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 سرسخن: 
 در ، جایگاه کارگران ما

 مبارزه با دشمن  
به   اسالمی روزی نیست که  رژیم دار و شکنجه جمهوری 

حاکم استثمارگرانه  نظام  حفظ  به    ،خاطر  را  مبارزی  کارگر 
خاک و خون نکشد. این رژیم ضد کارگری جدا از سرکوب  

م در  ر محیط کار آنهمداوم مبارزات و اعتراضات کارگران د
از زندان و شکنجه و  ر، هر جا هم  الزم دیده  سراسر کشو
نیز   دریغ  اعدام  مبارز  کارگران  صدای  کردن  خفه  برای 

کارگر تعداد  روزمره  افزایش  است.  دست  نکرده  به  که  انی 
دژخیمان جمهوری اسالمی به قتل می رسند خود انعکاسی  

جامعه    از در  کارگران  مبارزات  شدت  و  برخورد  وسعت  و 
سردمداران  ددمنش با  انه  اسالمی  انقالبی جمهوری  این 

جنگ و ستیز  از طرف دیگر  می باشد.    ترین طبقه اجتماعی
آنها   حامی  و  داران  سرمایه  با    جمهوری رژیم  کارگران 

مناسبات   رشد  که  دهد  می  نشان  آشکاری  به  اسالمی 
داری   ایران،  سرمایه  به  در  را  بزرگ  "جامعه  اردوگاه  دو 

اس  "متخاصم نموده  قرار  ت.  بدل  کارگران  طرف  یک  در 
دارند که رسالت رهائی خود و دیگر توده های تحت ستم  
بر   بر کشور را  داری حاکم  از قید سیستم سرمایه  را  ایران 

و  دارند  جهت   عهده  در  که  داران  سرمایه  دیگر  طرف  از 
حفظ وضع نکتب بار موجود و تداوم استثمار و سرکوب به  

د  جنایتی  گونه  و هر  کارگران  حق  طب  ر  این  قه  متحدین 
زنند.   می  بیشتر   امروز،دست  چه  هر  گسترش  و  رشد  با 

افزایش کمی غیر  مناسبات سرمایه داری وابسته در ایران و  
کارگر انکار طبقه  مبارزات  ،  قابل  افزون  روز  رشد  ما شاهد 

خوئی  کار درنده  تشدید  بالطبع  و  می  گران  حاکم  جالدان 
 باشیم.

بحران    دچارحاکم    ستهوابداری    رمایهکه س  در حال حاضر
با  تورم    توأم  و  تولید  رکود  مراکز  از  خیلی  است،  شدیدی 

تعطیل و صفوف بیکاران هر چه بیشتر فشرده گشته است. 
حتی کارگرانی که مشغول  سطح معیشت  در چنین شرایطی  

کارند شدیداً کاهش یافته و فریاد ما گرسنه ایم، یا قادر به  
بچه  برای  شیر  خود    تأمین  .شیرخواره  و  نیستیم  در نیز   ..

   2صفحه              انکارگرشود. سراسر کشور شنیده می  

  با شکایت کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه

 نفر از کارگران به پاسگاه مستقر  7

 ! در هفت تپه احضار شدند

کارگر به اتهام، تحریک    ۷مهر ماه،    ۸صبح روز سه شنبه  
د برای کارگران  مهر  اول  پا   ر  به  تپه  اعتصاب،  هفت  سگاه 

مهر ماه ساعت    ۱۰احضار شده اند و  باید در روز پنج شنبه 
صبح، در محل پاسگاه انتظامی هفت تپه حضور داشته    ۱۰

حالی  در  کارگران  این  احضار  سال  باشند.  ماه  تیر  که  است 
پرداخت   عدم  به  نسبت  تپه  هفت  نیشکر  کارگران  جاری 

تج دستمزد  داشکامل  اعتراضی  پمع  خواهان  و  رداخت  تند 
اعتصاب   رغم  به  و  شدند.  خود  ماه  تیر  دستمزد  کامل 
طوالنی مدت، هنوز اضافه کار و حق نوبت کاری یا )حق  
شده   گفته  است،  نشده  پرداخت  کارگران  تیرماه  شیفت( 
خواهد   پرداخت  مزایا  این  ماه  آبان  مالی،  تامین  درصورت 

شهری و  مرداد  دستمزدهای  از  خبرشد.  هیچ  هم  ی  ور، 
این با  مصاحبه   نیست.  طی  بیگی  اسد  با  وجود  که  ای 

ایلنا داشته، مدعی شده که حقوق های کارگران  خبرگزاری 
 باشد!؟ به روز می 

 

فسخ قرارداد شرکت هفت تپه با مدیران  

 فعلی آن تا یک ماه و نیم 

پنجشنبه   از    ۱۰روز  گفت:  مجلس  رئیس  نائب  ماه،  مهر 
و یریت شرکت کشت  آنجا که عدم اهلیت متولیان فعلی مد

محرز است، مقرر شد قرارداد این شرکت    صنعت هفت تپه
فسخ    با دیگر  ماه  نیم  و  یک  تا  آن  فعلی  شود.  کارفرمای 

جلسه با هدف    ۸وی در ادامه می افزاید: تاکنون نزدیک به  
ایم اما  ان هفت تپه برگزار کرده پیگیری حق و حقوق کارگر

آنک امروز چند مصوبه داشت. نخست  نیمه آبان جلسه  تا    ه 
حداقل   اگر    ۳ماه  چراکه  شود  کشت  نیشکر  هکتار  هزار 

شود. از  کشت صورت نگیرد ادامه حیات کارخانه منتفی می
حدود   تاکنون  که  افتاده   ۳آنجا  عقب  کارگران  حقوق  ماه 

قوق و اضافه کاری تیر ماه  مهر ماه ح  ۱۵است مقرر شد تا  
 و مرداد ماه پرداخت شود.  

 

   ندگي ر بارۀ زد

 محمد رضا قنبرپور ،رفيق شهيد  

روز   در  قنبرپور  رضا  محمد  در    ۱۳۳4آذرماه    2۳رفیق 
اوستا   پدرش  گشود.  جهان  به  چشم  کارگری  ای  خانواده 
سپری   خارک  جزیره  در  را  خود  تبعید  دوران  تازه  محمود 

   ۳ساکن منطقه کارگرنشین ایستگاه  با خانواده اش  کرده و  
بود. شده  آباد  دور  شاه  رمحمدرضا  دبستان  دان  ما  درسه  ر 

گلشن در محله الم سی )جنب رختشوی خانه شرکت نفت( 
و   گذراند. رازی رفت  به مدرسه  هفتم  برای کالس  سپس 

را   او  دوستانش  داد.  ادامه  ریاضی  رشته  در  را  دوم  سیکل 
کوچک  " مرد  میکردند"بزرگ  اش    با .   صدا  کوتاه    اما قد 

داشت   بزرگ  بی  و دلی  دوستانش  صمی  با  بود. اندازه    می 
نفت  و اپدرش   شرکت  از  شدن  بازخرید  از  بعد  محمود  ستا 

بعد   تابستانها  باز کرد. محمدرضا  اتومبیل  پنچرگیری  مغازه 
همیشه ورزش استقامتی    از مدرسه در مغازه پدر کار میکرد.

میکرد میگفت باید قوی شد. در رفاقت با دوستانش زبانزد  
.  مساک نمیکردخرید کتاب ادر    و   بود. راستگو بود و هوشیار 

هفتگی  اینکه    اب به  درآمد  کمک  از  اما  داشت  محدودی 
هر چند کشتی      .دوستانش وتقسیم آن با آنها ابائی نداشت

انیکه با دوستان دورهم جمع میشدند فنون زم  گیر نبود اما
هر   ولی  داشت  دوست  را  سینما  میداد.  آموزش  را  کشتی 

دی را در  آزا  شایدو  بود    به کبوتر عالقمند  فیلمی را نمیدید.
کبوترپ میدیدرواز  چیست.  ،ان  سیاه  دم  و  طوقی   میدانست 

هیچ وقت بروز نداد که از عشق مطلع است ولی در دلش 
میشد عشق را دید. عشق به آینده به آزادی چرا که او در  

بود  عاشقی  معلم  داد  واقع  می  آزادگی  درس  برادر    .که 
کار   دزفول  در  که  را  رضا  احمد  خبزرگش  را  کرد  یلی  می 

 از وی  ،با توجه به اعتقادات مارکسیستی او و  شت  دوست دا

   3صفحه                                        بود. تاثیر گرفته
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 ! ی اسالمیمهورسم جسته به امپریالییم وابژمرگ بر ر

 1صفحه  زا      ... جایگاه کارگران ما  

انسانی   از موجودیت و شرف  و دفاع  این وضع  تغییر  برای 
صدها    جدا ازخود راهی جز مبارزه ندارند. بیهوده نیست که  

  9۸و آبان سال    96نها در دیماه سال  ی  تگراراعتصاب ک
ما شاهد دو خیزش بزرگ کارگران و ستمدیدگان بودیم که  

منتشر   بر اساس گزارشات  ماه  آبان  قیام  شده  در 
از   نیرو   ۱۵۰۰بیش  گلوله  ضرب  به  صرفا  نفر 

های سرکوب جمهوری اسالمی در کف خیابانها  
گری شدت وحشی    با توجه به البته،    جان باختند.

آمار    یمرژ گرسنه،  تظاهرکنندگان  با  مقابله  در 
به واقعی   است.  شده  ارائه  رقم  از  بیشتر  بسیار 

جمهوری اسالمی در    خصوص اگر توجه کنیم که
بیشرمی   ی ددمنشانه آبان ماه،سرکوب هاجریان  

را نیز و نوجوان  را به آنجا رساند که دهها کودک  
نشاند.   وخون  خاک  نمونه به  ا   برای  توان    ز می 

نام ساله خرمشهری    ۱۷محمدپور، کارگر    نسحم
در اعتراضات مردم در    ۱۳9۸آبان    2۵که روز  برد  

و  ضرب  دلیل  به  حافظ،  خیابان  در  خرمشهر  دروازه    فلکه 
امنیتی نیروهای  باتوم  و ضربات  شتم  و  و    شوکر  به گردن 

نوجواجمجمه   ساختمانی  کارگر  این  رفت.   کما  به  ان  ش 
 شهر جان باخت.  صر خرمع لییمارستان و در بروز   4س از پ

و    ۱۳96ی دیماه  جدا از صدها نفری که در جریان قیام ها 
به دست نیرو های سرکوبگر جمهوری اسالمی    ۱۳9۸آبان  

بازداشت   دیکتاتوری  ،کشته شدند نیز  را  نفر  هزاران    حاکم 
است   از  حال  و  کرده  بسیاراِعمال  پس  های  با  ،  شکنجه 

  .می نماید نهاآ اموا شروع به اعد پرونده سازی های رس
هفته سه  این پیش    همین  که  به    بود  وابسته  رژیم 

