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 سرسخن: 

 افزایش قیمتها، بالی جان کارگران! 
به بازار   این روزها هیچ کارگری نیست که وقتی برای خرید

قیمتها مجبور نشود بخش  می رود به دلیل افزایش روزمره  
بیشتری از دستمزد خود را جهت تهیه مایحتاج اولیه زندگی  
  ا  بپردازد و یا از خرید یک سری کاالهای مورد نیازش اجبار 

تظاهرات  در  کارگران  چشم پوشی کند. بی دلیل نیست که  

زنند:    فریاد   خود  یاعتراض بالی    "می  گرانی،  تورم و 

 . "جان ملت
داری حاکم   نظم سرمایه  ذاتی  قیمتها  باشدافزایش  و    می 

که   است  روشهائی  از  آن  یکی  دسترنج  با  داران  سرمایه 
کارگران را هر چه بیشتر به یغما می برند. با روی کار آمدن  

که گام    _ ،وی  "جراحی اقتصادی"رئیسی جنایتکار و برنامه  
نهادهای   اقتصادی  های  برنامه  پیشبرد  جهت  در  دیگری 

رشد    _ ریالیستی نظیر صندوق بین المللی پول می باشدامپ
را   کارگران  زندگی  و  گرفته  بیشتری  چه  قیمتها شتاب هر 

از    ؛شدیدا تحت فشار گذاشته است تا جائی که یک سری 
سفره   از  اساسا  کارگری  های  خانواده  نیاز  مورد  کاالهای 

. کار به آنجا کشیده که خود مقامات  اندکارگران ناپدید گشته  
گوشت و مرغ  هوری اسالمی اعتراف می کنند که بهای  جم

سبد غذائی بسیاری از  " و برنج آنچنان افزایش یافته که از  
برای    حذف شده  "ایرانیان کوتاهی    نمونهاست.  فاصله  در 

هزار تومان    150هزار تومان به    30کیلوئی    از  قیمت برنج
  حتی نان و پنیر یعنی ساده ترین  و  برابر شده 5رسیده یعنی  

  " الکچری"غذای مرسوم در بین ستمدیدگان نیز به عذائی 
وخیم چنین اوضاعی،  واضح است که اثرات    است.  بدل گشته

می گیرد.    را در برکارگران  در درجه اول زندگی بسیاری از  
براستی در شرایطی که قیمت نان یعنی مهمترین غذای هر 
از کارگران حتی   خانواده کارگری چند برابر شده و بخشی 
قادر به سیر کردن خود و خانواده شان با صرف خرید نان 

باید هم غذا پنیر  و  نان  نیستند  خوانده    "الکچری" ئی  هم 
 شود.

واقعیات   این  در  ،برغم  رئیسی  ماه  اردیبهشتنوزدهم  اما 
را عملی نمود و   "حذف ارز ترجیحی "سیاست خود مبنی بر 

   2حه صف     به این ترتیب به تورم موجود شتاب هر چه 

ممانعت نیروهای امنیتی از تجمع کارگران  

 و کارکنان رسمی نفت

شهریور ماه، جمعی از کارکنان رسمی صنعت    1۲روز شنبه  
نفت شاغل در برخی مراکز عملیاتی در نقاط مختلف کشور،  
قصد  و  آمده  تهران  به  شده  اعالم  پیش  از  فراخوان  طبق 
را  نفت  وزارت  ساختمان  مقابل  اعتراضی  تجمع  برگزاری 

رو شدند. داشتند که با برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی روبه 
انتظ از  نیروی  تعدادزیادی  خود  سرکوبگری  ادامه  در  امی 

کنندگان را بازداشت نمود. بر اساس گزارشات منتشر  تجمع 
های نفت و گاز ایران شده، اعتراض کارگران رسمی در پروژه 

ده  پروژه به  و  پاالیشگاهی  واحد  ساخت  ها  دست  در  های 
افزایش   خواستار  نفت  پیمانی  کارگران  است.  یافته  تسری 

روزهای کاری و افزایش روزهای استراحت، حقوق، کاهش  
اقامتگاه  در  امکانات  هم بهبود  و  کارگران  چنین حذف  های 

 .پیمانکاران تأمین نیروی انسانی و مقاطعه کاران هستند
 

 تجمع اهالی روستای اندریان ورزقان 

شهریور ماه، اهالی روستای اندریان از توابع    11روز جمعه   
و   غیراصولی  فعالیت  به  اعتراض  در  ورزقان،  شهرستان 
تخریبی مالکان معدن طالی اندریان، تجمع اعتراضی برپا  

معدن    "کردند. اهالی معترض در این تجمع با سر دادن شعار  
باغالنا   باید بسته شود( خواهان بسته شدن  " گَرَک  )معدن 

 .شدنداین معدن  

 

 تجمع اعتراضی کارگران  

 کارخانه تولیدی پارسیس

شنبه    تولیدی    1۲روز  کارخانه  کارگران  ماه،  شهریور 
رباط   منطقه  شهرداری  اقدام  به  پارسیس  خواب  سرویس 
کریم در تخریب این کارخانه اعتراض و دست به تجمع زدند. 

نوشته پارچه  حمل  با  معترض  به  کارگران  خطاب  هایی 
ط کریم، با اشاره به عنوان سال حمایت از تولید فرماندار ربا
زایی، این اقدام شهرداری را خالف، و ضد تولید و و اشتغال 

نیروی کار و وسعت    ۴0اشتغال خواندند. این کارخانه با وجود  
عدم    حدود چهار هزار متری، به دلیل آنچه شهرداری تخلف، 

است،    میلیون تومان عوارض تابلو، عنوان کرده  ۷00پرداخت  
 .توسط شهرداری رباط کریم تخریب شده است

 د در باره زندگی رفیق شهی         

 انوشه فضیلت کالم

  1333در سال    رفیق انوشه فضیلت کالم  خلق، فدایی چریک
جدا ازگرایشات    در یک خانواده سیاسی چشم به جهان گشود.

پدرش کالم(  سیاسی  فضیلت  عباس  یاد  فضای    )زنده  که 
خانه را سیاسی می کرد؛ برادرش مهدی و خواهرش شیرین 
نیز کمونیستهائی با باورهای رادیکال سیاسی بودند و همین  

و  برای تغییر جهان  امر انوشه جوان را به مطالعه مارکسیسم  
مخالفت با نظم ظالمانه حاکم ترغیب می کرد. خواهرش از  

که رستاخیز سیاهکل شکل گرفت در ارتباط    ۴9همان سال  
و برادرش نیز در اواخر سال  قرار گرفت  با رزمندگان سیاهکل  

فضای    50 چنین  در  انوشه  رفیق  پیوست.  سازمان  این  به 
رشد کرد و از همان آغاز اعالم موحودیت جنبش    ایسیاسی 

انوشه با     مسلحانه به این جنبش گرایش پیدا نمود. رفیق 
  ، که برای فعالیت انقالبی از خود نشان میداد اشتیاق عمیقی

فضیلت   مهدی  رفیق  برادرش  که  دوستانی  اتفاق  به  دائما  
کالم به وی معرفی کرده بود برای پرورش خود و آمادگی  

،  50در سال    بدنی به کوه میرفت. همین اشتیاق باعث شد تا 
هنگامیکه کالس دهم دبیرستان را میگذراند جهت ارتباط با  

طریق    چریکهای از  و  کرده  رها  را  تحصیل  خلق  فدائی 
تالش   داشت  که  ارتباط    کردروابطی  فدائی  چریکهای  با 

در حالی که نتوانسته    برقرار کند. رفیق انوشه در همین ایام 
کند  پیدا  تماس  با چریکها  خانواده    بود  نمودن  مطلع  بدون 

کار نقشه کشی   به  ابتدا در یک شرکت ساختمانی  خویش 
ر یک کارخانه مشغول کار شد تا هم بیشتر و سپس دپرداخت  

اطالعات   هم  و  کند  پیدا  آشنایی  کارگران  رنج  و  درد  با 
سازمان را از محیط کار و زندگی زحمتکشان فزونی بخشیده  
اهداف  تشریح  جهت  در  کارگران  با  آمیزی  در  ضمن   و 

 3صفحه       آنطور    نوشه، فیق اسازمان برای آنها تالش کند. ر
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 اسالمی! مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری 

 1صفحه از                         ... قیمتهاافزایش 

شرایطی بود که خود ایادی جمهوری    ر بیشتری بخشید. این د
که   بودند  داده  هشدار  هم  ترجیحی"اسالمی  ارز    " حذف 

 باعث رشد هر چه بیشتر تورم خواهد شد.
آوریم یاد  از    به  اش  وقاحت همیشگی  با  رئیسی  وقتی  که 

ارز  "خود صحبت می کرد و لغو    "جراحی اقتصادی "برنامه  
تاکید    "ترجیحی داد،  می  توضیح  را 

با   که  اقدام  داشت  کاال  تنها  این  چند 
و   شوند  نمی  گران  کاالها  بیشتر  بقیه 

شوند گران  او  .  نباید  که  است  درست 
که   داند  نمی  که  است  سواد  بی  آنقدر 
سرمایه   بازار  بر  حاکم  اقتصادی  قوانین 
داری با دستورات وی از عملکرد خود باز  

در    "چند کاال "و هنگامی که    می مانندن
ای دیگر نیز بازار گران می شود، کااله 

او   ولی  شد.  خواهند  گران  نسبتی  به 
چنین سخنی را با ریاکاری تمام در درجه  
 اول برای فریب مردم  ابراز داشته بود.  

