژل 
 مرداد ماه، در اثر حادثه آتش سوزی   1۲شنبه  عصر روز سه

واقع در    "های صنعتی و پارافینژل "در شرکت تولیدکننده  
استان   آذرشهر  شهرستان  سلیمی  شهید  صنعتی  شهرک 

شرقی،   دچار    ۷آذربایجان  شرکت  این  کارگران  از  نفر 
شدند.   صورت    ۲مصدومیت  به  حادثه  مجروحان  نفراز 

و   شده  درمان  نیروه  5سرپایی  توسط  به  نفر  اورژانس  ای 

 .بیمارستان آذرشهر منتقل شدند
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 ! گرددجمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید 

 بگیران  تجمع بازنشستگان و مستمری 

 تأمین اجتماعی رشت
یکشنبه   و    ۲۰روز  بازنشستگان  از  جمعی  ماه،  تیر 

بگیران تأمین اجتماعی مقابل کانون بازنشستگان مستمری
اهواز تجمع کردند.   استان گیالن و همچنین در شهرستان 

ماده   صحیح  اجرای  خواهان  تامین    ۹۶معترضان  قانون 
اساس   بر  حقوق  افزایش  معنای  به  که  هستند  اجتماعی 

ن تاکید دارند که تورم  های معیشت است. آنها همچنیهزینه
از   جبران   ۴۰بیش  در  باید  سال  ابتدای  ماه  سه  درصدی 

لحاظ شود. اجرای ماده    ۹۶قدرت خرید آنها بر اساس ماده  
و   111 کارافتادگان  از  برای  اجتماعی  تامین  قانون 

حداقل  به  آنها  حقوق  رساندن  و  سال،   ۳۰بگیر  بازماندگان 
از متناسب   ۲5پرداخت   باقی  رحله دوم، رفع  سازی مدرصد 

تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار، پرداخت حق  
پرداخت   اجتماعی،  تامین  ایثارگر  بازنشستگان  به  ایثارگری 

عائله  و  اوالد  نظر  حق  در  و  خواهر  بازنشستگان  به  مندی 
افرادی که همسر فوت کرده  گرفتن حق عائله  مندی برای 

دارند، داده  یا طالق  پرداخت    و  درمان،  الزام  قانون  اجرای 
ماه  مابه  فروردین  پایه  1۴۰۰الفاوت  حقوق  اصالح   ،

سال  متناسب   ۹۸و    ۹۷های  بازنشستگان  اساس  سازی  بر 
جانبه  سه  اجرای  و  دوم  سازمان  مرحله  ارکان  در  گرایی 

 .  های معترضان استتامین اجتماعی از دیگر خواسته 
 

ه اعتصاب کوتاه مدت کارگران خطوط ابنی

 آهن آذربایجانفنی راه 

چهارشنبه   ابنیه    1۶روز  خطوط  معترض  کارگران  ماه،  تیر 
عدم پرداخت حقوق    آهن آذربایجان در اعتراض به فنی راه

کشیدند.   کار  از  دست  کوتاهی  مدت  برای  ماه،  اردیبهشت 
گذشت   از  کارگران   1۰۷بعد  جدید  سال  آغاز  از  روز 

فق آذربایجان  ناحیه  ریلی  خطوط  حقوق  نگهداری  ط 
کرده  دریافت  را  خود  ماه  ما  فروردین  گفتند:  کارگران  اند. 

پیشنهاد    ۲درحالی   پذیرش  با  که  طلبکاریم  حقوق  ماه 
ماه    ۲کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق در پانزدهم هر ماه با  

اردیبهشت  حقوق  حاضر  درحال  بودیم.  آمده  کنار  تاخیر 
ماه   سومین  آستانه  در  ما  و  نشده  پرداخت  قرار  کارگران 

دلیل   به  کارگران  از  زیادی  شمار  حاضر  حال  در  داریم. 
به موقع حقوق در وضعیت معیشتی خوبی  دریافت نکردن 

برند. درکنار عدم تحقق برخی مطالبات کارگران  به سر نمی
کار،   موقت  قراردادهای  با  کارگران  ریلی،  واحد  این  در 

 .بینندامنیت شغلی خود را در خطر می 

 

ی از بازنشستگان تجمع اعتراضی جمع

 کارگری سازمان تامین اجتماعی
یکشنبه   کارگری    ۲۷روز  بازنشستگان  از  جمعی  ماه،  تیر 

خواسته اصلی    ۷سازمان تامین اجتماعی به منظور پیگیری  
شهرستان   اجتماعی  تامین  بازنشستگان  کانون  مقابل  خود 

