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 سرسخن: 
  اسالمی   های  شورا  علیه  ،کارگران 

 ساخته  رژیم تشکلهای گونه  هر و
 مهر  7)  تپه  هفت  کارگران   اخیر  اعتصاب   روز  دومین   در
  شورای   دفتر  به  اعتصابی  کارگران  از  تعدادی  (1400ماه

  شعار   حالیکه  در  و   کرده  حمله  صنعتی  مجتمع  این  اسالمی
  در   "خوایمنمی   خوایم،نمی  ضدکارگر   شورای "  دادند  می
  این  گرفتند.  لگِ  را   دفتر  این  درب  ابتکاری  اقدام  یک

  اسالمی   های  شورا  که  داد  نشان  دیگر  بار  اعتراضی  حرکت
  که   کارگری   های  محیط  در   ساز   رژیم  های  نهاد   مثابه  به

  چه   تا   ، ندارند  کارگران  مبارزات  سرکوب   جز  ای  وظیفه
  شده   شناخته   کارگران  توسط  آنها  ماهیت  و   بوده   رسوا  اندازه 

 دارند.  قرار آنها  نفرت مورد و 
 منفی  تجارب  مزبور  اسالمی  شورای  از  تپه  هفت  کارگران

  ضد   شورای  این  که دانند  می  خوبی به  آنها  دارند.  مشخصی
  پا   بر  برای  کارگران  تالشهای   سرکوب  از   بعد  کارگری 

  نهاد   و   کارفرما  همکاری  با  ،خود  مستقل  های  تشکل  کردن
  قرار   هم  آنها  پشتیبانی  مورد   و   گرفت  شکل  دولتی  های

  به   کمک  نه   شورا   این   اصلی   کار  که   دیدند  کارگران   داشت.
  نامه   بلکه  قشانح  بر  مطالبات  به  دستیابی  جهت  کارگران

  مجتمع   در  کارگری  فعالین  علیه  سازی  پرونده  و   نگاری
  کارگران   چشم   از  وجه   هیچ   به  امر   این   و     بود  تپه  هفت
  ماند. نمی پنهان
  اند   یافته  حیات  که  زمانی  از  کار  اسالمی  هایشورا   اساسا
  اسالمی(   -)مذهبی  ایدئولوژیک  نهادهائی  که  اند  داده   نشان

  و   باشند   می  دولتی های نهاد  و   کارفرماها فرمان  به   گوش  و 
  مثابه   به  اندآمده   وجود   به  که  تولیدی  هایواحد   تمام  در

  نموده   عمل  کارگران  منافع  علیه   کارگران  سرکوب   ابزارهای 
  سیاستهای   چارچوب  در  و   واحد  آن  مدیریت  با  همگام  و 

  مستقل   سازمانیابی  جهت  مانعی  حکومت،   سرکوبگرانه 
  ضدیت   و   مخالفت هم  دلیل  همین  به  اند.بوده   کارگران
 صفوف  در  سالها  که   است  واقعیتی  شوراها  این  با  کارگران
  مبارزات   جریان  در   است.  داشته  جریان  ایران  کارگران
  انحالل   خواست  تولیدی  های  واحد  از  بسیاری   در   کارگران 
  یکی   ارگریک  مستقل  تشکل  ایجاد  و   کار  اسالمی  شورای

  2صفحه                     است. بوده کارگران  مطالبات از

 دهمین روز اعتصاب کارگران  

 نیشکر هفت تپه

مهر ماه، جمعی از کارگران شرکت هفت   1۵روز پنجشنبه  
تپه در دهمین روز از اعتصاب خود، پس از تجمع در مقابل  
ساختمان فرمانداری شوش، به طرف دادگستری این شهر 
در   قبل  روزهای  در  اعتصابی  کارگران  کردند.  راهپیمایی 
ساختمان   مقابل  و  کرده  راهپیمایی  شوش  بازار  سطح 

دست به تجمع زده بودند. کارگران هفت    فرمانداری شوش
خواستها   اجرای  خواهان  که  تپه  هستند  خود  مطالبات  و 

تاکنون به آنها پاسخ صریحی داده نشده است.  رسیدگی به 
مدیریت  فوری  تکلیف  تعیین  کارگران،  مزدی  مطالبات 
قرارداد   تمدید  اخراجی،  همکاران  کار  به  بازگشت  شرکت، 

ع آفات، انجام عملیات کشت و بخش دف   کارگران فصلی و 
شمار   به  کارگران  این  مهم  مطالبات  از  کارخانه،  ترمیم 

فرزانه  می از  حمایت  در  تجمع،  در  حاضر  معترضین  رود. 
توسط   پیشتر  که  تپه  هفت  پرونده  مدافع  وکیل  زیالبی، 
دادگاه جمهوری اسالمی در اهواز به احکام حبس و ممنوع  

راضی سر دادند. گفتنی الخروجی محکوم شده بود، شعار اعت
است کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در  

روز متوالی دست به    40دور قبلی اعتصابات خود، بیش از  
شوش   خیابانهای  و  شرکت  محوطه  در  تجمع  و  اعتصاب 

 .زده بودند

.  

حمله یگان ویژه به کارگران اعتصابی  

 کرمان   معادن زرند
به    1۲روز دوشنبه    کرمان  زرند  معادن  کارگران  ماه،  مهر 

شان در اعتراض به حقوق معوقه و سطح  یهمراه خانواده ها
یگان  که  بودند  زده  تجمع  به  دست  دستمزد،  پایین  بسیار 
جانشان  به  آبپاش  با  معترضین،  کردن  پراکنده  برای  ویژه 

ه  افتاد. این کارگران عموما در معادن پابدانای جنوبی، چشم
توت، سراپرده، معدنجو و باب شگون مشغول به  پودنه، گله 

الزم  کار  قانونِ  خال  در  پیمانکاران  که  هستند  االجرا،  کار 
قرارداد  با  را  اغلب  آنها  ماهه  سه  یا  ماهه  یک  موقت  های 

استثمار می کنند. عالوه بر این همین حقوق های اندک را  

 .هم نمی پردازند
 

   د،در باره زندگی رفیق شهی 

 یداهلل ساالری

  جوانان   جمله   از   ساالری   یداله  رفیق   خلق   فدائی  چریک
  دژخیمان   بدست  6۲  سال  مرداد  اوائل  در  که   بود  ایانقالبی

  دار   به  عباس  بندر  شهرک  زندان  در  اسالمی  جمهوری
  خانواده   در  134۲  درسال  یداله  رفیق  شد.  آویخته

  از   رفیق  بود.  گشوده  جهان  به  چشم  اوالد  پر  و   متوسط  ای

  بعد   سیاسی  شرایط  در   که  بود  بندر   انقالبی  آموزان  دانش
  شرکت  آموزان  دانش  اعتراضی  درحرکات  فعاالنه   قیام  از

  19  آموزی   دانش  جنبش  گیری  شکل  با  بعدها  او   .داشت

  ایجاد   مجدداً  تشکل  هواداران  توسط عباس  بندر  در   بهمن

  آموزی   دانش   جنبش  این  به   ، ق خل  فدائی  چریکهای  شده
  جنبش   این  تعالی  و   رشد  جهت  در  وجود  همۀ  با  و   پیوست

  جمهوری   که  واقعیت  این  به  توجه   با   پرداخت.  فعالیت  به
 امپریالیستی قدرتهای توسط گوادلوپ، کنفرانس در  اسالمی

  سلطه   حفظ  و   ایران  ستمدیده  مردم  انقالب  سرکوب  جهت
  این   بر  خلق   فدائی  چریکهای  بود،  شده   انتخاب   الیسمامپری
  و   اپورتونیستها  تبلیغات  خالف   بر   رژیم  این  که   بودند   باور

  حافظ   و   ارتجاعی  بلکه   ملی  و   مترقی  رژیمی  نه  سازشکاران،
  که   رژیمی  باشد؛  می   ایران  در  وابسته  داران  سرمایه  منافع

  م تهاج   زود  یا  دیر  خود  مردمی  ضد  و   وابسته  ماهیت  به  بنا
  اعتراضات   و   مبارزات  و   قیام  دستاوردهای  به  خود  سراسری

  و   اعتراضات  سرکوب  با  تا  کرد  خواهد  آغاز  را  ها  توده
  دیکتاتوری   ستمدیده  مردم  آزادیخواهانه  جنبش

  به   .  کند  برقرار  جامعه  در  را   شاه  دوران  از  تر  وحشتناک  ای
  که   بودند  معتقد  ایران  خلق   فدایی  چریکهای  دلیل   همین
  به   ه توج  با  انقالبی  های   نیرو   وظایف   مهمترین  از   یکی

  سازماندهی   است  افتاده   مردم  دست  به  که  هائی  سالح

   3حهصف          ورش ی این با مقابله  جهت ها  توده مسلح
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 مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی! 

 1از صفحه  ... کارگران، علیه شورای اسالمی

 گروه  کارگران  (1399)   گذشته  سال  ماه  دی  در  نمونه  برای
  اسالمی   شورای  انحالل  خواست  با  اهواز   فوالد  صنعتی  ملی

  انتخابات   اصطالح  به  از  و   کرده  تجمع  کارخانه  محل  در
 جلوگیری  صنعتی  واحد  این  در  "کار  اسالمی  شورای"

  در   دورود  "چدن  و   فوالد   "  کارخانه  کارگران  یا  نمودند.
  در   اسالمی  شورای  انحالل  خواهان  9۵  و   94  سالهای
 هفت  کارگران  اخیر  مخالفت  بنابراین  شدند.  خود  کارخانه

  که   ای  اسالمی  شورای  با  تپه
  جمهوری   کارگری  ضد  رژیم

  و   خواست  جایگزین  را  آن  اسالمی
  ایجاد   برای  آنها  های  تالش
  خود   مستقل  کارگری  شورای

  های   زمینه  و   تاریخ  از  است،  کرده
  . باشد  می  برخوردار  روشنی  عینی
  در   کارگران  اخیر  شجاعانۀ  اقدام
  شورای   دفتر  درب  گرفتن  گل

  و   مبارزه  این  تداوم  اسالمی
  برحق   خواستهای  از  یکی  انعکاس
   است. ایران  کارگران
  و   زندگی  جریان  در   کارگران 
  خود   وجود  همه  با   خود  مبارزات
 هیچ   تنها  نه  کارگری  اسالمی  های  شورا  که  انددریافته 
  ، عکس  بر  بلکه  دندهنمی   انجام  کارگران  نفع  به  حرکتی
  در   حکومت  ابزارهای  از   یکی  و   کارفرمایان   دست   عصای
 بینند  می  آنها  .باشند  می  آنها  مبارزات  و   کارگران  با  مقابله

  التزام " که  اند   شده  تشکیل   کسانی  از  قانونا   شوراها  این  که
  قانون   به  وفاداری  و  فقیه  والیت  اسالم،  به  عملی

  برخوردهای   در  را  کارگری   ضد  التزام  این   و   داشته "اساسی
 اند.داده   نشان  کارگران  برحق  های  خواست  به  خود   عملی

  گروه   و   احزاب" به  ندارند  حق   قانوناً  شوراها  این   اعضای
 انقالبی  های  نیرو   منظور  مسلما  که  "قانونی  غیر  های