ماه  گذشته  در  که  های  این  علیرغم 
هشدارهای   اقتصادی  کارشناسان 
بسیاری درباره »ابر تورم« و تبدیل »خط  

دادند گرسنگی«  »خط  به  اما    ،فقر« 
که با تائید    - خود    "جراحی اقتصادی "دولت رئیسی برنامه  

بین   صندوق  همچون  امپریالیستی  های  نهاد  استقبال  و 
اقتصادش در    -المللی پول مواجه شد را پیش برد  و وزیر 

کارگران را در فقر و فالکت  شان  " جراحی اقتصادی"حالیکه  

 ": که  هر چه بیشتر قرار داده بود با وقاحت تمام اعالم کرد

 . "است  کنترل حال در تورم
ادعا می کنند    اما، مسئولین جمهوری اسالمی در شرایطی 

مرکز  "که تورم در حال کنترل است که بر اساس گزارش  
کاالهای خوراکی نسبت به تیرماه سال  " بهای    "آمار ایران

و مهمتر اینکه این رشد سرسام آور    "گذشته دو برابر شده 
 برای فقیرترین    خود این مرکز،  طبق تقسیم بندی هایتورم  

دهک جامعه حتی بیشتر هم بوده است. براساس این آمار،  
  ۶"تورم برای دهک اول )فقیرترین دهک( چیزی در حدود 

دهک    " درصد )ثروتمندترین  دهم  دهک  برای  تورم  از 
درآمدی کشور( بیشتر بوده است. یعنی بر اساس این آمار در  
حالیکه تورم ساالنه برای دهک دهم یعنی ثروتمندان  رقمی  

  " درصد۴۴.۸"بوده برای دهک یکم    "درصد  3۸.9"حدود  

این آمار به هیچ    .محاسبه شده است البته باید دانست که 

ه واقعیت رشد افسار گسیخته قیمتها را نشان نمی  وجه هم
چاپ تهران در شماره    " رسالت"روزنامه    برای نمونه   .دهد

روز یکشنبه دوم مردادماه خود گزارش داد که قیمت زمین و  
توجه به این خبر نشان  داشته است.    "برابری  10"ملک رشد  
ماه    ۸ده برابر شدن قیمت مسکن آنهم در طی  میدهد که  

که  اوال ابعاد تورم موجود تا چه حد  عنایش آن است  ماخیر  
است و ثانیا چرا کارگران بسیاری که مستاجر بوده اند مجبور  

نموده و در حاشیه شهرها     "مهاجرت"شده اند از تهران   
خود   باشندبرای  سرپناهی  دنبال   ،شرایطیچنین  در    .به 

تورم در  "وقاحت خود ویژه ای الزم است تا ادعا شود که  

  ."است  کنترل حال
 سرمایه داری حاکم و رژیم جنایتکار حافظ آن شرایطی ایجاد  

 و   خود  شکم  کردن  سیر  به  قادر  حتیکرده اند که کارگران  
  گرمای   در  که  ،غذائی  نیستند  هم  خیار  دوغ  آب  با   شان  خانواده 
  چنین   در   داشت.  رواج   بسیار   کارگران   میان  در   تابستان
  ایادی  دروغین   تبلیغات تواند می  کسی چه   براستی اوضاعی، 

 . کند  باور را رئیسی دولت
سیطره نظام سرمایه داری وابسته بر  واقعیت این است که  

 دولت رئیسیاقتصادی  سیاستهای  جامعه ایران و به تبع از آن  
و کار را به  شده    رشد کمر شکن تورم   باعث

تورم لجام گسیخته یکی از  آنجا رسانده که  
گشته  کشور  اقتصادی  اوضاع  های  ویژگی 

روز است،   هر  را  کارگران  زندگی  که  امری 
با   قبل  روز  به  به نسبت  بیشتری  سرعت 

   منجالب فقر و فالکت سوق می دهد.
 آمدن  کار  روی  از  پس  موجود   شکن   کمر  تورم
  که   دهد   می  نشان  دیگر  بار  رئیسی  دولت

 داران  سرمایه   به   خدمت  در   اسالمی   جمهوری
 کارگران  دسترنج  بیشتر  چه  هر  چپاول  جهت

 واقعیت  این   ماند.  نمی  باز  ای  وسیله  هیچ   از
  خالصی   که  دهد  می  نشان  خود  نوبه  به  نیز
  منافع   مدافع  و   سرکوبگر  رژیم  این   شر  از

  اوضاع   از   کارگران   رهائی  شرط   داران،  سرمایه
  شکن   کمر   های   گرانی   و   کنونی  بار  فالکت

 سرنگونی  باید  آگاه  کارگران  هم   دلیل   همین  به    باشد.  می
  سرمایه   نظام  نابودی  شرط  مثابه  به  را  شکنجه  و   دار  رژیم
  را  کسانی فریب و  هند؛د  قرار  خود  ر کا دستور   در حاکم  داری 

  عنوان   به  پاسداران  و   ارتش  حفظ  با  دارند  قصد  که  نخورند
  کارگران   برای  داری  سرمایه  استثمارگرانه  نظم  حافظین
  آزادی   که  داده  نشان  تجربه  بیاورند.  رمغانا  به  رهائی  و   آزادی

 نابودی  بستر  در  تنها  استثمار  و   ظلم  از  رهائی  و   دمکراسی  و 
  دست   حافظش  های  رژیم  و   حاکم  وابسته  داری  هسرمای  نظم

 رهبری به انقالبی  طریق زا  جز هم امر این که است یافتنی
  میسر   اش   خلقی  ضد  وضمائم   ارتش   نابودی  و   کارگر  طبقه
  راستای   در  را   خود  مبارزات  باید  آگاه  کارگران  .شود  نمی

   دهند. جهت آن بردن  پیش  به و  انقالب  این دادن سازمان

 

و یکی از روشهائی   می باشدافزایش قیمتها ذاتی نظم سرمایه داری حاکم  

کارگران را هر چه بیشتر به یغما می  سرمایه داران دسترنج  با آن  است که  

که    _ ،وی  " جراحی اقتصادی" برند. با روی کار آمدن رئیسی جنایتکار و برنامه  

گام دیگری در جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی نهادهای امپریالیستی نظیر  

رشد قیمتها شتاب هر چه بیشتری گرفته    _ صندوق بین المللی پول می باشد 

تا جائی که یک سری   ؛شدیدا تحت فشار گذاشته استو زندگی کارگران را 

ناپدید   از سفره کارگران  اساسا  نیاز خانواده های کارگری  مورد  از کاالهای 

. کار به آنجا کشیده که خود مقامات جمهوری اسالمی اعتراف می  اندگشته  

سبد غذائی  "گوشت و مرغ و برنج آنچنان افزایش یافته که از کنند که بهای 

در فاصله کوتاهی قیمت    نمونهاست. برای    حذف شده  "ز ایرانیانبسیاری ا

  برابر شده   5هزار تومان رسیده یعنی    150هزار تومان به    30کیلوئی    از  برنج 

حتی نان و پنیر یعنی ساده ترین غذای مرسوم در بین ستمدیدگان نیز به    و

 است.   بدل گشته "الکچری"عذائی 

 سوختبر در پی تصادف  ۷جان باختن دلخراش 

 خودروهای آنها  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یکشنبه   محورهای    ۶روز  در  سوختبران  خودروی  شش  برخورد  بدنبال  ماه،  شهریور 
بندرعباس به میناب و شهرستان سرباز هفت سوختبر کشته و دو سوختبر دیگر زخمی 

 .شدند
 

 
 

 زخمی شدن کولبران در نوار مرزی سردشت بانه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  11روز جمعه  سرکوب وحشیانه کولبران محروم توسط نیروهای سرکوبگر رژیم ادامه دارد.  
منطقه مرزی    ۲شهریور ماه، در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزبانی به سوی کولبران در  

شهریور ماه، در نتیجه    13روز یکشنبه  همچنین در    .کولبر زخمی شدند  3شهرستان بانه  
منطقه مرزی نوسود استان کرمانشاه    3تیراندازی نیروهای مرزبانی به سوی کولبران در  

 .کولبر اهل ثالث باباجانی زخمی شدند  3یک کولبر اهل مریوان و 
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 ! چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان اردستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شهریور ماه، گروهی از کارگران کارخانه سیمان اردستان، در اعتراض به عدم رسیدگی    15شنبه    روز سه  

به عدم  کارگران که نسبت  این  اردستان تجمع کردند.  کار  اداره  مقابل ساختمان  به مطالباتشان، در 
دریافت حق سختی کار خود معترض هستند، خواستار ایجاد شورای کارگری به جهت رسیدگی بیشتر 

 .بات کارگران شدند به مطال

 

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری قلعه رئیسی نسبت به عدم پرداخت  

 مطالبات مزدی خود 

شهریورماه، جمعی از کارگران شهرداری قلعه رئیسی در پیگیری مطالبات معوقه    1۴صبح روز دوشنبه  
ش، کارگران معترض  ای خود در دفتر امام جمعه این شهر تجمع کردند. بر اساس این گزار مزدی و بیمه 

بخشی از نیروهایی هستند که از طریق قرار داد مستقیم و پیمانی در شهرداری قلعه رئیسی مشغول  
هاست که با عدم  کارند. مجموع کارگران پیمانکاری شاغل در مجموعه شهرداری قلعه رئیسی مدت

 .دریافت به موقع دستمزد روبرو هستند

 

 تایر در پی معوقات مزدی  تجمع کارگران شرکت کیان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
تایر واقع در شهرستان اسالمشهر در    شهریور ماه، شماری از کارگران کارخانه کیان   1۴وز دوشنبه  ر

محوطه این کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند و با به آتش کشیدن الستیک خواستار تعیین تکلیف  
تایر در بخش چهاردانگه شهرستان اسالمشهر در    و پرداخت حقوق معوقه خود شدند. کارخانه کیان 

شهریور ماه، کارگران معترض کیان    15شنبه    روز سه   در ادامه این تجمع  .تهران واقع شده است  استان
فروردین ماه جاری کارگران مقابل نهاد ریاست جمهوری، قرار   ۲۴تایر اطالع دادند که: بعد از اعتراض 

برگزار شده ولی   بود مالکیت کارخانه مشخص شود اما تاکنون کارها به نتیجه نرسیده، دو مرتبه مزایده
جده سال، کارخانه  یها هیچ سرمایه داری ورود نکرده است. مالک قبلی بعد از ه به دلیل باال بودن قیمت

را به ورشکستگی کشاند و تولید را متوقف کرد.  به همین دلیل هم حدود نهصد کارگر در انتظار ورود  
ای با قدرت و قدمت کیان  د؛ کارخانه مسئوالنه مقامات مسئول و تعیین تکلیف مالکیت کارخانه هستن

 .تایر نباید به این سادگی ورشکسته و تعطیل شود

             ....انوشه فضیلت کالم در بارۀ زندگی رفیق

 1از صفحه 
که خود همواره می گفت این دوره از زندگی اش حاوی تجارب زیادی برای  

 وی بوده است.  
با  برای ارتباط  در ادامه این تالشها جهت خود سازی و کوششهای بیدریغش  