اقدام   به  آنها  داشتند.  پا  بر  را  تجمعی  نماینده    5۰تهران 

برای شدن    مجلس  دائمی  الیحه  تصویب  کردن  محول 
معترض همسان آینده،  دولت  به  بازنشستگان  سازی حقوق 

می و  می هستند  حرکت  این  که  سیاسی  گویند  زمینه  تواند 
و  بازنشستگان  معیشت  کننده  تضمین  الیحه  یک  شدن 

این  مستمری کند.  فراهم  را  اجتماعی  تامین  بگیران 
دام نسنجیده، توجه  بازنشستگان خواهان جلوگیری از این اق

هزینه  براساس  مستمری  تعیین  به  نمایندگان  های دادن 
  ۹۶قانون تامین اجتماعی( و ماده    111سبد معیشت )ماده  

حداقل ) شدن  تامین  دائمی  الیحه  تصویب  معیشت(،  های 
ماده  همسان اساس  بر  اجتماعی،    ۹۶سازی  تامین  قانون 

طلب   تامین    ۴۰۰پرداخت  سازمان  تومانی  میلیارد  هزار 
طی   دولت  از  قوانین    5اجتماعی  در  که  صورتی  به  سال 

سازی  بودجه ذکر شود، در نظر گرفتن بودجه برای همسان
بازنشستگان ماده    مستمری  اجرای  اجتماعی،    111تامین 

بازماندگان   و  کارافتادگان  از  برای  اجتماعی  تامین  قانون 

 .بازنشسته و اجرای قانون الزام درمان هستند
 

ها مشهد در  تجمع کارگران نانوایی 

 اعتراض به دستمزد خود مقابل استانداری
تیر ماه، کارگران خباز شهر مشهد در    ۲۰صبح روز یکشنبه  

ب  سال  اعتراض  از  دستمزد  ماندن  ثابت  افزایش    ۹۸ه  و 
قیمت کاالهای مصرفی، مقابل استانداری خراسان رضوی  
افسار   روندی  تورم  نرخ  گویند:  کارگران می  کردند.  تجمع 
گسیخته دارد و قیمت اجناس مصرفی سبد خانوار در طول  

از    ۲ دستمزد  اما  یافته  افزایش  برابر  چندین  گذشته،  سال 
امرو   ۹۸سال   به  گذراندن  تا  است.  نکرده  تغییری  هیچ  ز 

میسر   کاالها  قیمت  و  فعلی  دستمزد  سطح  با  معیشت 

 .نیست
 

کنندگان  تجمع کارگران جمع آوری 

 های سوخته خودرو روغن
دوشنبه   عامالن    ۲۸روز  و  کارگران  از  جمعی  ماه،  تیر 

روغن جمع  تجمع  آوری  با  خودرو  سوخته  و  کارکرده  های 
ماه است    ۴وان کردند که  مقابل مجلس شورای اسالمی عن
شرکت  مدیران  و  ندارند  کارشناسی  درآمدی  و  اختیارات  ها 

آن  کرده شغل  واگذار  خصوصی  انجمن  به  را  تجمع  ها  اند. 
فعالیت   تداوم  خواستار  قانون  تابعیت  بر  تاکید  با  کنندگان 
خود زیر نظر دولت شده و با در دست داشتن پالکاردهایی،  

 .ر و رانت عنوان کردندانجمن خصوصی را معادل انحصا
 

تجمع کارگران شاغل در پروژه ساخت سد  

 شفارود رضوانشهر
کارگر پیمانی شاغل در   ۹۰۰تیر ماه، حدود   ۲۷روز یکشنبه  

پروژه ساخت سد شفارود رضوانشهر واقع در استان گیالن، 
در اعتراض به مطالبات مزدی خود، دست از کار کشیده و  
در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان رضوانشهر تجمع  

کارگران   این  بیمه  5کردند.  و  مزدی  مطالبات  ای  ماه 

 .پرداخت نشده دارند 

 

نیروی کارِ خارجی حین  ۶۵۰۰جان باختن 

 های مستطیلِ سبز در قطر کار برای پروژه 

پنجشنبه   روز  گزارش  ماهِ  1۴به  گاردین،   نشریه  مرداد 
و   بنگالدش  نپال،  هند،  کشورهای  مهاجر  کارگران 

  ۲۰۲۲های جام جهانی  سریالنکا مسئولیت ساخت ورزشگاه 
از  های منتشر شده،  قطر را برعهده دارند. بر اساس گزارش 

کنون،   تا  کار  آغاز  خارجی    ۶5۰۰حدود  زمان  کار  نیروی 
 اند.های مستطیل سبز از دست داده جان خود را برای پروژه 

قطر  دولتی  مقامات  سوی  از  شده  منتشر  اطالعات  و  آمار 
نیروی کار خارجی،   1۲دهد، به طور متوسط از هر  نشان می

یک نفر جان خود را از دست داده است. به طور قطع، تعداد  
 قربانیان به میزان قابل توجهی بیشتر است. 

