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 سرسخن: 

 خیزش بزرگ توده ها و رسالت 

 طبقۀ کارگر!  
  همه   در   ما   دهیدستم  یهاتوده   که   است  هفته  سه  از   شیب

  سلطه   و   آمده  هاابانی خ  به  شهر  هاده   در   و   کشور   یهااستان 
  چالش   به  را  یاسالم  ی جمهور  سم یالیامپر  به   ته وابس  میرژ

 هر  و   شده  ریدرگ  تکار یجنا  و   سرکوبگر  یروهاین  با  ده،یکش
  مورد   را   یاسالم  یجمهور  سرکوب  مراکز   اندتوانسته   کجا 

  ی هاتوده  بزرگ  زشیخ  .اندده یکش  آتش  به  و   داده  قرار  ورشی
  در   شاناعتراضات   در  مبارز   انیدانشجو  که   دهیدستم 

  د ینگ  بهش"  زنندی م  ادیفر  مبارزات   ن یا  با  یهمبستگ

  ی ط  که   است  یانقالب  واقع  به  "انقالب   شده   اسمش   اعتراض،
  به   رانیا  انقالب،  ضد  و   انقالب  یروهاین  نی ب  مصاف  در   آن

 است. شده لیتبد ن یخون یداخل جنگ  کی  صحنه

 و   دگانیدستم  و   کارگران  سو  کی  در  نیخون  جنگ  نیا  در
  کوکتل   و   سنگ  شان سالح   که  دارند  قرار  جوانان  و   زنان

  ی سو  در  و   باشدیم  نیپوالد  اراده  و   جسارت  با  همراه  مولوتف
 نیترمدرن   به  که  ی حکومت  اوباش  و   اراذل  از  یاگله  گرید

  بزرگ   جنبش  نیا   سرکوب  یبرا  و   بوده  مسلح  هاسالح 
  ی هاگلوله  کیشل از  .اندده ینورز غیدر یتیجنا  چیه از تاکنون
  کردن   پار و  لت از  و  آور  اشک  گاز  پرتاب تا  گرفته  یاساچمه 
  و  نیمعترض یریدستگ تا گرفته باتوم ریز در یانقالب جوانان
  چشم   یجلو  در  و   ابانیخ  همان  در  آنها  بر  شکنجه  اِعمال

  ردم، م  کشتار   و   یجنگ  یهاگلوله   ک یشل  باالخره  و   همگان
 یوحش  مسلح  یروهاین  که  هستند  یانقالب  ضد  اعمال  تماما

 .دهندی م انجام پاخاسته به  یهاتوده  هیعل

  ی قشرها  گرید  طورن یهم  و   کارگران  که  است  نیا  تیواقع
  ی فرد  صورت  به  یقبل  یهازشیخ  همه  همچون  فرودست

  انگر ینما  ن یا  دارند.  شرکت  ی جار  یانقالب  جنبش  در   عایوس
 و   ی کارگر  مستقل  ی هاتشکل   قدانف  لیدل  به  که  است   آن

 طبقه  نیا  صفوف  کارگران،   با  وندیپ  در  یستیکمون  سازمان
  صورت   به  است  نتوانسته   هنوز  طبقه  نیا  و   بوده  پراکنده
   .ابدی حضور جنبش ن یا در خود  پرچم با و  افتهیسازمان

   2حه صف                                                          

ی قضائی برای کارکنان  تشکیل پرونده

 صنعت نفت شدهبازداشت

شهریور ماه،  توسط   ۲۲شنبه  بنابر اخبار منتشرشده در سه 
هایی مبنی بر تشکیل  کارکنان رسمی صنعت نفت، پیامک 

بازداشت برای  قضائی  شنبه  پرونده  روز  تجمع    ۱۲شدگان 
ها، این  شهریور ماه جاری ارسال شده است. طبق این پیامک 

به شعبه پرونده قضائی  شهید    ۱ی  های  دادسرای  بازپرسی 
ی صنعت نفت مقدس تهران ارجاع شده است. کارکنان رسم

شنبه   به    ۱۲روز  رسیدگی  عدم  به  اعتراض  در  شهریورماه 
قانون    ۱۰شان و نیز با خواست اجرای کامل ماده  مشکالت 

اختیارات و وظایف کارکنان وزارت نفت تالش داشتند تا در  
مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع برگزار کنند که با یورش  

د ضرب و شتم  مأموران امنیتی و انتظامی روبرو شده و مور
نفر از آنان بازداشت شدند.   ۷۰قرار گرفتند و تعداد قریب به  

بازداشت شدگان همان روز و ساعاتی بعد و پس از بازجویی  

 .آزاد شدند

 

اعتصاب کارگران قراردادی شاغل در  

 آبادپتروشیمی اسالم 
قراردادی شاغل در    ۲۰روز یکشنبه    کارگران  شهریورماه، 

اسالم پرداخت  آباد  پتروشیمی  عدم  به  اعتراض  در 
از کار کشیده و اعتصاب کردند.    دستمزدهای معوقه  دست 

کارگران که در استخدام پیمانکاری قیطاسی هستند دستمزد  

 .اندهای تیر و مرداد را دریافت نکرده ماه 

 

اقدام به خودسوزی سجاد امیری کارگر  

 پتروشیمی کرمانشاه پس از اخراج 
دوشنبه    ما  ۲۱روز  پتروشیمی  شهریور  کارگر  یک  ه 

کرمانشاه، پس از اخراج، اقدام به خودسوزی کرد. بر اساس  
کارگر اخراج شده    ۲گزارشات منتشر شده، در ماه گذشته،  

کار   از  اخراج  به  اعتراض  در  نیز  ایالم  در  چوار  پتروشیمی 
ماه گذشته،    ۳خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند. در  

ث  ۱۱ کارگران  خودکشی  است.  مورد  شده  بحران  "بت 
دستمزدها  درپرداخت  تاخیر  و  کار  از  اخراج  از    "معیشتی، 

 .دالیل اصلی اقدام به خودکشی کارگران است

 د در باره زندگی رفیق شهی         

 یحیی امین نیا 

بیشمار   از  یکی  نیا  امین  یحیی  رفیق  خلق  فدائی  چریک 
  ۲۲ستمدیدگان ایران بود که  در  فرزندان دالور کارگران و  

گردید.    ۱۳5۰اسفند   تیرباران  شاه  جنایتکار  رژیم  توسط 
مزدوران شاه با شلیک به قلب سرخ و گرم این چریک فدائی  
خلق و هشت رفیق همراهش به خیال خام خود می خواستند  
رشد   جلوی  و  کرده  کن  ریشه  را  خلق  فدائی  چریکهای 

ام بگیرند.  ایران  در  را  انقالبیون کمونیسم  خون  عمل  در  ا 
کمونیستی چون رفیق یحیی، درخت انقالب ایران را آبیاری  

برافراشته  را  انقالب  پرچم  و  مبارزه  نموده  و  ساخت  تر 
چریکهای فدائی خلق تا آنجا پیش رفت که هر چه گذشت  

 .افراد و دسته های بیشتری از جوانان راه آنها را پی گرفتند
چریک آغاز حرکت  از  سالی  فدائی خلق که رفیق  چند  های 

یحیی امین نیا یکی از آنها بود علیه رژِیم شاه نگذشته بود  
که جو جامعه کال در جهت حمایت از چریکهای فدائی خلق  
تغییر جهت داد و در تکامل خود به آنجا رسید که در جریان  

مردم فریاد    5۷و نقطه اوجش قیام بهمن    5۷انقالب سال  
.  بدون شک اگر  " افتخار مائی  فدائی، فدائی تو"می زدند  

آرمانها و راهی که رفقائی چون رفیق یحیی ها برای تحقق 
آن جان دادند با واقعیات جامعه سرکوب شده ما همخوانی  

 .نداشت چنین حمایتی هم هرگز شکل نمی گرفت
شرایط   در  که  داشت   تعلق  سازمانی  به  یحیی  رفیق 

ان یافته هر  دیکتاتوری شاه و در شرایطی که این زور سازم 
و  زندان  با  و  ساخت  می  خفه  گلو  در  را  اعتراضی  صدای 
شکنجه و اعدام جلوی متشکل شدن کارگران و شکل گیری 
رسیده   نتیجه  این  به  گرفت  می  را  آنها  طرفدار  تشکلهای 
بودند که با رژیمی که جز با  زبان گلوله سخن نمی گوید  

 3صفحه           جز با زبان گلوله نمی توان سخن گفت. 
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 مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی! 

 1صفحه از                          ... خیزش توده ها و 

  کارگران   خواست  انگریب  که  یانقالب  التیتشک  کی  فقدان  اما
  امکان   مردم  دشمنان  به   باشد  آنها  متحد  نیترکینزد  و 
  جلوه   زنانه   با  هاوهی ش  نیتربکارانه یفر  به  اتکا   با  تا  دهدیم

  مطالبات   و   یطبقات  ینیع  یهانه یزم  انقالب  نیا  دادن
 و   رانده  هیحاش  به  را  دگانیدستم   و   کارگران

 صفوف نی ب انداختن ییجدا یبرا را طیشرا
 هر  کهیحال  در  سازند.  آماده  نیمعترض
 یتمام   کار  انقالب   که   داندیم  یآگاه  کارگر
 تی جنس  بر  ه یتک  با  توانی نم  و   هاستتوده

 کرد. یبند میتقس رانآ

 زن میرژ  سلطه   تحت  که  زین  زنان  مورد  در
 شمار ی ب  یهاستم   یاسالم  یجمهور  زیست
 شود،ی م  اعمال   آنان   بر  فرسا   طاقت  و 

 و   ستم   از   ییرها  که   است  نیا  تیواقع
 گرو   در  رانیا  زنان  یبرا  ی آزاد  به  یابیدست
  حاکم   وابسته  یداره یسرما  ستمیس  ینابود

  مرد   و   زن  حقوق  یتساو   و   باشدی م  کشور  بر
  دا یپ  تحقق   امکان   ی هنگام  تنها  مرد   کارگر   با  زن  کارگر   و 
  متشکل   بتوانند  مرد  چه   و   زن  چه   کارگر   طبقه  که   کندیم

 شکنند. هم در  را حاکم ظالمانه یداره یسرما نظم و  شده

  ساخت   به  توجه   با   که   است  داده  نشان   نیهمچن  تجربه
  کارگر،   طبقه  یرهبر  بدون  ما،   جامعه  بر  حاکم   یاقتصاد
 یابیدست   به  قادر  یاتوده   یهازش یخ  و   گرسنگان  شورش