نوید افکاری کارگر  رنجدیده گچکار را پس از    ،امپریالیسم
مدتها اذیت و آزار و شکنجه، به دار آویخت. این کارگر آگاه  

راز  در شی 9۷را به جرم شرکت در اعتراضات مرداد ماه سال 
اتهام به  و  تح  دستگیر    "محاربه"  وانعنت  های ساختگی 

جنایت  99شهریور    22در   این  از  قبل  کردند.    ،اعدام 
تاریخ   در  را  ساختمان  کارگر  صالحی  مرداد    ۱۵مصطفی 

آباد"در  ۱۳99 نجف  بودند.     "کهریزسنگ  کرده  اعدام 
چنین به  مستمر    یجنایات  ارتکاب  بطور  که  است  حالی  در 

تیرانداز از  اسالخبر  پاسداران جمهوری    می در کردستان ی 
  به   و   -کارگر  طبقه  بخش  ترین  ستمدیده  این–بران  کوله  ب

روز    تنها در یک رویدار،.  شود  می  منتشر  آنها  رساندن  قتل
کم    ۱2چهارشنبه   دست  ماه  کولبر"شهریور  در    "چهار 

با   پیرانشهر  و  سردشت  مستقیم"مرزهای  نیرو   "شلیک 
 ان به قتل رسیدند. های مرزبانی و سپاه پاسدار

از  های  نه  نمو و نج شکفوق  به    ه  کارگران  کشتار  و  اعدام 
، مختلف  دهه  باشکال  می  نشان  مبارزات  نروشنی  که  د 

کارگران چه جایگاه بزرگی در مبارزه علیه بورژوازی حاکم  
و رژیم جنایتکار حامی اش پیدا نموده و دیکتاتوری حاکم  

می نشان  کارگران  دادن  قرار  آماج  با  دشمن    نیز  که  دهد 
خود  ل  اصلی  و  شناخته  متوجه    صلیا  بهرا  را  خود  حمالت 
 ساخته است. این طبقه

  در ایران، طبقه کارگر  رو به گسترش  با نگاهی به مبارزات  
کارگران صفوف  ویژگی    پراکندگی  از  یکی  عنوان  به 

آشکار ساخته و نشان میدهد    یروشنخود را به   مبارزات آنها
اذعان به  ت. که این مبارزات از فقدان سازمانیابی در رنج اس

کهوان  ای دیکتاتوری    قعیت  رابطه،  این  در  اصلی  مسبب 
با توسل به وحشیانه ترین سرکوب ها  حاکم می باشد که  

را    حتی کارگری  مستقل  های  تشکل  گیری  از  شکل 
انسان   برای هر  است،  نموده  مدافع  کارگران سلب  و  آزاده 

رژیم   با  مبارزه  بدون  که  آموزد  می  ایران  کارگر  طبقه 
نمدیکتات حتی  حاکم  خواستوی  ور  به  صنفی ان  های  ت 

 کارگران دست یافت. 
کارگران   سازمانیابی  امر  که  است  این  واقعیت 
این  نابودی  برای  مبارزه  بستر  در  عمال 
مبنا   این  بر  باشد.  می  پذیر  امکان  دیکتاتوری 

کهای فدائی خلق ایران به کارگران  رهنمود چری
باید است که  این  مبارز  و  د  آگاه  در  ست دست 

در هسته های  ک ه  بقران طروشنفک را  ارگر خود 
پیشبرد   -سیاسی با  تا  کنند  متشکل  نظامی 

در   بتوانند  این دیکتاتوری  مبارزه مسلحانه علیه 
شکاف   گسیخته  لجام  دیکتاتوری  این  سد 

و ااند نموده  تضعیف  را  آن  طریق   خته،  این  از 
مستقل   های  تشکل  گیری  شکل  امکان 

کارگر    قهطبسازمان سیاسی    کارگری و مهمتر از آن ایجاد
 مهیا نمایند. را 

از شرایط   نجات  برای  داده است  نشان  واقعیت 

دهشتناک موجود، راهی جز مبارزه مسلحانه علیه 

رژیم حاکم وجود ندارد. این آغاز راهی است که  

س نابودی  به  تواند  داری  می  سرمایه  یستم 

وابسته حاکم بر جامعه ایران با همه مصیبت ها و  

ها اکثریت وحشت  برای  در حاآ  یش  جامعه    د 

شده ایران   کار،    امکانو    منجر  نان،  به  رسیدن 

برای   را  امپریالستها  سلطه  از  استقالل  و  آزادی 

ایران  ستمدیده  های  توده  دیگر  و  به    کارگران 

  ارمغان آورد. 

 

سازمانی امر  که  است  این  کاواقعیت  بستر  عرگران  ابی  در  مال 

مبارزه برای نابودی این دیکتاتوری امکان پذیر می باشد. بر این  

کهای فدائی خلق ایران به کارگران آگاه و مبارز  مبنا رهنمود چری 

دست در دست روشنفکران طبقه کارگر خود    این است که باید

سیاسی های  هسته  در  پیشبرد    -را  با  تا  کنند  متشکل  نظامی 

علیهمسلحانمبارزه   این    ه  سد  در  بتوانند  دیکتاتوری  این 

  خته، آن را تضعیف نموده و ا دیکتاتوری لجام گسیخته شکاف اند

امکان شکل گیری تشکل های مستقل کارگری و   این طریق  از 

 مهمتر از آن ایجاد سازمان سیاسی طبقه کارگر را مهیا نمایند. 
 

 دلیل ریزش معدن  هوجان بتان منجان باختن یکی از کارگران معدن فرکروم در شهرس

شهریور   22اند. بر اساس این گزارش، عصر روز شنبه  اد این معدن به دادستانی احضار شده شهریور ماه، دادستان منوجان گفت: مدیران و مسئول واحد ایمنی و امد  24روز دوشنبه  
مرداد ماه، نیز یکی از    29خود را از دست داد. گزارش می افزاید: روز چهارشنبه    نعدن جاریزش مماه، یکی از کارگران معدن فرکروم در شهرستان منوجان در حین کار به دلیل  

  .هایی از معدن دچار حادثه گشته و جان خود را از دست داده استت بخش منوجان در استان کرمان، حین انجام کار در اثر ریزش بخش کارگران معدن کرومی
 

 ریزش تونل معدنِ هجدک کرمان  ر اثرن کار دکارگر معدنچی در حی ۴جان باختن 

و سی دقیقه پیش از ظهر امروز یکشنبه، در حادثه ریزش تونل در معدن  زغال سنگ هجدک در بخش  ۱۱شهریور ماه، رئیس اورژانس کرمان گفت: حوالی ساعت    ۱6روز یکشنبه  
میثم رامشک، جان خود را از دست داده و یک نفر مصدوم شده است که بعد از انجام    انی و رضا دورنفر سیدرحیم حسینی، مصطفی گلستانی، امیر  4کوهسار راور کرمان، در مجموع  

دهد باتوجه به شواهد، حادثه به  های پزشکی به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شده است. بررسی میدانی اولیه بازرسان کار نشان می مانی توسط تیم فوریت اقدامات اولیه در 
های سنگی رخ داده است. در اثر این  در الیه   بینی آن معدن و مواجهه مسیر حفر تونل با یک سفره گازی پنهانشناسی و غیرقابل پیش ایط خاص زمین رلیل شاد به داحتمال زی

روز چهارشنبه   است.  تونل شده  باعث ریزش موضعی  و  آزاد شده  در معدن،  نهفته  از گازهای  زیادی  ماه،    ۱9اتفاق، حجم  رفاه    یبازرسمدیرکل  شهریور  و  کار  تعاون،  وزارت  کار 

 .ریان حادثه وجود داشته باشد، متوجه کارفرماستقانون کار، اگر قصوری در ج 9۵و   9۱اجتماعی گفت: به استناد ماده 
 

 جان باختن یک کارگر کارگاه آجرپزی در حین کار در منطقه ساوجبالغ

در منطقه ساوجبالغ، بر اثر تخریب و فروریختن سیلوی خاک برروی بدنش دچار حادثه شد. وی به علت شدت    رپزیارگاه آجساله ک  6۰مهر ماه، یک کارگر    ۸عصر روز سه شنبه  
 د را از دست داد.صدمات وارده حین انتقال به بیمارستان جان خو
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 ! ت استو تشکیال ن وحدتنجبرا ررۀ اچ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1فحه از ص     ... محمد رضا قنبرپور زندگي رفيق  در باره

ازیک رضا،    ی  محمد  رفیق  زندگی  های  دیدار   شادی  تجدید  و  دزفول  به  برادر    سفر  با 
گرایشات   و  آگاهی  وبویژه  خانواده  به جو سیاسی  توجه  با  بود.  وی  از  فراگیری  و  بزرگ 

از آجان و پاسبان و مامور امنیه    ، رفیق محمد رضا سیاسی برادربزرگش از همان نوجوانی
در همان جوانی  صدای رادیو عراق که    ؛نبود  ن همدیدن آناترسی نداشت و دل خوش  

س  گزارشات  و  آزادی  اخبار  گفتار  و  میداد  گوش  را  کرد  می  پخش  را  انقالبی  ازمانهای 
 کشاند.  خواهان را به بحث و نقد می

به   را  او  بودن  رضا  برادرش  با  شوق  و  که شور  کرد  تمام  را  ریاضی  رشته  یازده  کالس 
متوسطه به کالس شبانه در دزفول رفت و روزها در   یالتتمام تحص دزفول کشاند. برای ا

مشغول بکار شد.    ،که در هفت تپه ناظر نیشکر هفت تپه بود  "راه پل"  شرکت آمریکایی
خرید. تازه صاحب موتور سیکلت شده بود اما    "یوسپا "موتوریک  برای رفت و آمدهایش  

ی بهره نمیگذاشت . بآن    از سوارینیز  هر وقت برای خرید میرفت حتماً دوستان خود را  
برادرش رضا   نزد عد از کالس شبانه سریعترموتور وسپای به وی امکان می داد تا غروب ب

برود.  در همین ارتباط بود که آگاهی های سیاسی اش ارتقا یافته و راه  و رسم مبارزه  
 گی بهار زندو برای پیوستن به چریکهای فدائی خلق آماده شد. آخرین    چریکی را آموخت

آرام از خانواده    با دلی  ۱۳۵۵فروردین    ۱2یق محمد رضا فراموش ناشدنی ست. وی در  فر
شد،  دزفول  عازم  رضا  برادرش  ژیان  در  و  نمود  هم   خداحافظی  خود   شاید  درون    در 

درست در غروب چون    که این ممکن است آخرین دیدار وی با خانواده باشد؛  میدانست
روز   بار  هنگام  همان  کنار  آخرین  دیگر وخان  در  یا  بود  گفته  خود  خانواده  به  بودن  اده 

 26برگشتیم آزادی را به همراه داریم. او همان غروب به دزفول رفت و  برنمیگردیم یا اگر
از تلویزیون اعالم  ۱۸یعنی    ۵۵اردیبهشت ماه سال   ابدیش  از رفتنش خبر رفتن  روز بعد 

 شد.
خان  در  تروریست  تعدادی  بود:  چنین  خبر  کمتن  تیمی  ک ه  کشته    نوی  درگیری  از  پس 

زمندگان آزادی بودند که جان بر کف به  اما همین چریکها ور  ؛شدند. باورش سخت بود
رژیم وابسته به امپریالیسم شاه رفتند و جان خود را وثیقه آزادی مردم خود نمودند.   نبرد با

انجامید و بهار آزاد ما با  اشد،  ی اعالم  گرچه مبارزه آنها به سرنگونی دیکتاتوری پهلوی 
رگران و زحمتکشان نتوانند  روی کار آمدن جمهوری اسالمی بار دیگر روشن شد که تا کا 

از   نظام سرمایه داری حاکم بر کشور را از ریشه براندازند آزادی  دست نیافتنی و راه پر 
 فراز و نشیب رسیدن به آزادی پر رهرو خواهد بود.