رسانه   هیچگاه  را  کشورها  از  برخی  قربانیان  آمار  ای قطر 
اس این  نکرده  در  کنیایی  و  فیلیپینی  کارگران  اگرچه  ت. 

کشور آسیایی اشتغال دارند اما آماری از این دو کشور ارائه  
گرمای  نمی طبیعی،  مرگ  ارتفاع،  از  سقوط  شود. 

این  فرسای کشور قطر مهم طاقت ترین عوامل جان باختن 
کارگران   نامناسب  وضعیت  است.  شده  اعالم  کارگران 

انی قطر با واکنش فعاالن حقوق های عمرمهاجر در پروژه 
مرگ  چرایی  شدن  روشن  خواهان  آنها  است.  همراه  بشر 

 .نیروی کار خارجی هستند
 

 ها و تجمع رانندگان اتوبوس

 شهری های برون بوسمینی 
دوشنبه   روز  برون   ۲۸صبح  رانندگان  از  جمعی  ماه،  تیر 

جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  مقابل  ای  شهری 
ابالغیه  گویند:  می  معترض  رانندگان  کردند.  در  تجمع  ای 

چهارشنبه   ترافیک   1۶روز  و  ایمنی  مدیر  توسط  ماه  تیر 
های  سازمان راهداری صادر شده و سن فرسودگی اتوبوس

شهری،   می   15بین  اعالم  بدون    شود.سال  تصمیم  این 
آن  از  بسیاری  و  شده  گرفته  رانندگان  صنف  به  ها توجه 

سال را    15توانایی خرید یک دستگاه خودرو نو یا کمتر از  
سال کارکرد دارند اما    15ندارند. برخی از خودروها بیشتر از  

وری مناسب در جاده  درحد نو هستند و هنوز پتانسیل بهره 
بیکا موجب  تصمیم  این  دارند.  از  را  زیادی  جمعیت  ری 

 .رانندگان خواهد شدرانندگان و کمک 
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زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد،  "

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

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

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

پ  ها  صد  جامعه  که  هنگامی  نامیم.  می  عمد  در قتل  را  رولتر 

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

افتند، مرگی به همان اندازه ناشی   زودرس  و غیر طبیعی می 

ضرب   به  یا  و  گلوله  شلیک  اثر  در  مرگ  که  خشونت  اعمال  از 

حیات   الزم  شرایط  از  را  انسان  هزاران  جامعه  وقتی  شمشیر، 

را در شرایطی   آنها  و  که در آن محروم ساخته  قرار می دهد 

قادر به زندگی کردن نیستند، وقتی آنها را به زور چوب قانون 

نتیجۀ   که  مرگ  تا  بمانند  شرایط  این  در  که  سازد  می  مجبور 

اجتناب ناپذیر این شرایط است فرا رسد؛ وقتی جامعه می داند  

نفر اجبارا قربانی این   و به خوبی هم می داند که این هزاران 

خواهند برقرار    شرایط  را  مربوطه  این، شرایط  با وجود  و  شد، 

نگاه می دارد، این عمل جامعه یک نوع قتل عمد است، درست 

پنهانی و خائفانه، قتلی که  مثل قتل عمد توسط یک فرد؛ قتلی 

هیچ کس نمی تواند در قبال آن از خویشتن دفاع کند. قتلی که 

زیرا   بیند،  نمی  را  قاتل  زیرا کسی  نیست،  قتل  که مرگ  ظاهرا 

در  که  چرا  آید  می  نظر  به  طبیعی  مرگی  چونان  قربانی  این 

آن، تعرض به عمل آمده بیشتر ناشی از بی عملی ست تا انجام  

محرز   عمد  قتل  به  ارتکاب  اینجا  در  حال  هر  در  ولی  وظیفه. 

 " است 

 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")فردریک انگلس 
 

برای آشنایی با دیدگاه ها و تحلیل  

های چریکهای فدائی خلق ایران از  

 های زیردیدن کنید:  سایت
www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

برای تماس با چریکهای فدائی خلق 

 ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید: 
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LONDON 
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 آدرس پست الکترونیکی: 
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