  که   است  یضرور  نیبنابرا  .ستندین  خود  اهداف  همه  به
  چه   هر  را کارگران گرید  ،مضاعف  یتالش  با  شرو یپ کارگران

  به   و   کرده  دعوت  زش یخ  نیا  با  یهمبستگ  ماعال  به  شتریب
   کامال   صورت  به  را  خود   یطبقات  و   یاقتصاد  یهاخواست  ژهیو 
 
 

   دشمنان   که  است  آن  در  امر  نیا  تیاهم  بکنند.  انیب  مشخص
  طرح   با  کوشندیم   خارج   در   چه   و   رانیا  خود  در  چه  ما

  خود   چتر  ریز  را  دگانیدستم   همه  محتوا   یب  و   یکل  یشعارها
 دگانیدستم   گرید  و   کارگران  ی واقع  یهاخواست   و   گرفته
  از   دیبا  شرو یپ  کارگران  نیهمچن  کنند.  یالپوشان  را  جامعه

  در   مبارزات  نیا  اثر  بر  که  ییهاشکاف 
  ش ی پ  حاکم  یکتاتورید در جاآن و   جانیا
  خود   صفوف  دادن  سازمان   ی برا  دیآیم

 .ندیجو سود

  طور همان  که  بدانند  دیبا  شرو یپ  کارگران
  یی توانا  به  یکنون  انقالب  سرنوشت  که
  است   وابسته  شانی رهبر  اعمال   در  آنها

 شتریب  چه  هر  فیتضع  و   انقالب  نیا  تداوم
  آنها   سرنوشت  در  زین  حاکم  یکتاتورید

  د یبا  ن یبنابرا  .کندی م  فایا  بزرگ  ینقش
  شکل   با  یانقالب  فکرانروشن   با  همراه
- یاسیس  یهاگروه   و   هاهسته   هب   دادن
  و   حاکم  یکتاتورید  سلطه  ینظام

  آماج   را  سرکوبگرش  ددمنش  یروهاین
  یبرا  شتریب  چه  هر   طیشرا  تا  بدهند  قرار  خود  حمالت

 گردد.  ایمه  هاتوده  زش یخ  از  یبانیپشت  و   کارگران   یسازمانده

 

  جامعه   بر  حاکم  اقتصادی   ساخت  به  توجه  با  که  است   داده   نشان  تجربه

  قادر   ای  توده  های  خیزش  و  گرسنگان  شورش  کارگر،  طبقه  رهبری  بدون ما،

  کارگران   که   است  ضروری   بنابراین  نیستند.   خود   اهداف   همه  به  دستیابی   به

  همبستگی   اعالم  به  بیشتر   چه  هر   را   کارگران  دیگر  ،مضاعف  تالشی   با  پیشرو 

  را  خود  طبقاتی  و  اقتصادی  های  خواست  ویژه  به  و  کرده  دعوت  خیزش  این  با

 دشمنان که  است آن در  امر  این  اهمیت بکنند.  بیان مشخص   ًکامال صورت به

  محتوا   بی  کلی  شعارهای  طرح  با  کوشند  می  خارج  در  چه  و  ایران  خود  در  چه  ما

  دیگر   و  کارگران  واقعی  های   خواست  و  گرفته  خود  چتر  زیر  را  ستمدیدگان  همه

  شکاف   از باید  پیشرو کارگران  همچنین  کنند.   الپوشانی  را  جامعه  ستمدیدگان

  آید  می  پیش  حاکم دیکتاتوری در آنجا و اینجا  در مبارزات  این  اثر  بر که هائی

 جویند.  سود خود صفوف دادن سازمان برای
 

 تجمع نیروی های مخابرات در اعتراض به حذف اثر انگشت
مهر ماه، نیروهای پیمانکاری مخابرات اصفهان معترض به حذف اثر   ۴روز دوشنبه  

پیمانکاری  نیروهای  این  کردند.  تجمع  اصفهان  استانداری  مقابل  در  شان  انگشت 
گویند: یک قرارداد مقابل ما گذاشتند که این قرارداد نه مدرک تحصیلی دارد، نه  می

نه گروه طبقه  و  و کعنوان شغلی  اسم  را در آن بندی مشاغل! فقط  پرسنل  ملیِ  د 
خواهند آن را امضا کنیم. مقاومت در برابر امضای این قرارداد، اند و از ما می نوشته

از هزار نیروی مخابرات شده است ؛ امری که امکان  اثرانگشت بیش  سبب حذف 
ها را دادند. ورود به محل کار را از آنها می گیرد.  مسئوالن قولِ برگرداندنِ اثر انگشت 

طبقه همچ طرح  شد  قرار  تا  نین  مشاغل  نیروهای   ۲۰بندی  شود.  اجرایی  مهر 
ها برنگشته و از ابتدای گویند: تا امروز اثر انگشت پیمانکاری مخابرات اصفهان می 

 .ایمی گذشته سر کار نرفته هفته
 

بان حقوق بشربرای تحقیقات درباره  در خواست سازمان دیده

 دم ایران جنایات جمهوری اسالمی در سرکوب مر

بان حقوق بشر طی گزارشی با  مهر ماه،  سازمان دیده   ۱۴به گزارش روز پنجشنبه   
های تهاجمی و دستی ای و سالح های ساچمه ای از تفنگبیان اینکه مزدوران خامنه 

اند، خواهان تحقیقات مستقل درباره جنایات جمهوری کنندگان استفاده کرده علیه قیام 
بان حقوق بشر آمده کنندگان شد. در گزارش دیده یام اسالمی در خصوص سرکوب ق

است: نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی در سرکوب وحشیانه تظاهرات ضدحکومتی 
از نیروی قهری و مرگبار استفاده کرده  المللی برای در سراسر کشور  اند. فشار بین 

ضروری  پایان دادن به استفاده از نیروهای قهری و کشنده توسط جمهوری اسالمی
بی اسالمی  جمهوری  مقامات  با  است.  را  ضدحکومتی  گسترده  اعتراضات  رحمانه 

اند. دیده بان حقوق بشر نیروی بیش از حد و مرگبار در سراسر ایران سرکوب کرده 
بر اساس ویدئوهای تظاهرات و مصاحبه با شاهدان و یکی از اعضای نیروی امنیتی، 

از نیروهای مرگبار در سراسر ایران مستند کرده سرکوب مردم را با استفاده غیرقانونی  

 .است
 
  

 

 ! مردم ورزنه اصفهان به قیام پیوستند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهر ماه، در بیست و دومین روز قیام مردم ایران برای آزادی، مردم شجاع ورزنه    ۱5روز جمعه  

 .اصفهان، با مسدود کردن محورهای مواصالتی به قیام توده های بپاخاسته ملحق شدند
 

های کارگری در نروژبه سرکوب اعتراض کنفدراسیون اتحادیه

 وحشیانه اعتراضات سراسری 
از  مهر ماه، کنفدراسیون اتحادیه   ۱۲روز سه شنبه   از بیش  های کارگری نروژ به نمایندگی 

هزار کارگر در این کشور، سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری توسط حکومت ایران    ۹۷۰
بدنبال قتل مهسا امینی توسط پلیس را محکوم می کند و با انتشار بیانیه ای اعالم کردند: 

اعتراضات سراسری  " وحشیانه  قتل  سرکوب  بدنبال  ایران  حکومت  توسط 

از خواسته  و  کند  می  را محکوم  پلیس  امینی توسط  معترضان،   مهسا  های 

قوانین    جنبش  لغو همه  برای  اجتماعی و سندیکاهای کارگری مستقل  های 

می  نقض  را  زنان  اساسی  حقوق  که  سرکوبگرانه  و  از ناعادالنه  و  کنند، 

زن  سیاستهای  قربانیان  همه  برای  و    دادخواهی  گرانه  تبعیض  ستیزانه، 

 ."کندخشونت آمیز دولت ایران، حمایت می 
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 ! چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1صفحه  از     ....یحیی امین نیا  در بارۀ زندگی رفیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
این   به  با عمل  که  بودند  کمونیستهائی  اولین  از  مبارزه مسلحانه  با درک ضرورت  آنها 

مبارزات توده ها را در هم شکسته  و آنچنان قهرمانی  ضرورت بن بست مبارزاتی حاکم بر  
هائی از خود نشان دادند که نامشان در قلب توده های ستمدیده نقش بست و پس از به  

 . خاک افتادن هر یک، هزاران دست برای برداشتن سالحشان بلند شد
در سال    در روستای بزرگ آباد ارومیه به دنیا آمد. با تالش بسیار  ۱۳۲6رفیق یحیی در  

رفیق    ۱۳۴6 گروه  فعالین  از  یحیی  رفیق  شد.  تبریز  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  وارد 
احمدزاده در تبریز بود که از طریق رفیق تقی افشانی در ارتباط با گروه قرار گرفته بود. 
پس از شکل گیری چریکهای فدائی خلق و تشکیل خانه های تیمی، رفیق یحیی همراه  

ظر رفیق مسئولشان فعالیت می کردند و به همین منظور هم خانه  با رفیق دیگری زیر ن
ای تهیه کرده بودند. رفیق مسئولشان به تهران می رود و به آنها می گوید که اگر تا یک  
هفته برنگشتم خانه را تخلیه کنید. متاسفانه این رفیق در تهران دستگیر و تحت شکنجه  

ه روز آدرس این خانه را نمی گوید تا رفقا  قرار می گیرد. وی به جای هفت روز تا سیزد
فرصت کنند و خانه را تخلیه نمایند. اما رفقا پس از گذشت یک هفته از آنجا که فکر می 
کردند رفیق مسئولشان در مواجهه با مأموران رژیم شاه شهید شده و خانه لو نرفته است، 

حت نظر گرفته بود به رفقا  به آنجا باز می گردند. در نتیجه، پلیس امنیتی که خانه را ت
حمله برده و با شلیک تیر به سوی آنها دو رفیق مستقر در خانه را مجروح و دستگیر می 

 .کند
رفیق یحیی در حالیکه تیر خورده بود اما دژخیمان رژیم شاه وی را وحشیانه مورد شکنجه  

  ۱۳5۰سال  ": قرار دادند. خاطره ای از وی نقل شده است که جا دارد در اینجا ذکر شود 
های چریک هم آنجا بودند. که ما را دستگیر کرده بودند و در زندان بودیم، دو تا از بچه 

او هنگام دستگیری پایش تیر خورده بود و   .نیا بود که اعدام شدیکی از آنها یحیی امین 
بازجوئی مجدد بردند، وقتی برگشت گفت: کروکی   در گچ گرفته بودند. روزی او را برای

