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 سرسخن: 

جنگ جمهوری اسالمی علیه مردم را  

 به جنگی توده ای علیه دشمنان

 بدل کنیم! 
حاکم بر ایران جنگی    نزدیک به سه ماه است که جنایتکاران

تحت  به همه مردم    کالًزحمتکشان و  خونین را بر کارگران و  
  آن  جنگی نابرابر که در یک طرف ؛ما تحمیل کرده اندستم 

مسلح و کامال سازمانیافته قرار    پا  ارتشی از مزدوران سر تا
دارند و در طرف دیگر مردمی جان به لب رسیده اما پراکنده  

تنها   با دست خالی.  این  اکثر  سالح  و  در  نیروهای مردمی 
رغم  به  جنگ سنگ است و یا حداکثر کوکتل مولوتف. اما  

آشکار نابرابری  از    ،این  خالی  دستان  و  چنان  این  اراده 
را   جمهوری اسالمی بارها مزدورانشجاعتی برخوردارند که 

 راه فرار در پیش بگیرند. نهمفتضحاوادار کرده اند که 
مردمی را که    ،جمهوری اسالمی  نیروهای سرکوبگر و مزدور

بدیهی به خیابان می    ترین خواست خودبرای  بدون سالح 
این حافظین نظم    . آیند را با ددمنشی تمام به گلوله می بندند

تاکنون بدون اغراق صدها معترض را  سرمایه داری در ایران  
زاران نفر را مجروح و دستگیر کرده  و ه  اند  به قتل رسانده

  نوجوانان و مملو از  های جمهوری اسالمی  اکنون زندان اند.  
نان و کار  دست یابی به  است که برای    زن و مردی  جوانان

. این، به راستی یک جنگ  اندخاسته   پاه و مسکن و آزادی ب
خونین رژیم جمهوری اسالمی علیه توده های دربند ایران  

ز آن جان سالم به در نخواهند برد و نباید هم است که البته ا 
ببرند. در  به  به مردم  اما   جان سالم  تواند  الزاماتی می  چه 

و   آنها تحمیل شده سربلند  به  تا در جنگی که  کمک کند 
پیروز در آیند؟ اولین نکته در این مورد آن است که باید نقاط  
.  ضعف خود را شناخت تا بتوان در جهت رفع آنها اقدام کرد

در حال حاضر در توازن قوا بین توده های مردم و جمهوری 
اسالمی وزنه به طرف این دشمن سفاک سنگینی می کند. 
برای   تالش  و  خودمان  ضعف  نقاط  شناخت  با  بنابراین 
برطرف کردن آنها، می توانیم این توازن قوا را به سود خود  

   2حه صف                                   بر هم بزنیم.  

ها و  تجمع و اعتصاب کارگران شرکت پایانه

 مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر

دوشنبه   روز  شرکت    ۱۴صبح  کارگران  از  جمعی  ماه،  آذر 
ها و مخازن پتروشیمی بندرماهشهر برای دومین روز  پایانه 

معترض   کارگران  کردند.  تجمع  شرکت  ساختمان  مقابل 
از کارگران گفت:  خواستار افزایش دستمزدها هستند. یکی 

کارگر    ۴۰۰تا    ۳۰۰ها و مخازن پتروشیمی  در شرکت پایانه 
کارگران این  کارند.  طرح    مشغول  نشدن  اجرا  بر  عالوه 

بین  طبقه حقوق  پرداخت  در  تبعیض  به  مشاغل  بندی 
نیز   منطقه  پتروشیمی  کارگران  سایر  با  واحد  این  کارگران 
امروز   تا  گویند:  می  معترض  کارگران  دارند.  اعتراض 

ها و مخازن پتروشیمی سازی حقوق در شرکت پایانه یکسان
باعث این مسئله  و  اعمال نشده  افزایش    بندرماهشهر  شده 

به   صنعتی  واحد  این  در  سالهاست  که  کارگرانی  دستمزد 
آن  کاری  سوابق  با  متناسب  مشغولند،  سخت  ها  کارهای 

در   مدیرعامل  شد  گفته  ما  به  تجمع  روز  اولین  در  نباشد. 
پایانه  امروز  شرکت  اجتماع  در  ندارد.  حضور  مخازن  و  ها 

اضر  دوشنبه، مدیرعامل و برخی مدیران در محل کار خود ح 
اند.  های صنفی کارگران پاسخ نداده شدند اما هنوز به خواسته 

شود که پیش از  ها در حالی به کارگران داده میاین وعده 
خواسته  به  رسیدگی  وعده  کارفرما  نیز  صنفی این  های 

اجرای طرح طبقه به  ارتباط  در  را  بود.  کارگران  داده  بندی 
استه صنفی توجهی به یک خوتجمع دو روز گذشته نتیجه بی 

 .قدیمی کارگران است 

 

اعتصاب کارکنان شرکت آلومینیوم 

 المهدی بندرعباس 

آذر ماه، کارگران شرکت آلومینیوم المهدی    ۱۴روز دوشنبه  
 اعتصاب کردند. بندرعباس جهت رسیدن به مطالبات خود 

 

 اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان
آذرماه، کارگران ذوب آهن اصفهان با طنین    ۱۵شنبه  روز سه 

فکر نکنین یه روزه وعده ما هر روزه، مشکل  "شعار های :  
میشه تعطیل  کارخونه  نشه  حل  اعتصاب    "ما  به  مبادرت 

 .نمودند

 د در باره زندگی رفیق شهی 

 طاهره خرم 

  ۱۳۵۵تیر ماه سال    8چریک فدائی خلق رفیق طاهره خرم در  
در جریان حمله نیرو های امنیتی دیکتاتوری رژیم سلطنت  
به پایگاه مهرآباد جنوبی پس از نبردی قهرمانانه  به شهادت  

و  آزاده  زنی  طاهره  رفیق  رشته   رسید.  دانشحوی  و  آگاه 
بود. صنعتی  دانشگاه  صنفی   مکانیک  های  فعالیت  در  او 

به   اش  عالقه  به  توجه  با  و  بود  فعال  شدیدا  دانشگاه 
سال   در  دیگ   ۵2کوهنوردی  با  این    رهمراه  دانشجویان 

 جناح شمال شرقی کوه دماوند را صعود کرد.   ،دانشگاه
با اینکه در خانواه ای مرفه بزرگ شده بود اما شدیدا از عدالت  
و برابری طرفداری می کرد و کینه عمیقی به تفاوت های  

در  طبقا داشت.  تفاوتهائی  چنین  الزامی  تبعیضات  و  تی 
دانشگاه با متون سیاسی و کتابهای شعر و رمان های مترقی 

 هر چه بیشتر آشنا شد. 
در آن سالها با توجه به اعالم موجودیت سازمان چریکهای 
جامعه   سطح  در  مسلحانه  مبارزه  گسترش  و  خلق  فدائی 

و پشتیبانی فضای سیاسی دانشگاه صنعتی کامال در حمایت  
از   زیادی  تعداد  که  آنجا  تا  داشت.  قرار  سازمان  این  از 
دانشجویان این دانشگاه به صفوف سازمان چریکهای فدائی  
پیوسته  و یا به دلیل حمایت از آن بازداشت شده بودند.  با  
توجه به این واقعیت و اعتقاد رفیق مبنی بر اینکه با رژیمی 

اعمال قهر انقالبی   زج  چنین سرکوبگر و ضد مردمی راهی
وجود ندارد، خیلی زود به یکی از فعالین دانشجوئی طرفدار  
انتشارات   و  ها  اعالمیه  ترتیب  این  به  شد.  بدل  سازمان 
سازمان به دستش می رسید و وی آنها را در دانشگاه پخش  
می کرد. به دنبال این فعالیتها رفیق طاهره در ارتباط مستقیم  

قرار گرفت و هم بیشتر دانشجویان هوادار  با سازمان  چون 

 3صفحه            محمد  ۀ رفیق  این دانشگاه در ارتباط با دست
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 مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی! 

جنگ جمهوری اسالمی علیه مردم را  

 1صفحه از             ...به جنگی توده ای

ستمدیدگان با نگاهی به وضعیت کارگران و دیگر هر کسی 
کامالً   را  واقعیت  این  که  جامعه  شود  می  نه    آنها متوجه 

. در حالی که نیروی مقابلشان هم  و نه مسلح  هستندمتشکل  
نیروی  دارای  هم  و  است  متشکل 

شکی نیست که این    نظامی می باشد.
نقطه ضعف بزرگی است که نشان می  

برای    کارگران و نیروهای مردمی   دهد
هم    ،و اوباش حکومتیاراذل  مقابله با  

  به تشکل نیاز دارند و هم به تسلیح. 
انقالب مردم   این که  برای  همچنین 
به پیروزی دست یابد باید توسط یک  
منافع   مدافع  و  انقالبی  واقعاً  نیروی 
و سایر توده های ستمدیده   کارگران 
رهبری شود. کوشش با گام برداشتن  
فائق   و  تسلیح  و  تشکل  جهت   در 
بر نقطه ضعف کنونی جنبش،   آمدن 

و  ب شده  داده  پایان  نیز  ضعف  این  ه 
رهبری   یک  از  برخوردار  را  جنبش 
انقالبی و در نتیجه دارای شرایط الزم  

 برای پیروزی بر دشمن می سازد.  
اما قدم اول برای رفع نقطه ضعف کنونی مردم انقالبی کدام  
است و شرایط کنونی چه امکاناتی برای این منظور در اختیار  

روشنفک و  آگاه  است؟  کارگران  داده  قرار  انقالبی  ران 
چریکهای فدائی خلق چه با تجربه اندوزی از تاریخ درخشان  

و چه با شناخت از دشمنان قسم    ۵۰انقالبیون مسلح دهه  

خورده مردم ایران و تحلیل شرایط امروز جامعه ایران بر این 
تشکیل هسته  واقعیت تأکید دارند که در حال حاضر اقدام به  

متشکل از کارگران پیشرو و روشنفکران  های سیاسی نظامی  
این هسته ها ضمن  اول در مسیر فوق می باشد.    انقالبی گام

خود   آموزش  و  تجمع مزدوران    بایدتسلیح  مراکز  به  حمله 
را در دستور کار خود قرار بدهند و    رژیم و سپاهیان ارتجاع