 هرو باد! رپر   ی و راهشیاد رفیق محمد رضا قنبری پور گرام

  
 

 ات دوبارهِ کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن تجمع
همزمان با فراخوان کارگران و کارکنان نگهداری خط و    مهر ماه،  ۱4صبح روز دوشنبه  

آهن، شماری از کارگران ریلی نواحی آذربایجان، سرخس، ورامین، لرستان و ابنیه فنی راه
نسبت به عملکرد مدیران حل کار خود،  موطه  ضی در محعات اعترا مزاگرس با برپایی تج

کم دو ماه و نیم  کارگران معترض که دست .  در پرداخت مطالبات مزدی اعتراض نمودند
از کارفرما طلبکارند، گفتند: کارفرما مدعی   معوقات مزدی به همراه چندین سال سنوات 

پرداخت بدهی  برای  پیمانکار که  های مالی شرکت است دولت  از  های  وق قآن حبخشی 
کند و شرکت برای فروش این اوراق در وضعیت ست، اوراق مشارکت واگذار می کارگران ا

ندارد خریدار  و  است  مشکل  دچار  کشور  اقتصادی  اعتراض  .فعلی  این  برپایی  ها،  دلیل 
راه بی مسئوالن  و  کارفرما  بخش  تفاوتی  حذف  برای  کارگران  درخواست  قبال  در  آهن 

ک پرداخت  و  مطالخصوصی  کارگران  مبات  امل  در    .استزدی  کارگران  که  کاری  تنها 
توانند انجام دهند فقط اعتراض است که آنهم با ترس از  پیگیری مطالبات معوقه خود می 

کارگران می گویند:عموم مشکالت ما از زمان واگذاری خطوط ابنیه  .  شوداخراج انجام می 

ه  د سالی هست کنچین  بنابر ا  .سال پیش به بخش خصوصی، شروع شد  ۵تا    4فنی از  

 .وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی نداریم

 

 اهواز   ۲کارگران بیکار شده فضای سبز شهرداری منطقه 

 ! برای سومین بار دست به تجمع زدند

شهرداری منطقه   ماه، تعدادی از کارگران بیکار شده فضای سبز  مهر  ۱4وشنبه  روز د
به    2 رسیدگی  خواستار  خوزستان،  استان  کار  اداره  مدیرکل  دفتر  در  تجمع  با  اهواز 

مطالبات خود شدند. کارگران گفتند: نامه درخواست مشکالتمان را به مسئوالن اداره  
یز خواستهایمان را توضیح  ناهی  بطور شف  ایم و کل کار استان خوزستان ارسال کرده 

ای موضوع مطالبات ما را پیگیری می  گویند با تنظیم صورتجلسه   داده ایم. آنها می
به دنبال جلسه  برگزار شده،   کنند.  کار  اداره کل  از مسئوالن  نفر  با چند  کوتاهی که 

از  داری اهوای به شهرقرار است این اداره در ارتباط با مشکالت شغلی کارگران نامه 
جلسه نب است  قرار  همچنین  روز چهارشویسد  در  مسئوالن ای  از  برخی  حضور  با  نبه 

 شهرداری برگزار شود.  
که   کارگران  پروژه   2۳این  در  پیمانکاری  شرکت  یک  مسئولیت  تحت  هستند  نفر 

کمربند سبز، مشغول کار بودند اما از پایان خرداد ماه سال جاری، به بهانه عدم نیاز  
ا کارگران بیکار  ارگران بیکار شده گفت: میانگین سوابق کار مکاز    یکی دند.اخراج ش

ماه حق بیمه پرداخت نشده،   4ماه مزد و    2سال است و در زمان تعدیل    ۸شده حدود 
طلبکار بودیم بنابراین ناچار به برگزاری تجمع اعتراضی شدیم. آخرین تجمعات ما در  

ای در  از انجام شد که نتیجه ور اهشورای شهمقابل ساختمان استانداری، شهرداری و  
اند که هیچ مسئولیتی در قبال الن شهرداری منطقه دو اهواز مدعی بر نداشت. مسئو
پیمانی   سبز"کارگران  اخیر،   "کمربند  تعدیل  موضوع  از  جدا  دلیل  همین  به  ندارند 

  ز رامربند سبای ما نیز نیستند. اخیرا شهرداری، پیمانکار کپیگیر مطالبات مزدی و بیمه 
دا از آن شنیده شده پیمانکار جدید نیز بدون تصفیه حساب با کارگران تغییر داده و ج

 قصد تعدیل شمار دیگری از همکاران فضای سبز را دارد.
زدایی و  ها پیش با هدف بیابان کارگران اخراجی می گویند پروژه کمربند سبز، از سال

ایجاد اهواز  شهر  در  ریزگردها  با  است  مقابله  بخشده  منطقه   ش .  درختان  از  زیادی 
از   بعد  سبز  اندازه   ۵تا    4گذشت  کمربند  به  یافته سال  ارتفاع  گفته ای  طبق  که  اند 

مسئوالن این پروژه دیگر نیاز به نگهداری و مراقبت ندارند. به همین دلیل پیمانکار  
ی ین نگرانها اقدام به اخراج نیروی کار خود کرده است. امربوطه برای کاهش هزینه

برای ووج کاری  هیچ  سنی  شرایط  دلیل  به  که  دارد  که    د  آنجا  از  نشود.  پیدا  ما 
تجمع  دارد،  نظارت  پیمانکاران  عملکرد  بر  اهواز  تامین شهرداری  خواهان  کنندگان 

اعضای شورای   و  مسئوالن شهرداری  از سوی  خود  اقتصادی  و  شغلی  امنیت  شدن 
 شهر اهواز هستند.

 

ری کوت عبداهلل  ا شهردکارگران عدم پرداخت مطالبات 

 های مکرر مسئوالن علیرغم وعده 

شهریور ماه، کارگران شهرداری کوت عبداهلل گفتند: در اعتراض به    2۵روز سه شنبه  
از کار کشیدیم و زباله  این  چند ماه مزد معوقه دست  های شهری را جمع نکردیم با 

االن دو ماه و  .رسیده جایی نحال هنوز مطالباتمان پرداخت نشده است. اعتراضاتمان ب
نگرفته  دستمزد  که  است  طوالننیم  تعویق  که  ایم.  افتاده  اتفاق  حالی  در  دستمزد  ی 

نشدن   برخی مسئوالن شهری عامل اصلی مشکالت شهرداری کوت عبداهلل را تعیین 
برنامه  بدون  تقسیمات  و  کارون  و  اهواز  بین  میمحدوده  عنوان  کوت  ریزی  کنند. 

ر حاشیه شهر اهواز به عنوان مرکز شهرستان کارون دکه    دیدی استعبداهلل شهر ج
است بنابراین شهرداری کوت عبداهلل به نوعی بین دو شهرستان کارون   انتخاب شده

با مشکل   نیز  کارگران  مالی حقوق  منابع  تامین  نتیجه  در  و  است  بالتکلیف  اهواز  و 
ختمان ابل س تمان مقاروبرو است. بارها برای مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبا

باالدستی، شهرداری در هر استانداری و فرمانداری جمع شدیم که با فشار مسئوالن  
های  کند و مجددا باید برای دریافت طلب نوبت یک ماه از مطالباتمان را پرداخت می

 .بعدی تجمع کنیم
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 !است ستقل کارگری، حق کارگران  مای  هکلتش

 نفر در صنعت نفت  ۴۰۰جان باختن      

 1۹کووید ال به ر اثر ابتد

یکشنبه  و ر درمان    6ز  و  بهداشت  مدیرعامل  ماه،  مهر 
هم گفت:  نفت  بستریشرکت  موارد  کل  میزان   اکنون 

بیمارستان بی در  کرونایی  تابع  ماران  درمانی  مراکز  و  ها 
بیمار    ۵۰مورد است که از این تعداد تنها    ۱۰۰صنعت نفت،  

جانباخت تعداد  هستند.  بستری  تهران  بیمارستان  های  در  ه 
از   به تال ابناشی  نیز    ۱9کووید      نفت  صنعت  نفر   4۰۰در 

تعداد   این  از  و  است  بوده  و   ۱۵۰تاکنون  بومی  نفر 
بوده غیرشرک به تی  آمارهای  موارد  اند.  میزان  از  آمده  دست 

نفر   ۱۰۰هزار و    4ابتال و بستری صنعت نفت رقمی بالغ بر  
و  را نشان می  تعداد هزار  این  از  ب  ۳۵۰دهد که  و  نفر  ومی 
از  سته  غیرشرکتی و    ۳ند و همچنین بیش  نفر    ۵۰۰هزار 

 نیز با حال عمومی خوب ترخیص شدند. 

 

شده   اخراج  کارکنان  اعتراضی  تجمع 

 بهبهان  ۲شرکت مپنا در پاالیشگاه بید بلند 

دوشنبه   شده    ۱4روز  اخراج  کارکنان  از  جمعی  ماه،  مهر 
بلند   بید  پاالیشگاه  در  مپنا  در  2شرکت  که  پی    بهبهان 

به  با در  هستخود  ر  کا زگشت  متوالی  روز  دومین  برای  ند، 
بر   زدند.  اعتراضی  تجمع  به  دست  پاالیشگاه  این  مقابل 
روی بنر معترضان به صورت کنایه آمیز نوشته شده است: 

و    " بودن، سوابق کاری مرتبط  دلیل بومی  به  اخراج شده 
 . "تجربه تعمیرات و اورهال پاالیشگاه 

 

 یمانی  گران پتجمع اعتراصی کار

 گاه سیکل ترکیبی گازی آبادانورین
مهر ماه، جمعی از کارگران پیمانی نیروگاه   9روز چهارشنبه 

مطالبات   به  اعتراض  در  آبادان  گازی  ترکیبی  سیکل 
خود مزدیِ  نشده  نیروگاه   پرداخت  ساختمان  مقابل    در 

اینکه   بیان  با  کارگران  کردند.  دریافت    4۵تجمعی  از  روز 
حقوقشا می آخرین  گفتگن  ا:  ندذرد،  جاری  از  سال  بتدای 

سال    حق پاداش  و  عیدی  و  نشده  پرداخت  ما    9۸سنوات 
ایم. مطالبات ما کارگران جدا از تاخیر  خود را دریافت نکرده 

در پرداخت حقوق و عیدی، به اعمال نشدن تغییر وضعیت 
شغلی در فیش حقوقی و مشخص نبودن وضعیت صندوق 

مربوط قرض کارگران  ک  الحسنه  ازسوی  است  الن  ئومسه 
سال معوقات    ۳شود. این کارگران که  نیروگاه پیگیری نمی

پ نظارت  سنواتی  و  رسیدگی  خواستار  دارند  نشده  رداخت 

پرداخت   زمینه  در  پیمانکار  عملکرد  به  مادر،  کارفرمای 
 معوقات مزدی کارگران شدند.