از سوی    1351سرانجام به خواست خود رسید و در سال    چریکهای فدائی خلق،
اش را بطور  بارزه انقالبی های تیمی فرستاده شد تا مسازمان به یکی از خانه 

 مخفیانه آغاز نماید.
اش در یکی از تیمهای تدارکاتی تحت  رفیق انوشه در ابتدای فعالیت مبارزاتی 

  مسئولیت رفیق شهید فرخ سپهری سازمان یافت و به دنبال شهادت رفقا فرخ 
، مسئول در سلیمانیه تهران  51سال  مرداد  9در    فضیلت کالم  و مهدیسپهری  

وصل شد و او    با سازماندو باره  ارتباطش    ز دست داد. با این حال  تیمش را ا 
خواهرش شیرین در    53اردیبهشت سال    ۶. در  دادادامه    به مبارزه انقالبی خود

،  اقدام به خوردن سیانوربه تور پلیس افتاد. او علیرغم جریان یک قرار لو رفته 
در چنگال  انجام زنده به دست دشمن افتاد و پس از شکنجه های وحشیانه سر

به شهادت رسید. به این ترتیب رفیق انوشه که با از دست  دژخیمان ساواک  
کینه اش به دشمن صیقل یافته بود شاهد    51دادن برادرش مهدی در سال  

به دست دشمنان قسم خورده کارگران و زحمتکشان  خواهرش  دردناک  شهادت  
این امرگشت فزونی  به استثمارگران و دشمنان توده ها  نه تنها کینه او را    . 

انتخاب کرده بود   راسختر  نیز  بخشید بلکه عزم وی را در پیمودن راهی که 
ای صدچندان به دشمنان خلق و با عشق عمیق به  نمود. رفیق انوشه با کینه 

ر مداوم  سال بطو ۴خلق مصممانه و استوار به مبارزه انقالبی خود ادامه داد و   
و پیگیر در حالیکه شدیدا تحت پیگرد ساواک بود، در صفوف سازمان با دشمنان  
خلق و سرمایه داران زالو صفت به مبارزه پرداخت و در این راه که هر لحظه  

 جانفشانی دریغ نورزید. و  فداکاری اش با خطر توام بود از هیج 
در راه آرمانهای    55  در ششم بهمن ماه سالرفیق انوشه فضیلت کالم  سرانجام  

واالی طبقه کارگر که وی در جریان کار و زندگی در میان آنها بطور عینی  
رنجهایشان را دیده و لمس کرده بود در جریان یک درگیری مسلحانه با نیرو 

و به کاروان شهدای   جان خود را از دست داد های سرکوب رژیم ددمنش شاه 
ه فضیلت کالم در جریان زندگی  چریک فدایی خلق پیوست. رفیق شهید انوش

به منافع کارگران و زحمتکشان همواره با عزمی راسخ    وفاداریاش با  مبارزاتی
به همین خاطر هم  خاست و  می  های راه بر  به مقابله با دشواریها و سختی

اش تا زمان مرگش از  هرگز از مبارزه بر علیه امپریالیسم و سگهای زنجیری
ین یکی از فرزندان آگاه و مبارز کارگران و خلقهای  او نمونه راست  پای ننشست.

پر   مرگ  که  بود  فداکار  و  شجاع  خلق  فدایی  چریک  یک  و  ما  ستم  تحت 
نزد   در  خلق  فدائی  چریکهای  بیشتر  چه  هر  اعتبار  در خدمت  نیز  افتخارش 

را هموارتر دستمدی نهایی زحمتکشان  پیروزی  راه  و   قرار گرفت  گان جامعه 
 ساخت.  

 

 ! وشه فضیلت کالم گرامی و راهش پررهرو بادیاد رفیق ان
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 !تشکلهای مستقل کارگری، حق کارگران است 

کارگر    1۷ یحکم حبس و شالق برا  صدور

 یاعتراضات صنف  یشرکت آذرآب در پ 
خبر داده شد  مردادماه،   ۲۶چهارشنبه  به تاریخ    یگزارش  در 

نفر از کارگران    ۲1  ی حکم دادگاه برا  ریاخ  یدر روزها  که:
: چهار نفر تبرئه  ندی گوی شرکت آذرآب صادر شد. کارگران م

سال( صادر    کیتا    قی)تعل  یقینفر حکم تعل  1۷  یشدند و برا
ماه زندان است    3ضربه شالق و    30حکم    نیشده است. ا
تبد قابل  پ  لی که  ا  ولبه  است.  اعتراضات    نینقد  به  حکم 

برم آذرآب  کارگران  م  گردد،ی خردادماه  :  ندیگوی کارگران 
ندارد.     ییاجرا  تیاست و اکنون قابل  یقیخوشبختانه حکم تعل
دستمزد به موقع    ری اخ یها: در ماهندیگوی کارگران آذرآب م

اصل اما  شده  مد  نیتری پرداخت  ثبات  عدم   یتیریمشکل، 
  ی و برا  دیایثابت به شرکت ب  ریمد  کی  م یاست. ما انتظار دار

رو   یطوالن  یمدت کارها  تا  ب  یبماند  اوضاع   فتدیغلتک  و 

 .مرتب شود
 

 تجمع کشاورزان روستای مرغملک

 در الران  

شهریور ماه، شماری از کشاورزان روستای    15شنبه    روز سه  
استان   در  واقع  شهرکرد  شهرستان  توابع  از  مرغملک 
چهارمحال و بختیاری، در اعتراض به روند کند رسیدگی به 
دادگاه   ساختمان  مقابل  در  خود  اراضی  با  مرتبط  پرونده 

 .عمومی بخش الران، دست به تجمع اعتراضی زدند
 

ال مزایا و  یکس ،ماه حقوق  ۷ عدم پرداخت 

 پاداش کارگران شهرداری باشت
است که   از یکسال  باشت بیش  در شرایطی که شهرداری 

ماه    ۷مزایا و پاداش کارگران را پرداخت نکرده و کارگران  
اند  نکرده  دریافت  دوشنبه    حقوق  ماه،    1۴روز  شهریور 

و   کهکیلویه  استان  در  باشت  شهردار  حسینی  سیدرضا 
خبرنگاران جمع  در  باشت    بویراحمد  شهرداری  کرد:  اظهار 

بخش   ۲00 در  ریال  است. میلیارد  بدهکار  مختلف  های 
حدود   باشت  شهرداری  از  پیمانکاران  و  مردمی  مطالبات 

به   در    100نزدیک  حاضر  حال  در  است.  ریال  میلیارد 
خدمت  برای  وغلتک  گریدر  لودر،  باشت  رسانی  شهرداری 

از کار افتاده که راه اندانداریم و همه آن  زی مجدد این  ها 
ها نیاز به بودجه دارد. حقوق، بیمه و مزایای کارگران  دستگاه 

میلیارد   10های شهرداری باشت ماهانه حدود  و سایر هزینه

 که قادر به پرداخت آن نبوده ایم.  .ریال است

 

 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری  

 کوت عبداهلل

شهریور ماه، جمعی از کارگران خدمات شهری    1۲روز شنبه   
و فضای سبز شهرداری کوت عبداهلل، در اعتراض به معوقات  
همچنین   و  خوزستان  استانداری  مقابل  در  بیمه  و  مزدی 
ساختمان شورای شهر کوت عبداهلل تجمع کردند. کارگران  

ماه حقوق و بیمه از پیمانکار سابق و پیمانکار    3می گویند:  
اقدامی در  جدید طلب د اما پیمانکار پاسخگو نیست و  اریم 

 .این راستا انجام نمی دهد

 

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری زرنه  

 در ایالم 

شهریور ماه، کارگران شهرداری زرنه در    13روز یکشنبه    
ماه حق    ۷0ماه معوقات مزدی،    ۷اعتراض به عدم پرداخت  

استانداری   ساختمان  مقابل  در  خود  مطالبات  دیگر  و  بیمه 
حق   به  کارگران  مطالبات  از  دیگری  بخش  کردند.  تجمع 

شود که    اضافه کاری، ماموریت و تعطیل کاری مربوط می 
پرداخت آن به تاخیر افتاده است. کارگران می    9۴از سال  

کارگ معیشتی  و  شغلی  امنیت  باید  چرا  شهرداری  ر  گویند: 
تنها   بیاندازد.  خطر  به  را  شهرداری  در  شاغل  پیمانکاری 

 .های آینده است نگرانی ما انباشته شدن مطالباتمان در ماه 

 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان فوالد اصفهان 

شهریور ماه، به گزارش شورای بازنشستگان    13روز یکشنبه  
ایران، جمعی از بازنشستگان فوالد اصفهان در اعتراض به  

معوقات   و  و    1۸عدم همسان سازی حقوقشان  ماهه خود 
و  حمایت  صندوق  ساختمان  مقابل  در  مطالباتشان  دیگر 
 . بازنشستگی کارکنان فوالد در این شهر دست به تجمع زدند

 

 ترض در اراکتجمع بازنشستگان مع

شهریور ماه، شماری از بازنشستگان اراک در    1۲روز شنبه  
تجمع   به  دست  شهر  این  مجلس  نماینده  دفتر  مقابل 
اعتراضی زدند. بازنشستگان معترض در جریان این تجمع،  

قبیل   از  » دولت خیانت می  ضمن سر دادن شعارهایی 

، خواستار رسیدگی به  کند، مجلس حمایت می کند «

نام همسان وضعیت  کامل  اجرای  و  معیشتی  سازی  ناسب 

مستمری  و  شدندحقوق  که    .ها  هاست  ماه  اکنون 
شرایط   به  اعتراض  در  کارمندی  و  کارگری  بازنشستگان 
 مصیبت بار زندگی خود به تجمع و تظاهرات دست می زنند.