  رعب و وحشت در دل مزدوران رژیم از این طریق با ایجاد  
بدون شک این    بپردازند.  معترضین بی سالححمایت از  به  

اعمال انقالبی، فضا و روحیه مبارزاتی را برای توده های به  
یک   چتر  زیر  در  مبارزاتشان  گسترش  منظور  به  پاخاسته 
قدرت آتش انقالبی، و همچنین برای جذب نیروهای مردد  

شده   معروف  که  آنگونه  خاکستری"یا  صفوف    "قشر  به 
 ه می سازد. مبارزه مردم نیز آماد
که این  به  توجه  قدرت    با  کسب  انقالب  هر  اصلی  مسأله 

به نابودی ماشین سرکوب جمهوری  این امر    سیاسی است
است. وابسته  سرنگونی بنابراین،    اسالمی  از  صحبت  اگر 

انقالبی جمهوری اسالمی برای پیشبرد انقالب توده هاست  
دستیابی   بدون  رژیم  تغییر  صرفا  نه  و 
کارگران و زحمتکشان به مطالبات اصلی  

نظامی باید    –، هسته های سیاسی  خود
در مسیری رشد کرده و مبارزات خود را  
و   بسیج  به  منجر  که  بخشند  ارتقاء 

ارتش خلق  و تشکیل    سازماندهی توده ها 
گردد و  آنها موفق شوند جنگی توده ای  

در  را علیه دشمنان مردم به پیش ببرند.  
پروسه این جنگ است که توده ها را می  
به لحاظ   و هم  بلحاظ سیاسی  توان هم 

در چنین  .  نظامی بسیج و سازماندهی نمود
با   نیز  کارگر  طبقه  که  ست  ای  پروسه 

و قادر    سرعتی هر چه بیشتر متشکل شده 
خواهد گشت تا خود را در تمام عرصه ها  

دهد.   که  سازمان  کنونی  جنگ  بنابراین 
تحمیل   ما  مردم  بر  اسالمی  جمهوری 
نموده را باید به جنگی توده ای با رهبری  

این تالش و پاسخ به    .انقالبی بدل کرد
هم امکان در هم شکستن ارتش ضد خلقی را    این ضرورت،

را مهیا  ازمان یابی طبقه کارگر  مهیا می کند و هم امکان س
که تا سازمان نیابد و رهبری انقالب را  می نماید، طبقه ای  

 . دست یافت پیروزی نمی توان به ،بر دوش نگیرد

  

به  این امر    مسأله اصلی هر انقالب کسب قدرت سياسی است  با توجه به این که

اگر صحبت از  بنابراین،    نابودی ماشين سرکوب جمهوری اسالمی وابسته است. 

سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی برای پيشبرد انقالب توده هاست و نه صرفا  

، هسته  تغيير رژیم بدون دستيابی کارگران و زحمتکشان به مطالبات اصلی خود

نظامی باید در مسيری رشد کرده و مبارزات خود را ارتقاء بخشند   –های سياسی 

ارتش خلق گردد و  آنها موفق  و تشکيل    که منجر به بسيج و سازماندهی توده ها

در پروسه این جنگ  شوند جنگی توده ای را عليه دشمنان مردم به پيش ببرند.  

به لحاظ نظامی بسيج و  بلحاظ سياسی و هم  توان هم  را می  ها  است که توده 

در چنين پروسه ای ست که طبقه کارگر نيز با سرعتی هر چه  .  سازماندهی نمود

و قادر خواهد گشت تا خود را در تمام عرصه ها سازمان دهد.   بيشتر متشکل شده

به   باید  را  نموده  تحميل  ما  مردم  بر  اسالمی  جمهوری  که  کنونی  بنابراین جنگ 

هم    . این تالش و پاسخ به این ضرورت،جنگی توده ای با رهبری انقالبی بدل کرد

ازمان یابی امکان در هم شکستن ارتش ضد خلقی را مهيا می کند و هم امکان س

 . را مهيا می نمایدطبقه کارگر 

 تجمعات کارگران نگهبان پروژه متروی اهواز 

دوشنبه    روز  پروژه    ۱۴صبح  حراست  واحد  کارگران  ماه،  آذر 
وصول   برای  است  ماه  یک  حدود  گفتند:  اهواز  متروی  ساخت 
اعتراضی   تجمع  کارگاه  مقابل  خود  مزدی  معوقه  مطالبات 

نداده می به ما  پاسخی  اما مسئوالن هنوز  از  کنیم.  کارگران  اند. 
اه دو سال  ماه مطالبات مزدی معوقه به همر۱8تاکنون    ۹۹سال  

سال   از  ما  گویند:  می  معترض  کارگران  طلبکارند.    ۹۱عیدی 
همزمان با آغاز به کار پروژه قطار شهری اهواز برای حفظ اموال  

این  با  کردیم  تالش  اشتغال  و  اهواز  متروی  پروژه  حال  کارگاه 
محل کارمان در این مدت به کرات تعطیل اعالم شده و آخرین  

پروژه قطار شهری اهواز متوقف    ۹۷  های پایانی سالبار در ماه 
نگهبان بیکار شدند. طی چند ماه    ۱۱۳جز    شد و کارگران آن به

گذشته پیمانکار با پیگیری برخی مسئوالن وعده پرداخت بخشی  
ماهه کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز را   ۱8از مطالبات 

اما هر روز که کارگران مطالبات خود را پیگیری می  د، کننداده 
گوید که منابع مالی کافی برای پرداخت بدهی خود  کارفرما می 
کارگران کارگران    را  به  است مشکل  ندارد. چند سال  در دست 

شاغل در پروژه قطار شهری اهواز غیرقابل حل باقی مانده است،  
شنود. با این حال  ها اعتراض، کسی صدای ما را نمیبعد از ماه 

خو همچنان  اهواز  متروی  خود  کارگران  حقوق  احقاق  استار 

 .هستند

 

 نشانان مشهد اعتصاب آتش 

نشانان در اعتراض به سطح نازل حقوقها و شرایط دشوار کاری و   آتش آذر ماه، در مشهد   2روز چهارشنبه 
نگاه پشت شیشه جواب ما   "استاندارد پایین ایمنی کار خود دست به تجمع و  اعتصاب زدند. آنها شعار میدادند:

 .اضاتی داشتند. آتش نشانان مشهد قبال نیز در همین رابطه اعتر"نمیشه

 

 بار حامل کارگران جان باختن یک کارگر زن در اثر واژگونی وانت 

بار حامل کارگران کشاورزی در محور جاده شوش به  روز سه شنبه یکم آذر ماه، در اثر واژگونی یک دستگاه وانت

کارگر دیگر مصدوم    ۱۴ساله جان خود را از دست داد و  ۳۹یک کارگر زن  اهواز در استان خوزستان،  

ومان وخیم است. واژگونی نفر از مصد  2بر اساس این گزارش، وضعیت جسمی    و به بيمارستان منتقل شدند. 

جایی خطرات زیادی به همراه  خودروهای باربری با مسافر در منطقه مسبوق به سابقه است چرا که این نوع جابه 

 .دارد و بارها باعث وقوع حوادث تلخ برای کارگران شده است

 

 عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران شهرداری نیکشهر 

ماه    ۳موعه شهرداری نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان اعالم کردند:  آذر ماه، کارگران مج  ۷روز دوشنبه  
مان هیچگاه مطالبات  گویند: طی چندین سال فعالیت شغلیدستمزد پرداخت نشده، دارند. کارگران معترض می

مالی  مزدی  ناتوانی  دارند  برعهده  را  مدیریت شهر  اکنون  که هم  مسئوالنی  است.  نشده  پرداخت  به موقع  مان 
اندازند. اما ما کارگران توقع داریم مسئوالن  شهرداری را برای پرداخت حقوق کارگران را بر گردن مدیران قبلی می

 .شهرداری نیکشهر به مساله معیشت و پرداخت دستمزد کارگران مجموعه خود رسیدگی کنند
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 ! چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است

 
 1صفحه   از     .... طاهره خرم در بارۀ زندگی رفیق

رابط وی بود و پس از    "پری" رضا یثربی فعالیت می کرد. تا مدتها رفیقی به نام  
در خیابان گرگان تهران در ارتباط با رفیق غزال    ۱۳۵۴مهر  شهادت این رفیق در  

 آیتی قرار گرفت.
به ش دانشگاه دبا توجه  دانشجویان طرفدار سازمان در  فعالیتهای  و گستردگی  ت 

پیدا کرده بود به همین   آموزشی  ساسیت زیادی به این مرکز علمی حساواک    ،صنعتی
رفیق در این شرایط،  داشتند.  دلیل هم برخی از دانشجویان عمال تحت نظر قرار  

به دست    ۵۴فروردین ماه سال    ۱۷اه در  گ محمد معصوم خانی دانشجوی این دانش
زیر شکنجه به    او را درخیلی زود    مأموران رژیم شاه دستگیر شد و دژخیمان ساواک

رس خانی،شهادت  معصوم  رفیق  دستگیری  از  پس  دانشجویان   اندند.  از  تعدادی 
شرایطی رفیق طاهره به خاطر کنترل چنین مخفی شدند. در  اً طرفدار سازمان اجبار

های ساواک مجبور بود مدتی فعالیتهای سیاسی خود در محیط دانشگاه را محدود 
همراه با یکی دیگر از دختران دانشجوی    ۵۴پس از مدتی یعنی در تابستان  او  سازد.  