 

کارگران پیمانی نیروگاه رامین 

خش  اهوازمخالف واگذاری سهام به ب

 صی هستند خصو

مهر ماه، کارگران معترض پیمانی نیروگاه   ۱۳روز یکشنبه  
کارگر در این نیروگاه    6۰۰رامین اهواز گفتند: حدود هزار و  

نفر پیمانکاری و مابقی    9۵۰مشغول کارند که از این تعداد  
اند. کارگران پیمانکاری به دلیل نداشتن امنیت شغلی  رسمی

مجمو این  مدیران  تصمیم  نیربا  برعه  واگذاری    ایوگاهی 
می به بخش خصوصی مخالفت  آن  است  سهام  قرار  کنند. 

درصد از سهام نیروگاه رامین در بورس عرضه    49به زودی 
که   است  این  ما  گویند:درخواست  می  کارگران  شود. 
کارگران   شغلی  امنیت  واگذاری،  از  قبل  مسئوالن 

مانی  پیمانکاری را با تبدیل وضعیت استخدامی کارگران پی
کنندم پیمانی  .  شخص  کارگران  افزودند:  درادامه  کارگران 

مجموعه   مستقیم  قرارداد  و  رسمی  همکاران  برخالف 
کاری، پاداش و نیروگاه رامین از تسهیالتی چون وام، اضافه

کارانه، بن و سایر خدمات عرفی محروم هستند. اگر طبق  
سال   با    94ابالغیه  پیمانکاری  کارگران  همه  نیرو  وزارت 

نیروی  میوضعیت رستبدیل   امنیت  پیمانکاری  شوند،  های 
شود و بخش خصوصی امکان تعدیل نیروی کار  تامین می 

 پیمانکاری را نخواهد داشت.  

 

ادث کار در  افزایش جان باختگان حو

 آذربایجان شرقی 

یکشنبه   قانونی   ۱۳روز  پزشکی  مدیرکل  ماه،  مهر 
بودند  ی مرد  نفر که همگ  ۵۳آذربایجان شرقی با بیان اینکه  

از کار در  ماهه اول سال   ۵  طی اثر حوادث ناشی  جاری بر 
از دست داده  این آمار نسبت استان جان خود را  اند، گفت: 

گذشته   سال  مشابه  مدت  است.  نف  2۵به  یافته  افزایش  ر 
نفر نیز بر اثر مصدومیت ناشی از    ۵24طی این مدت، تعداد  

ادارات پزشکی قانونی استان   کردند    مراجعهحوادث کار به 
نفر زن و بقیه مرد بودند. در مرداد ماه    ۱2تعداد    این   از ه  ک

نیز   از    ۱9امسال  را  خود  جان  کاری  حادثه  علت  به  نفر 
دست داده اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال  

آن،   از  روابط    ۱2قبل  از  نقل  به  است.  داشته  افزایش  نفر 
ک  تعداد  استان،  قانونی  پزشکی  جان  عمومی  باختگان  ل 

نفر بود که یک   96نیز برابر با    9۸ری در سال  ث کاادحو

و   زن  آنان  از  کل  نفر  تعداد  همچنین  بودند.  مرد  بقیه 
مراجعه  کار  حوادث  سال  مصدومان  در  با    9۸کننده  برابر 

نفر مرد    ۱29۰نفر زن و    ۳۵نفر بود که از این تعداد    ۱۳2۵
 بودند.

 

شهرداری   کارگران  تجمع  و  اعتصاب 

 قات مزدی خود  معو بهض در اعترا خرمشهر

شنبه   شهرداری    ۵روز  کارگران  از  شماری  ماه،  مهر 
سازمانخر و  به  مشهر  اعتراض  در  واسطه  ماه    4های 

ماه حق بیمه پرداخت نشده، در مقابل    6معوقات مزدی و  
از   نقل  به  گزارش  کردند.  تجمع  فرمانداری  ساختمان 

  و   ردردار نداشهر شهکارگران می افزاید: در حال حاضر خرم
می از   اداره  سرپرستی  از  طریق  بعد  دوره  هر  در  شود. 

ش شورای  میانتخابات  تغییر  شهردار  که  وعده  هر  کند، 
می  داده  مطالبات  مشکالت  پرداخت  با  ما  بازهم  اما  شود 

معیشتی ناشی از عدم دریافت مزد مواجهیم. اگر قرار است  
ب داشته  استمرار  قبل  صورت  همان  به  چرمشکالت  ا  اشد 

شهراشواعضای   تغییر ی  شهردار  مرتبا  دوره،  هر  در  ر 
ورای شهر، رکود در بازار  دهند؟ مسئوالن شهرداری و شمی

مسکن را دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران  
برنامه  هیچ  دنبال  به  حال  درعین  دانند  که  می  نیستند  ای 

 بتوانند منابع درآمدی شهرداری را افزایش دهند. 
 

پارس آمپول ساوه به  ه انن کارخکارگرا

 های خود رسیدندخواسته

مهر ماه، در هفته جاری    2بر اساس گزارش روز چهارشنبه  
کارگران پارس آمپول ساوه در اعتراض به اخراج همکاران 
تجمعات   این  پی  در  بودند.  زده  اعتراض  به  دست  خود 
کارفرما   با  گذشته  روزهای  در  که  نشستی  در  اعتراضی 

اخراجی به سر کار بازگردند،    گرانارک  قرار شد  ار شد،برگز
گران با تمام توان به شرایط شغلی کارگران بهبود یابد و کار

فعالیت بپردازند. بعد از نشست با کارفرما این اعتراضات به  
الزم به یاد آوری است که کارگران این واحد    پایان رسید.  

قدیمی و  معتبر  کارخانجات  از  یکی  که  می  ساوه    تولیدی 
به    26شنبه  چهارز  رو باشد   اعتراض  به نشانه  ماه،  شهریور 

از دست  خود  همکاران  تجمع   اخراج  و  کشیدند  کار 
اعتراضی ترتیب دادند. بعد از دو روز اعتراض صنفی، ظاهراً  

ای با حضور مسئوالن شهریور ماه، جلسه   2۵روز سه شنبه  
ش برگزار  کارفرمایان  و  کارگران  نمایندگان  و  اما محلی    د؛ 

جلس پارس  یجه  نته  این  کارخانه  در  است.  نداشته  روشنی 
ه  ۱۰آمپول،   حقوق  از  که  دفاع  کارگری  خود  مکاران 

 ۱۰گویند تا این  اند و حاال کارگران میاند، بیکار شده کرده 
ما نمی برنگردند،  این  نفر  از  نفر، یک    ۱۰توانیم کار کنیم! 

اد  که  است  بوده  کارگران  قانونی  نماینده  کانفر  هم  اره  ر 
ایدگیننما گویندی  می  کارگران  است.  پذیرفته  را  کارگر    ن 

خوشن بسیار  کارخانه  اجازه  این  باید  و  است  توانمند  و  ام 
از حقوق   آزادانه  و  باشند  داشته  تشکل  آن  کارگران  بدهند 

کنند دفاع  خود     .قانونی 
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اعتراضی    کارگران  خانوادهتجمع  های 

 ارت کار بازنشسته فوالد مقابل ساختمان وز

رو بص کارگران    ۷شنبه  دو ز  ح  خانواده  از  جمعی  ماه،  مهر 
بازنشسته فوالد با حضور مقابل ساختمان وزارت کار، با در  

خواستار توجه به مطالبات قانونی   هاییدست داشتن پالکادر 
می  آنها  شدند.  حدود  خود  خانواده   2۸۰گویند:  از  های  نفر 

سالهاست   که  هستیم  فوالد  کارگران  با  شهدای  مطابق 
ماه    وم س  مصوبه کنیم. مجلس حقوق دریافت نمی   9۱دی 
تاکید دارد، حقوق بازنشستگی شهدای این مصوبه    4۰ماده  

عیین و هر ساله متناسب با  فوالد مطابق با آخرین حقوق ت
ها اضافه و به شکل  افزایش ضریب حقوق شاغالن دستگاه 

ز تبصره یک عمل شود. در تبصره یک این ماده قانونی نی
اس که  آمده  اشتغال    وقحقت  حالت  بازنشستگی مشموالن 

سال   در  )بازنشسته  همتراز  کارکنان  مشابه  شهدا(  )نظیر 
گردد اعمال  و  تطبیق  قانون(  این  بین  تصویب  سالهاست   .
می پاسکاری  شهید  بنیاد  و  فوالد  حقوق  صندوق  و  شویم 

می  پرداخت  آهن  ذوب  فوتی  یک  همانند  ما  شود  دریافتی 
بگیر از بنیاد  واده حقوقنخاک  که ی  امتیازاتی ضمن آنکه از  

ها با اعتراض  گیرد نیز محروم هستیم. این خانواده شهید می
خواستار خود،  معیشتی  بد  وضعیت  به  سطح    نسبت  بهبود 

 زندگی خود هستند.
 