کشته شدن یک کولبر بر اثر تیراندازی  

 نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه 

نیروهای هنگ مرزی    ۴  عهجم  روز   اه سحرگ  ماه،  شهریور 
  آتش   کولبران  روی  به   دیگر  بار   بانه جمهوری اسالمی در مرز  

  و   فرزند  دو   پدر  ،لهسا  ۲۸  رشیدی  ریبوار  بار  این  و   گشودند
. کشتند  را  نهان باشهرست  توابع  از  قولیاوا  روستای  از  یکی  اهل
  از  بیش امسال ماه  مرداد در تنها کولبرنیوز نهرسا گزارش به
کولبر با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی جمهوری   ۴0

  دیگری،   گزارش   اساس بر.  ده اندش زخمی یا  ته اسالمی کش
جغرافیایی    ۲۸ و  اقلیمی  شرایط  واسطه  به  نیز  دیگر  کولبر 

مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از  
کولبر جان خود را از   1۲کولبر زخمی شدند و  1۶این تعداد  

 .دست دادند

 

 تجمع کارگران روغن نباتی نرگس شیراز

و   کارگران  از  گروهی  ماه،  شهریور  یکم  شنبه  سه  روز 
نشستگان کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز، در اعتراض  باز

به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به تجمع اعتراضی  
  3۷زدند. یکی از کارگران بازنشسته معترض بیان کرد: حدود  

سال در این کارخانه حق بیمه پرداخت کردم و االن حقوق 
توان    ۶من   می  چطور  مقدار  این  با  است.  تومان  میلیون 
سال سابقه    ۷0ی را مدیریت کرد؟ کارخانه ای که حدود  زندگ

تن    ۸00دارد االن تولیدی ندارد در حالی که سابقا روزانه  
کارگر در این کارخانه    1۶00تولید داشته است. روزانه حدود 

خانوار از این طریق امرار معاش    1۶00فعالیت می کردند و  
تند اما در  می کردند. حتی بابت سهام کارخانه از ما پول گرف

 .این چند سال، یک ریال هم به ما پول ندادند
 

 تجمع جوانان جویای کار در امیدیه 

شهریور ماه، تنی چند از جوانان جویای کار در   5روز شنبه  
شهرستان امیدیه در اعتراض به بیکاری و مشکالت معیشتی 
ساختمان   مقابل  در  مسئولین  پاسخگویی  عدم  وهمچنین 

 . فرمانداری این شهرستان تجمع کردند

 

تجمع اعتراضی کارمندان و کارگران  

 شهرداری کوهدشت 

شهریور ماه، کارگران و کارمندان شهرداری   ۶روز یکشنبه  
به   رسیدگی  عدم  به  اعتراض  در  لرستان  کوهدشت 

  .شان دست به تجمع زدندهای خواسته 

 

  



   1401، پانزدهُم شهریور 104شماره                                           5ماهنامه کارگری                                                                

 ! پیروز باد انقالب!   زنده باد کمونیسم

اعتراض بازنشستگان کارخانه روغن نباتی  

 شیراز در دیدار با نماینده استاندار فارس 

شهریور ماه، در فضای مجازی کلیبی پخش    ۸روز سه شنبه  
ار نماینده استاندار فارس با بازنشستگان  شد که صحنه دید

فیلم   این  در  را نشان می داد.   نباتی شیراز  کارخانه روغن 
می   استاندار  نماینده  به  عصبانیت  با  بازنشستگان  از  یکی 
گوید: شما اومدین اینجا برای ما چکار بکنین؟! هر وقت ما  

   نفر جمع میشیم در این کارخونه، پنجاه تا نیروی انتظامی  ۴
 ی فرستید.م

 

کارگران کارخانه روغن نباتی  اعتراض 

 ممانعت از حضور در کارخانه  علیهجهان 

روغن    شنبه یکم شهریور ماه، مدیران کارخانهصبح روز سه  
به   ورود    بهانهنباتی جهان در زنجان  از  مالی  منابع  کمبود 

کارگر کارخانه به محل کارشان    ۸5نفر از مجموع    ۶0حدود  
جلوگیری کردند. کارگران معترض گفتند: علیرغم مطالبات  

ماهه سال جاری، هنوز موفق به دریافت مطالبات قدیمی    ۴
ایم. کارگران می گویند در شهر  خود نشده   9۷تا    93سالهای  

کارگران معترض نیست، از این    زنجان کسی پیگیر مشکالت 
م تجمع  با  کارگران  زنجان، رو  شهرستان  کار  اداره  قابل 

کردند اعالم  را  خود  نارضایتی  و  این     .اعتراض  ادامه  در 

اعتراضی چهارشنبه  ر  حرکت  دیگر    ۲وز  بار  ماه،  شهریور 

نباتی جهان   روغن  اخراج شده شرکت  کارگران  از  گروهی 
کار   اداره  ساختمان  مقابل  در  متوالی،  روز  دومین  برای 

 .اعتراضی زدندشهرستان زنجان، دست به تجمع  
 

تجمع فعاالن محیط زیست علویجه نجف  

 آباد اصفهان

شهریور ماه، فعاالن محیط زیست علویجه    ۴روز جمعه     
خواری  ها و کوهنجف آباد اصفهان در اعتراض به تخریب کوه 

علویجه بیدار است از تخریب "در این شهرستان با شعار :  

 .، تجمع اعتراضی بر پا داشتند "بیزار است

 

تجمع اعتراضی رانندگان استیجاری مقابل 

 ساختمان شورا و شهرداری ارومیه 

شهریور ماه، تعدادی از رانندگان استیجاری    ۶کشنبه  روز ی 
تجمع   ارومیه  شهر  شورای  و  شهرداری  ساختمان  مقابل 

میلیون تومان است که    5کردند. حقوق این رانندگان حدود  

 .طی سه ماه گذشته پرداخت نشده است

 

شکایت کارگران اخراج شده شرکت روغن  

  معوقه نباتی جهان جهت دریافت مطالبات

شهریور ماه،    ۶اس گزارشات منتشر شده روز یکشنبه  بر اس
شرکت روغن نباتی جهان با طرح شکایتی   کارگران معترض

صنفی   مطالبات  پیگیری  خواستار  زنجان،  کار  اداره  در 

کارگران، بازگشت به کار و تسهیل در برقراری مقرری بیمه  
نفر از   ۷3بیکاری خود شدند. بر اساس این گزارش، تاکنون 

کارگران کارخانه تعطیل شده روغن نباتی جهان از کار اخراج  
 . شده و هم اکنون بیمه بیکاری دریافت میکنند

 

نشانان مقابل تجمع اعتراضی آتش

 ساختمان شهرداری کرج 

چهارشنبه    به روز  ایمنا  نیروهای    ۲گزارش  ماه،  شهریور 
نشانی کرج در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی،  آتش 

خدمات رفاهی، حق حریق، حق شب کاری و حقوق ضایع 
بطور   شهرداری  که  احکامی  و  بحران  ستاد  در  شان  شده 
مرکزی   ساختمان  مقابل  نموده  اعمال  آنها  علیه  ظالمانه 

ب دست  کرج  گویند  شهرداری  می  زدند،کارگران  تجمع  ه 
سال کار کرده اند همان دستمزدی    1۸کارگرانی که بیش از  

را می گیرند که کارگری که یک سال سابقه کار دارد. آنها  
با قوانین مورد قبول شهرداری هم   امر  این  می گویند که 

 همخوانی ندارد.
 

تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت  

 کارون شوشتر

شهریور ماه، شماری از کارگران کشت    ۲صبح روز چهارشنبه  
به   رسیدگی  عدم  به  اعتراض  در  شوشتر،  کارون  و صنعت 

همسان  اجرای  نحوه  و  توقف  مطالباتشان  با  حقوق،  سازی 
تولید در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی زدند. یکی 

پردازی  شاخص مدت زمان بیمه  ۲از کارگران معترض گفت:  
مبلغ   تعیین بیمهو  عوامل  محاسبه  پردازی  فرمول  در  کننده 
سازی برای  سازی حقوق است. بنابراین مبلغ همسانهمسان

هر کارگر کشت و صنعت کارون از پیش تعیین شده و بر  
ای که داشته، محاسبه  اساس میزان سابقه پرداختی و آورده

افزایش قیمت  دلیل  به  است. کشت و صنعت کارون  شده 
برد با این حال دلیلی  خوب مالی به سر می شکر در وضعیت

وجود ندارد که به بهانه کمبود منابع مالی از پرداخت کامل  

کارگران خودداری شودرقم همسان  به  این    .سازی حقوق 
شهریور  1۲اعتصاب بیش از ده روز ادامه یافت و روز شنبه  

تمایلی   شرکت  این  مدیران  گفتند:  معترض  کارگران  ماه، 
رسیدگی و    برای  مسائل  ندارند.  کارگران  وضعیت  به 

مشکالتی سبب ایجاد اختالف میان مدیران شرکت کشت و 
صنعت کارون و کارگران شده است. یکی از این موارد، اجرا  
اساس   بر  از خدمت مدیرعامل مجتمع  انفصال  رای  نشدن 

تاریخ   در  که  باشد  می  کشور  تعزیرات  سازمان    ۲۴رای 

صادر   جاری  سال  ماه  بعدی  اردیبهشت  موارد  است.  شده 
شرکتهمسان با  کارگران  مزایای  و  حقوق  های  سازی 

همجوار و مشابه کشت و صنعت نیشکری، تبدیل وضعیت  
  1۶شغلی کارگران پیمانکاری و قراردادی و لغو تعلیق از کار  
 .نفر از همکاران در جریان اعتراضات روزهای اخیر است

 

بازگشایی به عدم  نسبت تجمع اعتراضی 

 معدن زغالسنگ سنگرود عمارلو در رودبار 

پنجشنبه    و    3روز  بیکار  کارگران  از  تعدادی  ماه،  شهریور 
جوانان جویای کار دو بخش فاراب و خورگام منطقه عمارلو  
این   در  تجمع  با  گیالن،  استان  رودبار  شهرستان  در  واقع 
موانع   رفع  و  مشکالت  حل  در  تسریع  خواستار  منطقه، 

زی معدن ذغال سنگ سنگرود )واحد زغال سنگ البرز  انداراه 
منطقه   تحصیلکرده  و  بیکار  جوانان  اشتغال  برای  غربی( 
شدند. یکی از اهالی منطقه فاراب گفت: این واحد معدنی که  

کیلومتر   رودبار حدفاصل  ارتفاعات شهرستان  محور    ۲0در 
تعطیل    93جاده لوشان به جیرنده قرار دارد، از اواخر دی ماه  