به همین منظور اتاقی   هوادار سازمان در کارخانه قرقره زیبا شروع به کار کردند. آنها
هم در میدان شوش اجاره کرده بودند.  رفتن به کارخانه و کار در میان کارگران در  

درک رفیق را از شرایط زیست و مبارزه کارگران هر چه بیشتر    ،شرایطی نیمه مخفی
تقویت عینی نمود و پیگیری اش در مبارزه برای تحقق آرمانهای طبقه کارگر را  

، رنامه مدت زیادی ادامه نیافت چون به دلیل ضربات دشمن به سازمان . اما این بنمود
عمال دانشگاه را ترک و اجبارا زندگی کامال   ۵۴در اسفند سال    رفیق طاهره خرم

 درپیش گرفت.  را  مخفی 
زندگی مخفی داشت. رفیقی   ۵۵تیر    8تا    ۵۴  به این ترتیب رفیق طاهره از اسفند

که چه در زمان فعالیت علنی دانشجوئی و چه فعالیتهای مخفی سیاسی و سپس 
زندگی در پایگاه های سازمان نشان داد که کمونیستی آگاه و رزمنده ای شجاع و 
ده  به شهادت  پایگاه مهرآباد جنوبی که  در  نبرد رفیق  آخرین  باشد.  باک می  بی 

ئی انجامید خود نمونه بارزی از پایداری و قاطعیتش در نبرد برای رهائی  رفیق فدا
دلی  " در سینه اش  به قول رفیق غزال آیتی  کارگران و الگوی روشنی از زنی بود که  

زخم  از  گل آکنده  چشمانش/انعکاس  در  که  است/زنی  خشم  چرکین  رنگ های 
 ."زندهای آزادی/موج می گلوله

 ! و راهش پر رهرو باد یاد رفيق طاهره خرم گرامی 

 

 آهن اصفهاناعتصاب و تجمع و راهپیمایی اعتراضی کارگران ذوب 
 

  

 

 

 

 

 

 
ها دست به اعتصاب  آذر ماه، کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان در تمامی بخش   ۵روز شنبه  

افزایش   آنان خواهان  به اعتصاب پیوستند.  و در محوطه شرکت تجمع کردند. راننده ها  زده 
بندی مشاغل هستند. کارگران این واحد پیشتر نیز در اواخر دستمزد و اجرای درست طرح طبقه 

زه زده بودند و مدیریت شرکت و نماینده وزارت کار با حضور میان  آبان دست به اعتصابی دو رو 
هایشان را داده بودند و کارگران نیز قول دادند اگر تا پنجم آذر،  کارگران قول تحقق خواسته 

  بار دیگر آذرماه،    ۱۵  شنبهروز سه.  گیرندهای آنان اجرا نشود مجددا اعتراض را از سر می خواسته 
فکر نکنین یه روزه وعده ما هر روزه، مشکل  "کارگران ذوب آهن اصفهان با طنین شعار های :  

 .مبادرت به اعتصاب نمودند "ما حل نشه کارخونه تعطیل میشه
 

 سازی کروز بار دیگر وارد اعتصاب شدند کارگران قطعه

ساز صنعت    آذر ماه، اعتصاب و تحصن کارکنان شرکت کروز )بزرگترین قطعه   ۱2روز شنبه  

کارگران این واحد    .ادامه یافت " پایه حقوق شش تومن خط فقر بیست تومن"خودرو( با شعار: 
ساز  آذر ماه، نیز مبادرت به اعتصاب کرده بودند. کروز بزرگترین قطعه   ۳شنبه  تولیدی در روز پنج 

های  فتگردد. سطح پایین دستمزدها و شیباز می   ۱۳۶۱خودرو در ایران است و تأسیس آن به  
های اخیر بوده  کاری در روزهای جمعه دلیل اصلی اعتراض کارکنان این شرکت در سالاضافه 

زنان  آذر ماه،    ۳روزه برگزار کردند. در اعتصاب  آبان ماه نیز اعتصابی سه   28است. کارکنان کروز  

 .کنندگان بودندبخش اصلی اعتصاب 
 

 های دست ساز  حمله جوانان معترض با نارنجک

 یک پایگاه بسیج در گرگان به 

 

 

 

 

 

 

 
 

های دست ساز به  آذر ماه، جوانان معترض با نارنجک  ۱۱بر اساس گزارش ویدئویی روز جمعه 
یک پایگاه بسیج در گرگان حمله کردند. این حمله بر اساس یک کار گروهی انجام شد. آنها  

ده و سپس بسرعت پس از شناسایی محل پایگاه بسیج، به سمت آن چندین نارنجک پرتاب کر
های  گیرد که با گسترش قیام برای همه پایگاه آنجا را ترک کردند. این اقدام در حالی صورت می 

پایگاه  به  اما حمله  است.  گرفته شده  نظر  در  نگهبان  با    بسیج  سایر مراکز حکومتی  و  بسیج 

 .استمرار خیزش سراسری افزایش چشمگیری یافته است

 

 

 

 بیانیه جمعی از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج 

آذر ماه، کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج طی بیانیه    ۴به گزارش روز جمعه  
ای اعالم داشتند: مردم شریف و مبارز سنندج، همگی می دانیم کوشش و مبارزه 
امینی به قیامی رادیکال و فراگیر بدل شده  از کشته شدن ژینا  آزادی پس  برای 

مختلف جامعه    است؛ این قیام با تداوم بیش از دو ماه و پشتیبانی قشرها و طبقات
ای انسانی موجب شعله ور تر شدن امید به آزادی در دل ها و داشتن زندگی و جامعه 

های  بخش  و  ها  رده  در  سنندج  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  کارگران  ما  است.  شده 
مختلف ضمن همدلی و همراهی با این جنبش آزادی خواهی با بیشترین آمادگی 

اهتمام ورزیده ایم. متاسفانه سیاست های   در محل کار به تولید برق و نیاز مردم
ناصحیح نهادهای امنیتی موجب استقرار نیروهای نظامی و شبه نظامی در داخل 
نیروگاه و فراهم کردن فضایی امنیتی, ایجاد مزاحمت و تشویش برای کارگران و 
نیز ایجاد شبهه و حساسیت برای روستاهای قلیان و ننله در همجواری نیروگاه شده 

. ما اعتقاد داریم نیروگاه سنندج و هر مرکز تولیدی به مثابه بخشی از ثروت است
مردم نیازی به حضور نیروهای غیر همکار ندارد و تامین امنیت محل کار به عهده 
خود کارگران آن محل کار و مردم همجوار است. ما کارگران ضمن اعالم لزوم 

ازی وضعیت به مدیر نیروگاه و خروج سریع نیروهای امنیتی از نیروگاه و عادی س
آنها  متوجه  امنیتی  های  سیاست  زیانبار  نتایج  دهیم  می  هشدار  امنیتی  نهادهای 

 .خواهد بود
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 تشکلهای مستقل کارگری، حق کارگران است!

 اعتصاب کارکنان  

 شرکت صنعتی تولیدی مرتب 

آذر ماه، کارگران شرکت صنعتی تولیدی مرتب    ۵روز شنبه   
که در صنعت خودروسازی فعال است، در اعتراض به عدم  

کارگر داد بزن، حقت    "ماه از حقوق  خود با شعار    ۹دریافت  
دست به اعتصاب زده و مقابل شرکت تجمع   " را فریاد بزن 

اعتصاب   از  ویدیوهایی  هم  گذشته  روزهای  در  کردند. 
ان شرکت مرتب در شبکه های اجتماعی به اشتراک  کارکن

  ۶اعتصاب کارگران این شرکت روز یکشنبه     .شد  گذاشته 
با   متوالی  روز  برای دومین  کارگران  و  یافت  ادامه  ماه،  آذر 

ما همه گشنمونه    "شعار   پونه،  و  پنیر  و  به  "نون  ، دست 
به   کارگران  زدند.  تجمع  و  معوقه   ۹اعتصاب  ی ماه حقوق 

رضند. آنان در اواخر آبان نیز با مطالباتی مشابه دست  خود معت
به اعتصاب و تجمع زده بودند که جز وعده چیزی نصیب 

آذر هم ادامه    ۷شان نشد. اعتصاب این کارگران در دوشنبه  

 .یافت
 

اعتصاب کارگران کارخانه لوازم خانگی  

 صنعتی البرز در الوند 

انگی پارس در  آذر ماه، کارگران شرکت لوازم خ  ۵روز شنبه   
شهر صنعتی البرز قزوین با خواست افزایش دستمزد دست  

نفر   ۶۰۰به اعتراض و اعتصاب زدند. این کارخانه بیش از  
پرسنل دارد و طی سالیان گذشته بر حجم تولید خود افزوده  
است، اما این مسئله در دستمزد کارگران تفاوتی ایجاد نکرده  

 .تر کرده استفربه است و تنها مدیران و صاحبان آن را 

 

تجمع کارکنان صندوق بازنشستگی 

 کشوری در اعتراض به وضعیت حقوقی 

آذر ماه، جمعی از کارکنان صندوق   2صبح روز چهارشنبه   
بازنشستگی کشوری در اعتراض به وضعیت حقوق و دستمزد 
خود مقابل ساختمان صندوق واقع در میدان فاطمی تهران 

از معترضان می گوید: بدنبال مبادرت به تجمع کردند. یکی 
ترمیم حقوقی که آبان ماه سال جاری برای کارکنان دولت  

تا یک میلیون تومان باید به حقوق    ۹۰۰اتفاق افتاده، حدود  
افزوده   کشوری  بازنشستگی  صندوق  کارکنان  از  یک  هر 

مدیریت می اما  شود  اعمال  ماه  این  پایان  بود  قرار  و  شد 
ب اخیر  یکسال  همانند  حقوق صندوق  محاسبه  تغییر  با    ا  و 

وری کاهش مزایای حقوقی از جمله حق اضافه کاری و بهره
ها و چند آیتم دیگر عمال بجای افزایش حقوق پرسنل حقوق 

شرکتی   کارکنان  حقوق  اینکه  ضمن  است  داده  کاهش  را 
اند. این کارکنان  )کانونی سابق( را هم هنوز پرداخت نکرده

مزایای قانونی هستند که که از  خواستار بازگرداندن حقوق و  

 .آنها سلب شده و پرداخت نگردیده است

 

اعتصاب کارگران جوشکار مجتمع فوالد  

کارگر حین کار   3بافق در پی جان باختن 

 در اثر انفجار 

  " آذر ماه، کارگران جوشکار مجتمع فوالد بافق  ۵روز شنبه 
، در اعتراض به عدم رعایت مسائل ایمنی که  "فوالد ابویی 

باختن   جان  و  انفجار  به  شده    ۳منجر  همکارانشان  از  نفر 
است، دست به اعتصاب زدند. بر اساس این گزارش، بعداز  

کارگر در شرکت فوالد بافق به    ۳آذر ماه،  ۴ظهر روز جمعه 
عملیات  عنوا برای  اسفنجی  آهن  پروژه  در  پیمانکار  ن 

متری تاسیسات  رفته بودند که در اثر    ۴جوشکاری به ارتفاع  
شوند. در پی این  انفجار ناگهانی کپسول گاز دچار حادثه می
کند که جان خود  اتفاق، یکی از کارگران از ارتفاع سقوط می