ماه مزد معوقه کارگران   ۲عدم پرداخت 

 شهرداری الوند 

دوشنبه   مج  ۳۱روز  کارگران  از  جمعی  ماه،  موعه  شهریور 
اشهرد می   ندلواری  کار  بخش خدمات  در  گکه  فتند:  کنند، 

ماهانه حق به  وق  پیمانکاری  از سوی کارفرمای شرکت  مان 
می پرداخت  حداقلی  شهرداری  صورت  حال  عین  در  شود، 

شغلی   واقعی  عنوان  درج  از  غیرآگاهانه  یا  آگاهانه  الوند 
اجتماعی   تامین  سازمان  بیمه  لیست  در  خدماتی  کارگران 

می خودد حدکناری  خدمات    ۸۰  ودد.  بخش  در  کارگر 
به ص الوند  فعالیت  شهرداری  در سطح شهر  کار  ورت شب 

زیان  و  سخت  شرایط  در  که  کارند. دارند  مشغول  آور 
هم بی که  شغلی  شرکت ثباتی  حضور  با  های  اکنون 

و  واسطه  روحی  توان  مواجهیم،  آن  با  انسانی  نیروی  ای 
  تی ماان خد ست. کارگرجسمی کارگران را برای کار گرفته ا 

قرا از  نسخه  یک  و  حقوقی  فیش  فاقد  کار  همچنین  رداد 
الوند   شهرداری  پیمانکار  هستند.  پیمانکارشهرداری  با  خود 
در هر نوبت عقد قرارداد یک نسخه قرارداد خالی را جلوی  

می  قرار  اظهارنظری  کارگران  هیچ  بدون  آنها  از  و  دهد 

 .گیردامضاء می

  نهماها داقل حقوقیورو به عنوان ح 3۸۰۰

 ژنو تعیین شد  رد

چهارشنبه   روز  گزارش  یورونیوز،    9به  از  نقل  به  ماه  مهر 
غرب  رای   در  ژنو  زبان  فرانسوی  کانتون  در  دهندگان 

یکشنبه   روز  با    6سوئیس  برابر  ماه  با    2۷مهر  سپتامبر، 
هزار فرانک سوئیس، معادل حدود    4تعیین دستمزد ماهانه  

ت کردند.  قافموهانه  ل حقوق مایورو به عنوان حداق   ۳۸۰۰
تر این  ژنو  به  کانتون  در  پس  این  از  دستمزد  حداقل  تیب 

  ۵۸یورو خواهد بود. در این همه پرسی    2۳  حدودا ساعتی
حداقل   عنوان  به  رقم  این  تعیین  با  دهندگان  رای  درصد 
این   از  ژنو  کانتون  در  کارفرماها  کردند.  موافقت  دستمزد 

  4۰۸6  قل ه حدااید ماهانساعت کار هفتگی ب  4۱پس برای  
در   دستمزد  حداقل  تعیین  بدهند.  دستمزد  سوئیس  فرانک 

به تصویب رسید که پیش از این تنها  کانتون ژنو در حالی  
را  کانتون مشابهی  تصمیم  در سوئیس  نوشاتل  و  ژورا  های 

کانتون   در  دستمزد  حداقل  تاکنون  بودند.  گذاشته  اجرا  به 
 د.شژنو براساس حرفه افراد تعیین می 

 

ارگران فصلی فضای سبز  ک ضی اعتراتجمع 

 شهرداری زنجان 

دوش گفتند:   ۷نبه  روز  زنجان  شهرداری  کارگران  ماه،  مهر 
حدود   کار  خدمات    2۰۰قرارداد  واحد  این  فصلی  کارگر 

اخراج ها   روند  و  با شروع فصل سرما تمدید نشده  شهری 
ادامه دارد. به گفته این کارگران مجموعه شهرداری زنجان  

  ۷۱9کارمند دارد. از این تعداد حدود    و   کارگرهزار    ۳د  حدو 
ب در  و  نفر  دائمی  فصلی  عنوان  با  سبز  فضای  خش 

کارگر فصلی فقط    ۷۱9غیردائمی مشغول کارند. از مجموع  
شده   ۱۵۰ دائمی  حدود  نفر  به  بر    ۳۸۰تا    ۳۵۰اند.  کارگر 

اند و از قرار معلوم در پایان  مبنای امتیازبندی ادامه کار داده 
از کارگران غیردائمی بیکار خواهند    یگردیشمار  ماه جاری  
از   برونشد.  موضوع  جاری  سال  بخش  ابتدای  سپاری 

بندی فضای سبز شهرداری زنجان و عدم اجرای طرح طبقه 
هایی برای کارگران ایجاد کرده است. در  مشاغل نیز نگرانی

برونسال  منظور  به  اخیر  کارهایی  های  از  بسیاری  سپاری 
قب اختکه  در  شال  پیمانکاران  رداهریار  به  بوده  زنجان  ی 

و پیمانکاران هم از زیر بار مسئولیت شانه    واگذار شده است
خالی می کنند. کارگران در تجمع اعتراضی خود می گویند  
ما خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود و برخورداری از  

کننده قراردادهای دائمی کار هستیم که تا حدودی تضمین
 است. یت شغلی م امن

پرستاران بیمارستان روحانی بابل   معتج

 در اعتراض به پایین بودن دستمزد

دوشنبه   بیمارستان    ۷روز  پرستاران  از  جمعی  ماه،  مهر 
به سختی  توجه  با  گفتند:  بابل  دوران  روحانی  در  کار  های 

حال   عین  در  است.  پایین  بسیار  ما  دستمزد  کرونا،  بحران 
شود. اگر می   تاخرد خیر پما با تا  ا و معوقات مزدیهکارانه 

پرستاران  د به  هم  معمول  برابر  دو  حتی  شرایط،  این  ر 
ست. پرستاران جان خود  دستمزد بدهند، بازهم کم و ناکافی 

گرفته  دست  در  تالش  را  مردم  سالمت  تامین  برای  و  اند 
این پرستاران چند خواسته  می این گزارش  اساس  بر  کنند. 

دار مزد  اصلی  ارتقای  کارانه،ند:  پرداخت    رخیتارفع    و  در 
بیمارستان  معو رئیس  شغلی.  شرایط  بهبود  و  مزدی  قات 

روحانی بابل نیز با حضور در جمع پرستاران معترض وعده  
 داد که مطالبات صنفی آنها به زودی برآورده خواهد شد.  

 

کارگران معترض خدماتی شهرداری  

تبریزخواهان تبدیل وضعیت استخدامی  

 خود شدند

تبریز    ه، ما  هرم  ۵نبه  ش  وزر شهرداری  خدماتی  کارگران 
هزار نفر هستیم که برابر مقرارت قانون   2گفتند: نزدیک به 

تبریز تحت مسئولیت    ۱۰کار در   پیمانکار    2۷منطقه شهر 
کارگران   کاریم.  مشغول  تبریز  شهرداری  با  قرارداد  طرف 
شرکت  چندین  مسئولیت  تحت  سالهاست  تبریز  خدماتی 

عم هایی  ترکش  ای،واسطه  ارائه    چ یه  الکه  در  نقشی 
فکر   به  بیشتر  کارگران  از  سوءاستفاده  با  و  ندارند  خدمات 
منافع مالی خود هستند، به عنوان پاکبان و کارگر خدماتی  

  ۷۵۳مشغول کار هستند. در شهرداری تبریز حدود هزار و  
تا    ۱۵راننده کامیون با سوابق    2۰۰کارگر پاکبان به همراه  

مشغ  2۰ کارندسال  دستمزدهای  پرداخت    بره  عالو   .ول 
ازجمله   شغلی  امنیت  فقدان  مسئله  آنها،  به  پایین 

آن  نگرانی با  پیمانکاری  کارگران  عموم  که  است  هایی 
مدت یک  مواجه هستند. به عنوان نمونه قراردادهای کوتاه  

سال و زیر یکسال موجب شده امنیت شغلی نداشته باشیم  
خا از  بعد  بارها  قرار و  تعد تمه  ازاداد،  به    مانران امکه  دی 

 اند.عنوان نیروی مازاد معرفی و اخراج شده 
 

کارگر   3۲ماه دستمزد   3عدم پرداخت 

 اری سده مجموعه شهرد

از   روز سه شنبه یکم مهر ماه، کارگری در شهرداری سده 
حدود   گفت:  فارس  استان  در  اقلید  شهرستان   ۳2توابع 

سازمان  و  سده  شهرداری  در  و کارگر  به  های  به ابسته    آن 
ماه    ۳تند که  ت پیمانی و قراردادی مشغول به کار هسرصو

اردیبهشت   معوقه طلبکارند. مطالبات مزدی ما در  ماه  مزد 
ماه   نیم  و  است. یک  نشده  پرداخت  کامل  نیز  جاری  سال 

سال   از  هم  معوقات    9۷حقوق  از  جدا  البته  طلبکاریم. 
ما    افتاده و   مزدی، پرداخت حق بیمه کارگران نیز به تاخیر

روبرو ا  ر مشکالتی  ا  با    ست. کرده 
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 ! ه آزادی ست نها راه رسیدن ب ه تمبارزه مسلحانه ک  نده باد ز

کارگران پیمانکاری معادن زغال   اعتراض

 عدم اجراینسبت به سنگ سوادکوه 

 بندی مشاغلطرح طبقه 

روز سه شنبه یکم مهر ماه، تعدادی از کارگران پیمانکاری  
یکس عدم  گفتند:  سوادکوه  سنگ  زغال  سازی  ان معادن 

پیمانکار کارگران  برای  معحقوق  مای    ه د شوجب  دن، 
آنها   کاری  سوابق  با  متناسب  کارگران  دستمزد  افزایش 
پوشش   تحت  که  کارگرانی  مطالبات  از  دیگر  یکی  نباشد. 

مابه  پرداخت  هستند،  کار  مشغول  طرح  پیمانکار  التفاوت 
سال  طبقه از  ما    96بندی  دریافتی  حقوق  است.  تاکنون 

  الوه بر آن کند. عمان را تامین نمیی خانوادگی مخارج زندگ
همانند کاری اضافه   هشکابا   مزایایی  حذف  و  ها 
 ایم.ها برای تامین مخارج دچار مشکل شده کاری شب

 

مهر   تابان  فرش  کارخانهِ  دلیلتعطیلی   به 

 قصور تامین اجتماعی شعبه اردستان 

مهر ماه، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید   ۱۱روز جمعه  
پ اکشور   به  توجه  با  کرد:  سخظهار  کلیپ  نان  خش 

میرمد تابان  فرش  کارخانه  فضای  عامل  در  اردستان  هر 
ستاد   موضوع،  این  به  نسبت  عمومی  حساسیت  و  مجازی 
پیگیر حل مشکل   از دستور،  خارج  و  ویژه  به طور  تسهیل 

افزود وی  است.  بوده  مجموعه  این  این  به  جلسه  این  در   :
  نکته رسیدیم که تامین اجتماعی در وصول مطالبات خود از 

کارخا داین  و  ر  چانه  خسارت  به  منجر  که  شده  قصور 
 تعطیلی کارخانه فرش تابان مهر اردستان شده است.

 

کارگران شاغل و بازنشسته شهرداری  

 به اعتراض دست زدند  آبادان

شنبه  صبح   معترض    22روز  کارگران  ماه،  شهریور 
شهرداری آبادان گفتند: کارگران شاغل شهرداری آبادان به  

شمار کارگر همراه  از  بی  ساختمان  نشازان  مقابل  سته 
این   مرکزی شهرداری این شهر تجمع کردند. دلیل تجمع 

پرداخت نشدن دست اقساط سنوات    کمکارگران  از  ماه  دو 
بازنشس  2۰۰حدود   از  شده نفر  عنوان  قرار    تگان  از  است. 

شهرداری   کارگران  خدمت  پایان  سنواتی  مطالبات  معلوم 
شود. می   ختدان پربازنشستگا  آبادان به صورت اقساطی به

کارگران مجموعه این شهرداری فقط پایه حقوق فروردین،  
ر و مرداد  اردیبهشت و خردادماه را دریافت کرده و حقوق تی

نکرده  دریافت  هنوز  نیز  بیمه  را  حق  حقوق،  بر  عالوه  اند. 