  باشند.   داشته  گرایش  باشد،  می  کارگر  طبقه  طرفدار
  هائی   تشکل   چنین  مبارز  کارگران  که  است  روشن بنابراین،

  می   خود  منافع  با  تقابل   در   را   آنها  و   ندانسته  خود  آن  از  را
 . بینند

  سرکوب   و   دیکتاتوری  اعمال که   است  واقعیتی  این  اگر
  جمهوری   توسط  کارگران  مبارزات  و   خواستها  مداوم

  فقدان   و   پراکندگی  که  است   ای   اصلی   عامل   آن   اسالمی 
  کرده   تحمیل  ایران  کارگران  بر  را  سازمانیابی  امکان
  اسالمی   های  شورا  که  است  انکار  قابل  غیر  هم  این است
 از  جلوگیری  جهت  حاکم  دیکتاتوری  ابزارهای  از  یکی

  . باشد  می  آنها  مبارزات  پیشروی  مانع  و   کارگران  سازمانیابی
  جمهوری   حاکمیت  سال  چهل  از  بیش  تجربه   که  چرا

  هر   در  اسالمی  های   شورا که  دهد  می  نشان  اسالمی
 جهت  در  مانعی   عنوان   به   اند   گرفته   شکل  که   واحدی
  چنین   بر  اند.   نموده  عمل   کارگران  مستقل   یابی   تشکل
  خود   انیابیسازم   برای  ایران  مبارز  کارگران  که  است  اساسی

  این   تأثیر  از  مانع  شکل   هر  به  بکوشند  باید  هرچیز  از  قبل
  آنها   همچنین  بشوند.  خود  مبارزاتی  عملکردهای   بر  ها   شورا
  در   تفرقه  ایجاد   در  را   ها   شورا   این  نفوذ  دایره  تا   بکوشند  باید

  آنچه   ببرند.  بین  از   یا  و   نموده   محدود  کارگران  میان
  گرفتن   گِل  با  اخیر  روزهای  در  تپه  هفت  مبارز  کارگران

  آنان   رزهمبا  معنی  به   دادند  انجام  اسالمی  شورای  دفتر  درب
  باید   که  بود   اسالمی  کارگری   ضد  شوراهای   چنین   با

 باشد. ایران  سراسر در  کارگران دیگر برای سرمشقی
  حامی   رژیم   دیکتاتوری  پرتو   در   ایران   صفت  زالو  بورژوازی

  و   پیگرد  و   آمیز  قهر   سرکوب  به  توسل   با  همواره  خود
  جلوی   است  کوشیده  شکنجه   و   زندان  با   کارگران  مجازات 

 آن  روی  سندیکا  نام   چه  کارگران  مستقل  تشکل  گونه  هر
  شیوه   تنها  این  اما  بگیرد.  را  شورا  چه  و   باشد  شده   گذاشته
  انگل   طبقه  این   از   حمایت  در  اسالمی   جمهوری  برخورد
  با   حاکم  رژیم  حال  همان  در  بلکه  ؛نیست  ایران  در  صفت
  و  کارخانجات  در خود ساز دست اسالمی  های شورا بر تکیه

  می   همواره   "کارگر  خانه "  همچنین  و   تولیدی  مؤسسات 
  حالی  در  و   داده  گسترش  کارگران  بین  را  خود  نفوذ  وشدک

  کارگری مستقل  های  تشکل   را   ساز  رژیم های  نهاد  این که
  کارگران  از  بخشی  فریب  با   بزند   جا
  نموده   ایجاد  تفرقه   آنان  صفوف  در
  همه   یکپارچه  مبارزات  از  مانع  و 

  از   گردد.  کارفرمایان  علیه   کارگران 
  آگاه   کارگران  همه  وظیفه  رو   این

  ضد   ماهیت  بیشتر  هرچه  که  ستا
  ساخته  افشاء  را  شوراها این  کارگری

  از  تپه  هفت  کارگران  همچون  و 
 نمایند. جلوگیری آنها فعالیت
  مبارزات   تاکنونی  تجربه  به  نگاهی

  43  حداقل   طول   در  ما   کارگران 
  اخیر  مبارزات  تجربه  و   اخیر  سال

  مهم   درس  این  تپه  هفت  کارگران
  مبارزه   بدون  که  آموزد  می  را

  راستای   در   اسالمی  جمهوری   رژیم   با  آمیز   قهر   و   مستقل
  به   توان  نمی  کارگر  ضد  و   جنایتکار  رژیم  این  نابودی
  حد   در  حتی  کارگران  میان  در  مستقل  یابی  سازمان

  مستقل   های   تشکل  ایجاد   راه  بود.  امیدوار  آن  اقتصادی
 جهت  اقتصادی  های  تشکل  چه  کارگران،  برای  مبارزاتی

  سیاسی   تشکل  چه  و   رگرانکا  فیصن  های  خواست  تأمین
  سرمایه   استثمار  قید  از  اساساً  آنها  رهائی  جهت  کارگر  طبقه
  روشنفکران   با  همراه  پیشرو   کارگران  که  است  این  داران

  -سیاسی  های  تشکل  ایجاد  به   دست  انقالبی  و   کمونیست
  اسالمی   جمهوری  سرنگونی  برای  مبارزه   جهت  نظامی
 کردن  متشکل  به  قادر   بیانقال  مبارزه  این  مسیر  در  تا  بزنند
  توده   مبارزات  بر  طبقه  این  رهبری  تأمین  و   کارگر  طبقه  کل

  سالح   این  با  بتوانند  و   گردند  ایران  ستم  تحت  های
  تاریخ   دان  زباله  به  را  داری  سرمایه  ظالمانه  نظام  ،قدرتمند
  بسپارند.

  مبارزات   و  خواستها  مداوم  سرکوب  و  دیکتاتوری   اعمال که  است   واقعیتی   این  اگر

  امکان  فقدان  و   پراکندگی  که است  ای   اصلی   عامل  آن اسالمی  جمهوری  توسط   کارگران

  که   است  انکار  قابل  غیر  هم   این  است  کرده   تحمیل   ایران  کارگران  بر  را  سازمانیابی

  سازمانیابی   از  جلوگیری  جهت  حاکم  دیکتاتوری  ابزارهای  از  یکی  اسالمی  های  شورا

  سال   چهل  از  بیش   تجربه  که  چرا  . باشد  می  آنها  مبارزات  پیشروی  مانع  و  کارگران

  شکل   که   واحدی  هر در  اسالمی  های  شورا  که  دهد می نشان  اسالمی  جمهوری  حاکمیت

  بر  اند.   نموده  عمل  کارگران  مستقل  یابی   تشکل  جهت  در  مانعی  عنوان  به  اند  گرفته

  باید   هرچیز  از   قبل   خود   سازمانیابی   برای  ایران   مبارز  کارگران   که  است   اساسی  چنین

  بشوند.   خود  مبارزاتی  عملکردهای  بر  ها  شورا  این  تأثیر  از  مانع  شکل  هر   به  بکوشند

  میان   در  تفرقه  ایجاد  در  را  ها  شورا  این  نفوذ  دایره  تا  بکوشند  باید  آنها  همچنین

 ببرند.   بین از یا و نموده محدود کارگران

 تجمع کارگران پیمانکاری شرکت مبین در اعتراض به 

 کارگر  ۴بازداشت 
و معدنی مبین، از پیمانکاران    سازیمهر ماه، کارگران شرکت پیمانکاری شرکت راه   4روز یکشنبه   

بازداشت   و  به وضعیت خود  اعتراض  در  ایران،  اول شرکت ملی صنایع مس  مقابل    4دست  کارگر 
اداره کار و اداره اماکن شهر بابک تجمع کردند. کارگران می گویند: اختالف میان کارفرمای مادر و  

پیش از این، کارگران نسبت به  شرکت پیمانکاری سبب بروز مشکالتی برای مزدبگیران شده است.  
ها داشت اما در نهایت تصمیم بر این شد  وضعیت خود معترض بودند و پیمانکار تصمیم به اخراج آن 

تا کارگران با همان شرایط به کار خود ادامه دهند و کارفرما هیچ کارگری را اخراج نکند. اما شرکت  
نفر از نیروی کار این شرکت    7کند. اخراج  اج می نفر از کارگران را روز اول مهر ماه اخر  7پیمانکار  

سبب درگیری میان مدیران شرکت و دیگر کارکنان شد. بر اثر این اتفاق، چند نفر از مدیران شرکت  
  د.شوننفر از کارگران بازداشت می 4پیمانکاری در درگیری آسیب دیدند. پس از این درگیری، 

 

 دشتخود سوزی همسر یک کارگر شهرداری ده
یکشنبه   خودسوزی    4روز  از  ایسنا،  ایران  دانشجویان  خبرگزاری  ماه،  مهر 

کارگر شهرداری   این  داد.  خبر  دهدشت  کارگران شهرداری  از  همسر یکی 
شامگاه   همسرش  که  گفت  ایسنا  به  دارد  نام  عرفانی  جواد  محمد  که 

برای    31چهارشنبه   مالی  توان  نداشتن  از  ناراحتی  خاطر  به  ماه،  شهریور 
لوازم مدرسه فرزندان خری از  د  را  و جان خود  به خودسوزی زده  شان دست 

براساس این گزارش شهرداری دهدشت   است.  داده  است که    ۵دست  ماه 
ساله درباره وضعیت    39حقوق کارگران را پرداخت نکرده است. این کارگر  

به  که  گفته  داشتن  شغلی خود  حوزه    1۵رغم  در  قراردادی  کار  سابقه  سال 
شه ماهیانه  نقلیه  دهدشت،  و    ۵رداری  حقوق    ۸00میلیون  تومان  هزار 

  .ماه گذشته به او پرداخت نشده است  ۵گرفته، مبلغی که در می
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 ! چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1از صفحۀ ....          یداهلل ساالریدر باره زندگی رفیق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  های   هسته  که  بود  تحلیل  همین  راستای  در  باشد.  می  پیروزی  تا  انقالب  ادامه  و   ارتجاعی
 انقالبی   رفقای  از  یکی  ساالری  یداله  رفیق  گرفتند.  شکل  عباس  بندر  در  نظامی  -سیاسی

  و  بسیج  جهت   تالش  و   آموزی  دانش  اعتراضات  در  مشارکت  و   فعالیت  کنار  در  که  بود
  از  یکی  و   نموده  شرکت  نیز  نظامی-  سیاسی  های  تههس  در  آموزان،  دانش  سازماندهی

  مقطع   این  در  بندرعباس  در  نظامی  -سیاسی  های  هسته   بود.  ها  هسته  این  فعال   مبارزین 
 و   اسالمی  جمهوری  جنایتکار  های  مهره  از  برخی  مجازات  بر  را  خود  های  فعالیت  تمرکز
 ودند.ب داده قرار ها توده دسترنج چپاول مراکز و  سرکوب مراکز به  حمله

  یداله   رفیق  که   بود  بندرعباس   در  نظامی  -سیاسی  های   هسته   فعالیتهای  چهارچوب  در
 به  را  "آبسوران"  نام  به  سپاه  مزدوران  از  یکی  مرادی  علی  منصور  رفیق  با  همراه  ساالری

 بندر  حسینی  شاه   خیابان  در   موفقیت  با   عملیات   این  رساندند.   مردم  علیه  خود   جنایات   سزای
 شد.  اجرا عباس