از دست می  انف  2دهد.  را  جار  کارگر دیگر نیز که به محل 
شوند و به علت تر بودند، دچار سوختگی میکپسول نزدیک

این  دهند.  از دست می  را  جان خود  وارده  جراحات  شدت 
کارگران زنده یاد از استان چهار محال و بختیاری برای کار  

 .به بافق مهاجرت کرده بودند
 

صندوق  دومین روز تجمع بازنشستگان 

 ساز آینده

آینده  ۶روز یکشنبه    بازنشستگان صندوق  ساز در  آذر ماه، 
و   شدند  حاضر  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  مقابل 

های خود را  درخواست رسیدگی به افزایش قانونی مستمری
خواستار   اعتراضی  تجمع  این  در  حاضران  نمودند.  مطرح 

هیات امنای این    ۱۴۰۰اسفند ماه    ۱۶اجرای مصوبه جلسه  
از   ماه پیش در وزارت رفاه مسکوت    ۹صندوق هستند که 

اساسنامه این    ۴مانده و باید برای اصالح تبصره ذیل ماده  
ارسال می  شد. صندوق به شورای عالی رفاه برای تصویب 

های اشتغال  کنند در سال بازنشستگان این صندوق عنوان می 
پردازی   بیمه  اجتماعی  تامین  از  بیشتر  و  کار  قانون  مطابق 

علیرغمکرده  و  تکلیف    اند  صندوق،  این  اساسنامه  اینکه 
حداقل  رعایت  و  کار  قانون  به  آنها  تامین  مشمولیت  های 

است اما صندوق افزایش حقوق آنها    اجتماعی مشخص کرده 
شناسد. این درحالیست را مطابق قانون کار به رسمیت نمی

از   خارج  صندوق  این  کارمندان  سالیانه  حقوق  افزایش  که 

 .ی کار پرداخت شده استقانون مطابق شورای عال

 

اعتصاب کارگران کارخانه سرما آفرین در  

 اعتراض به عدم اجرای طبقه بندی مشاغل

شنبه    سرما    ۵روز  کارخانه  کارگران  از  شماری  ماه،  آذر 
دستگاه  انواع  تولیدکننده  شهرک آفرین،  در  تهویه،  های 

بندی صنعتی البرز قزوین، خواستار اجرای صحیح طرح طبقه 
دند. بر اساس این گزارش، در ادامه  این درخواست  مشاغل ش

اعتصاب   و  تجمع  نمودند.  اعتصاب  به  مبادرت  کارگران 
آذر ماه، نیز ادامه یافت.    ۶کارگران این کارخانه روز یکشنبه  

از تجمع و اعتصاب، کارگران کارخانه سرما   در دومین روز 
آفرین واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین خواستار اجرای  

طبقه  طرح  افزایش  صحیح  برای  مشاغل  بندی 
دستمزدهایشان در حوزه کاری خود شدند. کارگران معترض  

کارگران   حقوق  افزایش  باعث  آنچه  گویند:  شود  می می 
به  و  صحیح  طبقه اجرای  طرح  که  روز  است  مشاغل  بندی 

های باالی  طبق مقررات کار و تامین اجتماعی باید در کارگاه 
 . نفر اجرا شود ۱۰۰

 

 اعتصاب کامیون داران مرند و حومه 

داران مرند و حومه  آذر ماه، رانندگان و کامیون   ۶روز یکشنبه  
در استان آذربایجان  دست به اعتصاب زدند. آنها می گویند: 
ما کامیونداران مرند و حومه نسبت به پایین بودن کرایه و  
احترام به همکاران در شهرهای دیگر و تا حل مشکالت از  

 .بارگیری خودداری خواهیم کرد

 

 ر  اعتصاب کامیون داران د

 شاپور جدید اصفهان 

آذر ماه، بسیاری از کامیون داران در شاپور    ۶روز یکشنبه   
جدید اصفهان دست به اعتصاب زدند. کامیونداران اعتصابی  

های تيم  ما نميریم بار بياریم، بچه"شعار می دادند:  

های مجلس رو بفرستين براتون بار  ملی و نماینده 

 . "بيارن

 

 بومهن استان تهران اعتصاب کامیون داران 

آذر ماه، بومهن )استان تهران( : رانندگان  ۶روز یکشنبه 
کامیون در جاده های تهران، در اعتراض به کمبود و گرانی  
سوخت، هزینه های سنگین و کمی درآمد و در همراهی با  

       .اعتصاب زدند  هخیزش سراسری ایرانیان دست ب
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 ! پیروز باد انقالب!   زنده باد کمونیسم

تجمع کارگران شهرداری سی سخت در   

 پرداخت حقوقاعتراض به عدم 

آذرماه، کارگران شهرداری سی سخت در    ۹روز چهارشنبه  
این   زدند.   اعتراض  به  بویراحمد دست  و  استان کهکیلویه 

حاضر   حال  در  حالیکه  در  معوقه    ۱2کارگران  حقوق  ماه 
طلبکارند اما شهرداری به جای پرداخت حقوق کامل آنها در  

مبلغ   کارگران  از  به حساب هر یک  ماه  جاری هر    ۶سال 
می  واریز  تومان  متاسفانه  میلیون  گویند:  می  کارگران  کند. 

اعضای   از  نفر  با سه  بین شهردار  ما  ایجاد شده  اختالفات 
شورای شهر مانع پیگیری مطالبات کارگران و وضعیت شهر  
شده است. اعضای شورای شهر مرتبا وعده پرداخت حقوق  

افتد، منابع  دهند اما در عمل اتفاق خاصی نمیکارگران را می 
شهر برای  که  می مالی  تامین  جای  داری  در  احتماال  شود، 

 .شوددیگری جز پرداخت حقوق کارگران هزینه می 
 

 اعتصاب کامیونداران در سنندج و شیراز 

آذر ماه،  تصاویر دیگری از ادامه اعتصاب    8روز سه شنبه  
کامیونداران و رانندگان کامیون در شهرهای مختلفی مانند  

مهمتر شاید  که  شد  منتشر  شیراز  و  تصاویر  سنندج  آن  ین 
رجایی   اسکله  باشد.  بندرعباس  رجایی  اسکله  به  مربوط 

  ۱۰۰بندرعباس با ظرفیت ساالنه تخلیه و بارگیری بیش از  
ترین بندر کشور محسوب  میلیون تن کاال، بزرگترین و مهم 

شود و به واسطه نزدیکی به صنایع بزرگ کشور همچون  می
پاالیشگاه  و  آلومینیوم  نقفوالد،  نفتی،  در  های  کلیدی  شی 

 .کندصنعت حمل و نقل کشور ایفا می 

 

تجمع کارگزاران مخابرات روستایی 

 خوزستان 

شنبه    سه  مخابرات    8روز  کارگزاران  از  جمعی  ماه،  آذر 
این   مخابرات  شرکت  مقابل  در  خوزستان  استان  روستایی 
اعتراضی   تجمع  این  در  حاضران  کردند.  تجمع  استان 

این  می بودن  دائمی  مزایای  باید  مخابرات  شرکت  گویند: 
دسته از افراد را بدون نگاه تبعیض آمیز به آنها پرداخت نماید. 

ن دارای قرارداد دائم هستند ولی همچنان هرچند که کارگزارا
کنند و این بسیار  کف حقوق طبق قانون کار  را دریافت می

ی دیگر کارگزاران مخابرات روستایی  ناعادالنه است. خواسته 
بیمه  روزرسانی  به  است که  خوزستان،  های سنوات گذشته 

سالهاست معلق و معوق مانده و شرکت مخابرات از پرداخت  

 .کندمی  آن خودداری

تجمع پرستاران بیمارستان خمینی تهران  

 در اعتراض به شرایط شغلی خود 

آذر ماه، کادر درمان بیمارستان امام تهران    8شنبه  روز سه  
مناسب   پرداخت  عدم  و  شغلی  شرایط  به  اعتراض  در 

شعار  تعرفه با  پرستاری  خدمات  وعده "گذاری  عمره  یه 
نمیمی رو  ما  حق  اعتراض   "دندن،  به  تجمع  کردند.  ی 

الحساب به  ی نزدیکی روز پرستار، مبالغی را مثالً علیبهانه
کرده  واریز  پرستاران  تعرفه حساب  به  ربطی  که  گذاری  اند 

 . واقعی ندارد

 

 تجمع پرستاران اصفهان مقابل 

 دانشگاه علوم پزشکی

آذرماه، جمعی از پرستاران اصفهان مقابل    ۹روز چهارشنبه  
دانشگاه علوم پزشکی این شهر، همزمان با روز پرستار دست  

از پرستاران طی بیانیه  ای به تجمع زدند. پیشتر نیز جمعی 
اعالم کرده بودند برای همدردی با مردم داغدار ایران روز  

بود:   چنین  آنها  شعار  ندارند.  سال  "پرستار  همه  این 

 ". رگ بر این وزارتخيانت، م

 

 گذاری پرستارانبند تعرفه اجرای نیم 

آذر ماه، پرستاران در ماه گذشته    ۱۱به گزارش روز جمعه  
عنوان   به  را  ناچیزی  بسیار  تعرفه  "مبالغ  الحساب  علی 

ی برخی از فعاالن صنفی،  دریافت کردند که به گفته   "گذاری
ربطی  بود و هیچ    " کارانه قاصدک " این مبالغ فقط پرداختِ  

گذاری و پرداخت مزایای آن نداشت پرداخت  به قانون تعرفه 
روز   که  این  آنهم  و  داشت؛  دلیل  یک  فقط  الحساب  علی 
پرستار امسال حرفی برای گفتن داشته باشند. همان تعرفه  

خواسته  با  نیز  مصوب  پرستاران  گذاریِ  مطالبات  و  ها 
رفه  ی دبیرکل خانه پرستار، این تعهمخوانی ندارد. به گفته 

گذاری غیرعادالنه و غیرواقعی است که  گذاری، یک تعرفه 

 .اندفقط برای اینکه بگویند کاری کرده اند،آن را اجرا کرده 
 

 داران اعتصاب رانندگان و کامیون 

 استان قزوین 

آذر ماه، در پی فراخوان اعالم شده اتحادیه    ۶روز یکشنبه   
داران و رانندگان پیرامون اعتصاب سراسری در ایران،  کامیون 