 .کارگران نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است

 

مزدیِ    ۹ معوقات  شهر  ۸۰ماه    داری کارگر 

 ت در استان کهکیلویه و بویراحمدسخیس

یکشنبه   سی   6روز  شهردار  ماه،  و  مهر  ارتباط  در  سخت 
تشریح مطالبات کارگران گفت: مطالبات مزدی معوق شده  

پاییز سال   از    9۸کارگران مربوط به سالهای گذشته است. 
سی  شهر  شهردار  سمت  به  شدم،  که  منصوب  سخت 

در حال حاضر نیز   د.انرده ق دریافت ککارگران هر ماه حقو
یگر از مطالبات کارگران تا دو  با تامین منابع مالی یک ماه د

می  پرداخت  آینده  شهرداری  روز  درآمد  کاهش  شود. 
به  سی است  شده  مشکالتی  بروز  باعث  گذشته  از  سخت 

ماه  کارگران  اکنون  هم  دلیل  معوقات  همین  که  هاست 
 مزدی طلب دارند.  

 

گر شاغل در  ار ک  ۲۸۰ات مزدیِ معوق ماه ۶

 شهرداری امیدیه 

شنبه   گفتند:   ۱2روز  امیدیه  شهرداری  کارگران  ماه،  مهر 
ماه رسیده و نگرانی ما بابت افزایش   6مطالبات ما به حدود  

می  بیشتر  ماه  هر  معوقات  شهری این  مسئوالن  شود. 
چندین   شهری  خدمات  واحد  این  که  دارند  اذعان  همواره 

ادارات  هی بده  فت عوارض و سال است در دریا از  ای خود 
بخش خصوصی و نهادهای دولتی دچار مشکل است. یکی  

از  بخش عمده می گویند از کارگران معترض می گوید:   ای 
آالیندگی  عوارض  نشدن  پرداخت  به  شهرداری  طلب 

برداری نفت و گاز آغاجاری مربوط است که از  شرکت بهره
افتاده و کامل پرداخ   9۳سال    هوجبات  شود.ت نمیبه تاخیر 

ماه   هر  شهرداری  به  نفت  شرکت  بدهی  مبلغ  اینکه  به 
شود، بنابراین به دلیل پرداخت نکردن و پرداخت  بیشتر می

بار این امر به دوش کارگران    ها به شهرداریناکافی بدهی 
و  شده  را    سرشکن  اموراتشان  سختی  به  کارگران 

 گذرانند.می
 

و   آهن شاهرودکارگران ابنیه فنی راه 

پرداخت نصف حقوق ه ب نسبت اعتراض

 توسط پیمانکار

یکشنبه   خطوط    ۱6روز  در  شاغل  کارگران  ماه،  شهریور 
درصد    ۵۰آهن شاهرود گفتند: هر ماه پیمانکار  ابنیه فنی راه 

مان را با یک الی دو ماه تاخیر به حساب هایمان از حقوق
میواری ما  ز  برای  را  زیادی  این موضوع مشکالت  کند که 
هسبگیحداقل   که زمینه    م،تیر  در  ما  است.  آورده  بوجود 

اجتماعی و بیمه تکمیلی، پرداخت    پرداخت حق بیمه تامین
مشکل   دچار  نیز  دیگر  عرفی  و  قانونی  مزایای  برخی 

افزاید، حدود   ریلی    2۰۰هستیم. گزارش می  نفر در محور 
مشهد   به  یک تهران  مسئولیت  تحت  شاهرود  ناحیه  در 

 .ندول کار هستشرکت پیمانکار مشغ

باختن یک کارگرِ شهرداری تبریز در  ن جا

 اثر حادثه تصادف 

پنجشنبه   روز  پاکبان    ۱۰صبح  کارگران  از  یکی  ماه،  مهر 
منطقه   شهرداری  در  خیابان    4شاغل  محدوده  در  تبریز 

شریعتی حین کار در اثر حادثه تصادف جان خود را از دست  
کارگری منبع  یک  پاکبان   داد.  اینکه  بیان    باخته جان   با 

گفت:   ۵۳ضرتی  ح  ارصدی بود،  متاهل  و  داشت  سن  سال 
راننده خودرو سواری به دلیل سرعت زیاد بالفاصله بعد از  
فرار   و  را ترک کرده  آقای حضرتی محل حادثه  با  برخورد 

حین  می انسانی  تلفات  بیشترین  تبریز  شهر  پاکبانان  کند. 
اثر برخورد   سال    9طی    با خودرو را دارند. درانجام کار بر 

به  زن  اخیر و فضای سبز    ۱۵دیک  کارگران خدماتی  از  نفر 
 اند. شهرداری تبریز بر اثر حادثه تصادف جان باخته 

 

تجمع کارگران شهرداری سوسنگرد نسبت 

 به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود

شنبه   سه  شهرداری   2۵روز  کارگران  ماه،    شهریور 
ابتد از  حقوق،  بر  عالوه  گفتند:  جارسوسنگرد  سال  ی  ای 

به تامین اجتماعی پرداخت نشده و ما  ای ما  ت بیمه باالمط
هایمان در زمینه دریافت خدمات درمانی از  به همراه خانواده 

ایم. های ملکی تامین اجتماعی دچار مشکل شده بیمارستان 
وضعیت   تکلیف  تعیین  برای  گذشته  روزهای  در 

سامطالبات  مقابل  اعتراضی  تجمع  شدیم  ناچار  ختمان  مان 
آزا شهی  ندارفرما دشت  کنیم. رستان  برگزار  دگان 

اعتراض   در  روز  برای چندین  نیز  ماه سالجاری  اردیبهشت 
جمع  از  حقوق  نشدن  پرداخت  زباله به  شهر آوری  های 

کنیم اما از دستمزد خبری نیست!  خودداری کردیم. کار می 
هم   دستمزد  کارگر  اگر  حتی  فعلی،  اقتصادی  شرایط  در 

نیازهتبگیرد، نمی تا   ریرو ای ضواند  را  مین کند چه  خانوار 
ماه  دستمزدهایمان  پرداخت  که  ما  به  تعویق  برسد  به  ها 

 .افتاده است
 

جان باختن یکی از کارگران شاغل در 

 شهرک صنعتی فوالد لنجان 

جمعه   فعاالن   2۱روز  اطالعات  اساس  بر  ماه،  شهریور 
ذوب   کوره  کارگران  از  یکی  اصفهان،  استان  کارگری 

تی فوالد لنجان، در حین کار به  نعص  شهرک گری درته ریخ
دالیل نامشخصی به داخل کوره ذوب سقوط کرده و جان  
داد دست  از  را       . خود 
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 ! رددکارگر زندانی آزاد باید گ

 و  کارگران اداره آبفای آبادان 

 ت حقوق اخددرخواست پر

شهریور ماه، کارگران اداره آبفای آبادان    ۱9روز چهارشنبه  
  ل باحقوق خود  مق  در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه

با   معترض  کارگران  کردند.  تجمع  آبادان  آبفای  ساختمان 
به خود  اعتراض  اجتماعی  بیمه  همکارانشان    وضعیت  و 

گفتند: جدا از موضوع معوقات مزدی، چندین ماه حق بیمه  
تامی به  نشده  موضوع  پرداخت  این  که  داریم  اجتماعی  ن 

برای   هم  و  کارگران  برای  هم  را  زیادی  مشکالت 
درخا در  تبار  نوادهایشان  درمانی  خدمات  دریافت  با  اط 

 .های ملکی تامین اجتماعی ایجاد کرده استبیمارستان 
 

و    کارگران سایت مدیریت پسماند اهواز 

 مزد ماه  ۶عدم پرداخت 

شنبه   ماه،    29روز  مدیریت   ۱2۰شهریور  سایت  کارگر 
ماه معوقات مزدی پرداخت نشده    6پسماند اهواز که حدود  

سا دارند مقابل  در  شهردامتخ،  اهواز  ن  شهر  شورای  و  اری 
سال   از  دستمزد،  بر  عالوه  آنها   . زدند  تجمع  به  دست 
کارگران   دارند.  نشده  پرداخت  نیز مطالبات سنواتی  گذشته 
ادامه مشکالت خود گفتند:  پسماند سایت صغیره اهواز در 

وضعیت  نشدن صورت  پرداخت  از  پیمانکار  خود  مالی  های 
بهانه سوی شهرداری   تد  ارای قررا  را  اده  کارگران  ا حقوق 

گرفتن   نادیده  با  هم  شهری  مسئوالن  و  نکند  پرداخت 
آخرین   نیستند.  مطالباتشان  پاسخگوی  پسماند،  کارگران 

چهارشنبه   روز  به  ما  برمی  22تجمع  ماه،  که  مرداد  گردد 
مقابل ساختمان محل کار خود تجمع کردیم. در هر تجمع  

در نهایت  اما    نددهمطالبات را می مسئوالن وعده پیگیری  

 .گیردهیچ اقدامی از سوی انها صورت نمی 
 

کارگران کارخانه کنتورسازی خواستار 

 تعیین تکلیف مدیریت شرکت شدند

شنبه   روز  کارخانه    22صبح  کارگران  ماه،  شهریور 
کنتورسازی قزوین گفتند: مشکالت کارگران کنتورسازی از  

دال به  دولت  که  شد  آغاز  این  زمانی  مختلف    حد وایل 
هنوز  صنعت کارفرما  کرد.  واگذار  خصوصی  بخش  به  را  ی 

این   با  نکرده  مشخص  را  کارخانه  فعلی  کارگران  وضعیت 
وجود اخیرا اقدام به جذب نیروی کار جدید کرده است. اگر 

ن واحد تولیدی با همان مالکیت سابق اداره شود  بنا باشد ای
نمی داده  اهمیت  کارگران  نظر  به  ا چرا  کارفرما  ز  شود؟ 

سال جاری کارگران را به بهانه پیشگیری از ابتال به  تدای  اب
حاضر   حال  در  و  کرد  بیکار  امکان    ۵کرونا  آنها  است  ماه 

بیمه  معوقات  دلیل  به  را  بیکاری  بیمه  مقرری  ای دریافت 

 .ندندار

 

 نشانان اصفهان تجمع آتش 

 مقابل استانداری 
ن نشانان اصفهامهر ماه، جمعی از آتش   ۷صبح روز دوشنبه 

جمع مقابل استانداری، اعتراض خود را نسبت به شرایط  با ت
می  معترضین  دادند.  نشان  از  شغلی  بسیاری  در  گویند: 

آتش  اصفهان،  استان  شهرهای  ازجمله  ها نشانشهرها 
آور هستند اما در  ی کارهای سخت و زیاننامه مشمول آیین

ی تا امروز برقرار نشده است. در طول مورد ما این حق قانون
های اصفهان چندین بار در اعتراض  نشاناری، آتش سال ج

اند اما تا  به عدم رعایت قانون، تجمع اعتراضی برگزار کرده 
نتوانسته پیدا  امروز  دست  خود  قانونی  حقوق  و  حق  به  اند 

 کنند.