های شاخه آذربایجان را به من نشان دادند و من اسم صمد را باالی کروکی دیدم. چریک
. "خیزدها از گور این گور به گور شده بر می گفت که همه آتش اخوت بازجوی ساواک می 

 (55۰و  5۴۹)نقل از کتاب علی اشرف درویشیان،یادمان صمد بهرنگی، صفحات 
بیدادگاه های شاه با دفاع از آرمانهای طبقه در  5۰سرانجام رفیق یحیی در زمستان سال 

کارگر و اهداف چریکهای فدائی خلق  بار دیگر بر تعهد خود و بر اندیشه های انقالبیش  
چریک    8همراه با    ۱۳5۰اسفند    ۲۲تاکید نموده و به اعدام محکوم گردید. رفیق یحیی در  

ی، علی اصغر عرب هریسی،  فدائی خلق دیگر، رفقا علی رضا نابدل، عبدالمناف فلکی تبریز
محمد تقی زاده چراغی، جعفر اردبیل چی، حسن سرکاری، علی نقی آرش و اکبر مؤید در  

 .میدان چیتگر تهران تیرباران شد. یاد همگی آنها گرامی باد

 ! گرامی و راهش پررهرو باد یحیی امین نیایاد 

 
 
 

 

 برخاستند اعتراض  بهکارگران شهرداری یاسوج 
یکشنبه    بویراحمد    ۱۰روز  و  استان کهکیلویه  در  یاسوج  کارگران شهرداری  ماه،  مهر 

توجهی مسئوالن شهری به پرداخت مطالباتمان، از مسئوالن استانی گفتند: در ادامه بی 
ماه مطالبات معوقه ما رسیدگی کنند. کارگران روز   ۹تا    6درخواست داریم به وضعیت  

با تجمع در محدوده سینما انقالب یاسوج    مهر ماه، در پیگیری مطالبات خود   6چهارشنبه  
اند و وی با احضار  )که محل برگزاری یادواره شهدای روحانی بود( با استاندار مالقات کرده 

شهردار وعده پیگیری مطالباتشان را داد. کارگران معترض گفتند: شهردار مدعی است  
ا  ۱۳۰حدود   در  نهاد دولتی و خصوصی مستقر  از چند  و برخی میلیارد تومان  ین شهر 

آن  از  کدام  هیچ  که  است  طلبکار  حقیقی  به  اشخاص  خود  طلب  پرداخت  به  ها حاضر 
در مقام  است(  یاسوج  )که چندین سال است شهردار  نیستند. مدیریت شهر  شهرداری 

ای برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی  کارفرمای اصلی باید چاره 

 .رسمی شهرداری پیدا کند کار شرکتی، قراردادی و  
 

 کارگران کارخانه داروگر تهران   اعتراض

 توخالی علیه وعده های 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهر ماه، شماری از کارگران کارخانه داروگر تهران در اعتراض به   ۴صبح روز دوشنبه  
های داده شده برای وصول مطالباتشان تجمع کردند. کارگران معترض محقق نشدن وعده 

گفتند: قرار بود پایان هفته گذشته کارفرما یک ماه حقوق خرداد ماه کارگران را کامل  
پولی به حساب هریک کارگران به  ین ماه بی پرداخت کند اما در کمال ناباوری بعد از چند

الحساب واریز شد. مدیران کارخانه حکم به اخراج  صورت میانگین سه میلیون تومان علی 
گری برای بازگشت به کار  نفر از همکاران در واحد مایعات دادند اما گفتگو و میانجی   ۷

عامل و سایر نهادهای دولتی  آنها ادامه دارد. بارها برای دریافت مطالبات خود به دفتر مدیر
ایم و مشخص نیست مطالبات  از جمله وزارت کار مراجعه کردیم اما پاسخ روشنی نگرفته

 .شودما چه زمانی پرداخت می 
مهر ماه، کارگران کارخانه داروگر تهران در اعتراض   ۹در ادامه این اعتراضات روز شنبه  

معو مطالبات  پرداخت  وضعیت  در  کارفرما  عملکرد  بودن به  نامشخص  و  کارگران  قه 
ماه    ۳وضعیت تولیدات این کارخانه بار دیگر مبادرت به تجمع کردند. معترضین گفتند:  

مان پرداخت نشده است. حقوق معوقه طلبکاریم، در عین حال نیمی از حقوق خرداد ماه 
مسئوالن هفته گذشته قول پیگیری دادند اما هنوز خبری از پرداخت مطالبات کارگران 

و  ن شده  کارگران  نگرانی  باعث  کارخانه  وکالی  و  مسئوالن  از  تعدادی  حضور  یست. 

 .مان قوت گرفته است. با این حال باید منتظر بمانیمی اخراج تعدادی از همکاران شائبه 
مهر ماه، کارگری در شرکت داروگر تهران از ممانعت   ۱۱دو روز بعد یعنی روز دوشنبه  
نفر از کارگران قراردادی به محل کارشان خبر داد. بر   ۴۰کارفرمای این واحد از ورود  

نفر  ۳5نفر از کارگران روز شنبه و   ۷اساس اظهارات این کارگر، از قرار معلوم نزدیک به  
اند که  دیگر روز یکشنبه )دهم مهر ماه( از حضور در محل کار همیشگی خود منع شده 

سال   ۲۹تا   ۱۰اند. این کارگران بین کارگر به کار بازگشته   ۲نفر، ۴۲در نهایت از مجموع 

 .سابقه کار دارند
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 تشکلهای مستقل کارگری، حق کارگران است!

دهیم اگر دست از سرکوب هشدار می 

 !برندارید اعتصاب خواهیم کرد

دوشنبه   اعتراضات    ۴روز  سازماندهی  شورای  ماه،  مهر 
کارگران پیمانی نفت ضمن صدور بیانیه ای اعالم کرد: ما  
بار   ایران  در  با همه مردم  کارگران پروژه ای نفت همصدا 
دیگر خشم و نفرت خود را نسبت به قتل مهسا امینی این  
دختر جوان به دست گشت ارشاد اعالم کرده و از مبارزات  

سازمان یافته و هر روزه علیه زنان و   مردمی علیه خشونت
و   حمایت  جامعه  بر  حاکم  و جهنم  تامینی  بی  و  فقر  علیه 
اعضای   و  ما  دختران  مهساها  و  مهسا  میکنیم.  پشتیبانی 
خانواده ما هستند. تا کی خشونت علیه زن و یکه تازی گشت  
بی   و  گرسنگی  تا کی  حجاب؟  بهانه  به  خیابانها  در  ارشاد 

ست! اعتراض حق مسلم ما کارگران و  تامینی؟ دیگر بس ا
همه مردم است و ما به ستم و ظلم و بساط سرکوبگرانه ای  
که بیش از چهل سال است بر ما روا میشود اعتراض داریم. 
ها  بیحقوقی  و  بردگی  این  تحمل  ادامه  به  دیگر حاضر  ما 
نیستیم. ما کارگران نفت هشدار میدهیم که در صورتیکه به  

به کشت آزار  بازداشتها،  و  اذیت  و  ار مردم و سرکوبگری ها 
زنان بخاطر حجاب پایان داده نشود، و سرکوب مردم پایان  
نیابد، ساکت نخواهیم ماند. همصدا با همه مردم ما نیز دست  
به اعتراض خواهیم زد و کار را تعطیل خواهیم کرد. پیام ما  

 .کارگران و ما مردم را بشنوید. به شما اخطار میدهیم

 

تجمع   و  خرقان  اعتراض  بخش  ساکنان 

  شهرستان زرندیه به احداث کارخانه سیمان
مهر ماه، ساکنان بخش خرقان شهرستان   ۱۲روز سه شنبه   

زرندیه گفتند: در ورودی روستای ویدر بخش خرقان زرندیه  
شود که در  سومین کارخانه سیمان سفید در حالی ساخته می 

و سیمان خاکستری کارخانه بزرگ سیمان سفید    ۲منطقه  
ساوه در حال فعالیت است، مگر یک منطقه کوچک چقدر  
ظرفیت دارد که بتواند بار سه کارخانه بزرگ با آن همه گردو 
باید   آنرا مردم منطقه  تاوان  به دوش بکشد، قطعا  را  خاک 
بپردازند. در حال حاضر یک کارخانه سیمان در ابتدای جاده  

تا چهار کیلومتر و سه  کارخانه دوم    بویین زهرا  جلوتر هم 
واقع شده و حاال چهار تا پنج کیلومتر بعد از کارخانه دوم، 
کارخانه سوم سیمان با کسب مجوز های الزم در حال احداث  
شده   حفاظت  مناطق  از  جدا  زرندیه  شهرستان  در  است. 
طبیعی، اماکن تاریخی و گردشگری وجود دارند که هر کدام  

هستند.   اشتغال  ساز  زمینه  موارد  خود  این  همه  علیرغم 
چندین شهرک صنعتی نیز در شهرستان زرندیه با بیش از  

  ۱8واحد تولیدی و صنعتی وجود دارند که دست کم    ۳۲۰
از  هزار کارگر در آن  اهالی بخش خرقان  ها شاغل هستند. 

مسئوالن مربوطه خواستار رسیدگی به این موضوع و متوقف  

  .کردنِ ساخت این پروژه عمرانی شدند 

 

 از هر دو جانباخته حادثه کاری  

 یکی کارگر ساختمانی است 
مهر ماه، یک بازرس وزارت کار    ۱۲به گزارش روز سه شنبه  

کارگاه  به  مربوط  کار  حوادث  از  نیمی  حدود  های  گفت: 
ساختمانی است و سقوط از ارتفاع بیشترین علت وقوع این  

های جلوگیری از  ترین راهحوادث است. بنابراین یکی از مهم 
کارگران   کار  جایگاه  کردنِ  ایمن  ساختمانی  حوادث  بروز 

تجهیزا دادنِ  و  آنساختمانی  به  الزم  گاهی  تِ  هاست. 
سقوط  نیست  کافی  طبقات  نور  اینکه  دلیلِ  به  کارگران 

های ساختمانی باید اگر  کنند. آسانسورِ موجود در کارگاه می
برای حمل بار است برای همین کار و اگر نفر بر است به 

 .همان منظور استفاده شود
 

چهارمین روز متوالی اعتصاب و تظاهرات  

 دشبخش پوشاک بنگال

شهریور ماه، به نقل از روزنامه    ۳۰به گزارش روز چهارشنبه   
بنگالدش   پوشاک  بخش  کارگران  هند،  چاپ  استار  دیلی 
چهامین روز متوالی است که در اعتصاب و تظاهرات به سر  

برند و خواستار افزایش دستمزدها در پی افزایش قیمت می
گذشته   روز  اعتراضات  ادامه  در  هستند.  ضروری  اقالم 

هیاتی   تشکیل  به  دولت  حداقل  کارگران،  افزایش  برای 
دستمزدها راضی شد تا در اسرع وقت ساختار جدید حقوقی 
این، حداقل دستمزد   از  تعیین کند. پیش  کارگران  برای  را 

افزایش یافته    ۲۰۱8ماهانه کارگران پوشاک در دسامبر سال  
می ناچیز  را  افزایش  این  کارگران  اما  کارگران بود  دانند. 