و حدود  ا و بالتکلیف    ۴00عالم  آن بیکار  کارمند  و  کارگر 
سال از توقف فعالیت این واحد عظیم معدنی   ۸شدند. حدود 
ترین ذغال  گذرد که سرشار از بهترین و مرغوب سنگرود می

ها است. در مجموعه معدن زغالسنگ چند ماده معدنی  سنگ
دیگر همانند سلیلس، سنگ نسوز و آهک هم وجود دارد که  

ها آغاز نشده است با این حال آن زمان نوز استخراج آن ه
مسئوالن وقت به دالیل نامعلومی این واحد را به دلیل غیر  
بودن   اقتصادی  غیر  و  سنگ  زغال  ذخایر  اتمام  واقعی 
آواره   شده،  بیکار  کارگر  صدها  و  کردند  متوقف  استخراج 

 .شهرها و استانهای همجوار برای کار شدند
 

 ران در قروه اعتصاب کامیوندا

پنجشنبه    کامیون  3روز  ماه،  رانندگان    شهریور  و  داران 
فعالیت  توقف  با  قروه  شهرستان  معادن  در  شاغل    کامیون 
های شغلی خود دست به اعتصاب زدند. معترضین نسبت به  

آباد قروه در  نحوه محاسبه کرایه حمل پوکه معدنی از سریش
استان کردستان به سایر نقاط کشور، بدون در نظر گرفتن 

ها اعتراض دارند و خواهان  افت و سایر تعرفه نوع کامیون، مس 
اند. معترضان همچنین نسبت رسیدگی به مطالبات خود شده 

رانندگان،   منافع  رعایت  عدم  بار،  عادالنه  توزیع  عدم  به 
توجهی ها و بیکاهش سهمیه سوخت، افزایش مبلغ عوارضی

معترض   قشر  این  صنفی  و  مزدی  مطالبات  به  مسئوالن 

 .هستند
 

گران کارخانه آجر جیل مقابل تجمع کار

 فرمانداری کارون 

شهریور ماه، جمعی از کارگران کارخانه آجر    ۸شنبه  روز سه  
شان مقابل  جیل در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکالت 

فرمانداری کارون تجمع کردند. کارگران کارخانه آجر جیل  
 با تعطیلی و مزایده این شرکت در آستانه بیکاری قطعی قرار 

     .اندگرفته
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تجمع اعتراضی کارگران شرکت آباد 

 راهان عسلویه

شهریور ماه، کارگران شرکت آباد راهان عسلویه    ۴روز جمعه  
نسبت به عدم پرداخت حقوق خود مقابل در ورودی شرکت  
دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران معترض می گویند: 

اند و به دلیل   ماه تاکنون، حقوقی دریافت نکرده   از اردیبهشت
با  ع راهان عسلویه  آباد  توسط شرکت  معوقات  پرداخت  دم 

 .اند معضالت معیشتی مواجه شده 

 

اعتراض کارگران معدن البرز شرقی نسبت  

  ی بازنشستگیِ خودبه طوالنی شدنِ پروسه

یکشنبه   البرز   ۶روز  معدن  معترض  کارگران  ماه،  شهریور 
شرقی گفتند: شرکت ما یک بنگاه اقتصادی بزرگ در استان  

پرداخت   برای  مشکلی  و  است  سختی    ۴سمنان  درصد 
آور کارگران ندارد و اگر تأمین اجتماعی درخواست واریز  زیان
می   ۴ اتفاق  این  سریع  بدهد،  شرکت  به  را  ما  درصد  افتد. 

پروسه می کارهای  ی  دانیم  مشمول  کارگران  بازنشستگیِ 
آور سخت است اما نه به قدری که کارگر بیش  سخت و زیان

کارگرانِ   ما  باشد.  خود  بازنشستگیِ  دنبال  به  سال  یک  از 
های بسیاری  معدن در طول این بیست و اندی سال سختی

خوبی  کشیده  وضعیتِ  در  جسمی  لحاظ  به  کدام  هیچ  ایم. 
ماند ساعت  یک  حتی  و  قابل نیستیم  برایمان  معدن  در  ن 

آور  گوید کارگر مشاغل سخت و زیانتحمل نیست. قانون می
سال کار متوالی بازنشسته شوند. اما به دلیلِ    ۲0باید بعد از

طوالنی شدنِ کارهای مربوط به بازنشستگی بیش از بیست 
 .کنیمسال در معدن کار می 

 

کارگر حین انجام کار در   3جان باختن 

 حادثه تصادف

شهریور ماه، سواری حامل کارگران راه    1۴بح روز دوشنبه  ص
کارگر    3آهن ایستگاه مزار آب، با یک وانت تصادف کرد و  
کارگر در    3سرنشین سواری جان خود را از دست دادند. این  

 .آهن جنوب شرق زاهدان مشغول به کار بودندمجموعه راه 

 

 تجمع اعتراضی رانندگان استیجاری ارومیه

شهریور ماه، جمعی از رانندگان استیجاری    ۶روز یکشنبه   
ماه حقوق خود و    3شهر ارومیه در اعتراض به عدم پرداخت  

دیگر مطالباتشان در مقابل ساختمان شهرداری و شورای این  
 .شهر دست به تجمع زدند

چهارمین روز اعتصاب کارگران شرکت  

 اکسین استیل پارس

شهریور ماه، کارگران شرکت اکسین استیل    9روز چهارشنبه  
رفسنجان در اعتراض به عدم پرداخت    پارس شاغل در پروژه 

به   متوالی  روز  چهارمین  برای  معوقه  دستمزد  ماه  چندین 
 . اعتصاب خود ادامه دادند

 

حین کار   ساله ۲۸جان باختن یک کارگر 

 ساختمانی به علت سقوط از ارتفاع 

حین کار    ساله   ۲۸شهریور ماه، یک کارگر جوان    ۴روز جمعه  
حافظیه   در شهرک  در  ارتفاع  از  علت سقوط  به  ساختمانی 
دوم  طبقه  از  ایمنی  کمربند  شدن  پاره  دلیل  به  کرمانشاه، 

 . سقوط کرده و جانش را از دست داد

 

کارگر ساختمانی حین کار  جان باختن یک 

 در اثر سقوی از بلندی در کرج

ساله در  30شهریور ماه، یک کارگر ساختمانی ۶روز یکشنبه 
شهرک فردیس کرج واقع در استان البرز، هنگام کار در یک  
مجتمع ساختمانی در حال ساخت، به دلیل رها شدن کفی  
  آهنی متصل به باالبر از ارتفاع طبقه پنجم به پایین سقوط 

 .کرده در اثر برخورد با زمین در دم جان خود را از دست داد 

 

 معوقات مزدی کارگران شهرداری شوش 

یکشنبه   روز  گزارش  کارگران    ۶به  از  یکی  ماه،  شهریور 
معترض شهرداری شوش در استان خوزستان گفت: با وجود  
اجباری بودن اضافه کاری و کار شبانه، مزایای مزدی آنها  

کارگر یک    350شود و حدود  اخت نمیبه صورت کامل پرد
قانون کار باید    59و    5۸ماه حقوق معوقه دارند. برابر مواد  

درصد و بابت هر ساعت کار   ۴0بابت هر ساعت کار اضافی 
درصد مزد بیشتر پرداخت کرد. در دوره مدیریت   ۴0شبانه  

جدید شهرداری که از دو نیم سال پیش آغاز شده، جز حقوق  
 شود، سقف اضافه اخیر سه ماهه پرداخت میکارگران که با ت
ساعت به حداقل    1۲0تا    90ها نیز از ماهانه و تعطیل کاری 

ماه انتظار شهرداری شوش، معادل دو    3رسیده است. بعد از 
بیمه   حق  است.  کرده  واریز  آنان  حساب  به  را  حقوق  ماه 

می  پرداخت  تاخیر  با  هم  و کارگران  درمانی  مراکز  و  شود 
پذیرش   آزمایشگاهی از  موارد  برخی  می  در  خودداری  شان 

 .کنند

 تجمع جوانان بیکار روستاهای 

 غیزانیه اهواز 

شهریور  ۸شنبه به گزارش خبرنگار جماران از اهواز، روز سه 
ماه، تعدادی از جوانان روستاهای مسلمیه، غدیرسبع، ابویرو، 
شمه و روستاهای همجوار در بخش غیزانیه در اعتراض به  
بیکاری و عدم اشتغال در مقابل تاسیسات شرکت نفت دست  
به تجمع اعتراضی زدند. بر اساس این گزارش، در حالیکه  

های نفت قرار  در غیزانیه برخی از روستاها در محاصره چاه 
آن  در  نفت  های  لوله  و  می دارند  دیده  بسیار  اما  ها  شود. 

شرکت نفت از استخدام جوانان بیکار این روستاها خود داری  
 می کند.

 

سرویس بهداشتی برای کارگران  فقدان 

 آهن فیروزان تعمیرات و نگهداری راه 

شنبه   روز سه  گزارش  کارگران    15به  از  شهریورماه، یکی 
واحد  راه  کارگران  که  شرایطی  در  گفت:  فیروزان  آهن 

ایستگاه   غرب  محور  ریلی  خطوط  از  نگهداری  و  تعمیرات 
فیروزان در طول روز مشغول کار هستند، در زمان استراحت  
هیچ مکان مشخصی برای صرف غذا و استفاده از سرویس  

تعمیرات فیروزان برای بهداشتی ندارند. پیش از این کارگران  
امکانات   از  بهداشتی  سرویس  از  استفاده  و  خستگی  رفع 

می  استفاده  ایستگاه  کارگران  رفاهی  اکنون  هم  کردند. 
مینی  داخل  در  یا  ریلی مجبورند  خطوط  طول  در  یا  بوس 

  .غذای خود را بخورند و استراحت کنند
 

کارگر    3۵۰عدم پرداخت مطالبات قدیمی 

 بروجرد  کارخانه سامان کاشی

جم کاشی    ۴  عهروز  سامان  کارخانه  کارگران  ماه،  شهریور 
همراهی   با  قالیباف  محمدباقر  که  بازدیدی  در  بروجرد 
نمایندگان استان لرستان از شرکت تولیدی و صنعتی سامان  
این   مشکالت  رفع  ضمن  کردند  درخواست  داشت،  کاشی 
کارخانه به وضعیت مطالبات بازنشستگی آنها رسیدگی شود.  