بخشی از رانندگان قزوین دست از کار کشیدند و اعتصاب  
 .کردند

 

 تداوم اعتصاب کامیونداران  

 در شهرهای مختلف 

دوشنبه   اعتصاب    ۷روز  آغاز  از  روز  سومین  در  ماه،  آذر 
قزوین،  کامیوندا  شهرهای  در  رانندگان  و  کامیونداران  ران، 

منطقه شاهپور اصفهان، جاده بومهن به تهران، کرمانشاه و 
بندرعباس، کاشان، مرز باشماقِ مریوان، مرند و حومه، شیراز  
اعتصاب   به  اصفهان دست  موته  معدن طالی  همچنین  و 

 .زدند
 

اعتراض کارگران پتروشیمی مسجد  

 سلیمان به عدم اجرای طرح  

 بندی مشاغل طبقه

شنبه   پنج  مسجد    ۳روز  پتروشیمی  در  کارگری  ماه،  آذر 
سلیمان گفت: درخواست ما از مدیریت جدید پیگیری اجرای  

طبقه  عدم  طرح  است.  درآمد  افزایش  برای  مشاغل  بندی 
بندی مشاغل در مورد کارگران باعث شده  اجرای طرح طبقه 

اندازه   و  حد  در  پتروشیمی  واحد  این  مزدبگیران  درآمد 
 اند. های قانونی باقی بمحداقل 

ی پیگیری اجرای طرح  قانون کار، وظیفه  ۵۰بر اساس ماده  
این قانون  طبقه بندی مشاغل، چنانچه کارفرمایان مشمول 

های خود را ارزیابی  های تعیین شده مشاغل کارگاه در مهلت
ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  نکرده باشند، برعهده 

زنشستگی است. مجموعه پاالیشگاهی متعلق به صندوق با
های وزارت کار است که چندی پیش با  کشوری از مجموعه 

مشکالت مدیریتی همراه بود اما با دستور مدیرعامل صندوق 

  .درخرداد ماه مدیریت جدید جایگزین شده است

 

 اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری اهواز 

چهارشنبه    در    ۹روز  اهواز  شهرداری  کارگران  آذرماه، 
به   دست  معوقه  دستمزدهای  پرداخت  عدم  به  اعتراض 

 .اعتصاب و اعتراض زدند
 

 اعتصاب کادر بیمارستان سینا در تبریز 

یکشنبه     و   ۱۳روز  پرستار  کمک  کادر  ماه،  خدمات  آذر 
شرکتی بیمارستان سینای تبریز در اعتراض به عدم پرداخت  
پرسنل   این  کشیدند.  کار  از  دست  شان  ماهه  دو  حقوق 
شرکتی که اکثرا بیش از پنج سال سابقه کار دارند بیش از  

                 .سه ماه است که بیمه شان رد نشده است 
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 زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست! 

 تجمع کشاورزان اصفهانتداوم         

آذر ماه، کشاورزان اصفهان در مقابل اداره آب   ۱2روز شنبه 
تراضی نمودند. این تجمع روز  اعای مبادرت به تجمع منطقه

  ( آذر ماه، نیز در مقابل اداره آب منطقه )پل خواجو  ۱۳یکشنبه  

 .ادامه یافت
 

مطالبه اصلی کارگران ابنیه فنی  

 مزدی و تحقق آذربایجان عدالت 

 است امنیت شغلی 

چهارشنبه    آهن    ۹روز  راه  فنی  ابنیه  کارگران  ماه،  آذر 
ابنیه فنی  آذربایجان گفتند: خواسته اصلی کارگران پیمانی 
آذربایجان، در مرحله اول حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت  
قراردادها از پیمانی به مستقیم است. شرایط زندگی کارگران  

عدم وصول مطالبات قانونی اسفبار است    یلابنیه فنی به دل
پیمانکار   تغییر  از  قبل  کار،  کل  اداره  مسئوالن  دارد  جا  و 

خواسته  چاره  کنند.  پیدا  ما  شغلی  وضعیت  بهبود  برای  ای 
رسمی،  کارگر  بین  است.  مزدی  عدالت  برقراری  ما  بعدی 
قرارداد دائم و پیمانکاری در همه چیز تبعیض وجود دارد؛ از  

ستمزد گرفته تا رفاهیات و بیمه و غیره. یک کارگر  حقوق و د
شود برای تامین نیازهای حداقلی رورانه خود مانند  مجبور می 

خوراک، به مشاغل دوم حتی سوم روی بیاورد که در توان  

 .ما کارگران ابنیه فنی راه آهن به دلیل سختی کار نیست
 

کامیونداران در حمایت از خیزش  

 اندده سراسری دست از کار کشی

پنجشنبه   روز  گزارش  در    ۱۰به  کامیونداران  ماه،  آذر 
کرمانشاه،   اصفهان،  دهاقان  فیروزکوه،  یزد،  شهرهای: 

و  تهران  سنندج،  شیراز،  پاالیشگاه   در  …بندرعباس، 
  بعد   هابزرگراه   در  تردد  آمدن  پایین.  باشندمی   کامل  اعتصاب

 این  و   است  مشهود  کامال  دارانکامیون  سراسری  اعتصاب  از
سراسری مردم در سومین ماه خود    خیزش   که  است   درحالی 

ای و سایر سران حکومت تالش  قرار دارد. در این مدت خامنه 
توانند سرکوب  زیادی کردند تا قیام را به هر صورت که می

تر، تالش آنها را نقش  کنند؛ اما مردم هر بار با ورود گسترده 
دن مراکز حکومت و  اند. با استمرار قیام، آتش زآب کرده   بر

مجازات نیروهای سرکوبگر افزایش چشمگیری داشته است.  
دهد، مردم عزم جزم  گسترش و تعمیق اعتراضات نشان می 

  .برای تغییر این حکومت دارند 

 

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نوین 

 صنعت رجا وابسته به راه آهن 

آذرماه، کارگران شرکت نوین صنعت   ۹صبح روز چهارشنبه   
با   به وضعیت معیشتی  در اعتراض  راه آهن  به  وابسته  رجا 
تجمع در محوطه شرکت اعتصاب خود را اعالم کردند. یکی 
از کارگران در رابطه با سختی کار و اجحاف در حق کارگران  
و تبعیض در این شرکت برای دیگر کارگران صحبت کرد. 

ام  به حذف  اشاره  با  به سایر وی  این شرکت نسبت  کانات 
سال مانده را به ما دادند    2برنج  "های مشابه گفت:  شرکت

بود تیر خالص  برای همه  این  "که  از  پیش  شرکت  این   .
از شرکت حمل و نقل ریلی رجا بود. شرکت نوین   بخشی 

به عنوان یک شرکت مستقل آغاز    ۱۳۹۷صنعت رجا از سال  
 .به کار کرده است

 

کارگران کارخانه اعتصاب دوباره 

 تایر ایران 

تایر، آبان ماه، کارگران کارخانه ایران  2۹  بامداد روز یکشنبه  
واقع در جاده تهران به کرج، در اعتراض به عدم رسیدگی به  

های خود اعتصاب کردند. در ویدیوهایی که از آغاز  خواسته 
نترسید،  "ها شعار  اعتصاب این کارگران منتشر شده است، آن

ایران  "نترسید، ما همه با هم هستیم تایر سردادند. شرکت 
به بنیاد مستضعفان واگذار شد. آمریکا از    ۵۷از انقالب  پس  

شرکت   2۰2۰سال   تمامی  همراه  به  را  شرکت  های  این 
داد.   قرار  تحریم  فهرست  در  مستضعان  بنیاد  زیرمجموعه 

سال   از  ویژه  به  کارگری  اعتصابات  و  ،  ۱۴۰۰اعتراضات 
با   زمان  هم  آن  دامنه  اما  یافته،  توجهی  قابل  گسترش 

 .ی افزایش یافته استاعتراضات سراسر
 

بر در اثر شلیک  سوخت ۲جان باختن 

 مستقیم مزدوران نیروی انتظامی
آذر ماه،    ۶به گزارش کمپین فعالین بلوچ صبح روز یکشنبه  

کالنتری   انتظامی  بدون   ۱۳نیروی  ایرانشهر  در  سردَرگان 
یک   سوی  به  شهر  این  گمرگ  راه  سه  در  قبلی  هشدار 

ی آن راننده  آتش گشودند که در نتیجه   ۴۰۵خودروی پژو  
از دست می  را  به جدول کنار خیابان  کنترل خودرو  و  دهد 

،  شودبرخورد کرده و حادثه منجر به آتش گرفتن خودرو می 
توانند سرنشین این خودرو به دلیل جراحت وارده نمی   2اما  

 .سوزنداز خودرو پیدا شوند و در آتش می 
 

 ای نفتای از کارگران پروژه بازداشت عده 

دوشنبه   سازماندهی    ۱۶روز  شورای  گزارش  به  ماه،  آبان 
اعتراضات کارگران پیمانی نفت پیشتر در جریان اعتصاب دو  

  2ای سایت یک بوشهر، کنگان و فاز  کارگران پروژه  روزه
نفر از کارگران بازداشت شده    2۵۰پاالیشگاه آبادان، بیش از  

ای از کارگران به قید وثیقه، کفالت و یا پرداخت  بودند. عده 
از   دیگری  تعداد  همچنان  اما  شدند،  آزاد  نقدی  جریمه 
کارگران در بازداشت هستند که به دلیل فضای امنیتی حاکم  

ها اطالعات بیشتری از آنان منتشر نشده بر واحدها و کارگاه 
 .است

 

 اری از کارگران کارخانهاخراج شم

 فوالد آریا 

نفر از کارگران کارخانه فوالد    ۳۰آذر ماه، حدود    ۱2روز شنبه  
حدود   که  اصفهان  استان  اردستان  در  واقع  سابقه    ۱۰آریا 

داشته  شغلی، کاری  فعالیت  شدن  محدود  سبب  به  کار    اند، 
خود را از دست دادند. فرماندار اردستان گفته است: هر چند 