 

تجمع بازنشستگان و مراجعه به تامین 

 اجتماعی اهواز 

سه   بازنشستگان    2۵شنبه  روز  از  جمعی  ماه،  شهریور 
و  ا کرده  مراجعه  اجتماعی  تامین  به  داشتند:  بیان  هوازی 

یم. ما خواستار  خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شد
مستمری هزینهافزایش  سبد  اندازه  به  زندگی  ها  های 

بایستی   اینکه  بر  تاکید  با  اهوازی  بازنشسته  یک  هستیم. 
گوید:  مانی بازنشستگان رایگان باشد می های درهمه هزینه

واریز  سی   اجتماعی  تامین  حساب  به  بیمه  حق  سال 
را تامین  های زندگی خود  ایم که امروز نتوانیم حداقل نکرده

 ! های درمان بربیاییمکنیم یا از پس هزینه 
 

ماه ها معوقات مزدی کارگران کارخانه  

 نساجی پاکان پرداخت نشده است

کارخانه نساجی پاکان  ور ماشهری  29روز شنبه   ه، کارگران 
ماه است که    6در جنوب شرق تهران گفتند: ما حدود    واقع

علی دریافت کرده فقط  کارخانه  الحساب  این  مسئوالن  ایم. 
همواره اذعان دارند که این واحد تولیدکننده قطعات نمدی  

ها از تحویل محصوالت سفارشی  خودرو بعد از گذشت ماه 
خودروسازان،   این  سته نتوانبه  از  را  خود  مطالبات  اند 

شرکتتولید اگر  کنند.  دریافت  خودروساز  کنندگان  های 

که   هستند  مواجه  مشکالتی  با  بزرگ  خودروساز  دو  بویژه 
های مالی خود را ندارند، چرا حقوق و امکان پرداخت طلب 

این  مزایای کارگرانشان را سر موعد واریز می کنند؟ زمانی 
شاغل داشت که امروز شمار آنها  ارگر  ک  2۳۰کارخانه حدود  

به    24به   کارخانه  مطالبات  اگر  افزود:  است،  رسیده  نفر 
می  پرداخت  نیروی موقع  و  تولید  ظرفیت  حداقل  با  شد 

 .کردیمانسانی کار نمی

 

تجمع کارگران پیمانکاری پاالیشگاه  

 آبادان در مقابل دفتر مرکزی پاالیشگاه

یکشنبه   روز  ماه،    ۳۰صبح  از  شهریور  از    2۰۰بیش  نفر 
و   حمل  واحدهای  و کارگران  بند  طناب  بند،  استیج  نقل، 

با   آبادان  پاالیشگاه  پیمانکاری  کارگران  از  دیگر  شماری 
حضور در مقابل دفتر مرکزی، نسبت به رویه اجرای طرح  

می  طبقه کارگران  کردند.  اعتراض  خود  مشاغل  بندی 
یکسان کارگویند:  بین  در  حال  به  تا  حقوق  گران  سازی 

ده است و این مسئله  کاری پاالیشگاه آبادان اعمال نشپیمان
باعث شده افزایش دستمزد کارگرانی که سالهاست در این  
سوابق   با  متناسب  مشغولند،  کارهای سخت  به  نفتی  واحد 

آن  طبقه کاری  طرح  در  نباشد.  کارگران  ها  مشاغل،  بندی 
ت عملیاتی  و  دو دسته ستادی  به  را  آبادان  قسیم  پاالیشگاه 

  9۰یاتی در این طرح  اند که قرار شده به کارگران عملکرده 
فوق مزایای  حال  درصد  عین  در  بگیرد  تعلق  شغل  العاده 

نیز   پشتیبان  و  کارگران ستادی  فوق   ۷۰برای  العاده  درصد 
گرفته  نظر  کارگران  شغل در  ناراحتی  از  اند. بخش دیگری 

واحدها کارگران  به  طرح  این  اجرای  در  که  است  ی  این 
ونقل بحمل  کوره  نقاش  و  بنا  بند،  استیج  طناب  رج ،  ها، 

نیروهای   این  از  پیش  که  تعمیرات  نیروهای  و  بندها 
اند تا  آمدند را ستادی محسوب کرده عملیاتی به حساب می

 . العاده شغل کمتری بپردازندفوق

 

کارگر در حین کار در اثر   ۲جان باختن 

 ریزش آوار کانال در آبعلی

چهارشنبه   ماه،    26روز  در    2شهریور  کار  حین  در  کارگر 
شهر کان برف  مجتمع  در  تاسیساتی  شده  گودبرداری  ال 

آبعلی استان تهران، به علت سست بودن و دست ریز بودن  
آن  روی  کانال  ناگهان  آوار  خاک  زیر  و  کرد  ریزش  ها 

کارگر جان خود را    2مدفون شدند. در این حادثه کاری هر  

دادند دست     .از 
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 ! رگران زنمقابل کار برابر، حق مسلم کا   ررابر دب  دستمزد

م یک کارگر در محمدشهر کرج  ضرب و شت

 توسط عوامل پیمانکاری

چهارشنبه   شرکت    26روز  یک  عوامل  ماه،  شهریور 
پیمانکاری، یک کارگر ساختمانی را مورد ضرب و شتم قرار  
دادند. بر اساس این گزارش شهردار محمدشهر، در حمایت  

ابتدا درگیری  گوید:  می  پیمانکار  شرکت  کارگر    از  توسط 
ش آغاز  در  شهرداری  ساختمان  مالک  که  آنجا  از  است.  ده 

پ شرکت  عوامل  نداشت،  حضور  ساختمان  محل  لیس 
ادامه کار را متوقف کنند   از کارگران خواستند تا  خصوصی 
اما کارگران به اخطارها توجهی نکردند و شهربانان اقدام به  

ابزار کارکارگران کردند که کا از  رگران  جمع آوری تعدادی 
عو  از  یکی  به  هجوم  زیر با  را  وی  ساختمان  پلیس  امل 

در   فیلم  اصل  که  دادند  قرار  پا   و  شهرداری  دست  اختیار 
درگیری   چهارمین  این  که  است  کرده  تایید  او  است. 

 .نیروهای پیمانکار با کارگران در سال جاری است

 

ر بر اثر  کارگ ۴جان باختن و مصدومیت 

 مخزن روغن سوخته گازگرفتگی در 

 در بستان آباد 

شنبه در     29  روز  که  گازگرفتگی  حادثه  در  ماه،  شهریور 
بستان  گورچین  روستای  در  روغن  تصفیه  کارگاه  آباد  یک 

افتاد،   کارگران    ۳اتفاق  از  اثر    ۳۵و    ۳2،  ۵4نفر  بر  ساله 
از دست   را  گازگرفتگی در مخزن روغن سوخته جان خود 

هم  داد دیگر  کارگر  یک  و  بیمارستان  ند  راهی  و  مصدوم 
بست گزارش، حادثه  اناستاد شهریار  این  اساس  بر  آباد شد. 

زمانی اتفاق افتاد که یکی از کارگران کارگاه اقدام به تمیز 
می  سوخته  روغن  مخزن  گازگرفتگی  کردن  دچار  که  کند 

و  می از    ۳شود  شدن  مطلع  از  پس  نیز  دیگر  کارگر 

 .شوندد مخزن میبرای نجات نفر اول وار گازگرفتگی و 

 

  ۲۰۰زدِ حدود ماه دستم 1۵عدم پرداخت 

 زکارگرِ پروژه قطار شهری اهوا

دوشن روز  قطار    ۳۱به  صبح  پروژه  کارگران  ماه،  شهریور 
برای   که  مداومی  پیگیری  باوجود  گفتند:  اهواز  شهری 

داده  انجام  دستمزدشان  موقع  به  پیمانکار  دریافت  اند، 
ابتدای سال   از  پروژه،    9۸مربوطه  فعالیت  با متوقف کردن 

نجام تعهدات مزدی بدحساب بوده است. تاکنون نسبت به ا
یور ماه، سازمان قطار شهری اهواز  شهر  ۳۰ز یکشنبه  از رو 

قرارگاه   به  را  پروژه  ساخت  مسئولیت  قرارداد،  فسخ  با 
این   اساس  بر  است.  کرده  واگذار  االنبیاء  خاتم  سازندگی 

حاضر   حال  در  آنها  شمار  که  کارگران  نفر    2۰۰گزارش، 
دستمزد،   بر  عالوه  سال  است،  دریافت    99عیدی  را  خود 

و نکرده و  آنها  اند  شغلی  از  ضعیت  یکی  نیست.  مشخص 
اینکه در خرداد ماه سال  جاری  کارگران می گوید: با وجود 

پرداخت   هنوز  اما  کردیم  برپا  اعتراضی  تجمع  چندین 
نشده   برآورده  کامل  صورت  به  کارگران  مزدی  معوقات 

 .است
 

 بانک ملی باز دارندهِ اصلی و عاملِ

 عدنی داماش کارگرانِ آب م بالتکلیفی

یکشنبه   داماش    ۳۰روز  معدنی  آب  کارگران  ماه،  شهریور 
ماه حقوق معوق دارند و   ۳گفتند: کارگران در حال حاضر  

از   بیمه   ۳بیش  حق  نیز  پرداخت  ماه  کارفرما  توسط  شان 
ماه  افزاید:  می  گزارش  است.  منصوب  نشده  مدیر  پیش  ها 

این   تعطیلی احتمالیاز کاهش و  بانک ملی برای جلوگیری  
واحد درخواست تسهیالت برای تامین سرمایه در گردش از  
بانک کرده بود که تا امروز هیچ پاسخی به این درخواست  
که رقمش نیز ناچیز است، داده نشده است. بانک ملی آب  
مشتری  دارای  تولیداتش  آنکه  علیرغم  را  داماش  معدنی 

بال حالت  در  است  بازار  در  نگاخوب  نه  تکلیفی  داشته،  ه 
نیازش  حا مورد  نقدینگی  نه  و  کند  واگذار  را  آن  است  ضر 

 .کندبرای ادامه حیات را تامین می 

 

 توقف مزایده برای فروش 

 ماهی تن بندرعباس  ۀکارخان 
شنبه   ک  29روز  ماه،  تن  شهریور  ماهی  کارخانه  ارگران 

  خانواده کارگری از این کارخانه نان   ۱۸۰بندرعباس، گفتند:  
این خانواده می ها با تصمیمات نادرست  برند و نباید معاش 

خصوصی همه  در  بگیرد.  قرار  خطر  معرض  ها  سازی در 
این رابطه دادستان بندر   کارگران متضرر اصلی هستند. در 

است گفته  وصعباس  به  باتوجه  و  :  متعدد  گزارشات  ول 
و کارگران شرکت فرآورده درخواست های  های مکرر مردم 
بن کل  شیالتی  فروش  از  جلوگیری  خصوص  در  درعباس 

سهام این شرکت در مزایده و براساس بازدید به عمل آمده  
و مدارک موجود و همچنین   اسناد  بررسی  کارخانه،  این  از 