کارگر    ۴۷0زمان فعالیت خود حدود    سامان کاشی بروجرد در 
رسمی و قراردادی داشت که یکجا و از طریق فسخ قرارداد  
کار، بیکار و مابقی با اجرای مقررات بازنشستگی اخراج شدند.  

بعد از تعطیلی این    93اسفند سال    ۲5کارگر از    350حدود  
واحد تولیدی با وجود صدور حکم توقیف اموال کارخانه هنوز  

و حق سنوات خدمت    نتوانسته معوقه حقوقی  مطالبات  اند 

      .خود را دریافت کنند و همچنان پیگیر هستند
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 ! کارگر زندانی آزاد باید گردد

راهپیمایی اعتراضی کارگران خدماتی  

 مترو 3خط 

شهریور ماه، در پی معوقات چندماهه حقوق    ۸شنبه  وز سه ر 
  3و عدم وجود بیمه و مزایا، بخشی از کارگران خدماتی خط  

مترو دست از کار کشیدند و به سمت ساختمان اصلی شرکت  
اعتراضی   راهپیمایی  کالج  پل  در  تهران  شهرداری  و  مترو 

 .کردند
 

 کارگر مقنی حین کار  ۲باختن  جان

 در رباط کریم  

پنجشنبه   رکنا، عصر روز  ماه، رئیس    3به گزارش  شهریور 
کارگر چاه کن در    ۲نشانی رباط کریم گفت:  سازمان آتش 

روستای انجم آباد رباط کریم، حین الیروبی در قعر یک چاه  
متری جان خود را از دست دادند. ماجرا از این قرار بود:    100

های راه به انتهای  نیمه   مقنی در حین باال آمدن از چاه در
چاه سقوط و بخاطر ضربات وارد شده جان خود را از دست  

ساله و همکار مقنی    35می دهد و نفر دوم که یک جوان  
شود اما بخاطر نبود اکسیژن بود، برای کمک وارد چاه می

علت   به  چاه  انتهای  در  سمی  گاز  استنشاق  و  کافی 

  .گازگرفتگی، جان خود را از دست می دهد

 

کارگر کارخانه فرش ماندگار    ۵۴بیکاری 

 پارس کاشان 

به گزارش روز سه شنبه یکم شهریور ماه، در جریان حادثه   
در  آتش  واقع  کاشان  پارس  ماندگار  فرش  کارخانه  سوزی 

در شب   بیدگل  و  آران  سلیمان صباحی شهرستان  شهرک 
مرداد ماه،این کارخانه به طور کامل تعطیل شد.   31دوشنبه 

آتش  این  جریان  کارخانه  در  انبار  در محل  کارگران  سوزی 
حضور نداشتند اما صبح که برای کار وارد کارخانه شدند با  

سوزی تالش کردند آتش را مهار کنند و  دیدن صحنه آتش 

 .خوشبختانه این حادثه خسارات جانی نداشته است
 

 نده تاکسی بیمه نیستندهزار ران 1۰۰

شهریور ماهِ جامعه خبری تحلیلی    ۶به گزارش روز یکشنبه  
های شهری کشور گفت:   الف، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی 

در اسامی رانندگان تاکسی که برای بیمه به تامین اجتماعی  
این   و  نیستند  تاکسی  راننده  افراد  از  بسیاری  شده،  ارائه 

است که حدود   انتظار    100درحالی  در  تاکسی  راننده  هزار 
مانده  معطل  اجتماعی  تامین  خدمات  از  طبق    استفاده  اند. 

سال   در  ها  یارانه  هدفمندی  نیز   13۸۶قانون  تاکسیرانان 
این   اعتبار  و مقرر شد  اجتماعی شدند  تامین  بیمه  مشمول 

از منبع درآمدهای هدفمندی یارانه  ها تامین شود    موضوع 
زیادی از این قشر بیمه نیستند و    که متاسفانه اکنون شمار

 .های تاکسیرانان است این موضوع یکی از دغدغه 
 

جان باختن یک کارگر معدن زغالسنگ 

 هشونی حین کار 

معدن    صبح روز سه شنبه یکم شهریور ماه، یکی از کارگران
زغالسنگ هشونی حین انجام تعمیرات در اثر ریزش سقف  

داد. بر اساس این گزارش، پیش  تونل جان خود را از دست  
 . از این حادثه کاری، سقف دچار شکستگی شده بود

 

 تجمع سرایداران و خدمتگزاران  

 مدارس در استان های چهارمحال 

 بختیاری و خوزستان 

یکشنبه     و    ۶روز  سرایداران  از  جمعی  ماه،  شهریور 
و   بختیاری  و  چهارمحال  های  استان  مدارس  خدمتگزاران 
خوزستان در اعتراض به عدم همسان سازی حقوق و دیگر 
مطالباتشان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استانها  

 .دست به تجمع زدند

 

بیکاری و بالتکلیفی کارگران در پی  

 نبد گلستانتعطیلی کارخانه آجر گ

شهریور ماه، یکی از کارگران بیکار و بالتکیف    ۶روز یکشنبه  
کارخانه آجر گنبد گلستان گفت: این کارخانه به دلیل بدهی  
سه میلیاردی به اداره گاز، از یکسال پیش تعطیل اعالم شده  

اند.  کارگر شاغل در آن بیکار و سرگردان شده   50و حدود  
کار کارخانه است تا با از سر  پیشنهاد ما کارگران، شروع به  

را   گاز  اداره  به  کارخانه  معوقه  مطالبات  بتوان  تولید  گیری 
 . پرداخت کرد

 

جان باختن یک کارگر ساختمانی در شهر  

 شیراز به دلیل سقوط از ارتفاع

ساله  ۶0روز سه شنبه یکم شهریور ماه، یک کارگر ساختمانی  
های فلزی در بلوار رحمت شهر شیراز حین کار روی داربست 

ارتفاع   نبودن    ۸از  مهیا  دلیل  به  و  کرده  سقوط  متری 
از   را  خود  جان  ارتفاع،  در  کار  برای  الزم  ایمنی  تجهیزات 

 .دست داد

جان باختن یک کارگر ساختمانی حین کار  

 در اثر سقوط به داخل چاهک آسانسور 

ساله در    ۴5شهریور ماه، یک کارگر ساختمانی   ۴روز جمعه  
به   ساختمانی،  مجتمع  یک  در  کار  هنگام  میاندوآب،  شهر 
دلیل نامعلومی از ارتفاع به داخل چاهک آسانسور سقوط کرد  
شدت   علت  به  آسانسور  چاهک  کف  با  برخورد  اثر  در  و 

 .صدمات و جراحات وارده در محل جان خود را از دست داد
 

  رجانیگهر سن معدن گل اعتصاب کارگرا

 ی در اعتراض به معوقات مزد
معدن  ۲۶چهارشنبه    روز شرکت  کارگران  ماه،  و    یمرداد 

خود در    یشغل  یهاتیبا توقف فعال  رجان،یگهر سگل   یصنعت
و عدم رس معوقات دستمزد  به  به   یدگی اعتراض  مسئوالن 

دست به اعتصاب زدند. معترضان   یشتیو مع یمطالبات شغل
اند  نکرده   افتیماه تاکنون حقوق در  بهشتیگفتند: آنها از ارد

ا مع  نیو  معضالت  بروز    ی هاخانواده   یبرا  یشتیامر سبب 
 شده است.  گرانکار
 

 نیپرس قزو  یتجمع کارگران کارخانه تول
 یاز کارگران کارخانه تول  یمرداد ماه، شمار  31دوشنبه    روز 

قزو  به    نیپرس  اعتراض  در  خود  کار  محل  محوطه  در 
د  یشغل  تیوضع زدند.   گریو  تجمع  به  دست  مطالباتشان 

با کمبود مواد    یسال جار  ی: از ابتدااطالع دادندکارگران   
به حداقل کاهش    دیتول  ه،یاول و مطالبات    افتهیدر کارخانه 
کارگران سه تا چهار ماه معوق شده است.    یامهیب  و   یمزد
ا  ل یهم موضوع تعد  رایاخ روز    نکهیکارگران مطرح شده تا 

مشکالت    شیمضمون که با افزا  نیبا ا  یاه ی گذشته اطالع
ماه، با اتمام    وریشهر  کمیشنبه  کارخانه، از صبح فردا سه   یمال

  کارخانه با    یبه ادامه همکار  لی که تما  یها، کارگرانقرارداد 
  ی کاریب  مهیب  یمقرر  افتیدر  یبرا  توانندی ا نداشته باشند، مر

افزا و در صورت  تول  ش یاقدام کنند  کار    دیسطح  به  دوباره 
 بازخواهند گشت، منتشر شد.