بسیاری   که  کردند  ادعا  توسط  اعتصابی  آنها  همکاران  از 

 .پلیس در چند روز گذشته بازداشت شده اند
 

عدم پرداخت مطالبات کارگران ابنیه فنی  

 آهن یزد و آذربایجان راه
پنجشنبه   راه   ۳۱روز  فنی  ابنیه  کارگران  ماه،  آهن  شهریور 

گفتند: شرکت پیمانکاری که در زمینه تعمیرات و نگهداری  
ایجان فعالیت دارد، جدا از  خطوط ریلی در منطقه یزد و آذرب

مزایای   موقع  به  پرداخت  برای  حقوق،  پرداخت  در  تاخیر 

می  کوتاهی  مناسبتی  و  کردند:  عرفی  تاکید  کارگران  کند. 
های زیربنایی همچون امور تعمیر و نگهداری خطوط بخش 

راه  اساسا  ریلی  و  نیستند  پیمانکاران  به  واگذاری  قابل  آهن 
آهن تامین  آن از بودجه جاری راه   باید منابع مالی نگهداری از 

 .شود
 

 ای شاغلاعتصاب کارگران پروژه 

 در پتروشیمی دنا 
یکشنبه    پروژه  ۲۰روز  کارگران  در  شهریورماه،  شاغل  ای 

پتروشیمی دنا واقع در عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت  
از کار کشیده و اعتصاب کردند.    دستمزدهای معوقه  دست 

ماه  دستمزد  معترض  دریافت کارگران  را  مرداد  و  تیر  های 

 .اندنکرده
 

کشته شدن یک کولبر در اثر تیراندازی  

 اطق مرزی بانه نیروهای نظامی در من
مهر ماه، در پی تیراندازی نیروهای نظامی    ۱۰روز یکشنبه  

در مرز هنگه ژال بانه، یک کولبر جان خود را از دست داد.  
بر اساس این گزارش نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی این  

 .اندکولبر را هدف شلیک مستقیم قرار داده 
 

ی سوختگی شدید یک کارگر کارخانه

 چسب در منطقه رهنان اصفهانتولید 
سوزی در یک واحد تولید کننده  روز جمعه یکم مهر ماه، آتش 

چسب واقع در منطقه رهنان شهر اصفهان رخ داد که در اثر  
آن یک کارگر دچار سوختگی شدید شد و توسط نیروهای  

 .اورژانس سریعا به بیمارستان منتقل شد

 

سومین روز تجمع کشاورزان در  

 خوراسگان اصفهان
مهر ماه، کشاورزان خوراسگان اصفهان    ۱۴روز پنجشنبه    

شعارهای:   با  خود  اعتراضات  از  روز  سومین  کشاورز  "در 
عزا عزاست امروز زندگی کشاورز  " ،  "میمیرد ذلت نمی پذیرد

امروز هواست  عدم    " روی  به  اعتراض  در  و  راهپیمایی 
مع اعتراضی  رسیدگی به حقابه های خود مقابل دادستانی تج

 . برپا کردند
 

کارگر حین کار در پروژه مسکن   3جان باختن 

 مهر کمالوند خرم آباد
مهر ماه، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی   6روز چهارشنبه  

کارگر ساختمانی حین    ۳های گذشته،  لرستان گفت: در روز
یک مجتمع ساختمانی در فاز دو مسکن مهر کمالوند  کار در  

حادثه   دچار  سرشان  روی  جرثقیل  سقوط  اثر  در  آباد  خرم 
کارگر به علت شدت ضربه، در دم جان خود را    ۳شدند و هر  

      .انداز دست داده 
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 ! پیروز باد انقالب!   زنده باد کمونیسم

تیراندازی    پی  در  کولبر  یک  باختن      جان 

 نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود

شهریور ماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای    ۲5روز جمعه  
از   را  خود  جان  نوسود یک کولبر  مرزی  مناطق  در  نظامی 

 .کولبر دیگر مصدوم و زخمی شدند  ۲دست داد و 
 

عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران  

 حراست و نگهداری مترو گلشهر به هشتگرد
یکشنبه   و    ۳روز  حراست  کارگران  از  تعدادی  ماه،  مهر 

نگهداری مترو گلشهر به هشتگرد که بابت مطالبات مزدی  
های مرداد و شهریور طلبکارند، از پیمانکار خواستند ضمن  ماه 

مانده یک میلیون و صد هزار   باقی  این مطالبات،  پرداخت 
تومان عیدی و معوقه حقوق اردیبهشت ماه سال جاری را  

ا کند.  به  پرداخت  نزدیک  کارگران  که    8۰ین  هستند  نفر 
رسد. آنها می گویند سال می۱۰تا    8ها به  سوابق کاری آن 

که عدم دریافت به موقع حقوق و پرداخت نشدن کامل حق  
زندگی  تاثیرات منفی در شرایط  در سال جاری  شان  عیدی 

مزایای   و  حقوق  واریز  همیشه  متاسفانه  است.  گذاشته 
ی مترو گلشهر به هشتگرد یک  کارگران حراست و نگهدار

عقب  کشور  ریلی  نواحی  مابقی  از  بنابراین  ماه  است.  تر 
درخواست پرداخت مطالبات معوقه خود را برای تامین مخارج  

 .مربوط به شروع سال تحصیلی فرزندان خود را داریم 
 

بیکاری هزاران کارگر در پی تعطیلی 

 کنی در گلستان پاکهای پنبهکارخانه
های پنبه  مهر ماه، بسیاری از واحد   ۲روز شنبه به گزارش    

دلیل   به  گلستان طی سالهای گذشته  استان  در  پاک کنی 
رویه، قیمت پایین خرید و افزایش هزینه تولید یا  واردات بی 

اند یا با حداکثر یک سوم ظرفیت نیروی انسانی تعطیل شده 
  کنند. یکی از کارگران کارخانه پنبه پاک و تولید فعالیت می

های پنبه  کنی در استان گلستان می گوید: فصل کار کارخانه 
ماه است    ۳آذر ماه به مدت    ۱5شهریور تا    ۱5پاک کنی از  

های سال کارفرمایان این واحدها یا انبارهای  ه  و مابقی ما
های کارخانه و نیروی کار خود  کارخانه را برای جبران هزینه

صول پنبه به عنوان  دهند. زمانی مح اجاره یا تغییر کاربری می
شد محصول تراز اول کشاورزی استان گلستان محسوب می 

های دولت از  های اخیر به دلیل کاهش حمایتاما در سال 
های بخش کشاورزی واحدهای پنبه  کاران و حذف یارانه پنبه
شده پاک  رکود  دچار  پنبه  کنی  کشت  برای  کشاورزان  اند. 

د محصوالت تضمین  دهنانگیزه اقتصادی ندارند و ترجیح می
واحدها  شده  این  فعلی  مدیران  بکارند.  را  گندم  چون  ای 

و  ندارند  را  پنبه  بازار  به  رونق بخشیدن  برای  مالی  توانایی 
این صنعت  بانک  به  انقباضی  به سیاستهای  با توجه  نیز  ها 

نمی در  تسهیالت  کنی  پاک  پنبه  کارخانجات  اکثر  دهند. 
ت فرسوده شده و باید  سال قدم  ۳5استان گلستان با بیش از  

 .حتما نوسازی و یا بازسازی شوند
 

اعتراض به نرخ باالی بیکاری کارگران  

 ساختمانی کشور

چهارشنبه   روز  گزارش  کانون    ۱۳به  رئیس  ماه،  مهر 
کردستان انجمن  استان  ساختمانی  کارگران  صنفی  های 

کردستان   استان  در  امروز  و    5۰گفت:  کارگران  درصد 
میدان   سر  که  کارگری  بیکارند.  ساختمانی  استادکاران 

روز کار دارد یا استادکاری   ۱5یا   ۱۰ایستد در ماه نهایت می
کار می  روزمزد  را شاغل  کند، شاید فقط یک سوم  که  ماه 

درصد کارگران هم سر    ۲۰باشد. در فصول سرد سال شاید  
های دیگر روی  کار نباشند. کارگران بیکار به اجبار به شغل 

و مهارت  اند، شغل آورده  با تخصص  تناسبی  هایی که هیچ 
  5۰۰دهد که بیش از  های ما نشان می ها ندارد. پیگیری آن

این آمار یعنی   هزار کارگر ساختمانی در صف بیمه هستند،
هزار خانواده در کشور فقط منتظر یک اصالحیه هستند    5۰۰

تایید شورای نگهبان   به  نیازی  و  که فقط اصالحیه هست 
تمام   کار  کنند،  تصویب  نمایندگان مجلس  فقط  ندارد.  هم 

سال است که بیمه کارگران ساختمانی متوقف شده،    ۳است.  
ه نشده، چند چرا وقتی سه سال است هیچ کارگر جدیدی بیم

کارگران   بیمه  بابت  مدت  همین  در  تومان  میلیارد  هزار 
ها کجا رفته؟ نمایندگان مجلس  اند، این پول ساختمانی گرفته 

  .باید پاسخگوی کارگران باشند
 

 اعتراض کارگران شرکتی نفت و گاز 

 هااز گسترش تعدیل  
شنبه   جنوب   ۲روز  گاز  و  نفت  شرکتی  کارگران  ماه،  مهر 

های مختلف  ی نفت و گاز در بخش گفتند: کارگران باسابقه 
از جمله نگهداری و تعمیرات، زیر تیغ تعدیل کارفرمایان قرار  

ماهه بوده و حاال در زمان   6اند. بسیاری از قراردادها  گرفته
دهد. اگر ی قرارداد، پیمانکار تن به تمدید قرارداد نمی خاتمه 

ساماندهی   طرح  شهریور  پایان  از  قبل  مجلس  نمایندگان 
رساندند، این اتفاق  استخدام کارکنان دولت را به تصویب می