کارگران بیکار شده فوالد   نپیگیری برای بازگرداند در حال
فروش   موضوع  در  مشکالتی  ظاهراً  ولی  هستیم،  آریا 
محصوالت و درآمد کارخانه وجود دارد که باعث تعدیل تعداد  
قابل توجهی نیروی کارگری شده است. از اداره کار و تعاون  
انتظار داریم مشکالت قشر کارگری و واحدهای صنعتی را  

آنتجدی مشکالت  و  موضوعات  و  کنند  رسیدگی  را  ر  ها 

 .برطرف کنند
 

اثر   در  کار  حین  کارگر  یک  باختن  جان 

 انفجار در کارخانه نئوپان ایلخچی 

آذر ماه، وقوع انفجار بر اثر نشت گاز   ۷بامداد روز دوشنبه  
شهری در محل کارخانه نئوپان ایلخچی شهرستان اسکو در  
استان آذربایجان شرقی منجر به جان باختن یک کارگر و از  
بین رفتن قسمتی از ماشین آالت، تجهیزات و مواد اولیه این  

دی    ۱۳کارخانه شد. بر اساس این گزارش، در روز دوشنبه  
سال   حادثه ۱۴۰۰ماه  در  نئوپان  ،  کارخانه  در  مشابه  ای 

کارگر بر اثر آتش سوزی دچار مصدومیت   8ایلخچی حدود  

 .شدند
 

اعتراض کارگران عسلویه به تعویق دوباره 

 بررسی طرح ساماندهی 

آبان ماه، کارگران نفت و گاز پارس جنوبی    2۳روز دوشنبه  
می  سر  را  ما  بازهم  انتظار  سال  دو  از  بعد  ند. دوانگفتند: 

هایی در کار است که مانع تصویب مشخص نیست چه دست 
می پیمانکاران  حذف  و  ساماندهی  بررسی  طرح  کار  شوند! 

طرح به ششم آذر موکول شده و ما از نمایندگان مجلس و  
اعضای هیات رئیسه مجلس شورا خواستاریم بررسی طرح  
کارگر   هزاران  انتظار  و  نگرانی  به  و  بگذارند  اولویت  در  را 

 .ر کشور خاتمه دهندسراس
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 ! کارگر زندانی آزاد باید گردد

خدماتی       کارگر  یک  باختن  جان 

 شهرداری مشکین شهر در اثر حادثه تصادف

آذر ماه، یکی از کارگران خدماتی شاغل    ۱2صبح روز شنبه  
خودرو  با  برخورد  حادثه  اثر  در  شهر  مشکین  در شهرداری 
سواری در حین کار، جان خود را از دست داد. بر اساس این  

کارهای  گزا انجام  و  کار  محیط  بودن  نامناسب  گاها  رش، 
فرسا و عواملی مثل نداشتن امنیت شغلی و سخت و طاقت 

شود  از همه مهمتر تامین نشدن معیشت کارگر موجب می

 .کار برای کارگران به وجود بیاید حوادث حین که 
 

 اعتصاب کارگران آب معدنی داماش

آبان ماه، کارگران آب معدنی داماش   2۳صبح روز دوشنبه  
نشدن   پرداخت  به  اعتراض  در  گیالن  استان  ماه    ۳در 

از    دستمزد، گویند:  می  اعتصابی  کارگران  کردند.  اعتصاب 
زمانی که مدیریت آب معدنی داماش از بانک ملی به بخش  

شان همچون گذشته با  خصوصی واگذار شد، مطالبات مزدی 
اخت حق بیمه کارگران نیز با  شود و پردتاخیر پرداخت می

  2۴مشکل روبرو است. این حرکت اعتراضی روز سه شنبه  
گویند آبان ماه، برای دومین روز نیز ادامه یافت.  کارگران می 

با وجود شرایط کاری سخت در مناطق جنگلی و کوهستانی 
روستای داماش، دستمزد ما در حدود حداقل دستمزد است و  

چندان خبری نیست. از زمانی که  از پرداخت مزایای مزدی  
مدیریت آب معدنی داماش از بانک ملی به بخش خصوصی  
تغییر کرده، مطالبات مزدی و حق بیمه ما کارگران همچون  

هایی که  رغم پیگیری شود. علی گذشته با تاخیر پرداخت می 
انجام دادیم مسئوالن کارخانه مدعی اند که منابع مالی کافی  

  .ارندبرای پرداخت حقوق ند

 

های  اعتراض کارگران شرکتی شهرداری

 هاگیالن از خلف وعده 

آذر ماه، کارگران شرکتی شهرداری گیالن    8روز سه شنبه  
آن تعداد  وضعیت خود    ۳۰ها حدود  که  در مورد  است،  نفر 

،  ۱۴۰۰گویند: ما سابقه کار به صورت شرکتی داریم. سال  می
از کارگران شرکتی شهرداری  آزمون  قرار شد گروهی  با  ها 

تبدیل وضعیت شوند. آزمون دادیم و قبول شدیم اما خبری  
از   بسیاری  در  که  حالیست  در  این  نشد.  وضعیت  تبدیل  از 

ما که در آزمون    های مشابههای دیگر کشور شرکتی استان 
آورده نمره قبولی  ماه ی  قرارداد  اند،  کارگر  به  تبدیل  هاست 

شده نمیمستقیم  جایی  به  صدایمان  امیدواریم  اند.  رسد، 

بسیار   شرکتی  کار  شویم.  وضعیت  تبدیل  باالخره  امسال 

  .آمیز استناعادالنه و تبعیض 

 

کارگر حین کار دراثر ریزش   ۴مصدومیت 

 آوار یک ساختمان قدیمی 

یکشنبه   ساختمان    ۱۳روز  یک  تخریب  اثر  در  ماه،  آذر 
احمر  هالل  خیابان  حوالی  در  قدیمی  طبقه  دو  مسکونی 

اصول   ۴تهران،   نشدن  رعایت  نتیجه  در  کارگر ساختمانی 

 .ایمنی به دلیل شدت مصدومیت روانه بیمارستان شدند 
 

طرح  کارگران معترض عسلویه می خواهند 

 ! شود تصویبساماندهی همین هفته 

ذر ماه، جمعی از کارگران معترض پارس جنوبی  آ  ۵روز شنبه  
اظهار داشتند: بنابر اعالم نمایندگان مجلس، طرح ساماندهی  
باید بعد از تعطیالت مجلس در ششم آذر به صحن بیاید و  
وضعیت  بهبود  راهکار  تنها  پیمانکاران  شود. حذف  مصوب 

جنوبی پارس  گاز  و  نفت  کارگران  از  زندگی  یکی  ست. 
ی خود  وقع داریم نمایندگان مجلس به وعده کارگران گفت: ت

عمل کنند و دوباره منتظر الیحه و نظر دولت نمانند و کار  
را عقب نیندازند. تاخیر کار به معنای به صحنه آمدن الیحه  
بودجه و برنامه هفتم توسعه است و الجرم دوباره کار به سال  

  افتد بنابراین بهتر است همین هفته طرح ساماندهی بعد می 

 .به تصویب برسد
 

تجمع کارگران معترض فضای سبز  

 شهرداری شاهین شهر مقابل شورای شهر 

ماه، کارگران فضای سبز شهرداری   آبان  ۱۵روز یکشنبه   
شهر به علت عدم دریافت حقوق و بیمه خود در مقابل  شاهین 

شاهین شهر  اسالمی  شورای  به  ساختمان  معروف  شهر 
معترض   کارگران  کردند.  برپا  اعتراضی  تجمع  نگارستان 

حدود   از  که  سبز  فضای  پیمانکار  با    ۴گفتند:  قبل  ماه 
کرده امضا  قرارداد  به  شهرداری  نتوانسته  مدت  این  در   ،

مطالبات قانونی کارگران در ارتباط با پرداخت به موقع حقوق  
سبز   فضای  پیمانکاری  کارگران  باشد.  پاسخگو  دستمزد  و 
شهرداری شاهین شهر خواستار پرداخت به موقع دستمزد و  

  .بیمه خود از پیمانکار شدند 

 

 بالتکلیفی کارگران کارخانه کویر مقوا 

شهریور    ۱۳کارگری که از    ۴۰آذر ماه، حدود    ۱2روز شنبه  
دلیل آتش  به  مقوا  ماه سال جاری  در کارخانه کویر  سوزی 

شده  از    بیکار  یکی  شدند.  کار  به  بازگشت  خواستار  بودند، 
کارگران کارخانه کویر مقوا گفت: آتش سوزی روز یکشنبه  

شبکه    ۱۳ در  اتصالی  دلیل  به  جاری،  سال  ماه  شهریور 
ت( رخ داد و در جریان آن چند نفر از کارگران رسانی )پسبرق

دودگرفتگی   دچار  کنند،  مهار  را  آتش  بودند  تالش  در  که 
شدند ولی این حادثه خسارات جانی نداشت. کارگران نگران 

 . شان هستنداز دست دادن شغل 

جان باختن راننده بیل مکانیکی معدن  

 تنگه حنا، در اثر سقوط از ارتفاع

ای که  به گزارش روز سه شنبه یکم آذر ماه، در جریان حادثه 
های گذشته روی داده، یکی از کارگران منطقه معدنی   در روز 

ساله، در اثر واژگونی بیل مکانیکی از    ۳۴تنگه حنا، حدودا  
ارتفاع حدودا صد متری سقوط کرد و جان خود را از دست  

 . داد
 

سازی تجمع و اعتصاب کارگران کمباین

 بریزدر اعتراض به اصرار کارفرمات

 برای قراردادی شدن  

آبان ماه، اصرار کارفرمای بخش خصوصی    ۱۷شنبه  روز سه  
استخدامی  کمباین  وضعیت  تبدیل  برای  تبریز    ۱8سازی 

ها  کارگر باقی مانده قرارداد دائمی این کارخانه باعث شد آن
معترض   کارگران  کردند.  تجمع  و  کشیده  کار  از  دست 

گویند: کارفرمای بخش خصوصی کارخانه، قصد دارد به  می
را متوقف   تولید  به طور کل  اقتصادی  نداشتن صرفه  بهانه 

ینگ کرده و با انتقال کارگران به واحد مجاور به تولید بلبر
بپردازد. جدا از این مورد ممکن است کارفرما روزی از تولید  

صرفبلبرینگ کردنِ  سازی  تعطیل  دنبال  به  و  کند  نظر 
برای وصول حقوق  اینصورت دست ما  باشد که در  کارگاه 