  سازمانهای   به   اسالمی  جمهوری  امپریالیسم   به  وابسته  رژیم  سراسری  یورش   از  پس
 فدائی  چریکهای  فعالین  60  سال  خرداد  30  در  ستمدیدگان  و   کارگران  مبارزات  و   سیاسی

  که   شد  باعث   امر  این  گرفتند.  قرار  سیاهی  پاسداران  یورش   ردمو  نیز  عباس  بندر  در  خلق
  رفیق   بود.  آنها   جمله   از  نیز  یداله  رفیق  که  شوند  تقل من  کردستان  به   رفقا   این   از   تعدادی 

  اینجا   در  شد.   اعزام  عباس  بندر  به  دیگر  بار  کردستان،  در  استقرار  ماه  دو   حدود  از  بعد  یداله
  دژخیمان   ددمنشانه  های  شکنجه  زیر  و   دستگیر  سیاهی  پاسداران  توسط  رفیق  که  بود

  سرمایه   سیاه   دنیای   پاسداران این  136۲  سال   ماه  مرداد   در   و   گرفت   قرار  اسالمی  جمهوری
 ایران  زحمتکشان  و   کارگران  مبارزه  راه   پوینده  رفیق  این  خون  و   اعدام  را  یداله  رفیق  داری

  کارگر   طبقه  و   خود  یاران  زا  یکی  خلق  فدائی  چریکهای  طریق  این  به  .ریختند  زمین  بر  را
  مبارزات   تاثیر  و   خاطره  که  باک   چه   اما   دادند.  دست از همیشه برای  را  خود رهروان از  یکی
  مبارزات   بخش  الهام   و   نشد   زدوده  مردم   حافظه   از  هرگز  یارانش   و   ساالری   یداله   رفیق

 بانی ز  هیچ  که  اسالمی  جمهوری  باید  آزادی   به  رسیدن   برای  دانند  می  که  گشت  جوانانی
 انداخت.  تاریخ دان  زباله به انقالبی قهر به توسل با را شناسد نمی زور زبان جز

 گرامی و راهش پر رهرو باد!  یداهلل ساالری یاد رفیق 

 

 اعتصاب کارگران معدن سونگون در آذربایجان شرقی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روز سه  ماه، کارگران معدن شرکت   13شنبه  صبح  پیمانکاری معدن مس  مهر  های 
و   سونگون دستمزد  پائین  سطح  به  اعتراض  در  شرقی  آذربایجان  استان  در  واقع 

کار   موقت  قراردادهای  با  کارگران  این  زدند.  اعتصاب  به  دست  ناامن  کار  شرایط 
دشوار  می شرایط  در  کار  ازای  در  و  می   7تا    ۵کنند  حقوق  شمار  میلیون  گیرند. 

های پیمانکاری آجین،  ها از طریق شرکت نفر است. آن  ۵00کارگران اعتصابی حدود 
می  کار  مس  معدن  در  زحل  و  نوآوران  مبین،  به ندا،  کارگران  اعتراض  ویژه کنند. 

سایر  و  کار  نامناسب  شرایط  دستمزد،  کمی  به  سونگون  معدن  پیمانی  کارگران 
تیر ماه،   ۲7دار است. کارگران پیمانی این معدن روز یکشنبه  مطالبات صنفی سابقه 

بر امضای قرارداد سفید سر باز زدند و اعتصاب کردند. این    از خواست کارفرما مبنی
ایران را داشته و  معدن واقع در شهر ورزقان است و ورزقان بزرگترین معدن مس 

 .درصد ذخایره مس کشور است 40تا  30دربرگیرنده 
 

 نفر از کارگران آب معدنی داماش  ۶اخراج 

 واقع در شهرستان رودبار  
مهر ماه، یکی از کارگران کارخانه آب معدنی داماش گفت: در این    11روز یکشنبه  

  6کارگر مشغول به کارند که از ابتدای مهرماه جاری،    46کارخانه آب معدنی حدود  
کار اخراج شده  قرارداد  اتمام  از  این کارگران پس  از  کارگران نفر  از  اخراجی ها  اند. 

بوده  کارخانه  موقت  یکساله  اند  قرارداد  تا  شغلی شش  فعالیت  دوره  یک  از  بعد  که 
بانک  بیکار شده  به هلدینگ  این متعلق  از  داماش که پیش  اند. شرکت آب معدنی 

، به یک کارفرمای جدید واگذار شده است. این  99های پایانی سال  ملی بود، از ماه 
خری برای  تقاضا  که  سرما  فصل  آغاز  با  ساله  هر  افزاید:  می  ادامه  در  آب  کارگر  د 

می  کم  می معدنی  کار  نیروی  از  تعدادی  تعدیل  به  اقدام  کارفرما  این  شود  کند. 
ها صورت گرفته و این نگرانی را به وجود آورده  ها در راستای کاهش هزینه تعدیل

کارگران از  که همکاران باقیمانده نیز به سرنوشت مشابه مبتال شوند. هنوز هیچیک  

  .اند ت مزدی و سنواتی خود را دریافت نکرده بیکار شده تسویه حساب نشده و مطالبا
 

 بگیران تامین اجتماعیتجمع گسترده بازنشستگان و مستمری 
یکشنبه    تامین    11روز  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  از  شماری  ماه،  مهر 

آباد و قزوین  اجتماعی در شهرهای اهواز، رشت، تهران، مشهد، کرمانشاه، تبریز، خرم 
عدم   به  اعتراض  اجتماعی در  تامین  ساختمان  مقابل  در  مطالباتشان،  به  رسیدگی 

شهر خود، تجمعات اعتراضی برپا کردند. افزایش مستمری های دریافتی در موازات  
ماده   دقیق  اجرای  حقوق،  سازی  همسان  قانون  اجرای  فقر،  تامین   96خط  قانون 

محاسبه  اجتماعی، رفع مشکالت بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین  
و  اولیه  مطالبات  سازی،  متناسب  محاسبات  در  آور  زیان  و  سخت  مشاغل  سوابق 

 .فوری بازنشستگان است
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ساالری گواهی فوت صادر شده برای  رفیق یداهلل 

 خودسوزی یکی از کارکنان زن بخش خدمات بیمارستان 

 تامین اجتماعی قزوین 
ساله    ۵۵مهر ماه، کارکنان درمان تامین اجتماعی اعالم کردند که یک زن  6روز سه شنبه  

بازنشستگی  امور  پیگیر  که  قزوین  اجتماعی  تامین  بیمارستان  خدمات  بخش  همکاران  از 
کارکنان   قانون،  برابر  است.  زده  خودسوزی  به  دست  بود،  موعد  از  پیش  صورت  به  خود 

میلیون    ۵0پردازی و پرداخت حدود  سال بیمه   ۲۵ند با شرط  تواندرمان تامین اجتماعی می 
گویند سازمان تامین  تومان به سازمان تامین اجتماعی، بازنشسته شوند اما اینگونه که می 

 .کندسال کار آنها موافقت نمی 30اجتماعی به کل با بازنشستگی زودتر از 
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 !تشکلهای مستقل کارگری، حق کارگران است 

ماه حقوق معوقه کارگران شهرداری   ۴

 !کوت عبداهلل واریز نشده است 

مهر ماه، کارگران شهرداری کوت عبداهلل    7روز چهارشنبه  
اند و بخشی از معوقات  گفتند که از خرداد ماه حقوق نگرفته
واریز نشده است.    شانمزدی سال قبل نیز هنوز به حساب 

پولی و خرج زندگی  به ستوه  ما از بی   "کارگران می گویند:

می "ایم  آمده  کارگری  را  این  کرایه  .  ماه  چندین  که  گوید 
دانشگاه   یک  در  امسال  فرزندش  و  دارد  افتاده  عقب  خانه 
را   فرزندش  سفر  هزینه  حتی  اما  شده  پذیرفته  دولتی  برتر 

فرستم، چطور او را با جیب  ندارد. چگونه او را به دانشگاه ب
می کارگر  این  کنم؟!  اتوبوس  سوار  فرزندان خالی  گوید: 

کارگران باهوشند اما چه فایده که امکانات ندارند، چه فایده  
جایی   به  راه  و  نگرفته  حقوق  است  ماه  چند  پدرشان  که 

کارگر   یک  گزارش،  این  اساس  بر  کوت    46ندارد؟  ساله 
قبل سکت روزهای  در  نیز  از  عبداهلل  را  جان خود  و  کرده  ه 

می  همکارانش  است.  داده  منتظر  دست  درحالیکه  گویند 
اش حاال  دریافت حقوق معوق خود بود، جان سپرد. خانواده 

خرج کفن و دفن هم ندارند! با جیب خالی به رحمت خدا  
گویند از بس غصه کار و پرداخت نشدن  رفت. همکاران می 

نیاورد طاقت  دیگر  قلبش  خورد،  را  کارگر    300.  حقوق 
ماه  در  عبداهلل  کوت  هفتهشهرداری  و  هر  ها  به  اخیر  های 

اند. مقابل شورای  نهادی که فکرش را بکنید، مراجعه کرده 
استاندار   به  نامه  رفتند،  فرمانداری  به  کردند،  تجمع  شهر 
حقوق   پرداخت  و  کار  گشایش  از  خبری  هنوز  اما  نوشتند 

می  کارگران  این  از  یکی  تنیست.  نه  را  گوید:  حقوق  نها 
تامین  نداده  حساب  به  کامل  نیز  را  بیمه  حق  بلکه  اند، 

کنند. مثالً برای برج پنج بیمه ما نصفه  اجتماعی واریز نمی
نیمه رد شده است و همین خودش مصیبت بزرگی است به  

در ادامه    خصوص برای بازنشستگی و دریافت مستمری.

چهارشنبه  روز  معترض  کارگران  اعتراضات  این 

ر ماه،گفتند که: دیگر پول خرید نان خالی  مه  ۱۴

نه   استانداری،  مقابل  تجمع  نه  نداریم.  هم  را 

 . نداد  جواب  یک  هیچ  شهر،  شورای  با    مذاکره 

کارگران شهرداری کوت عبداهلل که در جستجوی حق خود  
همه  کرده به  مراجعه  نهادها  و ی  خالی  دست  حاال  اند، 

سئوالن عالی سه مایوس قصد دارند به تهران بیایند و از م
ماه  4: گویدقوه، طلب کمک کنند. یکی از این کارگران می

ایم و دیگر طاقتمان طاق شده، چطور  حقوق زندگی کرده بی
ماهمی بدون  را  نفری  چند  خانواده  یک  حقوق  توان  ها 

اجاره خانه داد. چرا کسی به داد ما  گرداند، چطور می  توان 
 ؟! رسدنمی

حد ترابری  تجمع اعتراضی کارگران وا

برداری نفت و گاز زاگرس  شرکت بهره 

 جنوبی و شرکت پتروشیمی مروارید
شنبه   ترابری    10روز  واحد  کارگران  از  تعدادی  ماه،  مهر 

بهره منطقه شرکت  در  جنوبی  زاگرس  گاز  و  نفت  برداری 
دالن و  آغار  پارسیان،  عدم  عملیاتی  به  اعتراض  در   ،

رسیدگی به مطالباتشان، در محدوده محل کار خود، دست  
طرح   دنبال  به  پیشتر  کارگران  این  زدند.  تجمع  به 

ی فرمایی کارگران بخش ترابری و خروج از سامانه خویش
ساپنا، در فرودین سال جاری دست به تجمعی دو روزه زده  