تر این طرح  افتاد. امروز هم درخواست ما تصویب سریع نمی

قبل از پایان مهر است ضمن اینکه از مقامات ارشد وزارت  
های  تمام شرکت ای به  نفت انتظار داریم با صدور بخشنامه 

 .زیرمجموعه، تعدیل کارگران را اکیداً ممنوع کنند
 

بالتکلیفی در وضعیت کارخانه آرد کلوکز و  

 نشاسته یاسوج 
مهر ماه، کارخانه آرد یاسوج که در    ۲به گزارش روز شنبه  

استان کهکیلویه و بویراحمد واقع شده با حداقل ظرفیت در  
نشاسته، گلوکز،  های  کند که وضعیت بخش حالی فعالیت می 

دکتوز و خوراک دام آن بعد از چندین سال هنوز مشخص  
نیست. یکی از کارگران معترض می گوید: باتوجه به شرایط  
بد اشتغال در شهرستان یاسوج و اینکه شرکت آرد در صورت  

می راه  کامل  اشتغال  اندازی  و  درآمدی  منابع  از  یکی  تواند 
به   ۳۰۰کم  دست باشکارگر  مستقیم  مسئوالن صورت  از  د، 

تر خواهیم برای تکمیل فعالیت این کارخانه، هرچه سریع می
اقدام کنند. زمانی آرد این کارخانه جزو برند برتر و شناخته 
شده در کشور بوده و کارخانجات معتبر و بزرگ کشوری نیز 
این   رکود  با  حال  اما  بودند،  کارخانه  این  گلوکز  مشتریان 

 .اندکشور جای آن را گرفته   های دیگری درکارخانه، شرکت 
 

بازنشستگان کارگری انتظار زمانبندی 

 را دارندپرداخت معوقات شان 
مهر ماه، بازنشستگان معترض کارگری گفتند:   ۴روز دوشنبه  

ی برگزاری نشست و مشخص شدن  هفته از وعده   ۲بیش از  
کارگری   سایر سطوح  بازنشستگان  مطالبات  پرداخت  زمان 

ماهه قرار است    5گذرد اما هنوز مشخص نیست معوقات  می
هایی از سال پرداخت شود. طبق چه زمانبندی و در چه ماه 

پنج  و  بیست  سال  پایان  از  قبل  دارند  انتظار  بازنشستگان 
متناسب اجرایی سادرصد  نیز  گذشته  سال  از  باقیمانده  زی 

بازنشستگان   به حساب  ابتدای سال  از  آن  معوقات  و  شده 

 .واریز گردد
 

جان باختن یک کارگر فصلی در اثر غرق  

 شدن در استخر  ذخیره آب در استان البرز 
مهر ماه، یک کارگر فصلی حین کار در    ۱۲روز سه شنبه  

در   باغی  در  واقع  کشاورزی  آب  استخر ذخیره  حاشیه یک 
اثر سقوط در آب دچار خفگی   محدوده محمدشهر کرج در 

 .شود و جان خود را از دست می دهدمی
 

جان باختن یک کارگر روزمزد حین کار در  

 شهرستان خواف 
کارگران روزمزدی کارگاه  مهر ماه، یکی از   6روز چهارشنبه 

استان   خواف  شهرستان  تیزآبِ  روستای  در  زنی  بلکوک 
خراسان رضوی حین تعمیر کولر محل کار خود در اثر برق 
گرفتگی دچار حادثه شد و به دلیل شدت جراحات وارده جان  

   .خود را از دست داد
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 زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست! 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان فوالد             

 در تهران  

شهریورماه، بازنشستگان کارگری فوالد در    ۲۰روز یکشنبه   
بازنشستگی  را مقابل صندوق  اعتراضی خود  تهران، تجمع 
فوالد کشور برگزار کردند. بازنشستگان و مستمری بگیران  

قبیل   از  شعارهایی  سردادن  پا  "با  از  نگیرم،  خود  حق  تا 
خواستار تحقق مطالبات معیشتی و صنفی خود    "نشینمنمی
خواسته شد افزایش  ند.  معترضان:  بعالوه    ۳8های  درصدی 

ماهه    ۱8هزار تومان حقوق، تسریع در پرداخت معوقات    5۱5
سال   سازی  افزایش    ۱۳۹۹همسان  در  عدالت  برقراری  و 

بازنشستگان   تورم( که حق مسلم  با  )معادل  حقوق سالیانه 
بازنشستگان   مطالبات  مهمترین  باشد.از  می  است،  فوالد 

همسان می صحیح  اجرای  به  افزایش  توان  و    ۳8سازی 

 .درصدی حقوق آنها اشاره کرد 

 

جان باختن یک کارگر پیمانکاری حین کار  

 در بندر جاسک 
مهر ماه، یک کارگر پیمانکاری پروژه احداث    ۴شنبه  روز دو 

در   جاسک  بندر  در  خام  نفت  ذخیره  استراتژیک  تاسیسات 
استان هرمزگان در اثر حادثه کاری، از ارتفاع سقوط کرد و 

 .جان باخت
 

اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی از  

 تاخیر در پرداخت حقوق
چهارشنبه   جامعه   6روز  نمایندگان  ماه،  کارگزاران  مهر  ی 

مخابرات   شرکت  نادرست  رویه  گفتند:  روستایی  مخابرات 
کارگزاران  به موقع حقوق  پرداخت   ایران در خصوص عدم 

مخابرات روستایی همچنان ادامه دارد. حقوق شهریور نیز به 
موقع پرداخت نشد. این در حالیست که با توجه به بازگشایی  

آموزان،  تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز دانش مدارس و لزوم  

 .پرداخت به موقع حقوق از واجبات است

 

کارگر پروژه سد شهر   3۰بیکاری بیش از 

 بیجار  استان گیالن 
مهر ماه، یکی از کارگران اخراجی پروژه سد    ۱۱روز دوشنبه  

انتقال آب ت این پروژه خط  خانه و   صفیهشهر بیجار گفت: 
د از آب شرب استان گیالن است که  درص  ۷۰تأمین کننده  

نیز برای مدتی تعطیل و دوباره به کار خود ادامه    ۱۴۰۰سال  

داد. کارگران این پروژه حقوق فرودین ماه و نیمی از حقوق 
کرده  دریافت  را  خود  هم  اردیبهشت  روی  و  ماه    ۱۰اند 

از سال  معوقه  مزدی  به    ۱۴۰۱و    ۱۴۰۰ی  کارگران  دارند. 
وعیدِ و  وعده  کار    دلیلِ  اداره  به  تاکنون  مطالبات  پرداختِ 

ی کارگر چند هفته   ۳۰اند،با این وجود بیش از  شکایت نکرده
 . پیش از کار بیکار شدند

 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان فوالد

 در خوزستان 

شهریورماه، بازنشستگان فوالد در خوزستان    ۲۰روز یکشنبه   
دست به تجمع اعتراضی زدند. بازنشستگان فوالد در استان  
و   تبعیض  علیه  اعتراضی،  تجمع  برگزاری  با  خوزستان، 

مطالبات  بی به  رسیدگی  خواهان  و  سرداده  فریاد  عدالتی 

 .صنفی و معیشتی خود شدند

 

جان باختن یک کارگر ساختمانی حین کار  

 ک کیانمهر کرج در شهر
مهر ماه، یک کارگر ساختمانی در شهرک  ۱۲روز سه شنبه 

کیانمهر کرج واقع در استان البرز، هنگام کار در یک مجتمع  
عدم وجود تجهیزات ایمنی از  ساختمانی نیمه کاره، به دلیل 

های  ارتفاع طبقه سوم به پایین سقوط کرده و متاسفانه تالش 

 .ثمر بوده استعوامل اورژانس برای نجات جان وی بی 
 

ی پیمانکاری شرکت مخابرات  نیروها

 خواستار بهبود وضعیت خود شدند 
شهریور ماه برخی از نیروهای پیمانکاری    ۲۱روز دوشنبه   

سابقه  با  گفتند:  مخابرات  باالی  شرکت  هنوز    ۱5ی  سال 
نیروی پیمانکاری هستیم و حقوق و مزایای بسیار کمتری از  

روی هزار نفر نی  ۴۰گیریم.  نیروهای قراردادی و رسمی می 
کنند که این نیروها از مشکالت  شرکتی در مخابرات کار می 

می  رنج  سرمایه بسیاری  و  توسعه  زیربنای  در  برند.  گذاری 
ارتباطاتِ ثابت بهبود شرایط این نیروهاست. اگر قرار باشد  

ی مخابرات صورت گیرد این  کاری اساسی در راستای توسعه 
از مسیر توجه به  ها بلکه کار نه صرفا از مسیر افزایش تعرفه 

می  نیروها  که  مشکالت  هستند  نیروها  این  چراکه  گذرد. 
توانند با انجامِ کار دقیق و درست مخابرات را به سمت  می

توسعه ببرند و چنانچه نیروها از امنیتِ شغلی برخوردار باشند  
کنند و در کار خود  تعلق خاطر بیشتری به کار خود پیدا می 

  .کنندتر عمل می منسجم 

  مع اعتراضی اهالی شهر میناب به کمبودتج

 ب و قطع آ
یکشنبه    روز  گزارش  طی    ۲۰به  شهری  آب  شهریورماه، 

روزهای اخیر در شهرستان میناب در استان هرمزگان قطع  
اهالی  اعتراض  و  استیصال  موجب  مسئله  همین  و  بوده 
زحمتکش در این منطقه شده است. کارگران و زحمتکشان 

بی به  نسبت  جمهوری تفامینابی  کفایت  بی  مدیران  وتی 
اسالمی به تداوم قطعی آب در این منطقه معترض بوده و  

دادن  "گویند  می جز  اسالمی  جمهوری  ناالیق  مسئوالن 

 ."کنندهای دروغ کاری نمی وعده

 

 تجمع کارگران شهرداری رودبار
کارگر شاغل در شهرداری   55شهریورماه،  ۲۰روز یکشنبه  

این   رودبار در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در 
شهرستان دست به تجمع زدند. کارگران معترض گفتند: غیر 

ماه از مطالبات مزدی    ۴ماه معوقه مزدی سال جاری،    ۲از  
حال    ۱۴۰۰سال   عین  در  است.  نشده  پرداخت  نیز  آنها 