قانونی  و  با  صنفی  کارفرما  چراکه  نیست.  بند  جایی  به  مان 
خراج کند  تواند ما را اهای کوتاه مدت به راحتی میقرارداد 

هرچند هم اکنون هم با قراردادهای دائمی تهدید به بیکاری  
کارگر رسمی و قراردادی    ۵۰۰شویم. پیش از این حدود  می

این واحد کار می افزایش تدریجی  در  اما به مرور با  کردند 
تنها   اکنون  کارخانه  مالی  واحد    ۱8مشکالت  این  در  نفر 

 .اندافت نکرده صنعتی مشغول کارند که چهار ماه حقوق دری
 

جان باختن یک کارگر حین کار در اثر  

 سقوط لیفتراک

دوشنبه    روز  لیفتراک حین   ۱۶ظهر  راننده  ماه، یک  آبان 
جابجایی بار در یک کارگاه صنعتی، در اثر سقوط لیفتراک 
روی سرش جان خود را از دست داد. متاسفانه کارگران چنین  

د خبر بدهند چرا  نمی توانن  ۱۱۰حوادث دردناکی را به پلیس 
دارند.   را  کارفرما  توسط  اخراج  از  ترس  اینها که  معموال 

کارگرانی هستند که قرارداد یک ماهه و سه ماهه دارند و   

            .ترجیح می دهند لب به اعتراض نگشایند
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 ! ندستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران ز 

اعتراض و اعتصاب کارکنان رسمی  

 مخابرات آذربایجان 

آبان ماه، کارکنان رسمی مخابرات آذربایجان    ۱۶روز دوشنبه  
اعتراض به عدم پرداخت به موقع مطالبات مزدی خود   در 

 .دست از کار کشیده و اعتصاب کردند

 

نفر از کارگران پتروشیمی   ۲۰مسمومیت 

 ایالم در اثر نشت گاز 

آذر ماه، نشت گاز در مجتمع پتروشیمی ایالم    ۴جمعه شب  
ایالم( حدود   بیمارستان    2۰)الفین  روانه  کارگران را  از  نفر 

امام و مصطفی خمینی ایالم کرد. بر اساس اعالم اورژانس  
ایالم: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته اما وضعیت  

 .نفر از کارگران خوب نیست۴

 

ی تبریز مجبور  سازکارگران دائمی کمباین

 به امضای قرارداد موقت شدند

شنبه   درکارخانه    28روز  شاغل  کارگران  ماه،  آبان 
سازی تبریز با اصرار کارفرما مجبور به امضای قرار  کمباین 

مخالفت  دلیل  به  گذشته  روزهای  طی  شدند.  موقت  داد 
آن  جدید،  قراردادهای  امضای  برای  به  کارگران  تهدید  ها 

بودند. ک به  ارگران کمباین اخراج شده  تا    ۱۰سازی نزدیک 
اند. در  سال است هیچ قراردادی با کارفرما امضا نکرده   ۱۵

ماه حقوق معوقه که هنوز پرداخت نشده،    ۴حال حاضر جدا از  
سال سنوات  حق  بابت  از  کارفرما  یک  هر  به  گذشته  های 

وصول  قابل  آینده  ماه  چندین  تا  که  داده  چک  کارگران 

 .نیست

 

ویه خواستار تعیین زمان  کارگران عسل

 دقیق تصویب طرح ساماندهی شدند

آبان ماه، کارگران نفت و گاز پارس جنوبی    ۱8روز چهارشنبه  
گفتند: ما منتظر بودیم در این هفته زمان دقیق تصویب طرح 
ساماندهی را تعیین کنند؛ اما ناگهان ریاست مجلس از مدارا  

ا سال  دو  گفت.  سخن  طرح  مالی  بار  و  دولت  که  با  ست 
تحقیقات و کار کارشناسی در ارتباط با بار مالی طرح و زیر 
و بم آن انجام شده، در این مقطع زمانی باید مراحل تصویب 

های مقامات  طرح به پایان برسد. دیگر زمان توجه به بهانه
گفتهِ شرکتی  به  بنا  نیست.  پیمانکاران  دولت  های عسلویه، 

کنند اما  شرکت می پارس جنوبی هر ماه در مناقصات جدید 
 .گذراندکشی و تاخیر می هیات رئیسه مجلس کار را به وقت

ماه حقوق معوقه  11تا   ۴عدم پرداخت 

 های لرستانکارگران شهرداری 

جمعه   شوراهای    2۷روز  و  امور شهری  مدیرکل  ماه،  آبان 
های استان لرستان  شهری لرستان گفت: کارگران شهرداری 

میلیارد تومان    ۳۶ماهه حقوق در مجموع    ۱۱تا    ۴با تاخیر  
حقوق معوق طلب دارند. دلیل عمده این امر، تغییرات قانون  

شهرداری  حال  عین  در  است  افزوده  ارزش  بر  ها مالیات 
پرداخ معوقات  توانایی  افزایش  ندارند.  را  حقوق  افزایش  ت 

شهرداری  در  شاغل  کارگران  برخی  شد  باعث  های  مزدی 
برخی   در  و  بزنند  اعتراضی  تجمع  به  استان دست  کوچک 

ها به طور موقت تعطیل شوند. مواقع تعدادی از این شهرداری 
سال    ۴ اول  درآمد  ۱۴۰۰ماهه  درصد    ۷۰تا    ۵۰، 

پیدا کرد به نحوی که    های کوچک لرستان کاهششهرداری 
درصدی    ۷۶در شهرداری شهر هفت چشمه شاهد کاهش  

میلیون تومان در آمد در سال    2۱۱درآمدها ان بودیم در واقع  
به  ۱۴۰۰ جاری  سال  در  یافته    ۵۰،  کاهش  تومان  میلیون 

است. این درآمدها اکنون بر اساس شاخص جمعیت توزیع  
ومیت هم  شود در صورتی که قبال بر اساس ضریب محرمی

  ۱۰شهرداری لرستان در شهرهای با جمعیت زیر    2۴بود.  
شهرداری    ۶هزار و    ۵۰تا    ۱۰هزار نفر، سه شهرداری بین  

 .هزار نفر جمعیت استان فعال هستند ۵۰بیش از  
 

جان باختن یک کارگر ساختمانی حین کار  

 در اثر سقوط از ارتفاع

کارگر ساختمانی در خیابان    2روز چهارشنبه   ماه، یک  آذر 
جمهوری شهر نیشابور، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی،  

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

 

تجمع کارگران داروگر تهران در اعتراض  

 معوقات مزدیوضعیت ی به ادامه

شنبه    روز  کارخانه    28صبح  در  کارگران شاغل  ماه،  آبان 
توجهی کارفرما به پرداخت مطالبات  داروگر تهران به دلیل بی 

معوقه مزدیشان، تجمع اعتراضی برپا کردند. در حال حاضر  
حداقل   به  کارخانه  این  کارگران  کارگر    2۰۱تا    ۱۱۰تعداد 

ماهیانه   کار  نیروی  تعداد  همین  با  و  یافته  تن    ۳۵کاهش 
ما و  اصلی  شامپو  مشکل  است.  شده  تولید  ظرفشویی  یع 

کارگران پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه تامین اجتماعی  
ماه به تاخیر افتاده است که در پی    ۶و    ۴است که به ترتیب  

آن کارگران از دریافت خدمات درمان رایگان تامین اجتماعی  

شده  هزینهمحروم  و  می اند  پرداخت  جیب  از  را  یا ها  کنند 
بست ندارند.  امکان  را  بیمارستان  در  کارفرما  ری شدن  از  ما 

درخواست داریم حداقل مشکالت بیمه درمان کارگرانی که  

 .درگیر بیماری و بیمارستان هستند را حل کند

 

تجمع کارگران صنایع تولیدی کروز در  

 اعتراض به وضعیت شغلی و حقوقی

کارخانجات صنایع    ۳آبان ماه، کارگران سایت     28روز شنبه  
ولیدی کروز به وضعیت معوقات مزدی و تبعیض حقوقی  ت

های مختلف اعتراض و در محوطه شرکت تجمع  میان بخش 
  ۷۰اعتراضی برگزار کردند. بر اساس این گزارش، بیش از  

می تشکیل  زنان  را  کروز  شرکت  کارگران  دهند.  درصد 
کارگران   این  کاری  همراه    ۱۰ساعات  حق  بدون  ساعت 

با  و مدیریت شرکت  ایستاده است  تلفن به صورت  داشتن 
ممنوعیت استخدام زنان متاهل و همچنین اخراج کارگران  

می  ازدواج  که  سیاستزنی  )برخالف  کالن  کنند،  های 
بهره حفظ  اسم  به  و  کشور  این  جمعیتی  کارکنان  با  وری( 

عه باید  کند. شغل کارگران این مجمومجموعه برخورد می 
بندی شود. از آنجا  آور دسته در زمره مشاغل سخت و زیان

شوند، که بازرسان توسط مدیریت این شرکت راه داده نمی 
این   کار  آوری  زیان  و  درباره وضعیت سخت  بررسی  هنوز 
مجموعه به عمل نیامده و به این ترتیب، متاسفانه بیمه و 

آن  زیانبازنشستگی  و  سخت  قانون  مشمول  نیز  ور  آها 

 .شودمحاسبه نمی 
 

ماه مطالبات مزدی   3عدم پرداخت 

 کارگران شهرداری ساری 

جمعه   روز  گزارش  کارگران    2۰به  از  تعدادی  ماه،  آبان 
،  ۱۴۰۰شهرداری ساری در استان مازندران گفتند: پایان سال  

به دلیل تعلل شهرداری در پرداخت به موقع حقوق و عیدی  
ها با تاخیر دو تا سه  قوق کارگران، متاسفانه تا هم اکنون ح

می  پرداخت  عملکرد  ماهه  بر  نظارت  ما  درخواست  شود. 
اعضای شورای شهر و مدیریت شهرداری است تا مشکالت  

 .معیشتی کارگران و مالی شهرداری بیشتر نشود

 

با شلیک گلوله  یک کولبرکشته شدن 

 مستقیم توسط  مزدوران جمهوری اسالمی 

جمعه    و    2۰روز  کولبران  کانال  گزارش  به  ماه،  آبان 
با   کولبران  قاتالن  و  انتظامی  نیروی  اوباشان  سوختبران: 
یورش به روستای بیوران در سردشت اقدام به مصادره اموال  
کولبران کردند و با مقاومت مردمی مواجه شدند. نیروهای 
اوباش اسالمی با تیراندازی به سوی مردم جان هیمن حمزه  