دوبار اتصال  بر  مبنی  مسئولین  قول  با  و  تمامی  هبودند  ی 
سامانه  این  به  اما    رانندگان  داند،  خاتمه  خود  اعتراض  به 

محقق   مطالبه  این  هنوز  ماه  شش  حدود  گذشت  با  حاال 
سامانه  از  آنها  خروج  نتیجه  در  است.  این  نشده  ساپنا،  ی 

ی تکمیلی و  کارگران از بسیاری از مزایای شغلی نظیر بیمه

 .دندبندی مشاغل نیز محروم شیا اعمال طرح رتبه 
واحد   کارگران  تجمع  با  همزمان  که   است  تاکید  به  الزم 

منطقه  رانندگان  شرکت  ترابری،  کنگان  و  نار  عملیاتی  ی 
به  بهره اعتراض  در  نیز  جنوبی  زاگرس  گاز  و  نفت  برداری 

طبقه طرح  اجرای  عدم  و  دستمزد  مشاغل  وضعیت  بندی 
شرکت   کارگران  نیز  دیگر  سوی  در  زدند.  تجمع  به  دست 

شرکت  پتروشیمی از  فاز  مروارید،  پیمانکاری    ۲های 
وعده  گرفتن  از  خود  وضعیت  به  اعتراض  در  ی عسلویه، 

ی این کارگران، دستمزد  غذایی خود امتناع کردند. به گفته 
پیمانکاری   کارگران  دیگر  با  مقایسه  در  آنان  مزایای  و 

پایین  به  منطقه  توجهی  شرکت  مدیران  اما  است  تر 

 .کنندی آنان نمیمطالبه 
ادامه این اعتراضات روز یکشنبه   مهر ماه، کارگران    11در 

برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  واحد ترابری شرکت بهره
خواسته  با  دوم  روز  وضعیت شغلی برای  ی مشخص شدن 

خود، مقابل ساختمان اداری مناطق عملیاتی پارسیان، آغار  
اتصال   بر  کنندگان  تجمع  کردند.  برگزار  تجمع  دالن  و 

خود به سامانه ساپنا که سامانه اطالعات پیمانکاران  مجدد  
طرح  لغو  و  است  نفت  صنعت  کل  در  انسانی  نیروی 

فرمایی که با اجرای آن قرارداد همه این کارگران را  خویش

 .کند، تاکید کردندبه حجمی تغییر می 
 

کارگران واحد    ۀدو روز حرکتخاتمه 

 ترابری نفت و گاز زاگرس جنوبی
تجمع   دنبال  منطقه  به  ترابری سه  واحد  کارگران  روزه  دو 

تامین،   شورای  دالن  و  آغار  پارسیان،  گاز  و  نفت  عملیاتی 
ای با حضور مسئوالن مهر ماه، جلسه   11ظهر روز یکشنبه  

بهره این  شرکت  در  برگزار کرد.  و گاز جنوبی  برداری نفت 
سه   ترابری  واحد  کارگران  همه  کارفرما  شد  مقرر  جلسه 

پا عملیاتی  ساپنا  منطقه  سامانه  به  را  دالن  و  آغار  رسیان، 
به   از مشکالت کارخانه مربوط  متصل کند. بخش دیگری 

بهره  شرکت  برای  اجبار  جنوبی  زاگرس  گاز  نفت  برداری 
حدود   برای  کارفرمایی  خویش  طرح  کارگر    400اجرای 

که   بود  ترابری  جابجایی    1۸تا    ۵واحد  مسئولیت  سال 
شرکت اصلی را روی حدود  نیروی کار را با عقد قرارداد با  

اند. کارفرما در این خصوص نیز مکلف  حلقه چاه داشته   ۲۵0
با   کارگران  نتیجه  در  شد.  فرمایی  خویش  طرح  حذف  به 

 .ها به اعتراض صنفی خود خاتمه دادنداعتماد به این وعده 
 

تجمع اعتراضی کشاورزان جان به لب  

 رسیده اصفهان برای احیای حقآبه

مهر ماه، کشاورزان اصفهانی در اعتراض به    9روز جمعه   
داشتند.  اعتراضی  تجمع  مطالباتشان  به  رسیدن  عدم 

می اصفهانی  معترض  حقابه  کشاورزان  احیای  برای  گویند: 
و بچه  اعتراض   مونهامون و حق معیشتمون حق زن    از 

نتیجه گرفتیم دست نمی امروز  پا نمی نشینیم.  از  و  کشیم 
برنامه گرفته    اینجور که مشخصه  نظر  در  ما  برای  روشنی 

 .نشده است
 

کارگران کارخانه پارس پامچال به عدم  

 شان اعتراض کردند پرداخت حقوق 
مهر ماه، کارگران کارخانه پارس پامچال،    6روز سه شنبه  

از   بیش  پرداخت  در  تأخیر  و    ۵از  دستمزد  حق    7ماه  ماه 
دست  داده   3۵کم  بیمه  خبر  کارگران  از  کارگران نفر    اند. 

پرداخت   عدم  به  اعتراض  در  بارها  پامچال،  پارس  کارخانه 
حقوق معوقه و بیمه، در مقابل نهادهای مختلف تجمع برپا  

های مساعد مسئوالن، هنوز هیچ اند، اما علیرغم وعده کرده 
بر   است.  نشده  انجام  آنها  مشکالت  رفع  جهت  در  اقدامی 
که   پامچال  پارس  کارخانه  کارفرمای  گزارش،  این  اساس 

ابقه طوالنی در تولید انواع رنگ دارد، مدعی است که به  س
و  کارگران  مطالبات  پرداخت  برای  مالی،  مشکالت  دلیل 

 .های تولید با معضالتی مواجه شده استسایر هزینه
 

تجمع اعتراضیِ سراسریِ بازنشستگان 

 وزارت بهداشت
شنبه   سه  باز  6روز  از  شماری  ماه،  وزارت  مهر  نشستگان 

های خوزستان، اصفهان، گیالن، گلستان بهداشت در استان 
و آذربایجان شرقی در محوطه دانشگاه علوم پزشکی مرکز  

استان گزارش،  این  این  اساس  بر  زدند.  تجمع  به  ها دست 
و  بهداشت  سازی    بازنشستگان  همسان  خواهان  درمان 

شان بات العاده و دیگر مطالها، پرداخت پاداش و فوق حقوق

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

یک   سرایداران بروجنو نیروهای خدماتی 

 تجمع اعتراضی برگزار کردند 
پنجشنبه    و   ۸روز  خدماتی  نیروهای  از  تعدادی  ماه،  مهر 

دستمزد    سرایداران میزان  به  اعتراض  در  بروجن  مدارس 
پرورش شهرکرد تجمع کردند.   و  آموزش  اداره  خود مقابل 

می  شعار  تجمع  این  در  معترض    "دادند:  سرایداران 
حتی اگر بمیریم    "، "خدمتگزار می میرد   ذلت نمی پذیرد  

پذیریم   ما    10خط فقر    "،   "ذلت نمی    3میلیون/ حقوق 

 " میلیون
 

ضی مربیان پیش دبستانی ایذه  تجمع اعترا

 مقابل استانداری خوزستان 
شنبه    پیش  10روز  مربیان  از  گروهی  ماه،  دبستانی  مهر 

، از کار اخراج  99ایذه که پس از چندین سال تدریس، سال  
های اخیر مقابل استانداری  شدند، برای چندمین بار طی ماه 

می  آنان  زدند.  تجمع  به  دست  اینخوزستان  بار گویند: 
حل  آمده  همیشه  برای  بار  یک  مشکل  این  تا  بمانیم  ایم 

 .شود. ما خواستار بازگشت به کار خویش هستیم
 

به عدم  کارگران آب و فاضالب روستایی 

 دریافت دستمزد اعتراض کردند
مهر ماه، گروهی از کارگران آب و فاضالب    10روز شنبه   

روستایی ایذه در مقابل شرکت آب و فاضالب این شهر در  
خود  ا مطالبات  دیگر  و  دستمزد  پرداخت  عدم  به  عتراض 

ماه  زدند. آنان طی  به تجمع  بار  دست  های گذشته چندین 
از   تنها قسمتی  بار  هر  اما  زدند،  و تحصن  تجمع  به  دست 
و دیگر معوقات آنان همچنان   آنان پرداخت شده  مطالبات 
فاحش   تبعیض  به  همچنین  آنان  است.  مانده  باقی 

آبدار  میان  معترض  دستمزدی  نیز  روستایی  و  شهری  ان 
 . هستند

 

تجمع رانندگان خودروهای گاز مایع در  

 شهریار و رباط کریم و تبریز 
از    10به گزارشی به تاریخ  شنبه    روز    10مهر ماه، بیش 

یا  مایع  گاز  نایاب   LPG است که  تهران  استان  در غرب 
رانندگانی و  است  استفاده می   شده  این سوخت  از  کنند که 

فرمانداری  مقابل  در  بار  چندمین  و  برای  کریم  رباط  های 
آبان   شهریار دست به تجمع زدند. پس از گرانی بنزین در 

روی   9۸ سوخت  این  از  استفاده  به  رانندگان  از  بسیاری 
اما  بربیایند،  سوخت  هزینه  پس  از  بتوانند  شاید  تا  آوردند 

ا کمبود  مشکل  با  سوی  حال  از  شدند.  مواجه  سوخت  ین 
های نفتی دیگر معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده 

ای اعالم کرده که مصرف این  ی تهران در مصاحبه منطقه
خودرو در    ۸0سوخت برای خودروها غیرمجاز است و تنها  

کل استان مجوز استفاده از گاز مایع را دارند و جز در این  
ای برای تامین این سوخت  موارد، شرکت ملی پخش وظیفه 

حال   به  تا  که  است  وضعیتی  در  این  شرکت    9ندارد. 
ی گاز مایع در استان تهران این محصول را به  کننده توزیع

مصرف  به  دولتی  می قیمت  مختلف  اما  کنندگان  فروختند، 
حاال غرب تهران با مشکل کمبود این سوخت مواجه است.  