ارتباط با سنوات، مانده    تاکنون در  ۹۲مطالباتی نیز از سال  
فعلی   پیمانکار  طلبکاریم.  بیمه  حق  و  کار  اضافه  مرخصی 
شهرداری رودبار علیرغم اینکه تا بیستم مهر ماه با شهرداری  

شهریور   8قرارداد کار دارد با اجبار شهرداری روز سه شنبه  
خروج   با  نگرانیم  کارگران  ما  و  شده  فسخ  قراردادش  ماه، 

ماهه خود برسیم. تصور   6مطالبات معوقه  پیمانکار نتوانیم به  
ما این بود که مسئوالن شهری و اعضای شورای شهر پیگیر  

 .مان خواهند بود وضعیت شغلی 
 

نفر از   ۹نفر و مصدومیت  1۶جان باختن 

 کارگران فصلی در استان خوزستان
شنبه     روز  تاریخ،  به  گزارشی  اساس  ماه    ۱۲بر  شهریور 

مینی  با  تریلی  دستگاه  یک  برخورد  دنبال  به  بوس جاری 
ای شهرک اندیشه و پل حامل کارگران فصلی در محور جاده 

نفر جان باخته و    ۱6کابلی شهر شوشتر در استان خوزستان،  

 .نفر مصدوم شدند ۹
 

اعتراض کارگران شهرداری نیشابور از  

 روند پرداخت حداقلی بیمه خود 
دوشنبه   و    ۲8روز  خدماتی  معترض  کارگران  ماه،  شهریور 

بودن   اجباری  باوجود  نیشابور گفتند:  فضای سبز شهرداری 
ها به  پرداخت حق بیمه، شهرداری در پرداخت حق بیمه آن

می کوتاهی  کامل  از  صورت  یک  هر  اینکه  علیرغم  کند. 
اما   دارند  دریافتی  تومان  میلیون  ده  ماهانه حدودا  کارگران 

اساس پایه حقوق حداقلی اداره کار پرداخت  حق بیمه آنها بر  
التفاوت حق بیمه کارگران کامل به تامین  شود. اگر مابه می

مستمری  از  بازنشستگی  از  بعد  نشود،  پرداخت  اجتماعی 
ی تأمین اجتماعی نیشابور  حداقلی برخوردار خواهند شد. اداره 

ای کارگران را  تر اقدام کند و مشکالتِ بیمهتواند سریع می

    .ریع رفع کند تا حق آنها ضایع نشود س
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 کارگر زندانی آزاد باید گردد! 

در   زاهدان  شهرداری  کارگران                  تجمع 

 اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا

سه  زاهدان    ۲۲شنبه  روز  شهرداری  کارگران  ماه،  شهریور 
نه   میکند،  پرداخت  را  بیمه  نه  شهرداری  داشتند:  اعالم 
دستمزدها را به موقع میدهد. بر اساس این گزارش، پاکبانان  

زاهدان میگویند چند ماه است نه حقوق   ۴شهرداری منطقه  
شان پرداخت شده است. با  هایدریافت کردند نه حق بیمه 

شرایط  به  مشکالت    توجه  دچار  شان  زندگی  اقتصادی  بد 

 .زیادی شده است
 

اعتراض بازنشستگان استان مرکزی به عدم  

 های بازنشستگانآزادی انتخابات کانون 
شهریور ماه، یکی از بازنشستگان استان    ۱6روز چهارشنبه  

و   آزادانه  نتوانند  بازنشستگان  که  زمانی  تا  گفت:  مرکزی 
تشکل  پیگیری  مستقل  کنند،  ایجاد  را  خود  صنفی  های 

مطالبات به آسانی میسر نخواهد بود. سوال اینجاست که چرا  
در استان مرکزی هنوز انتخابات کانون استان برگزار نشده  

ل از انتخابات کانون عالی، انتخابات کانون  است! بایستی قب
شد. چرا اداره کار ، تعاون و  ها انجام می بازنشستگان استان

رفاه اجتماعی استان مرکزی شرایط احراز دو کانون پرندک 
و زاویه را بررسی نکرده است؟ اخیرا اداره تعاون و کار استان  

اینکه  مرکزی در ترکیب کانون شازند دخالت کرده و به دلیل  
نفر در کانون شازند بوده یکی را اخراج و   ۳از یک شرکت  

فرد دیگری را جایگزین کرده که اتفاقا ایشان هم از همان  
نفر   ۴شرکت است. این در صورتی است که از یک شرکت  

کانون  از  دیگر  یکی  داشته  در  حضور  مرکزی  استان  های 
نمی  اجازه  چرا  آزادانه  است،  خودشان  بازنشستگان  دهند 

بگذارند   باید  کنند؟!  انتخاب  را  خود  قانونی  نمایندگان 
ها با رعایت قانون و آزادانه برگزار شود و در  انتخابات کانون 

نمایندگان مرحله  با حضور  انتخابات کانون عالی را  بعد،  ی 

  .ها برگزار کنندهای استان کانون

 

تجمع جوانان شهرستان تکاب، برای جذب  

 دره  معدن آقنیروهای بومی در 

دوشنبه    بهره  ۲۱روز  آغاز  با  ماه،  معدن  شهریور  برداری 
دره وسط  دره، جوانان بیکار  جویای کار روستای آق سنگ آق 

خواستار   غربی،  آذربایجان  استان  در  تکاب  شهر  در  واقع 
در این مجتمع معدنی شدند. یکی از    اشتغال کارگران بومی

اس مدعی  شرکت  مدیریت  گفت:  جوانان  شرکت  این  ت 

ظرفیت محدودی برای استخدام نیروی کار دارد. اما خواست  
ما استخدام کارگران بومی می باشد. با این وجود مسئوالنِ  

این معدن  مربوطه وعده داده  اند امکان جذب جوانان را در 
کنند. واحد تولید سنگ مرمر این معدن شروع به  فراهم می 

که  حالی  است. در کار کرده و هنوز تعداد شاغالن آن محدود  
از   فعالیت معدن، شمار بیشتری  با گسترش  گفته می شود 

توان کار در معدن    کرده جوانان جویای کار ماهر و تحصیل

 .را پیدا کنند
 

تجمع کارگران بومی پروژه ساخت شرکت  

 آرا در خرمشهر فوالد جهان 
یکشنبه    و   ۲۷روز  بومی  کارگران  از  جمعی  ماه،  شهریور 

پروژه شده  آرا خرمشهر    بیکار  فوالد جهان  ساخت شرکت 
کارگران   شدند.  تولیدی  واحد  این  در  دائم  اشتغال  خواهان 
در   آرا خرمشهر  فوالد جهان  پروژه ساخت  در  که  معترض 

  … های مختلف از جمله ساخت، نصب و تجهیزات و بخش 
یا دو شرکت   طرف  اند،بوده   کار  به  مشغول با یک  قرارداد 

می  محسوب  بخش پیمانکاری  اتمام  با  که  از  شوند  هایی 
اند. کارگران  ساخت و ساز این کارخانه هم اکنون بیکار شده 

درحال   عمرانی  پروژه  این  دوم  فاز  هنوز  گفتند:  معترض 
تواند کارگران بیکار شده را در این  ساخت است و کارفرما می
،  رئیسی در سفر استانی ۱۴۰۰ماه    بخش به کار گیرد. اسفند

به استان خوزستان با حضور در کارخانه فوالد جهان آرا در  
کارخانه   این  در  کار  برای  کارگران  درخواست  به  خرمشهر 

شود. اما  وعده داد که هیچ کارگری از این کارخانه بیکار نمی
به   و  اکثرا بومی  بیکار شده هستند که  نیروهای  معترضین 

دائ کار  انجام کار  امید  برای  آرا،  کارخانه فوالد جهان  م در 

 .پروژه ساخت نیز مشارکت و همکاری داشتند
 

تجمع کارگران بیکار شده کارخانه روغن 

 نباتی جهان زنجان 

دوشنبه   روز  شده    ۲8صبح  بیکار  کارگران  ماه،  شهریور 
کارخانه روغن نباتی جهان زنجان در اعتراض به بالتکلیفی 
در وضعیت شغلی خود، مقابل استانداری تجمع کردند. یکی 
از   بعد  جاری  سال  ماه  مرداد  اواخر  از  گفت:  کارگران  از 

کارگر کارخانه روغن نباتی جهان    ۷5ممنوعیت ورود حدود  
اینکه استاندار زنجان وعده اشتغال دوباره  به کارخانه، علیرغم  

همچنان   اما  است،  داده  را  واحدها  سایر  در  کارگران 
بالتکلیفیم. امروز دوشنبه حین تجمع، استانداری از ما نامه  
درخواست اشتغال خواست که تخصص هر یک از کارگران  

در آن ذکر شده باشد. کارگران معترض می گویند: در مرحله  
از سر گیری فعالیت کارخانه هستیم، چرا  نخست به دنبال  

که شرایط تولیدی در کارخانه روغن نباتی جهان فراهم است  
نمی  آغاز  کارخانه  در  تولیدی  هیچ  چرا  اینکه  از  و  و  شود 

کارخانه تعطیل شده است، باخبر نیستیم. در کارخانه روغن  
کردند اما طی  کارگر کار می  ۴۰۰تا    ۳5۰نباتی جهان حدود 

نفر کاهش    85سال گذشته تعداد کارگران به حدود    دو تا سه 
مشکالتشان   اصلی  بخش  کارگران  گفته  به  است.  یافته 

بیمه و  مزدی  مطالبات  پرداخت  به  باشد.  مربوط  می  ای 
بیکار شده  از کار  در حالی  ایم که سال  کارگران می گویند 

ماه حقوق معوقه طلبکارند و حق    5جاری، کارگران حدود  
ورت نامتوالی چهار سال به تامین اجتماعی  بیمه آنها به ص

نگاری  پرداخت نشده است. کارگران در خاتمه افزودند: نامه
به   ما  اما  انجام شده،  بیکاری  بیمه  مقرری  قراری  بر  برای 

  5تا    ۴دنبال اشتغال مجدد هستیم چراکه پرداخت حداقل  
میلیون تومان مقرری بیمه بیکاری با این سابقه بیمه، کفاف  

هایمان را در آستانه سال تحصیلی  زندگی ما و خانواده   مخارج
دهد. کارگران روغن نباتی جهان، برای مشخص  جدید نمی

مراجعه   مسئوالن  به  خود  مطالبات  پرداخت  وضعیت  شدن 

 .اندای نگرفتهاند اما هنوز نتیجه کرده 
 

ماه حقوق معوقهِ کارگران   ۶عدم پرداخت 

 صنایع بسته بندی داروگر رشت
دوشنبه    بسته   ۲8روز  صنایع  کارگران  ماه،  بندی شهریور 

داروگر رشت گفتند: باتوجه به اینکه کارگران داروگر رشت  
ماه حقوق معوقه طلب دارند و در    6با احتساب شهریور ماه، 

خانه و  تنگنای مالی هستند اما اقدامی از طرف مدیران کار
بنا   نگرفته،  صورت  مشکالت  حل  برای  استانی  مسئوالن 
داریم نامه درخواست کمک به نهادهای خیریه و کمیته امداد  
ارسال کنیم. از فروردین حقوق نگرفتیم در حال حاضر حدود  
اما   از کارخانه آغاز شده  دو ماه است تولید در یک قسمت 

تعدادی ماه  هر  نیست،  حقوق  پرداخت  از  خبری  از    چون 
کنند. تأخیر  همکاران خودخواسته محل کارشان را ترک می

رشت    6 داروگر  کارگران  قانونی  حقوق  پرداخت  در  ماهه 
باعث شده که آنها در شرایط سخت معیشتی قرار بگیرند، 

اند کارگری که در کارخانه باقی مانده   ۳۰که حدود  طوری به
 در تأمین مایحتاج روزانه خود ناتوانند.