اند. خواهر و برادرش در اثر تیراندازی مجروح شده را گرفته و  
در   روستاهای همجوار  و  و سردشت  بیوران  روستای  مردم 
اعتراض به جنایت جمهوری اسالمی به میدان آمدند و در  
روستای بیوران مردم با تعرض به نیروهای اوباش حکومتی  

                       .های این قاتالن را نابود کردند ماشین 
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 ! جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

اعتراض کارگران شرکتی شهرداری تبریز   

 نسبت به عدم تبدیل وضعیت

چهارشنبه   روز  گزارش  شرکتی    ۱8به  کارگران  ماه،  آبان 
ما   سالهاست  گفتند:  تبریز  شهرداری  مجموعه  در  شاغل 
کارگران پاکبان و سبزبان، پیگیر اجرای طرح تبدیل وضعت  

مجموعه    شغلی خود از شرکتی به قرارداد مستقیم هستیم. در
کارگر   ۷۵۰گانه شهرداری تبریز نزدیک به هزار و  مناطق ده 

پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری تبریز   2۷تحت مسئولیت  
نفر   2۵۰، طرح تبدیل وضعیت  ۱۴۰۰مشغول کارند. از سال  

ایثارگر و خانوادهایشان اجرایی شده و در حال   از کارگران 
و   هزار  حدود  ایثارگ  ۴۰۰حاضر  غیر  در  کارگر  شاغل  ر 

ها پیش پیگیر تبدیل وضعیت شغلی خود  شهرداری از سال 
در   شاغل  سادهِ  کارکنان  و  کارگران  دریافتی  هستند. 

حقوق قانونی مصوبه شورای  شهرداری تبریز در حد  

روز در    ۱۰عالی کار است که فقط کفاف حداکثر  

می  را  از    دهد، ماه  بعد  ناچارند  کارگران  برخی  بنابراین 

کنند.  کار  خودرو  کرایه  موسسات  در  کاری  ساعات 
کارگران   شغلی  امنیت  به  جدی  آسیب  موقت،  قراردادهای 

 .کندشرکتی وارد می 
 

 جان باختن یک کارگر حین کار در عسلویه

یکشنبه    سازمان    ۱۵روز  پیمانکاری  کارگر  یک  ماه،  آبان 
ارتفاع   در  که  عسلویه  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه 
بود،  فعالیت  مشغول  بوشهر  پتروشیمی  یک  سایت  سازه 

کند و به دلیل شدت جراحات وارده از ناحیه  ناگهان سقوط می 
سر و قفسه سینه، قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را  

 . از دست می دهد
 

عدم تامین مواد اولیه برای تولید نگرانیِ  

 کارگرانِ دخانیات خوی

شنبه   سه  روز  گزارش  شرکت    2۴به  کارگران  ماه،  آبان 
دخانیات خوی گفتند: مدیرعامل شرکت دخانیات ایران مرداد  
ماه امسال طی بازدیدی که از شرکت دخانیات خوی انجام  

داد، وعده تأمین مواد اولیه و شروع به تولید را طی دو هفته   
داده بود، اما بعد از گذشت چهار ماه، هنوز این وعده عملی  

شر این  است.  ما    ۳کت طی  نشده  و  نداشته  تولیدی  سال 
فرماندار شهرستان   از  ما  امنیت شغلی خود هستیم.  نگران 

خوی در  رژیم از  غربی و نماینده  خوی و استاندار آذربایجان 

 .مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت کارگران هستیم

ماهه   ۸تا  ۶عدم پرداخت معوقات مزدی  

 کارگران سیمان آباده 

اه، یکی از کارگران شاغل در کارخانه  آبان م  2۳روز دوشنبه 
آباده گفت: در ماه  های گذشته تعدادی از همکاران  سیمان 

که به دلیل مشکالت معیشتی ناشی از عدم دریافت حقوق 
از برخی مسئوالن درخواست کمک کرده بودند، از کار بیکار  
شدند. به طور میانگین کل مبلغی که برای پرداخت حقوق 

این ک ۱۵۰به   و  کارگر  میلیارد  است حدود یک  ارخانه الزم 
معوقات    ۵۰۰ کارفرما بخواهد کل  اگر  و  هزار تومان است 

میلیارد    ۱2تا    ۹ماهه کارگران رابپردازد به حدود    8تا    ۶مزدی  
میلیاردی   درآمد  به  مقایسه  در  رقم  این  دارد.  نیاز  تومان 

است.   ناچیز  بسیار  کارخانه  موقع  ساالنه  به  حقوق  نه 
افتاده می پرداخت مطالبات عقب  از  نه  و  مان خبری گیریم 

 . هست

 

وعده پرداخت مطالبات کارگران سد  

 ماه آینده ۲شفارود توسط مسئوالن تا 

دوشنبه   روز  گزارش  کارگران سد شفارود    2۳به  ماه،  آبان 
گفتند: ساخت سد مخزنی شفارود در غرب گیالن به عنوان  

آغاز    ۹2بزرگترین سد بتونی غلتکی کشور در حالی از سال  
تا    8۰۰سال، این پروژه با حدود    8شده که بعد از گذشت  

های نخست  کارگر به دلیل کمبود اعتبارات مالی )از ماه   ۹۰۰
برای تامین اعتبار ادامه ساخت این    متوقف شد.(  ۱۴۰۰سال  

پروژه عمرانی، طبق تصمیم برخی اعضای کمسیون برنامه  
مطالبات   از  بخشی  پرداخت  از  جدا  است  قرار  وبودجه، 
است   قرار  شود.  گرفته  سر  از  سد  این  ساخت  کارگران، 
پیمانکار جدیدی برای ادامه کار پروژه معرفی شود و یکی از  

ا و  مشکالت  آن  اصلی  روند  دالیل  در  که  است  ختالفاتی 
ساخت سد بین پیمانکار و کارفرمای اصلی )آب نیرو( بوجود  
آمده است که در نتیجه شرکت آب نیرو به عنوان مجری  
طرح تقاضای فسخ قرارداد پیمانکار سابق را تنظیم کرده و  

کارگران در سال  برای اجرا تحویل مراجع قانونی داده است.  
حدود   معو  8جاری  حقوق  موضوع ماه  این  و  طلبکارند  قه 

هایشان مشکالت معیشتی زیادی را برای کارگران و خانواده 

 .بوجود آورده است

مجلس به  ۀروز  ۲۰ماه از مهلتِ  3

 مخابرات خوزستان گذشت اما کارگران 

 !به کار برنگشتند 

شنبه    مخابرات خوزستان،    2۴روز سه  نیروهای  ماه،  آبان 
علی  که  است  سال  یک  حدود  حکم  گفتند:  گرفتن  رغم 

بازگشت به کار و تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، هنوز  
این   اساس  بر  است.  نرفته  حکم  اجرای  بار  زیر  مخابرات 

حدود   مخابرات    ۷۰گزارش،  پیمانکاری  نیروهای  از  نفر 
وره بدون قرارداد برای شرکت  ، دو د۱۴۰۰خوزستان، سال  

  ۷ماده    2پیمانکار مخابرات کار کردند که با استناد به تبصره  
قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، شکایت 

  .تنظیم کردند و به نفع خود رأی گرفتند

کارگران شهرداری ایرانشهر برای تامین  

 فروشندای می معاش بنزین یارانه

شنبه    شهرداری    28روز  کارگران  از  تعدادی  ماه،  آبان 
  ۵ایرانشهر در سیستان و بلوچستان گفتند: با احتساب آبان،  

و   شده  تاخیر  دچار  کارگران  ما  دستمزد  پرداخت  است  ماه 
خانواده  زندگی  هزینه  تامین  برای  به  ناچاریم  اقدام  هایمان 

یارانه بنزین  کنیمفروش  خود  موتوری  نقلیه  وسیله  با  ای   .
توانیم  آوریم فقط میدرآمد ناچیزی که از این راه بدست می 
سال عیدی    ۱۵تا    ۱۴نان خالی بخوریم. حق بیمه و حدود  

است.   نشده  پرداخت  کاری  سوابق  اساس  بر  نیز  کارگران 
شهرداری   کارگران  مزدی  مطالبات  تکلیف  مسئوالن 

سال است، را    2۵ها تا  ایرانشهر که سابقه کار بعضی از آن
. اگر کارگری هم شخصا پیگیر مطالبات  کنندشخص نمی م

صورت   او  با  قهری  برخورد  بعضا  شود،  همکاران  و  خود 

 .گیردمی

 

اعتراض کارگران شرکتی فضای سبز نفت  

 عدم تبدیل وضعیت آقاجری نسبت به 

دوشنبه   ماه،    ۳۰روز  در    ۶۳آبان  شاغل  شرکتی  کارگر 
در   آقاجری  نفت  شرکت  سبز  فضای  استان  مجموعه 

خوزستان گفتند: بیش از یک سال است که ما پیگیر اجرای  
طرح تبدیل وضعت شغلی خود از شرکتی به قرارداد مستقیم  
هستیم که هنوز عملی نشده است. میانگین سوابق کار ما  

ها بدون قرارداد  سال است و در طول این سال۱۵تا    ۱۰حدود  
بوده  کار  مشغول  آقاجری  نفت  شرکت  استخدام  تا  ایدر  م، 

پایان آذر ماه سال   ، به یکباره کارفرما تصمیم  ۱۴۰۰اینکه 
سال که  دائمی  قرارداد  عقد  بجای  انتظارش  گرفت  در  ها 
دریافتی کارگران  بودیم، همه کارگران را به پیمانکار بسپارد.  

میلیون تومان است    ۷تا    ۶شاغل در فضای سبز آقاجری بین  
حداکثر   کفاف  فقط  می   ۱۰که  را  ماه  در  بنابراین    دهدروز 

د بعد از ساعات کاری به مشاغل دیگر  برخی کارگران ناچارن
می مربوطه  مسئوالن  از  بیاورند.  کارگران  روی  خواهیم 

 .روزمزدی همانند ما را به حال خودشان رها نکنند
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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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