کمبو مشکل  که  است  آن  از  حاکی  مایع  گزارشات  گاز  د 
از   جمعی  امروز  همین  و  نیست  تهران  استان  به  مختص 

پخش  مصرف ملی  شرکت  مقابل  سوخت  این  کنندگان 
 .های نفتی در تبریز نیز دست به تجمع زدندفراورده 

 

دومین روز اعتصاب و تجمع کارگران  

 معدن ذغال سنگ پابدانا در کرمان

یکشنبه   ذغال    11روز  معدن  کارگران  از  جمعی  ماه،  مهر 
پابدانا واقع در کرمان، در اعتراض به عدم رسیدگی  سنگ 
محل   ورودی  در  متوالی  روز  دومین  برای  مطالباتشان،  به 

تونل  در  که  کارگران  زدند.  تجمع  به  دست  خود،  های کار 
های  گویند: در کارگاه کنند، می خصوصی این معدن کار می

بیشتر حقوق می دولت کارگران بسیار  گیرند ی همین معدن، 
بهره بیشتری  مزدی  مزایای  از  در  و  این  هستند؛  مند 

حالیست که ساعات کار و تولیدشان به نسبت کمتر است.  
بهکارگران   تونل   نسبت  بخش واگذاری  و  مختلف  ها  های 

گویند: بعد از و می معترضند های خصوصی  پابدانا به شرکت
زد و مزایای مزدی کارگران شروع به کاستی ها مواگذاری 

می  به  گرفتن  توجهی  هیچ  خصوصی  کارفرمایان  کند؛ 
منافع   به  فقط  و  ندارند  کارگران  مزدی  و  شغلی  وضعیت 

سازی حقوق  اندیشند. این کارگران خواستار همسانخود می 

 .های مختلف یک کارگاه هستندو مزایا در بخش 
 

 تجمع اعتراضی کارگزاران 

 ت روستایی مخابرا 
مهر ماه، جمعی از کارگزاران مخابرات    10صبح روز شنبه   

در   امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مقابل  کشور  سراسر  روستایی 
اینکه  تهران تجمع کردند. معترضان می  به  با توجه  گویند: 

ماده   طبق  روستایی  مخابرات  الحاق    ۸3کارگزاران  قانون 
ت اداری، به  مجلس، بخشنامه وزارت کار و رای دیوان عدال

قرارداد   دارای  و  شده  متصل  ایران  مخابرات  شرکت  بدنه 
نوع   در  تبعیض  همه  این  چرا  هستند،  دائمی  و  رسمی 

صادقانه  پرداختی  خدمت  از  بعد  چرا  دارد؟  وجود  آنها  های 
را    ۲0باالی   کار  قانون  هنوز حقوق کف  سال در روستاها 

می می دریافت  کارگزاران  اصلی  کنند؟  خواسته  و گویند: 
برگزاری   از  هدف  و  روستایی  مخابرات  کارگزاران  مهم 

تجمع مقابل ستاد اجرایی فرمان امام، رفع تبعیض، عدالت  
همسان  و  کارکنان  مزدی  با  همتراز  مزایا  و  حقوق  سازی 

 .رسمی شهری است
 

  کارگران شرکت پیمانکاری کاریز اعتصاب 

   حقوقماه   ۴ به دنبال عدم دریافت  
شنبه   روز  پیمانکاری    10صبح  شرکت  کارگران  ماه،  مهر 

کارگاه   محل  در  رشت  به  منجیل  راه  آزاد  پروژه  در  کاریز 
  6خود تجمع کردند. کارگران معترض گفتند: بعد از گذشت 

کاریز،   پیمانکاری  شرکت  کارگران  جدید  سال  آغاز  از  ماه 
دریافت   را  خود  ماه  اردیبهشت  و  فروردین  حقوق  فقط 

ها که در محور  که در واکنش به این موضوع، آناند  کرده 
ای منجیل به رودبار مشغول کارند به نشانه اعتراض،  جاده 

را متوقف کردند. کارگران    4و    3کار در اجرای تونل شماره  
درحالی   داشتند:  اظهار  که    4معرض  طلبکاریم  حقوق  ماه 

یک   به  را  عمرانی  پروژه  این  ساخت  اجرای  راه  وزارت 
پیمان کرده  شرکت  واگذار  »عطاردیان«  بنام  بزرگ  کاری 

تاخیر   به  دلیل  شد  می  گفته  ما  به  مدت  این  طی  است. 
های  افتادن حقوق کارگران، پرداخت نشدن صورت وضعیت

مالی از سوی شرکت عطاردیان به عنوان کارفرمای اصلی  
اند شرکت عطاردیان همه  است اما امروز کارگران پی برده

کت کاریز را پرداخت کرده و های مالی شر صورت وضعیت 
در حال حاضر شمار  هیچ مطالبه  ندارد. کارگران گفتند:  ای 

از کارگران به دلیل دریافت نکردن به موقع حقوق  زیادی 
نمی سر  به  خوبی  معیشتی  وضعیت  در در  کسی  و  برند 

  .رودبار پاسخگو نیست تا به مشکالتمان رسیدگی کند
 

منابع  تجمع اعتراضی کارکنان اداره 

 طبیعی استان فارس 

شنبه    منابع    10روز  اداره  کارکنان  از  جمعی  ماه،  مهر 
نفر از همکاران    1600طبیعی استان فارس، به نمایندگی از  

به   رسیدگی  خواهان  و  کرده  برگزار  اعتراضی  تجمع  خود، 
سال پیش امتیاز    ۲0مطالبات خود شدند. این کارمندان که  

اکنون نسبت به  به آنها واگذار شده، همزمین منابع طبیعی  
درخواست مجدد شرکت عمران برای پرداخت مبلغی جهت  
معترض   کارمندان  دارند.  اعتراض  آنها،  مالکیت  اثبات 

بابت خرید زمین  می آنها  واریز شده توسط  مبلغ  گویند که 
منزل    ۲0در   باب  یک  خرید  نرخ  معادل  پیش،  سال 

این در حالی است ک اکنون نیز بابت ه هم مسکونی بوده و 
زمین  مالکیت  بپردازنداثبات  هنگفتی  مبالغ  باید  .   ها 
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 پیروز باد انقالب!   زنده باد کمونیسم! 

اعتراض به نبود آب شرب سالم و بهداشتی  

 در سنندج
 محیطیمهر ماه، شماری از فعاالن زیست  11روز یکشنبه   

سنندج در اعتراض به وضعیت غیربهداشتی آب مصرفی در  
سال  تابستان  در  کردند.  تجمع  شهر  این  وحدت  سد  کنار 
جاری، بسیاری از اهالی سنندج به دلیل نبود آب بهداشتی  

چشمه از  را  خود  آشامیدنی  آب  سالم،  طبیعی و  های 

 .کردندتامین می  "آبیدر"کوهستان 
 

نفر از کارگران  منطقه ویژه  3۰۰خواست 

 تبدیل وضعیت شغلی برایپتروشیمی 
ماه،    11روز یکشنبه    در    300مهر  نیروهای شاغل  از  نفر 

شرکت و  امام  بندر  در  پتروشیمی  ویژه  های  منطقه 
تبعیض   به  اعتراض  در  فارس،  خلیج  زیرمجموعه هلدینگ 
کارگران   از  یکی  زدند.  تجمع  به  دست  حقوقی  و  مزدی 

م کاری گفت:  نیروهای  وضعیت  تبدیل  بحث  اصلی،  طالبه 
و  موقت  قرارداد  مستمر،  ماهیت  با  مشاغلی  در  که  است 
عقد   خواستار  قانون  براساس  نیروها  این  دارند.  پیمانکاری 

ها هستند. در چنین مشاغلی نباید  قرارداد مستقیم با شرکت 
باشند. ماده   و ماده    3۸پیمانکاران حضور داشته  کار  قانون 

ون منطقه ویژه اقتصادی، هر دو بر ضرورت اجرای  قان  ۲7
مزد یکسان تاکید دارند. رفع تبعیض و    -قانون کار یکسان

  م الزادریافت حقوق برابر برای کار برابر در یک کارگاه، یک  

 .شود قانونی است که متاسفانه رعایت نمی
 

اعتصاب رانندگان و اپراتورهای جرثقیل 

 مجتمع پتروشیمی گچساران 
شنبه   و   10روز  نقلیه سبک  رانندگان  از  ماه، گروهی  مهر 

سنگین و اپراتورهای جرثقیل مجتمع پتروشیمی گچساران،  
دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان خودداری کردند. 
رانندگان معترض از جمله مطالبات خود را افزایش حقوق و  

 .دریافت به موقع دستمزدهایشان عنوان کردند
 

در    کارکنان هما  شرکت  بازنشستگان  و 

  تجمع کردند  مقابل وزارت راه و شهرسازی 
شنبه   روز  و    3صبح  کارکنان  از  گروهی  ماه،  شهریور 

در   اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  شرکت  بازنشستگان 
و   راه  وزارت  مقابل  خود،  معیشتی  وضعیت  به  اعتراض 
شهرسازی تجمع کردند. تجمع کنندگان گفتند: ما خواهان  

عادالنه هستیم. حقوق ما نه تنها ناچیز است بلکه  دستمزد  
می  پرداخت  هم  تاخیر  روز  با  اعتراض  این  تداوم  در  شود. 

شرکت    10شنبه   بازنشسته  و  شاغل  کارکنان  ماه،  مهر 
اعتراض به عدم رسیدگی به    هواپیمایی ملی ایران )هما( در 

تجمع   به  دست  دیگر  بار  راه  وزارت  مقابل  مشکالتشان 
همچنین  هواپیمایی   زدند.  شرکت  بازنشستگان  از  جمعی 

مهر ماه، در مقابل مجلس و سازمان    1۲)هما(  روز دوشنبه  

می   معترض  بازنشستگان  کردند.  تجمع  بودجه  و  برنامه 
های داده شده تاکنون حقوق شهریور  گویند: برخالف وعده

اند و خواهان پرداخت آن هستند.  ماه خود را دریافت نکرده 
معتر این  گفته  و به  بازنشستگی  صندوق  موسسه  ضان، 

حقوق وظیفه کارکنان هما مسائلی هستند که این شرکت 

 .هواپیمایی باید به آن توجه و رسیدگی کند
 

تجمع و اعتصاب کارگران شرکت هفت تپه  

 محوطه شرکت و مقابل دفتر مدیریت در
هرانا خبرگزاری  گزارش  شنبه  به  سه  روز  ماه،    6،  مهر 
محوطه شرکت و مقابل دفتر    کارگران شرکت هفت تپه در 

گزارش،   این  براساس  زدند.  تجمع  به  دست  مدیریت 
های  کارگران اعتصابی اعم مطالبات خود را پرداخت حقوق 

به   بازگشت  شرکت،  مدیریت  فوری  تکلیف  تعیین  معوقه، 
کارگران قرارداد  تمدید  اخراجی،  همکاران  و   کار    فصلی 

کارخانه   ترمیم  و  کشت  عملیات  انجام  آفات،  دفع  بخش 
)چهارشنبه   اعتصاب  روز  دومین  در  کردند.  مهر    7عنوان 

گل   با  معترض  کارگران  تپه،  هفت  نیشکر  ماه(کارگران 
فریادِ   کاروبا  اسالمی  شورای  درب  ضدِ  "گرفتن  شورای 

خوایم نمی  نمیخوایم،  و    "کارگر  شدن  برچیده  خواستار 
 ورای اسالمی کار شدند. انحالل ش

 

ابراز نارضایتی کارگران ابنیه فنی تراورس  

 از پرداخت قطره چکانی حقوق
مهر ماه، کارگران ابنیه فنی تراورس    6صبح روز سه شنبه  

گفتند: چندین سال است هر ماه بخشی از مطالباتمان را به  
های تیر و مرداد(، درصدی )نیمی از حقوق ماه   ۵0صورت  

تاخی با  می آنهم  دریافت  ماهه  الی دو  در عین  ر یک  کنیم. 
ما   برای  زیادی  پرداخت حقوق مشکالت  روند  این  با  حال 
رفتن   باال  گفتند:  معترض  کارگران  است.  شده  ایجاد 

های زندگی باتوجه به معوق ماندن دستمزدها شرایط  هزینه
هایمان به وجود آورده است و سختی را برای ما و خانواده 

ک واقعی  معنای  شده به  خسته  موجود  وضعیت  از  ایم. لمه 
کارگران با ابراز نارضایتی از شرایط بوجود آمده، افزودند: در  