بهبی کارگران    پولی  کرامت  و  منزلت  اعتبار، 

ناپذیری وارد کرده است. های جبران داروگر ضربه

پولی  توان خرید گوشت قرمز و مرغ را نداریم و بی 

چنان به ما فشار آورده که روی رفتن به خانه را  

می   نداریم.  ترجیح  کنونی  شرایط  در  در  دهیم 

تامین   برای  دیگری  راه  کاری،  ساعات  از  خارج 

دانیم انجام کارهای خدماتی  می   پیدا کنیم.   معاش خود

کرایه   موسسات  و  موتوری  پیک  و  منازل  در  کار  همانند 
شود  خودرو هیچ آینده شغلی ندارد، اما وقتی مزدی داده می 

 .ان را به هر نحو ممکن تامین کنیمم ناچاریم مخارج
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 حق مسلم کارگران زن! دستمزد برابر در مقابل کار برابر،  

ایرانشهر به  اعتراض کارگران شهرداری   

 شانعدم پرداخت مطالبات معوقه

شهریور ماه، کارگران معترض شهرداری    ۲۹روز سه شنبه  
از    ماه   ۴ایرانشهر گفتند: بابت مطالبات مزدی   طلبکاریم و 

خواهیم بخشی از این طلب مزدی را پرداخت  شهرداری می
کند. بر اساس این گزارش در مجموعه شهرداری ایرانشهر   
اکنون   هم  شده،  واقع  بلوچستان  سیستان  استان  در  که 

کارگر مشغول کارند که سوابق کاری آنها به    65۰نزدیک به  
: عدم دریافت به  رسد. کارگران میگویندسال می   ۱5باالی  

سال گذشته    ۱۴موقع حقوق و پرداخت نشدن حق عیدی در  
 .ما کارگران گذاشته است تاثیرات منفی در شرایط زندگی 

 

 جان باختن یک کودک کار حین کار 

 در مشهد  
شهریور ماه،    ۱۷به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه  

دان  ساله اهل منطقه بازار مشترک زاه  ۱6یک کودک کار  
در   از ساختمان سه طبقه  اثر سقوط  بر  کار  انجام  در حین 

 .مشهد جان خود را از دست داده است
 

تجمع کارکنان شهرداری شوشتر در  

 اعتراض به معوقات مزدی 
شهریور ماه، کارکنان بخش اداری شهرداری    ۲۱روز دوشنبه  

 عدم پرداخت مطالبات و معوقات حقوقی  شوشتر، نسبت به
از   و مقابل دفتر شهردار تجمع کردند. یکی  اعتراض  شان 

ماه بیمه معوقه    ۳ماه از حقوق و    ۳کارکنان معترض گفت:  
نشده   پرداخت  هنوز  شوشتر  شهرداری  مجموعه  کارگران 

اخ حال  عین  در  پرداخت  است.  برای  خاصی  بودجه  یرا 
اختیار   در  دولت  سوی  از  کارگران  بیمه  و  مزدی  مطالبات 

شوشتر    شهرداری  شهرداری  سهم  که  است  قرارگرفته  ها 
 میلیارد تومان است.  ۱۲۰حدود 

ای از    شهریورماه، بخشنامه   ۲۰بر همین اساس روز یکشنبه  
ه  سوی استانداری استان خوزستان به شهرداری استان از جمل

شوشتر ابالغ شده که در آن پرداخت حقوق معوقه و بیمه  
های شهرداری قرار گرفته است.    کارگران در اولویت هزینه

تا   گذشته  از  شوشتر  شهر  شورای  اعضای  برخی  متاسفانه 
های قانونی و مشکالت معیشتی کارگران    امروز به خواسته 

نداده  می اهمیتی  آنها  خاند.  را  مالی  منبع  این  رج  خواهند 

  .های دیگر شهر کنندپروژه
 

اعتراض کارگران شهرداری سی سخت به  

 ماه حقوق معوقه 13عدم پرداخت 

چهارشنبه   گفتند:   ۳۰روز  معترض  کارگران  ماه،  شهریور 
وضعیت کارگران شهرداری سی سخت با افزایش مطالبات  
در   بیشتر  که  کارگران  این  است.  بغرنج شده  معوقه  مزدی 

ها و محافظت از فضای  سطح شهر مسئولیت جمع آوری زباله 
  ۱۴۰۰سبز را برعهده دارند در حال حاضر یکسال حقوق سال  

را طلبکارند.   ۱۴۰۱رداد ماه سال به همراه عیدی و حقوق م
ماه حقوق ابتدای سال جاری را    5در عین حال این کارگران  

دریافت کرده به صورت علی  کارگران معترض  الحساب  اند. 
ماهه در پرداخت حقوق و عدم    ۱۳در ادامه می افزایند: تأخیر  

سخت   شرایط  در  کارگران  که  شده  باعث  عیدی  دریافت 
نفر از همکاران    8۰که بیش از  طوریه معیشتی قرار بگیرند، ب

اند. غیر از حقوق  در تأمین مایحتاج روزانه خود ناتوان شده
ماه حق بیمه کارگران به تامین    5تا    ۴عقب افتاده، حدود  

 . اجتماعی پرداخت نشده است
 

کارگر حین کار در اثر   ۴جان باختن 

 گازگرفتکی در اردبیل
آتش نشانی    ۱۹روز شنبه   ماه، سخنگوی سازمان  شهریور 

در   چاهی  در  گرفتگی  گاز  اثر  در  گفت:  اردبیل  شهرداری 
کارگر)دو برادر و دو پسرعمو(   ۴روستای آقچه کند اردبیل  

از داخل چاه، تالش   که به دنبال هم برای نجات یکدیگر 
از  می را  خود  جان  و  شده  گازگرفتگی  حادثه  دچار  کردند، 

 .دست دادند
 

 کارگر    1۲۰کلیفی شغلی بالت

 کارخانه کنتورسازی ایران 
شهریور ماه، جمعی از کارگران    ۱6به گزارش روز چهارشنبه  

بیکار شده کارخانه کنتورسازی ایران خواستار مشخص شدن  
وضعیت شغلی و بازگشت به کار خود شدند. کارگران معترض  
البرز  صنعتی  شهر  در  که  کنتورسازی  کارخانه  گویند:  می 

ماه   قزوین است،  شده  سال  واقع  پایانی  دلیل    ۹8های  به 
مشکالت مدیریتی و رکود بازار فروش محصوالت، چندسال  
به حالت تعطیلی موقت درآمد، بنابراین کارگران شاغل در  
بیکار   و  تعدیل  مرحله  چند  تعطیلی طی  از  بعد  و  قبل  آن، 

کارگر از ابتدای اردیبهشت   ۱۲۰شدند که در نهایت حدود  
برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار    ۹۹ماه سال  

معرفی شدند. کارگران بیکار شده بجز تعداد کمی، تاکنون  

اند شغلی برای خود پیدا کنند در نتیجه منتظرند  موفق نشده 
فعالیت محل کار سابقشان رونق بگیرد تا آنها بتوانند به محل  

سا کنتورسازی طی  کارخانه  بازگردند.  لهای  کار سابق خود 
گذشته چندین نوبت تعطیل شده و با پیگیری کارگران به  

حدود   معیشت  و  است  داده  ادامه  خود  خانوار    5۰۰فعالیت 
می تامین  مستقیم  صورت  به  را  افزایش کارگری  با  کند. 

مشکالت کارخانه به مرور امنیت شغلی کارگران نیز کاهش  
ه  یافت و به تدریج از تعداد کارگران کاسته شد به طوری ک

بعد از چند سال تعطیلی کارخانه که مجدد شروع به کار کرد  
حدود   بازگشته   ۷۰تا    6۰فقط  کارخانه  به  که  کارگر  اند 

 .مطالبات معوقه دارند 
 

اعتراض کارگران قراردادی شهرداری  

 زنجان به عدم تبدیل وضعیت استخدامی  
شهریور ماه، شماری از کارگران قراردادی    ۲۰روز یکشنبه  

شهرداری زنجان که در بخش خدمات و فضای سبز مشغول  
قراردادهای   تبدیل وضعیت  در  تبعیض  رفع  کارند، خواستار 

. یکی از کارگران  خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم شدند
وضعیت   تبدیل  طرح  پیش  یکسال  از  گوید:  می  معترض 

ایثارگر در مجموعه    ۱6۰استخدامی حدود   نفر از همکاران 
شهرداری زنجان اجرا شده بنابراین بقیه نیروهای قراردادی  

حدود   به  تعدادشان  که  می   ۷۰۰)غیرایثارگر(  نیز نفر  رسد 
مسئوالن باید    بدنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند.