 

 و بازداشت کولبران در کردن زخمی  

 نوار مرزی مریوان  

شهریور، در نوار مرزی مریوان دو کولبر با    13روز یکشنبه  

یک  تیراندازی   و  شدند  زخمی  انتظامی  های  نیرو  مستقیم 

 کولبر نیز بازداشت شد.
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 ! دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن

رش نیروهای انتظامی به ساکنان  یو

 جوب در استان کردستانروستای شاه

از   کهشهریور ماه، اهالی روستای شاه جوب،   ۶روز یکشنبه  
به دلیل  است،  توابع شهرستان دهگالن در استان کردستان  

یورش ماموران    بااقدام جهت تامین آب از طریق حفر چاه  
به   شدندانتظامی  روبرو  روستا  ساکنان  این  که  حالی  در   .
شاه  هاست  جوبروستای  بی  ماه  معضل  ستوه  از  به  آبی 

آوری مبلغ یک و نیم میلیون تومان از هر  مع اند و با جآمده 
خانوار و با هزینه خود اقدام به خرید دستگاه حفاری جهت  

کرده  چاه  آب  حفر  اداره  پرسنل  و  انتظامی  ماموران  اند، 
شهرستان دهگالن با یورش به روستا مانع از انجام این کار  

. بر اساس این گزارش، ماموران انتظامی تالش کردند  گشتند
د مقاومت  تا  با  که  زمانی  اما  کنند،  را ضبط  حفاری  ستگاه 

شده  مواجه  روستا  قادرمرز،  ساکنان  روستاهای  جاده  اند، 
آباد و گردمیران را محاصره کردند تا در صورت خارج  صادق 

  توسط ساکنان،   جوبکردن دستگاه حفاری از روستای شاه 

 .آن را ضبط کنند

 

انزل بازنشستگان  هتل    ی تجمع  مقابل  در 

 بازنشستگان   یانتخابات کانون عال   ی برگزار
چهارشنبه    صبح  برگزار  ۲۶روز  با  همزمان    ی مردادماه، 

  ی جمع  ،یکارگران بازنشسته در بندرانزل  یمجمع کانون عال
مجمع تجمع    یاز بازنشستگان در مقابل هتل محل برگزار

حق  "مجمع با شعار:    ن یا  ینموده و ضمن اعتراض به برگزار
ها    یمستمر  یقانون  شیخواستار افزا  ،"ستین  یدادن  ،یِرفتنگ

 .شدند یاجتماع  نیتام رهیمد ات یمصوبه ه بقمطا
 

 شیکارکنان شرکت پاال ی اعتراض تجمع

 آبادان نفت
پاال  ۲۲شنبه    روز   شرکت  کارکنان  ماه،  نفت   ش یمرداد 
  ن یقوان رات ییبادان در اعتراض به نحوه پرداخت حقوق و تغآ

اعتراض   یاتیمال تجمع  به  دست  از   یکیزدند.    یخود، 
نفت   شی : تجمع امروز شنبه کارکنان پاالدیگو  یم  نیمعترض

  ن یآبادان در اعتراض به قوان شیآبادان مقابل ساختمان پاال
  ی لیو تا حاال هم خ  می باشد اعمال شده در حقوقشان  دیدج

 . حقوق خود را نگرفته اند نیاز معترض
 

  علیهتاکستان  ر یکارخانه تاکارگران اعتراض

 مشاغل  یبندطرح طبقه یعدم اجرا 
از کارگران ارتاول    یکیمرداد ماه،    ۲3  کشنبهیگزارش روز    به
از جانب همکارانش گفت: بر اساس ماده    یندگیبه نما  ریتا
مشاغل    یبندطرح طبقه  ی اجرا  یریگیپ  فهیقانون کار وظ  50

اجتماع  یبرعهده رفاه  و  کار  تعاون،  اگر    یوزارت  و  است 
اجرا به  اقدام  کا  نی ا  یکارفرما  اداره  نکند،   تواندی م  رطرح 

ته را  ا  هیطرح  ضمن  کند  اجرا  به    نکهیو  مکلف  کارفرما 
طرح، به    یاز اجرا  یالتفاوت مزد ناشو مابه   مهیپرداخت جر

سال    ،یریگیها پافزود: بعد از سال  یهمه کارگران است. و 
نما1۴00 برا  ندهی،  تاکستان  کار  ارز  یبررس  ی اداره    ی ابیو 

شد و از آن    ریتا  اولمشاغل وارد کارخانه ارت  یبندطرح طبقه 
  ریاست. کارگران ارتاول تا  فتاده ین  یدیوقت تاکنون اتفاق جد

کار مصوب    یعال  ی ماهانه همان حقوق که هر ساله شورا
ا   کنندی م  افتیرا به موقع در  کندیم رقم باتوجه به    نیاما 

  ز یناچ  ییو غذا  یاز اقالم مصرف  ی اریبس  متیروزانه ق  شیافزا
درآمد کارگران کارخانه ارتاول    زانیم  شیاست. تنها راه افزا

 یگریمشاغل و د  یبنددرست طرح طبقه   ی اجرا  یکی  ریتا

 .و پرداخت کامل آن است یساعات اضافه کار شیافزا
 

شهرداری  کارمندان و کارگران  اعتراض

 برای کسب مطالبات صنفیکوهدشت 

شهریور ماه، شماری    ۶به گزارش هرانا صبح روز یکشنبه   
در   لرستان  کوهدشت  شهرداری  کارگران  و  کارمندان  از 

مطالبات به  رسیدگی  عدم  به  مقابل  اعتراض  در  شان 
 .فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند

 

 تن از پرستاران در زنجان  1۸۰اخراج 

شنبه    درمان    5روز  معاونت  پرستاری  مدیر  ماه،  شهریور 
: با توجه به تمدید گفت  پزشکی استان زنجاندانشگاه علوم 

نشدن طرح ویژه کرونا برای پرستاران در وزارت بهداشت،  
نفر از پرستاران به تدریج از سیستم دانشگاه خارج    1۸0حدود  

قابل از وزارت بهداشت به پرستاران  خواهند شد. هدیه ای نا

 !زنجانی

 

 زخمی شدن یک کولبر در نوار مرزی بانه 

شهریور ماه، یک کولبر جوان اهل روستای    1۴روز دوشنبه  
مستقیم   شلیک  با  بانه  شهرستان  ننور  بخش  توابع  از  ناوه 

مرزی در نوارمرزی بانه از ناحیه پا زخمی شد. نیروهای هنگ
به   انجام عمل جراحی  به خاطر شدت جراحات جهت  وی 

 .بیمارستانی در شهر تبریز منتقل شده است
 

تابعه   یاکارکنان شرکت ه ی تجمع اعتراض

 استان هرمزگان  یآبفا
تابعه    یاز کارکنان شرکت ها  ی مردادماه، شمار  ۲۲شنبه    روز
عدم پرداخت حقوق خود در    لیاستان هرمزگان به دل  یآبفا

  .زدند یدست به تجمع اعتراض یمقابل ساختمان استاندار
 

جان باختن یک کولبر در پی تیراندازی  

 مستقیم  نیروهای نظامی 

ئاراز    ماه،  شهریور  یکم  شنبه  سه  روز  کردپا  گزارش  به 
دو   دارای  و  سردشت  اهل  جوان  کولبر  محمدپور  )آراس( 
فرزند، که با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی جمهوری  
منتقل   بیمارستان  به  و  بانه مجروح  نوار مرزی  در  اسالمی 

شهریور ماه، در اثر جراحات شدید    ۶شده بود، روز یکشنبه  
 . ارستان کوثر شهر سنندج جان خود را از دست داددر بیم

 

 شرکت نفت   یکارکنان رسم   یتجمع اعتراض 
چهارشنبه    به  روز  رسم  ۲۶گزارش  کارکنان  ماه،   یمرداد 

  ف یقانون وظا  10شرکت نفت در اعتراض به اجرا نشدن ماده  
وزارت نفت به صورت هماهنگ    یکارکنان رسم  ارات یو اخت

 . مختلف تجمع کردند یهادر بخش 
 

تجمع اعتراضی اهالی کهگیلویه برای  

 آبهگرفتن حق

به گزارش کانال محلی آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد،   
شنبه   شهرستان   5روز  اهالی  از  شماری  ماه،  شهریور 

کهگیلویه در اعتراض به عدم دریافت حقابه خود از رودخانه  
به تجمع  ما در مقابل فرمانداری این شهرستان دست  رون 

 .زدند
 

 نیبازنشستگان تأم ی اعتراض تجمع

   یهاشهرستان  یاجتماع

 تپهشوش و کرخه و هفت

تأم  ۲3  کشنبهیروز   بازنشستگان    ی اجتماع  نیمردادماه، 
و هفت  یهاشهرستان فرماندارشوش، کرخه  مقابل    ی تپه، 

با شعار   ما"شوش  الدنگ  ما مخبر  ما ننگ  ، تجمع  "ننگ 
در    نیگزارش، معترض  ن یبر پا داشتند. بر اساس ا  یاعتراض

در حق    ییاجتما  نیکه دولت و تام  یاعتراض به حق خور
اسخگوئی دست به تجمع زدند.  عدم پ  و اعمال نموده  شان  

خوزستان    دیشد  یماه در گرما   نیچند  بازنشستگان می گویند
  ست ین  یگوش  چیهاما  کنند،    یم  یمطالبه گر  ابانیدر کف خ
صدا شعارها  شانیکه  بشنود.  معترض:   یرا  بازنشستگان 

ش" هم   ش یدولت  خالصه    ن یکالسه,    " ,  "روزا 

ممیریمیم نممیجنگی ,  ذلت  وعده ",  "  میری پذی, 

مصوبات شورا,    ",  "  ه ی, سفره ما خالهیکاف   دیوع

     . "گردند د یبا ااجر
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 ! جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

 بوشهر  یمی کارگران پتروش  اعتصاب         

  ان یشرکت ک  یامردادماه، کارگران پروژه  ۲۶چهارشنبه    روز
پتروش در  شاغل  عدم    یمینصب  به  اعتراض  در  بوشهر 

دستمزدها به    شانی پرداخت  دست  تاکنون  خردادماه  از 
 اعتصاب زدند.

 

نسبت   زاهدان ی فن هیکارگران ابنعتراض ا

 یمنیدر ارائه لباس و کفش ا ریتاخبه 
  ی فن  هیاز کارگران ابن  یمرداد ماه، تعداد  ۲0پنجشنبه    روز 
  اد یز  یهای ریگیآهن جنوب شرق زاهدان گفتند: با وجود پراه 

تراورس   یمانکاریشرکت پ  ریگذاشتن معضل تاخ انیو در م
هنوز    ن،یبه کارگران با مسئول  یمنیدر ارائه لباس و کفش ا

  هاارگاه درباره آن صورت نگرفته است. عرف ک  یجد  یاقدام
و هر سال    یمنیلباس ا  کباریماه    ۶است که هر    بیترت  نیبد
  یهااما شرکت   شودی به کارگران داده م  یمنیکفش ا  کباری
  ن یا  یگرید  لیهر دل  ای  یمشکالت مال  بهانهبه    یمانکاریپ

رعا را  اکنندینم  تیعرف  لحاظ  از  کارگران  در    یمنی. 
نم  اندقهیمض  هم  خودشان  ا  توانندیو  کفش  و   یمنیلباس 
 کنند. هیته
 

  نسبت آهنراه رات یاعتراض کارگران تعم

 مزایا به عدم پرداخت 
  رات یو تعم  یمرداد ماه، کارگران واحد نگهدار  ۲۴دوشنبه    روز
مزدراه  معوقات  از  جدا  گفتند:   یبرخ  افتیدر  یبرا  ،یآهن 
مسئله    نیو ا  میبا مشکل روبرو هست  یو مناسبت  یعرف  یایمزا