های گذشته مکاتباتی با مسئوالن دولتی و دیگر مقامات  ماه 
مکاتبات   و  اعتراضات  ولی  شد  انجام  آهن  راه  ذیربط 

 .ای نداشته و به جایی نرسیده استنتیجه
 

خز مسکن  تعاونی  اعضای  سبز  تجمع  ر 

 گیالن در مقابل ساختمان دادگستری رشت 
از اعضای تعاونی    3صبح روز شنبه    شهریور ماه، شماری 

از خرید زمین    1۸گویند:  مسکن خزر سبز گیالن می  سال 
کیلومتری مرکز شهر    9در منطقه روستایی کیژده واقع در  

گذرد. شمار افرادی که از طریق این تعاونی اقدام  رشت می 
زمی خرید  کرده به  حدود  ن  تنها   4اند،  نه  است.  نفر  هزار 

بلکه   نساختند  آپارتمان  زمین   1۸برایمان  از  ی ها هکتار 
به   است.  شده  فروخته  کاربری  تغییر  با  تعاونی  مسکونی 

همین خاطر تعدادی از اعضای هیات مدیره سابق بازداشت 
پروندهشده  و  آن اند  دست  های  در  کیفری  دادگاه  در  ها 

هر کدام    ۸3از معترضان گفت: از سال    بررسی است. یکی
زمین   11تا    6بین   بابت  تومان  پول  میلیون  تعاونی  به  ها 

این زمین واریز کرده اعضا ایم.  نام  به  قانونی  ها به صورت 
شده است. یکی دیگر از معترضان گفت: بسیاری از کسانی  

زمین خریده آپارتمان  امید ساخت  به  تعاونی  این  از  اند  که 
چندا از  درآمد  پس  یا  هستند  مستاجر  برخی  ندارند.  نی 

آورده  روی  مسافرکشی  به  تعاونی بازنشستگی  اعضای  اند. 
سال  در  گیالن  سبز  خزر  تجمعات  مسکن  گذشته  های 

برگزار  قضایی  و  دولتی  نهادهای  برخی  مقابل  متعددی 

  .اندکرده 
 

ماه معوقات مزدی کارگران شهرداری   ۵

 پرداخت نشده است یاسوج

از کارگران یاسوج در استان    3روز شنبه   مهر ماه، تعدادی 
بویر و  که   کهکیلویه  است  وقتی  چند  االن  گفتند:  احمد 

هستیم   شهری  مسئوالن  طریق  از  حقوق  پرداخت  منتظر 
که هنوز انجام نشده است. کارگران معترض با بیان اینکه  

شنبه   روز  استانداری    13در  ساختمان  مقابل  ماه،  شهریور 
خود   مطالبات  سایر  درباره  کردیم،  پا  بر  اعتراضی  تجمع 

فقط یک م جاری  و  اه حقوق گرفتهگفتند: سال  ماه    ۵ایم 
از   مطالباتی  حال  عین  در  است.  نشده  پرداخت  هنوز  آن 

طلبکاریم.   99و    9۸سال   سنوات  و  عیدی  و  حقوق  بایت 
به   نزدیک  شان  تعداد  که  معترض  نفر    ۲30کارگران 

توانیم  ها انجام شود نمیرسد گفتند: تا روزی که واریزیمی
وعده   و  قول  وضعیبه  باشیم.  دلخوش  مان  ها  معیشتی  ت 

وعده به  بار شهردار  این  امیدواریم  و  نیست  ها عمل  خوب 

 .کنند
 

ماه ها حقوق کارگران شهرداری دهدشت  

 پرداخت نشده است 
شنبه   سه  در    6روز  دهدشت  شهرداری  کارگران  ماه،  مهر 

بویراحمد گفتندکه و  است    استان کهکیلویه  شهردار مدعی 
که : شهرداری از برخی نهادهای دولتی بابت عوارض طلب  
پرداخت مطالبات کارگران شهرداری دهدشت   و  دارد  انبوه 

بدهی  این  پرداخت  گرو  باشد.  در  می  شهرداری  به  ها 
مزدی،   معوقات  از  جدا  حاضر  حال  در  افزودند:  کارگران 

نیز   بیمه کارگران  زمینه پرداخت حق  در  اقدامی  شهرداری 
 .  نکرده است
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 ! کارگر زندانی آزاد باید گردد

حقوق و مطالبات کارگران مجموعه  ماه  ۵

 شهرداری ایرانشهر پرداخت نشده است

شنبه   شهرداری    3روز  کارگران  از  تعدادی  ماه،  مهر 
ایرانشهر واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان گفتند: 
شهرداری   مجموعه  در  دستمزد  منظم  پرداخت  عدم 
برای   زیادی  معیشتی  و  خانوادگی  مشکالت  ایرانشهر 

است.   آورده  وجود  به  مجموعه    700کارگران  کارگر 
م پرداخت منظم دستمزدها  عد  شهرداری ایرانشهر به علت 

روبه  مشکل  می با  کارگران همچنین  این  هستند.  گویند رو 
بیمه  حق  حقوق،  با  تامین  همسان  حساب  به  ما  های 

با   ایرانشهر  کارگران شهرداری  است.  نشده  واریز  اجتماعی 
ها به دلیل ترس از اخراج توان اعتراض  اشاره به اینکه آن

حا  هیچ  کارگران  ما  گفتند:  و ندارند،  نداریم  ای  می 

نمی جایی  به  ما  که  رسد.  اعتراضات  باری  آخرین 

ما   اعتراض  به  مسئولی  هیج  کردیم  اعتراض 

 . اهمیت نداد

 

پرداخت   حقوق    3عدم  از    ۴۶۰ماه  نفر 

 پرسنل شرکتی اداره کل راهداری لرستان 
ی مهر ماه، تعدادی از نیروهای شرکتی اداره   4روز یکشنبه  

ا نقل  و  حمل  و  راهدارای  حدود  کل  گفتند:  لرستان  ستان 
راهداری،    460 اداره کل  پرسنل شرکتی  از  تیر،   3نفر  ماهِ 

اند. با توجه به اینکه اکثر  مرداد و شهریور را حقوق نگرفته 
کنیم، هیچ  ما مستاجر هستیم و حداقل حقوق را دریافت می

ی ما را  عدم دریافت حقوق همه   ماه   3اندازی نداریم و  پس 
دا  قرار  مضیقه  دلیل  در  به  مهر  اول  همیشه  است.  ده 

دانیم  شود، ما نمی ها زیاد میبازگشایی مدارس خرج خانواده 
آماده   مدرسه  برای  را  فرزندانمان  چگونه  وضعیت  این  با 

اند  کنیم. سایر پرسنل این اداره حقوق خود را دریافت کرده 
آن به  مدارس  بازگشایی  برای  نیز  را  مبلغی  حتی  ها  و 

را  اند.  پرداخت کرده  کار  وزارت  ما همان حداقل حقوقِ  اما 
 .گیریم و هیچ کس پیگیر این موضوع نیستهم نمی

 

های نفتی از  اعتراض جوشکاران پروژه 

 شرایط قراردادهای روزمزدی خود
شنبه   سه  پروژه   6روز  در  که  جوشکارانی  ماه،  های  مهر 

می  کار  جنوب  تعیین  کنندنفتی  روزانه  ما  دستمزد  گفتند:   ،
باید  می شویم  کامل  بیمه  مشمول  اینکه  برای  اما  شود 

کنیم    ۲4حداقل   کار  ماه  هر  در  مرخصی  بدون  کامل  روز 

به   بزرگی  ظلم  ناقص  بیمه  است.  دشوار  بسیار  که 
  40شود، بعد از جوشکاران است. وقتی بیمه ما روزانه رد می

نمی نیز  سخت  کار  بازسال  بنابراین  توانیم  شویم.  نشسته 
روز کار در ماه، بیمه کامل رد    1۵انتظار داریم الاقل برای  

شود. در قراردادهای روزمزدی، بسیاری از حقوق و امکانات  
اولیه شغلی وجود ندارد. مذاکرات با کارفرمایان پیمانکار در  

پروژه از  بی بسیاری  برخی  ها  در  فقط  است،  مانده  نتیجه 
اند حقوق اولیه خود را به دست  وانسته ها جوشکاران تسایت

آورند از جمله اینکه برایشان بیمه روزانه رد نشود و مشمول  

 .حق بیمه کامل ماهانه شوند
 

اعتراض کارکنان شرکتی مخابرات  

 خوزستان به نوع قراداد کاریشان

دوشنبه   مخابرات    1۲روز  شرکتی  کارکنان  ماه،  مهر 
ماه   مهر  ابتدای  از  که  آن خوزستان  اجازه به  به  ها  ورود  ی 

سال است که    4اداره داده نشده است، اظهار داشتند: حدود  
می  ماهه  سه  قرادادهای  ما  با  کار  کارفرما  این  با  و  بندد 

  .خواهد زبانِ اعتراض ما را ببندد می
کارگر شرکتی هستیم که در    ۸0کارگران می گویند: حدود  

در   قانون  طبق  اینکه  و  قرادادهایمان  نوع  به  اعتراض 
شود،   تنظیم  باید  دائم  قراردادهای  مستمر  ماه    ۲کارهای 

خود   کار  به  قرارداد  بدون  و  نکردیم  امضا  را  کار  قرارداد 
 در کارهایی "قانون کار    7ماده   ۲ادامه دادیم. طبق تبصره  

آن در  که طبع  مدتی  که  در صورتی  دارد.  جنبه مستمر  ها 
تلقی می دائمی  قرارداد  کارگران    "شود  قرارداد ذکر نشود، 

حاضر   حال  در  بند  این  به  استناد  با  نیز  مخابرات  شرکتی 
جلسه  برگزاری  منتظر  و  کرده  تنظیم  هیئت  شکایتی  ی 

 تشخیص هستند.
 

پرسنل شاغل در پارس جنوبی  زار کار

عسلویه برای اعمال سختی کار برای  

 بازنشستگان
شنبه   سه  جنوبی    6روز  پارس  در  شاغل  پرسنل  ماه،  مهر 

تهیه   با  پاالیش،  و  نفت  گاز،  پتروشیمی،  از  اعم  عسلویه 
کارزاری خطاب به وزیر نفت، وزیر کار، سرپرست سازمان  

م اجتماعی  کمیسیون  رئیس  و  اجتماعی  جلس  تامین 
خواهان اعمال سختی کار برای بازنشستگان شدند. در متن  

رساند پرسنل  این کارزار آمده است: احتراماً به استحضار می
گاز،  پتروشیمی،  از  اعم  عسلویه،  جنوبی  پارس  در  شاغل 
منطقه   در  کار  سختی  تصویب  خواستار  پاالیش،  و  نفت 

شامل   مضر،  و  سمی  گازهای  وجود  علت  به  عسلویه 
س آالیندهگازهای  و می،  سمی  معلق  ذرات  وجود  و  ها 

مشعل  وجود  و  عسلویه  هوای  در  فراوان خطرناک  های 
و دیگر صنایع که نفس   پتروشیمی  و  به پاالیشگاه  مربوط 
و   سخت  را  اسالمی  ایران  از  منطقه  این  در  کشیدن 
باعث مشکالت   بلندمدت  در  آن  استمرار  و  خطرناک کرده 

و مشقت   رنج  و  عمر  کوتاهی  و  در  جسمی  برای شاغالن 
در   دیرزمان  از  کار  هستند. سختی  است،  شده  منطقه  این 
مناطق مختلف دنیا به علت شرایط سخت و دشوار، ازجمله  
وجود   و  زیاد  رطوبت  و  هوا  حد  از  بیش  گرمی  و  سردی 
و  هوا  در  خطرناک  و  سمی  معلق  ذرات  و  سمی  گازهای 

این  شده و در این منطقه نیز نیاز به  دیگر شرایط اعمال می
شود. لذا خواسته ما، امضاکنندگان این  امر مهم احساس می 

شاغالن   همه  برای  کار  سختی  اعمال  و  تصویب  کارزار، 
 منطقه عسلویه است.