بحث تبدیل وضعیت استخدامی را برای همه کارگران شاغل  
و   ایثارگر  بین  نباید  و  دهند  انجام  زنجان  شهرداری  در 
غیرایثارگر تفکیک قائل شوند. چندین سال است من و سایر  
همکارانم با حداقل ده سال سابقه کار پیگیر تبدیل وضعیت  

هس شهرداری  از  قانونی  مطالبات  دریافت  انجام  و  که  تیم 
طبقه طرح  اجرای  ضمن  ما  خواسته  است.  بندی نشده 

مشاغل، تبدیل وضعیت شغلی از قراردادی به رسمی است  

 .کنیمکه سالهاست آن را پیگیری می
 

 پیدا شدن جسد یک جوان در  

 مزارع نیشکر هفت تپه
چهارشنبه    روز  بخش    ۲۳صبح  کارگران  ماه،  شهریور 

کشاورزی نیشکر هفت تپه پس از حضور در محل کار خود  
در مزارع نیشکر، متاسفانه با جنازه جوانی در حوضچه آبیاری  

روبرو شده اند. بر اساس این گزارش، کارگران  (  ۹۰۷)قسمت  
بخش کشاورزی در حال بررسی و تحقیق برای یافتن هویت 

 .این جوان جانباخته هستند
 

قطع دستان سیمبان مصدوم اداره برق  

 مهاباد در بیمارستانی در تهران
دوشنبه     ماه، یک سیمبان    ۲8روز  اداره  ۴6شهریور  ساله 

برق شهرستان مهاباد که ماه گذشته در اثر برق گرفتگی به 
مطهری   بیمارستان  در  بود،  شده  مصدومیت  دچار  شدت 

      .تهران دستهایش از ناحیه آرنج قطع شد
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 ! جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

ی  شدگان جمعهنفر از کشته ۹۵هویت   

 سیاه زاهدان مشخص شد

مهر   ۱5بر اساس گزارش کمپین فعالین بلوچ در روز جمعه  
ی سیاه زاهدان  شدگان جمعه نفر از کشته  ۹5ماه، هویت 

آوری و تایید شده است. همچنین شمار مصدومان این  جمع 
نفر اعالم شده که بسیاری از آنان به   ۳۰۰قتل عام بیش از 

ها مراجعه نکردند. با  دلیل ترس از بازداشت به بیمارستان
تاکید موکد بر این نکته که آمار حقیقی شهدا و مصدومان  

 بیش از این عدد است.  به مراتب
 

کارگر در پی آتش سوزی  ۶مصدومیت 

 محل استراحت کارگران در تهران 
شهریور ماه، در یک حادثه آتش سوزی    ۱۷شب پنجشنبه  

در محل استراحت کارگران در خیابان بریانک شرقی انفجار  
کارگر تبعه افغانستان دچار سوختگی و   5سیلندر گاز مایع  

پا ناحیه  از  نیز  نفر  همه    یک  که  شد  مصدومیت  دچار 

 .مصدومان تحویل عوامل اورژانس قرار گرفتند
 

 جان باختن یک کارگر در تویسرکان 
شهریور ماه، آفتاب نیوز، یک کارگر    ۱۹به گزارش روز شنبه  

میانسال در تویسرکان در اثر سقوط از درخت بادام جان خود  
را از دست داد. متاسفانه با آغاز فصل برداشت محصول گردو  
اتقاق   زیاد  استان، چنین حوادث دلخراشی  باغات  از  تکانی 

 .می افتد
 

هزار پرستار با پایان   1۰بیکارشدن حداقل 

 اندمی یافتن دوران پ
سه  روز  گزارش  از    ۲۲شنبه  به  زیادی  مدت  ماه،  شهریور 

دوران مدافعان سالمت و پروپاگاندا بر سر جان بیمار و پرستار  
ترین دستمزدها  نگذشته است. همان کادر درمانی که با نازل

کردند تا آقایان بر سر  و با کمترین امکانات دو شیفت کار می 
و   مردم  جان  با  داخلی  واکسن  قمار  تولید  پرستاران  همین 

کنند و میلیاردها تومان چپاول کنند. همان کادر درمانی که  
های جمهوری اسالمی با سربازان جنگی مقایسه شأن رسانه 

خواندند. حاال به  کردند و کشته شدگان شان را شهید میمی
اخبار   در  بیگی  میرزا  پرستاری  نظام  سازمان  رئیس  گفته 

پایان یافتن   هزار    ۱۰اوج پاندمی، حداقل  رسمی داخلی، با 
 اند. نشین شدهپرستار تعدیل و خانه 

در اثر واژگونی وانت  کارگر فصلی  ۲۲

 کشته و مجروح شدند   حامل کارگران
شهریور ماه، در اثر واژگون شدن یک وانت   ۲۱روز دوشنبه   

نفر از کارگران فصلی مزرعه که برای جمع آوری   ۲۲حامل 
پیاز و زعفران با یک دستگاه خودرو وانت نیسان از روستای  
عازم   )رشتخوار(  فتاباد  روستای  مقصد  به  )خواف(  نو  قلعه 

  ۲۱دهد و  بودند، یک کارگر در دم جان خود را از دست می 
مصدوم به دلیل شدت    ۳اند که  نفر هم دچار مصدومیت شده 

نفر    ۱8ترین مرکز درمانی منتقل شدند و  حات به نزدیک جرا
دیگر به صورت سرپایی توسط نیروهای امداد و نجات شهید  

 .رسولی رشتخوار و نیروهای اورژانس درمان شدند
 

کار در اقدامی هماهنگ  کشاورزان گوجه 

 ها را تحریم کردند کارخانه
کار  سیوند شهریور ماه، کشاورزان گوجه  ۲۲شنبه  روز سه  

هماهنگ،   اقدامی  در  فارس  استان  مردوشت  در 
خواستند دسترنج کشاورزان را با قیمتی دارانی که میکارخانه 

فروش محصول خودداری   از  و  کرده  تحریم  بخرند،  پایین 
کردند. ماشین ها کال خالی و منتظر هستند تا گوجه ها بیاید. 

جه چهار هزار تومانی کارخانه داران با  در نتیجه کمپین گو 
شکست مواجهه شد. به این ترتیب گوجه کاران توانستند با  

 هماهنگی هم به خواسته های خود دست یابند.
 

تجمع اعتراضی دستیاران پزشکی مقابل 

 ساختمان وزارت بهداشت
شهریور ماه، شماری از دستیاران پزشکی،  ۲۲شنبه روز سه  

نحوه   به  اعتراض  تخصص،  در  گواهینامه  آزمون  برگزاری 
 مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع برپا کردند. 

 

جان باختن یک فرد در اثر ریزش تونل  

 معدن زرشوران   متروکه در
برای جمع   ۲۳روز چهارشنبه   ماه، فردی که  آوری  شهریور 

زرنیخ به معدن زرشوران رفته بود در اثر ریزش تونل متروکه  
در   زرشوران  طالی  معدن  داد.  دست  از  را  خود  جان 

این  ۳5 اساس  بر  دارد.  قرار  تکاب  شهرستان  کیلیومتری 
ها از  گزارش، بیکاران این منطقه زیاد هستند و برخی از آن 

روند. آوری زرنیخ به معدن میای جمع سرِ ناچاری شبانه بر
هزار تومان به  ۱5زرنیخ یک ماده معدنی است که کیلویی  

روند و وقتی رود. برخی افراد شبانه به معدن می فروش می 
آوری و از  ها زرنیخ را جمع کنند آن ها خاک خالی می ماشین 

می  معاش  امرار  راه  عمومی  این  روابط  حال،  این  در  کنند. 
معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران در  شرکت گسترش  

وارد  اطالعیه  غیرقانونی  صورت  به  فرد  این  نوشته:  ای 
برداشتِ محدوده  حین  و  شده  پیمانکار  مدیریت  تحت  ی 

از   غیرقانونیِ زرنیخ دراثر ریزش تونل متروکه جان خود را 

 .دست داده است

جان باختن یک کارگر حین کار  در اثر  

 متروپل آبادان عملیات تخریب پیمانکار
شهریور ماه، رییس اورژانس    ۲5به گزارش ایسنا، روز جمعه  

آبادان گفت: پیش بیمارستانی و مرکز فوریت های پزشکی 
امروز پیکر فردی که زیر آوار متروپل گرفتار شده بود کشف  

ساله و از اتباع    ۱8و به اورژانس تحویل داده شد. این فرد  

  .کشور افغانستان بوده است
 

 ی شیرکارگرِ کارخانه   ۲۸راج اخ

 دهستان دهشیر  

روز یکشنبه   تنها کارخانه شیر    ۲۰به گزارش  شهریور ماه، 
و   کهکیلویه  شهرستان  دهدشت  شهر  توابع  از  دهشیر 

سال   در  که  علت    ۱۳8۲بویراحمد  به  است  شده  تاسیس 
در   سرمایه  کمبود  جمله  از  مشکالت  سایر  و  شیر  کمبود 

تعطیل شده است. تعطیلی این کارخانه    ۱۳۹۱گردش از سال  
نفر را به صورت    ۷۰نفر را به صورت مستقیم و حدود    ۲8

سال است که  ۱۱غیر مستقیم از اشتغال محروم کرده است.  
این   در  درحالیکه  است.  تعطیل  زیادی  کارخانه  تعداد  مدت 

توانستند در این کارخانه کار کنند و در شرایط بد اقتصادی  می

 .ی خود باشند آور خانواده نان
 

ماه حقوق کارگران   ۲عدم پرداخت 

 نساجی بروجرد 
شهریور ماه،    ۲۳بر اساس گزارش ویدئویی روز چهارشنبه   

اند  ماه است حقوقی دریافت نکرده   ۲کارگران نساجی بروجرد  
فاسد   و  دزد  مسئولین  که  شده  تاکید  گزارش  این  در   .
جمهوری اسالمی هیچ زمانی درصدد رفع مشکالت کارگران  

بیشتر   نبوده را  مشکالت  سیستم  ذاتی  فساد  با  بالعکس  و 
 اند.کرده 

 

جان باختن یکی از کارگران شاغل در 

 های صنعتی آستو آبیککارخانه سازه
شهریور ماه، در روزهای گذشته    ۲۷به گزارش روز یکشنبه   

در یک حادثه کاری برای یکی از کارگران شاغل در شرکت  
سازه ماشین  و  شهرستان  سازی  در  واقع  آستو  صنعتی  های 

آبیک، سقوط یک جسم سنگین در اثر پاره شدن زنجیر مهار  
کننده جرثقیل سقفی روی سر وی که حین کار در کارخانه  

 .بالفاصله جان خود را از دست داده است بوده
 

جان باختن یک کارگر جوشکار در شهر  

 کرج به دلیل سقوط از ارتفاع
شهریور ماه، یک کارگر جوشکار در منطقه    ۲8روز دوشنبه  

رجایی شهر کرج در حین جوشکاری به دلیل رعایت نشدن  
ایمنی کار از ارتفاع یک ساختمان سقوط کرد و جان خود را  

 ت داد. از دس
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 ! رهبری طبقه کارگر برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به 

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 

 ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید: 
BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 
 

 الکترونیکی: آدرس پست 
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 
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زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد، آن "

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

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