ا روح  جادیباعث  گرفتار  ی دغدغه  برا  یهای و    ی روزمره 
برخ است.  شده    ی هاشرکت  انیکارفرما   یکارگران 

جار  ی مانکاریپ عرف  برخ  ی طبق  پرداخت    ی ایمزا  یدر 
عرف  یزشیانگ کوتاه  یو  کارگران  حساب  .  کنندیم  یبه 

آهن  راه  یو نگهدار ریهمچون امور تعم ییربنایز یهابخش 
  ی منابع مال  دیو اساسا با  ستندین  مانکارانیبه پ  یقابل واگذار

 شود.  نیآهن تامراه  یاز آن از بودجه جار ینگهدار
 

کشاورزان اصفهان   یاعتراض  تجمعات

 استان یامقابل اداره آب منطقه
و دوشنبه    ۲۶، چهارشنبه  ۲5شنبه  ، سه ۲۴در روزهای دوشنبه  

مرداد ماه، شماری از کشاورزان اصفهانی در اعتراض به   31
های کشاورزی  ها و زمینآبه و نابودی باغ عدم تخصیص حق 

در   منطقهشان  آب  اداره  تجمع  مقابل  اصفهان  استان  ای 
 . اعتراضی برگزار کردند

کشاورزان معترض که اراضی آنان در معرض خشک شدن   
یی خواستار رهاسازی  قرار دارد، با در دست داشتن پالکاردها

زاینده حق  منطقه آبه  آب  شرکت  تعهدات  ایفای  و  ای رود 
های دوشنبه " اندازی پویشی به نام اصفهان شدند. آنها با راه 

مطالبه   "آبی حق  بر  پافشاری  تداوم  ضمن  بر  خود  گری 
کردند.   تاکید  مطلوب  نتیجه  حصول  تا  اعتراضی  تجمعات 

سال   اصفهان،  استان  به    نیز  1۴00کشاورزان  اعتراض  در 
حق  تخصیص  زاینده عدم  شده  خشکانده  بستر  در  رود آبه، 

تحصن طوالنی مدت برگزار کردند که در نهایت به سرکوب  
 . شدید معترضان توسط نیروهای سرکوبگر منجر شد

 

های مسئوالن و عدم  عملی نشدن وعده 

 های کارگران هفت تپهتحقق خواسته

رگران مجتمع نیشکر  مرداد ماه، کا ۲۸به گزارش روز جمعه  
ماه  گفتند:  تپه  دولت  هفت  به  تپه  هفت  مجتمع  هاست 

ها بر آورده نشده است.   بازگشته اما هنوز مطالبات اصلی آن 
به همانند  کارگران  صنفی  مطالبات  از  شدن    برخی  روز 

بیمه مشکالت  شدن  برطرف  و  حل  مطالبات  کارگران  ای 
جرای طرح شده اما مهمترین خواسته های کارگران یعنی؛ ا

همکاران، همسان از  یکی  کار  به  بازگشت  و  حقوق  سازی 
طبقه و  تجمیع  طرح  کامل  پرداخت  اجرای  مشاغل،  بندی 

دوباره برخی مزایای قانونی و عرفی، کنار گذاشتن چندین  
ها و همسان کردن ها و قرارداد قوانین چندگانه در پرداخت

 های شرکت هفت طرح، هنوزسطح دستمزد بین تمام طرح 

 .برآورده نشده است

 

 ماه حقوق و بالتکلیفی ۵عدم پرداخت 

 کارگر داروگر رشت  ۷۰ 

یکشنبه   روز  گزارش  کارخانه    30به  کارگران  ماه،  مرداد 
ماه است که حقوقی    5بندی داروگر رشت گفتند:  صنایع بسته 

بیمهدریافت نکرده  و  است. ایم  روبرو  با مشکل  نیز  هایمان 
سال کار  ۲0تا    15تعدادی از کارگران این کارخانه با سوابق 

به دلیل نگرانی از دست دادن شغل، مشکالتشان را از طریق  
رسانند اما کسی برای  نامه یا حضوری به گوش مسئوالن می 

ارگران آن اقدامی انجام نداده  پیگیری وضعیت کارخانه و ک
بیمه و  مزدی  مطالبات  میانگین  ما  است.   از  هریک  ای 

  ۶0کم  ماه گذشته براساس سوابق کاری دست   5کارگران در  
کارفرما    ۸0تا   که  است  تومان  استمیلیون  به    مدعی  که 

 .خاطر نداشتن منابع مالی، توان پرداخت آن را ندارد

 

 مطالبات کارگران خدماتی 

 شهرداری اقبالیه 

یکشنبه   روز  فارس  گزارش  کارگران    30به  ماه،  مرداد 
در استان قزوین،   اقبالیه  عدم    نسبت بهخدماتی شهرداری 

. شهردار اقبالیه  اعتراض نمودندپرداخت مطالبات مزدی خود  

در این خصوص گفت: متاسفانه موضوع رسیدگی به صورت  
کاران در  وضعیت فعالیت های صورت گرفته از سوی پیمان

انباشت   زمینه ساز  و  قرار نگرفته  گذشته مورد توجه جدی 
بدهی های شهرداری شده که مطالبات کارگران خدماتی نیز 
  ۲یکی از این موارد است. ظرف روزهای پیش رو، مطالبات  

 .ماهه کارگران خدماتی شهرداری تسویه می شود

 

کارگر قراردادی کارخانه   ۹اخراج 

 سازی سهندکمباین

کارخانه    31دوشنبه    روز کارگران  گفته  به  ماه،  مرداد 
مرداد ماه    30سازی سهند تبریز از صبح روز یکشنبه  کمباین 

دوشنبه   امروز  حدود  مرداد31تا  این    9،  قراردادی  کارگر 
اند. قراردادهای شغلی  کارخانه تولیدکننده کمباین تعدیل شده 

مدت   خاتمه  از  پس  و  است  بوده  ماهه  یک  کارگران  این 
ها تسویه حساب  قرارداد به دلیل کاهش سطح تولید با آن

امروز حدود   تا  ابتدای سال جاری  از  است.  از    1۷شده  نفر 
حد صنعتی پس از خاتمه  کارگر شاغل در این وا   5۶مجموع 

قرارداد کار بیکار شدند. چندین سال است که به دلیل تامین  
در سال   و  یافته  کاهش  یکباره  به  تولید  اولیه،  مواد  نشدن 

کارگر   500جاری به صفر رسیده است. پیش از این بیش از 
کردند اما اکنون تنها  رسمی و قراردادی در این واحد کار می 

  .نعتی مشغول کارند نفر در این واحد ص 39

 

کارگر جوان در شهرستان   ۲جان باختن 

 چوار در پی اقدام به خودکشی

روز سه شنبه   در    ۲مرداد ماه،    1۸به گزارش  کارگر جوان 
شهرستان چوار استان ایالم به دلیل مشکالت خانوادگی و  
اقتصادی  اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از ذست  

ش یکی از کارگران یاد شده  روز  دادند. بر اساس این گزار
مرداد ماه خود را در محل سکونتش حلق آویز   1۶یکشنبه  

ساعت از حادثه اول    ۲۴کرد و کارگر دوم نیز بعد از گذشت  

 .خود را به ضرب گلوله از پای درآورد
 

تجمع دانشجویان معترض به سربازی  

اجباری مقابل ساختمان سازمان نظام  

 وظیفه تهران

شنبه    روز  امتداد  گزارش  از    5به  تعدادی  ماه،  شهریور 
دانشجویان معترض به سربازی اجباری در مقابل ساختمان  
سازمان نظام وظیفه تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.  
در این تجمع شماری از معترضان پالکاردهایی با شعارهای  

اجباری،  " حبس  سال  نوین،  بردهدو  داری 

  1۷۴ولید ناامیدی و هر سال  سربازی، کارخانه ت

در دست داشتند. این تجمع   ،"قربانی سربازی اجباری

از   شماری  و  کشید  خشونت  به  انتظامی  نیروی  دخالت  با 
دانشجویان و خبرنگاران حاضر در محل این تجمع بازداشت  

 .شدند
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 ! برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر 

دیدگاه ها و تحلیل  برای آشنایی با 

های چریکهای فدائی خلق ایران از  

 های زیردیدن کنید:  سایت
www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

برای تماس با چریکهای فدائی خلق 

 مکاتبه نمائید: ایران با نشانی زیر 
BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 
 

 آدرس پست الکترونیکی: 
E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 چریکهای فدائی خلق ایران 

 

         

 
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  

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

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

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

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

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

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

از شرایط الزم حیات محروم ساخته و   را  انسان  جامعه هزاران 

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

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

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

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

شد،    داند که این هزاران نفر اجبارا قربانی این شرایط خواهند 

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

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

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

آن از خویشتن دفاع کند. قتلی که ظاهرا قتل نیست، زیرا کسی  

که مرگ این قربانی چونان مرگی طبیعی  قاتل را نمی بیند، زیرا  

به نظر می آید چرا که در آن، تعرض به عمل آمده بیشتر ناشی  

اینجا   در  حال  هر  در  ولی  وظیفه.  انجام  تا  ست  عملی  بی  از 

 " ارتکاب به قتل عمد محرز است  

 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان")فردریک انگلس 
 

 

 

 
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 وارده  

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

رولتر را در چنان وضعی قرار می نامیم. هنگامی که جامعه صد ها پ

می دهد که آنها به طور حتم به دام مرگی زودرس  و غیر طبیعی 

می افتند، مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال خشونت که مرگ  

هزاران  جامعه  وقتی  شمشیر،  ضرب  به  یا  و  گلوله  شلیک  اثر  در 

انسان را از شرایط الزم حیات محروم ساخته و آنها را در شرایطی  

قرار می دهد که در آن قادر به زندگی کردن نیستند، وقتی آنها 

را به زور چوب قانون مجبور می سازد که در این شرایط بمانند تا 

وقتی   رسد؛  فرا  است  شرایط  این  ناپذیر  اجتناب  نتیجۀ  که  مرگ 

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

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

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

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

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

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

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

تعرض به عمل آمده بیشتر ناشی از بی عملی ست تا انجام وظیفه.  

 " ولی در هر حال در اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 
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