 

کارگران پیمانکاری مجتمع ویژه  

پتروشیمی ماهشهر خواهان عقد قرارداد  

 مستقیم با کارفرما شدند 
ویژه    مهر ماه، کارگران پیمانکاری مجتمع  11روز یکشنبه  

های پیمانکاری و  پتروشیمی ماهشهر خواهان حذف شرکت 

 .عقد قرارداد مستقیم با کارفرما شدند

 

مطالبات   تنها پرداخت   از  حقوق  ماه  یک 

 کارگران شهرداری ایرانشهرتوسط کارفرما
ماه انتظار کارگران برای    ۵مهر ماه، بعد از    6روز سه شنبه  

دریافت حقوق، شهرداری ایرنشهر، معادل یک ماه حقوق را  
حدود   حساب  موجب    ۲۵0به  که  کرده  واریز  کارگر 

است   مدعی  شهردار  است.  شده  کارگران  سایر  نارضایتی 
پرداخت   توانایی  دلیل  همین  به  ندارد  کافی  مالی  منابع 

حقوق مجموعه    700برای    یکجای  در  شاغل  کارگر 
هرچه   پرداخت  خواستار  کارگران  این  ندارد.  را  شهرداری 
شهرداری   از  گفتند:  و  شدند  خود  مزدی  معوقات  زودتر 

مزدیمی مطالبات  سریعتر  هرچه  و خواهیم  کامل  را  مان 

 .برای همه کارگران پرداخت کند
 

ماهه مزدیِ   1۰عدم پرداخت مطالبات 

 اللی کارگران شهرداری  
یکشنبه   شهرداری    11روز  کارگران  از  تعدادی  ماه،  مهر 

  7ماه حقوق حدود    10اللی، گفتند: عالوه بر عدم پرداخت  
ی ما به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.  ماه حق بیمه 

کنیم اما  کارگران معترض گفتند: در شرایط سخت کار می
مدت  همکاران،  بیشتر  نیست.  دستمزد خبری  که  از  هاست 

هایشان را تامین کنند و  وانند نیازهای ضروری خانواده تنمی

انتظار داریم شهرداری هر ماه حداقل بخشی   ما 

بپردازد را  مطالباتمان  .  از 
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 ! دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن

جان      کولبران  از  نیوز  کولبر  گزارش 

 ماه نخست سالِ جاری  ۶باخته و زخمی در 

جمعه   روز  گزارش  اساس  آمار    ۲بر  به  استناد  با  ماه،  مهر 
،  1400     سال  نخست  ەما   6ثبت شده در کولبر نیوز، در  

کولبر و کاسبکار در مناطق مرزی و مسیرهای   13۲جمعاً  
جاده  استان بین  و  ای  کردستان  غربی،  آذربایجان  های 

هم  عواملی  اثر  بر  مستقیم  کرمانشاه  تیراندازی  چون 
ظامی رژیم، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین،  نیروهای ن

از دست   را  و سایر موارد جان خود  ارتفاع  و  از کوه  سقوط 
این تعداد جمعاً  زخمی شده یا  داده و   از  کولبر جان    31اند. 

 .اندکولبر زخمی شده   101باخته و 
 

جان باختن یکی از کارگران کارخانه  

 سیمان نائین حین کار در استان اصفهان 
شنب استان    3ه  روز  پزشکی  فوریتهای  ماه، سخنگوی  مهر 

اصفهان گفت: روز پنجشنبه یکم مهر ماه، یکی از کارگران  
در   واقع  نائین  سفید  سیمان  تولیدکننده  کارخانه  در  شاغل 

محور نایین به بنوید در حین کار در اثر سقوط    ۲۵کیلومتر  
از ارتفاع تاسیسات کارخانه در دم جان خود را از دست داده  

  .تاس
 

 افزایش حوادث کار یا کاهش آنها
  99مهر ماهِ ایلنا آمده است؛ سال    ۵به گزارش روز دوشنبه  

آن،   از  پیش  سال  به  نسبت  کار  حوادث  تعداد  کاهش  با 
تعاون روندِ وزارت  شدن  کاهشی  از  اجتماعی  رفاه  و  کار   ،

شده«  طی  »روند  به  انداختن  نگاه  با  اما  داد  خبر  حوادث 
بر این  که  تعداد    میبینیم  و  است  اُفتاده  صعودی  شیب 

کارگرانی که برای آنها حادثه پیش آمده با سرعت در حال  
تامین   »سازمان  آماری  سالنامه  برابر  است.  افزایش 

مورد در    90۲۵اجتماعی« تعداد حوادث منجر به غیرفوت از 
کاهش یافته است اما    99مورد در سال    ۸۵44به     9۸سال  

مورد    ۲1۵6۲د حادثه دیدگان از  ی زمانی تعدادر همین بازه 
مورد رسیده    44491برابر شده و به    ۲بیش از    9۸در سال  

کار   حوادث  کلی  رقم  اینکه  وجود  با  دیگر  بیان  به  است؛ 
از   تعداد حادثه دیدگان بیش  اما  یافته  درصد،    100کاهش 

نکته   است.  یافته  افزایش  سال،  یک  عرض  در  تنها 
های  حادثه در کارگاه   1۸7۸6تنها    94اینجاست که تا سال  

مشمول بازرسی کار گزارش شده که در نتیجه این رقم، در  
برابر شده است. آمار حوادث رخ داده در    ۲.3سال،    ۵مدت  
میکارگاه  نشان  دولت،  بازرسی  قوانین  مشمول  دهد  های 

اند. این امر قاعدتا  که مردان بیشتر از زنان دچار حادثه شده 
با در  جنسیتی  توازن  نبود  در  به  صنعت  بخش  کار  زار 

مربوط  کارگاه  مقیاس  بزرگ  و  متوسط  کوچک،  های 
از  می مرد  دیده  حادثه  کارگران  تعداد  اساس،  این  بر  شود. 

سال    1۸۲49 در  سال    4۲۸9۸به    94مورد  در    99مورد 
نتیجه   در  است.  سال    96رسیده  در  کار  حوادث  درصد 

  .گذشته مربوط به مردان است
 

کارگر یک    1۰مصدوم و زخمی شدن 

بوس  کارخانه کاشی در اثر برخورد مینی

 حامل کارگران با یک سواری
جمعه   روز  دستگاه    ۲عصر  یک  برخورد  اثر  بر  ماه،  مهر 

یک  مینی با  کاشی  تولید  واحد  یک  کارگران  حامل  بوس 
در   اردکان  مرکزی  بنزین  پمپ  جایگاه  مقابل  در  سواری 

یزد،   مصد  10استان  به  کارگر  درمان  برای  و  گشته  وم 
 . بیمارستان ضیائی اردکان منتقل شدند

 

ی  شهرها درمعلمان  ی تجمع اعتراض

 ران یا مختلف

  ه شا نسنندج  و کرما  وان،یمهر ماه، در سقز، مر  3شنبه    روز
برگزار    یتجمعات اعتراض  ران،یا  گرید  یزمان با شهرهاهم 

مهم  مطالب  نیترشد.  و  در    ه خواست    تجمعات این  مطرح 
بود: را  چنین  امکانات    گان،یآموزش  کامل  کردن  فراهم 

معدانش   یبرا  گانیرا  یآموزش و  معلمان  و    شت یآموزان 
 یسازو همسان انیفرهنگ یبندکامل رتبه  یمناسب و اجرا

  ن یاات منتشر شده حقوق بازنشستگان بود. بر اساس گزارش
ن هجوم  مورد  گرفت   یانتظام  گانی  یروهایتجمعات    قرار 

 .که وحشیانه به ضرب و شتم معلمان پرداختند
 

بندر امام   ی میکارگران پتروش  تجمع

 ماهشهردر اعتراض به بدتر شدن 

   یکار طیشرا 

بندر امام   یمیماه، کارگران پتروش  وریشهر  16شنبه  سه   روز
  ی شتیو مع  یکار  طیماهشهر در اعتراض به بدتر شدن شرا

گزارش، با    ن یبر پا داشتند. بر اساس ا  یخود تجمع اعتراض
بندر    یرصنعتیغ  اتیبه شرکت عمل  یدیواحد تول  نیانتقال ا

 تیقراردادها بدتر شده و وضع  طی، شرا99ماهشهر از سال  
 کارگران رو به وخامت گذاشته است. 

 

زحمتکش فروش   میگل کی ضرب و شتم

 سرکوب یروهایتوسط ن

  ی رو یو ن  یعیمنابع طب  یروهایمهر ماه، ن  7چهارشنبه    روز
گ  میگل  ک ی  یانتظام در  قرار    سوم،یفروش  هجوم  مورد  را 
: به  این وحشیگری گفتاز شهروندان معترض    یکی.  دادند  

شده و بار در انبار    ل یتعطخیلی ها  یعلت کرونا کار و زندگ
ا  دهیخواب خورده.  برگشت  ها  چک  صنا  میگل  نی و    ع یها 
شد  یدست باز  با  دار  نماست.  فروش  قصد   یول  میبازار 

زنند و   یو ما را م  ختندیر  یعیو منابع طب  یانتظام  یروهاین
 کنند.  یبساط ما را جمع م

 

جان باختن یک کارگر ساختمانی حین کار  

 در اثر ریزش آوار در اصفهان 
جمعه   محل    9روز  آوار  ریزش  حادثه  در  ماه،  مهر 

در   که  ساخت  حال  در  ساختمان  یک  شده  گودبرادری 
کارگر   یک  داد،  رخ  اصفهان  شهر  مالصدرای  خیابان 

روی  36 بر  شده  ریخته  آوار  ریزش  اثر  بر  کار  حین  ساله 
شود و بر اثر جراحات شدید در حین  سرش دچار حادثه می 

 .را از دست داد انتقال به بیمارستان جان خود
 
 

  الم یا یکارگران شهردار ی تجمع اعتراض

 ی در مقابل ساختمان شهردار

اساس گزارشات منتشر شده روز پنجشنبه  بر    ور یشهر  1۸، 
تمان  در مقابل ساخ  المیا  یاز کارگران شهردار  ی ماه، شمار

  ی تجمع اعتراضمبادرت به بر پائی یک  شهر   نیا  یشهردار
در    یکیکردند.   معترض  کارگران  : گفتتجمع  این  از 

شهردار خدمات  است    ۵  المیا  یکارگران  بدون   کهماه 
اعتراض    برندی مسر    بهحقوق   در  وعد  به و    ی هاەتکرار 

  به خود دست    قۀپرداخت حقوق معو  ی برا  نیمسئول  ن یدروغ
زد ااندەاعتراض  اساس  بر  کارگران    ن ی.  اعتراض  گزارش، 

ط  نیدوم  المیا  یشهردار آنها  اعتراض  ماه    یتجمع  دو 
ماه،    وریشهر  ۲0شنبه    روز در ادامه این حرکت    بود.  تهگذش

شهردار بدون   المیا  یکارگران  و  مکرر  مراجعات  از  که 
نهادها  جهینت به  معوقه   افتی در  ی برا  ربطیذ  یخود    حقوق 

دیگرشان   بار  اند  آمده  خشم  ساختمان    به  مقابل  در 
به    یشهردار اعتراضمبادرت  چند  یتجمع  سال   نیکردند. 

  ی پرداخت م  ریبا تاخاین کارگران    یاست که مطالبات مزد
     شود.
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 ! جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

نفت و   یهااز کارگران پروژه یشمار  تجمع

 گاز مقابل ساختمان مجلس 

شمار  وریشهر  17چهارشنبه    روز  کارگران    یماه،  از 
نفت و گاز با تجمع در مقابل ساختمان مجلس    یهاپروژه

حقوق،    ش یبه مطالبات خود از جمله افزا  یدگیخواستار رس
  ط یمح  تیبهبود وضع  ،ینوبت کار  رییتغ  مانکاران،یحذف پ

خوابگاه  پروژهکار،  کارگران  شدند.  کارگران  رفاه  و    ی اها 
ن با  ینفت  برخ  ۸1ز  اعتصاب  دست    هاتیموفق   ی روز  به  را 
تعدادآورده  شرکت   یاند.  موج    یمانکار یپ  یهااز  مقابل  در 

نشسته  عقب  مهم اعتصاب  و  کارگران    نیتراند  مطالبات 
دستمزد    ش یدر ماه، افزا  ی لیروز تعط 10روز کار و   ۲0  یعنی

تغ پذ  یکار  یقراردادها  رییو  اکثر  اند، رفتهیرا  هنوز    تیاما 
پذ  یمانکاریپ  یهارکتش خوددار  نیا  رشیاز    ی مطالبات 
شکل کنندیم به  نفت  کارگران  اعتراضات  و  اعتصاب   .

پ اما  چند  ریگینامتمرکز  تاکنون  و  دارد  مجمع    نیادامه 
  ن یا  نیاند. همچنگوناگون برگزار کرده  یدر شهرها  یعموم

و    یشغل  تیامن  فقدان  در اعتراض به  ییکارگران پالکاردها
 . داشتند  ستدر د نییحقوق پا

 

  دنیکارگران و بازنشستگان خواستار شن

 از طرف مسئوالن  هستند شانیصدا

شنبه    به روز  برخ   3گزارش  ماه،  و    یمهر  کارگران  از 
ب با  مع  انیبازنشستگان  مزد  یشتیمشکالت  خود    یو 

شدند که    یتوسط  مسئوالن  شانیشدن صدا  دهیخواستار شن
بحران  تیوضع چندان  معتقدند   نندیبینم  یرا  و 

 حقوق بازنشستگان و دستمزد کارگران تورم   یسازهمسان
  که یداشته باشد. در حال  یقابل توجه  ش یافزا  د یزاست و نبا

چن  یکی را  خود  وضع  کارگران    "کند.  یم  حیتشر  نیاز 
حداقل  اجاره   یریبگکارگر  منزل  در  که    ی زندگ  یاهستم 

و سر ماه بخش    امو درشت گرفته   زیوام ر  نی. چندکنمیم
  رودی ها ماجاره منزل و پرداخت وام   یِ از دستمزدم پا یادیز

. ماندینم  یباق  یزی معاش چ  ارامر  یبرا  یزیو جز مبلغ ناچ

را پرداخت کنم،    میقسط ها  یسر ماه همه   توانمیچون نم
سال    1۵،  14. با  دیآی بانک اخطار م  ک یهر ماه از    نیبنابرا

ات  ونیلیم4کار، حدود    یسابقه  با  و  دارم    ن یومان دستمزد 
  ن ی. ا"کرد!    یزندگ  شودی چگونه م  میدانینم  گرید  تیوضع

روز اول   رم،یگیکه سر ماه م  یحقوق  اب  ":دیگو  یکارگر م
ها م  میقسط  پرداخت  خر  کنم،ی را  مختصر  دوم   یدیروز 

آب    شیروز سوم اجاره خانه و ف  دهم،ی خانه انجام م  یبرا
م را  گاز  و  برق  د  پردازمی و  چهارم  روز    م یبرا  ی پول  گریو 

م  گرید  یکی.  "ماندینم  یباق کارگران    ":  دیگو  یاز 
مبتال   و  هستم  خانه   بهبازنشسته  در   یااجاره   یسرطان، 

توانسته  کنمی م  یزندگ قسط  با  تا    دیپرا  کی ام  و  بخرم 
و هم    دهم یرا م  نی کنم. هر ماه هم قسط ماش  یمسافرکش

ا به  هم  درمان  و  دوا  و  دکتر  پول  خب  و  خانه    ن یاجاره 
  ".  "میداری سرخ نگه م  یلی. صورت خود را با سدیاضافه کن

ب و    یانه یزم  یماریمن  درمان    هردارم  و  دوا  پول  ماه 
اجاره دهمیم بب  نینش.  خودتان  هستم.  با    دینیهم 

که من دارم چگونه    یتیوضع  ن یتومان و با ا  ونیلیم4یماه

با    ": دیگو  یم  یکارگر.  "کرد؟!    یزندگ  شودیم

م   ی حقوق نه مسافرت  میریگی که  نه    م،یبرو  یاگر 

باش  م،یبخر  یلباس مستاجر  دانشجو    م،ینه  نه 

باش کن  و  میداشته  مرغ  و  گوشت  هوس    م ینه 

ب   م یبتوان  دیشا دوام  ماه  آخر  م  . "میاوریتا    ی او 

همان    امانه ی حقوق ماه  یدارم همه   ادیچون قسط ز  "دیگو
م تمام  اول  روز  چشودی چند  همه  است،    یقسط  زمانی. 

.  "   …و   یقسط  ک یالست  ،یقسط  لیموبا  ،یقسط  نیماش
ساعت    میرو می   6  ساعت   صبح  " و  کار  شب   7سر 

م  یحت  م،یگردیبرم کار  ماه کم  میکنی جمعه هم  آخر    ی تا 
بگ  ونیلیم4از    شتریب بتوان  میریتومان  و   میو  خانه  اجاره 

. همان اولِ ماه دو تومان بابت اجاره  میرا بده  مانیقسط ها
م هز  ".  "میدهی خانه  کفاف  بازنشستگان    ی هانه یحقوق 

نمآن   یزندگ را  فکر   دهد،ی ها  آن   یچرا  حال  ها به 
ب  د؟یکنینم و حساب  یمه ینه  و    میدار  یدرست  خورد  نه  و 

 . "میدرمان ندار ینه یاما هز می . هزار درد داریخوراک درست
 

جان باختن یک کارگر حین کار در اثر  

 سقوط در خیابان ولیعصر نیشابور
مهر ماه، یک کارگر ساختمانی که    10بعد از ظهر روز شنبه  

پیکور ساختمان    با  دیوار  از  بخشی  تخریب  حال  در  برقی 
مسکونی قدیمی چند طبقه در خیابان ولیعصر نیشابور بود، 

 در اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد. 
 

 لیدر برزمردمی اعتراضات گسترده 
ماه،    11  کشنبهی  روز  خمردم  مهر  به  در    هاابان یمعترض 

برز  یشهرها است  لیبزرگ  و خواستار    ر یژائ  ضاح یبازگشتند 
رئ ا  سیبولسونارو،  دل  نیجمهور  به  شدن   لیکشور  بدتر 

ا  یاقتصاد  طیشرا شدند.   نیدر  زده  کرونا  کشور 
گرا  راست  یتظاهرکنندگان عالوه بر اعتراض به  بولسونارو 

  مت یکرونا، به تورم و ق  یریهمه گ  نهیزماو در    تیریو مد

ن  یباال ر  زیسوخت  در  کردند.   ن یا  رو،یودوژانیاعتراض 
حما با  را  نفر  صدها  و   یکارگر  یهاهی اتحاد  تیتظاهرات 

آورد.  احزاب چپ  گرد  بزرگ  کی گرا  گاز  کپسول  با    یگروه 
رو  که  داشتند  همراه  به  گران    یخود  بود:  شده  نوشته  آن 

تقص  ا  ریاست؟  است.  عل  ن یبولسونارو    س ی رئ  هی اعتراضات 
فعل ب  ،یجمهور  در  برز  ۲00از    شیکه  صورت    لیشهر 

م چپ  احزاب  اتحاد  انهیگرفت،  و    یکارگر  یها  ه یرو،  
را گرد هم آورد و نشان دهنده تالش    یاجتماع  یجنبش ها

 نشان دادن وحدت بود.  یمخالفان برا
 

جان باختن یک کارگر نصاب آسانسور حین  

 انجام کار در خرم آباد 
الهِ نصاب آسانسور،  س۲7مهر ماه، یک کارگر    ۵روز دوشنبه  

  ۵هنگام نصب کابین آسانسوری در یک مجتمع مسکونی  
طبقه در محله خیرآباد شهر خرم آباد، در اثر سقوط ناگهانی  

  .کابین آسانسور روی سرش، جان خود را از دست داد

 

  روزانه  گرم  غذای وعده یک با معیشت سبد

  حداقل تومان، هزار  هفتصد و میلیون 10

 تومان! میلیون 3 زیر  کارگران، دستمزد

  کار  عالی شورای اعضای از یکی خدایی،  علی اعتراف به بنا
  حداقل   تعیین  سر  بر  آن  با  هرساله  ست  مدعی  دولت  که

حاضر،  "  کند  می  مذاکره  کارگران  دستمزد حال  در 
هزار حداقل  هفتصد  و  میلیون  ده  از  بیش  به  زندگی  های 

است رسیده  کرده    ."تومان  اضافه  کمیته  وی  که  سبدی 
عالی   کانون  وعده دستمزد  براساس  غذایی شوراها  های 

زندگی  دهد که هزینهواقعی محاسبه کرده، نشان می  های 
با مبنا قرار دادن یک وعده غذای گرم روزانه برای خانوار  
متوسط به بیش از ده میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده  
به   و  را کنار بگذاریم  واقعی  تقریباً  این سبدِ  اگر  ولی  است 

کم معیارهای  برای  یته همان  کار  شورایعالی  دستمزد  ی 
کنیم،  محاسبه  رجوع  معیشت  سبد  معیشت ی  سبد  نرخ 

اعالم    ".هزار تومان رسیده است  900میلیون و    ۸امروز به  
میزان   به  معیشت  سبد  هزار    10حداقل  هفتصد  و  میلیون 

حداقل   که  ست  حالی  در  گرم  غذای  وعده  یک  با  تومان 
تومان می باشد.  این  هزار   6۵۵میلیون و  ۲حقوق کارگران 

این   به  توجه  با  که  ساخته  اضافه  کار  عالی  شورای  مقام 
دولت   فاحش،  و    "مجبور"اختالف  ای"است  جز    "چاره 

تا   ندارد     کند. ب  "شاغالن  معیشت  حال  به   فکری"این 
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زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد،  "

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

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

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

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

به دام مرگ به طور حتم  قرار می دهد که آنها  ی  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، 

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

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

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 

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

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

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 

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

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

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

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

 " است 

 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")فردریک انگلس 
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