ش قدمتی  با  که  شرکت  این  عنسوابق  به  ساله،  وان  صت 
منطقه   و  کشور  ماهی  تن  کنسرو  تولید  کارخانه  نخستین 

است، به منظور جلوگیری از   خلیج فارس به فعالیت مشغول
دستور   با  معتبر  شرکت  این  تولید  روند  در  اخالل  هرگونه 

 . قضایی روند فروش و مزایده این شرکت متوقف شد

 تجمع اعتراضی کارگران  

 شهرداری ماهشهر 
یکشنبه   ماهشهر    ۱6روز  شهرداری  کارگران  ماه،  شهریور 

ن  بندی مشاغل و پاییدر اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه 
شهردار ساختمان  مقابل  دستمزدها  سطح  تجمع  بودن  ی 

اعضای و  شهردار  از  آنها  درخواست    کردند.  شهر  شورای 
دارند وضعیت بد معیشتی آنها را درنظر بگیرند و به قوانین  
طرح  گفت:  کارگران  این  از  یکی  کنند.  عمل  مزدی 

کارگران  طبقه و همه  است  قانونی  مشاغل یک حق  بندی 
ک قانون  پوشش  بهرهتحت  حق  این  از  باید  باشند، ار  مند 

بهانهتونمی هیچ  به  کارگان  از  را  حق  این  سلب  ای  ران 

 .کرد

 

شکایات کارگران در  درصدی  1۲۰۰رشد 

 اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی

شهریور ماه، وزارت تعاون، کار و رفاه   24روز دوشنبه  
کرد  اجتماعی کارگری    اعالم  شکایات  بارهتعداد   در 

  هزار و   ۱۰حدود    ۱۳96پرداخت معوقات در سال  عدم  
هزار    ۱4۵ه  ب  9۷فقره بوده که این تعداد در سال    ۸۸9

سال   در  و  شکایت  به    9۸فقره  فقره    ۱4۳نیز  هزار 
 نیزشهریور ماه،    ۳۰شکایت رسیده است. روز یکشنبه  

وزارت   رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  مسئول 
گفت:   اجتماعی،  رفاه  و  کار  سال  تعاون،    9۸در 

شد داشته است.  درصد ر   ۰.2۷شکایات کارگری صرفا  
، ۱۳96ق معوقه در سال  شکایات کارگری بر پایه حقو

با رشد    ۱۳9۷مورد بوده که در سال    ۸9۷هزار و  ۱۰۸
مورد رسیده بود، اما در    ۳۱هزار و  ۱4۵درصدی به    24

  6۷2هزار و  ۱۱۸درصدی به    22با کاهش    ۱۳9۸سال  
 .  مورد کاهش یافته است

 

گر کارخانه  کار  ۹7۴ادامه بیکاری حدود 

 ۹۵شهر کرد از ابتدای سال برفابِ 

شهریور ماه، شماری از کارگران کارخانه    2۵روز سه شنبه   
حدود   داشتند:  اعالم  شهرکرد  در  واقع  کارگر    9۷4برفاب 

به مرور از محل کار خود    9۵کارخانه برفاب از ابتدای سال  
افزودند: در زمان بیکاری، اند. کارگتعدیل و بیکار شده    ران 
   ۱۵تا    ۱۰گران سوابق کاری نزدیک به  هر کدام از ما کار

ماه  آن  از  بعد  و  داشتیم  شغل  سال  که  کردیم  تالش  ها 
می  مراجعه  کارگاهی  هر  به  اما  بیابیم  به  جدیدی  کنیم 

کنند. یکی از  های محتلف از پذیرش ما خودداری می بهانه
بی گفت:  برفاب  سابق  قدیمی  کارگران  کارگران  کاری 

نفر از  همکاران    2۰۰ه حدود  رحالی ادامه دارد ککارخانه د 
آور قدیمی آنها شرایط بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان

از   بعد  نشد.  لحاظ  آنها  کار  متاسفانه سختی  که  داشتند  را 
کارفرما،   با  کارگران  از  هریک  استخدامی  رابطه  قطع 

   .قانونی دریافت کنیم  نتوانستیم مطالبات خود را به صورت
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 ! اح و دسته نابود باید گرددبا هر جن سالمی  اجمهوری 

تجمع کارگزاران مخابرات روستایی از  

 سراسر کشور مقابل مجلس

یکشنبه   روز  مخابرات    ۱6صبح  کارگزاران  ماه،  شهریور 
استان کشور ازجمله خراسان شمالی،    ۱۵روستایی گفتند: از  

همدان،   گیالن،  قزوین،  جنوبی،  خراسان  رضوی،  خراسان 
هرمزگانخوزستان،   و   مقابل    لرستان  و  آمدیم  تهران  به 

ترین خواسته ما  مجلس تجمع اعتراضی بر پا داشتیم. مهم
رفع تبعیض مزدی در مخابرات است. مطالبه اول پایبندی 

توافقنامه   به  با    9۸/  ۳/2مخابرات  توافقنامه  این  است، 
تنظیم   مخابرات  و  کارگران  بین  مجلس  نمایندگان  حضور 

داخت حقوق، مزایا و  ره، رفع تبعیض در پشد. دومین خواست
کارکنان   و  روستایی  مخابرات  کارگران  بین  رفاهیات 

خواسته  که  است  شهری  است،  مخابرات  مهمی  بسیار  ی 
دارد.  قانونی  محمل  و  است  کارگاه  عرف  خواسته  این 
قشر   این  از  تعدادی  با  دائم  قرارداد  انعقاد  بعدی،  خواسته 

آنها    ه هنوز قرارداد بازحمتکش مخابرات روستایی است ک
و   اختالف  حل  آرای  دائم،  قرارداد  درحالیکه  نشده  منعقد 
معوقه   بیمه  واریز  خواستار   نهایت  در  است.  عدالت  دیوان 

 .هستیم ۸۸تعدادی از  پرسنل، مربوط به قبل و بعد سال 

شهریور ماه،    ۱۷روز دوشنبه    در ادامه این حرکت اعتراضی
استانهای    جمعی از کارگزاران و کارمندان شهرها و با دیگر  

مجلس   مقابل  در  روستایی  مخابرات  بخش  در  مختلف 
خواسته   کردند.  تجمع  روز  دومین  برای  اسالمی  شورای 

همسان روستایی،  مخابرات  کارگزاران  این  سازی  اصلی 
مخابرات   رسمی  کارمندان  سایر  با  آنها  رفاهیات  و  حقوق 

کار مخ نیروهای  این  پایان  ابرات می است.  خواستار  گویند: 
با  تبعیض   برخورد حقوقی    خودشانآمیز  رابطه  برقراری  و 

  2۵مبتنی بر قرارداد هستند. اکثر آنها با وجود سابقه باالی  
مخابرات   از  را  کار  قانون  کف  حقوق  هنوز  کاری،  ساله 

 .کننددریافت می 

 

ر  بهداشت و درمان کشو کارتجمع نیروهای  

 بودجهمقابل مجلس و سازمان برنامه و 

یکشنبه   م   ۱۳روز  و  مهر  بهداشت  شرکتی  نیروهای  اه، 
رسیدگی   روند  به طوالنی شدن  اعتراض  در  کشور،  درمان 
شورای   مجلس  مقابل  خود،  استخدامی  وضعیت  تبدیل  به 
پا   بر  اعتراضی  تجمع  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  اسالمی 

شمارند و تی را تبعیض می داشتند. این پرسنل قرارداد شرک
نیرخواهان   با  خود  میان  تبعیض  قراردادی،  رفع  وهای 

وضعیت  شدن  بدتر  به  اشاره  با  آنها  شدند.  پیمانی  رسمی 

و تالش  کشور،  در  کرونا  برای  روزیهای شبانهشیوع  شان 
غربالگری و دیگر امور کلیدی در پیشگیری از شیوع هرچه  

به ش توجه  ویروس، خواهان  این  معیشتی خود  بیشتر  رایط 
 شدند. 

 

 اعتصاب کارگران بخش صنعت 

 یشکر هفت تپه مجتمع ن 

ت  شهریور ماه، کارگران بخش صنع  ۱6صبح روز یکشنبه  
گف تپه  هفت  نیشکر  درحالی  مجتمع  حقوق    2تند:  ماه 

کارفرما   که  داریم  قرار  ماه  سومین  آستانه  در  و  طلبکاریم 
است  گفته  و  نکرده  واریز  کارگران  حساب  به  پولی  هنوز 
  کارگرانی که در روزهای اعتراض در محل کار خود حاضر 

اند، مستحق دریافت حقوق کامل نیستند  نبوده و کار نکرده 
کسر خواهد شد. در مقابل  های آنها  کاری ق و اضافه و حقو

کار   با  و  دادند  نشان  واکنش  موضوع   این  به  کارگران 
اعتراض کردند و   نکردن در بخش صنعت به رای کارفرما 

بوده؛   تپه  در هفت  که  عرفی  باید  گفتند: طبق  در  کارفرما 
انی که کارگران به دلیل مشکالت ایجاد شده به صورت  زم

مطال میبه قانونی  صنفی  حقوگری  کامل کنند،  را   ق    آنها 

 .بپردازد

تپه  هفت  معترض  کارگران  اعتصاب  از  روز  )روز    دردومین 
، گزارش تحقیق و تفحص دیوان  شهریور ماه(    ۱۷دوشنبه  

نیشکر   شرکت  واگذاری  قرارداد  درباره  کشور  محاسبات 
سازمان  هفت   از  تپه  هفت  کارگران  و  شد  صادر  تپه 

د خصوصی انتظار  موسازی  مقررات  استناد  به  و  ارند  ضوعه 
مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد نیشکر هفت تپه 

 و تعیین تکلیف مجدد آن اقدام کند. 
شنبه   سه  حسابرسی    ۱۸روز  و  فنی  معاون  ماه،  شهریور 

حاسبات،  تخلفات مالک  امور اقتصادی و زیربنایی دیوان م
ارزیهفت تعهدات  رفع  عدم  برشمرد:  را  عدم  تپه   ،

مان گسترش و نوسازی، عدم پایبندی  بازپرداخت بدهی ساز 
به قرارداد، پایین آمدن سطح تولید و سوق دادن شرکت به  
وزارت   به  این تخلفات  تعیین شده.  از اهداف  اهداف خارج 

سازی  ن خصوصیامور اقتصاد و دارایی اعالم شده و سازما 
خلع ید    نیز در جریان است، این نهادها باید مراحل قانونی

 .را انجام دهند

شهریور ماه، کارگران نیشکر هفت    ۱۸بح روز سه شنبه  ص
و در   روز گذشته  ادامه تجمعات صنفی دو  در    اعتراض تپه 

توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات مزدی خود  به آنچه بی
فعالیتمی همچنان  متوقف    خوانند،  را  کارخانه  داخل  در 

 .کردند

با با    7۵۹ختن  جان  کار  کارگر در حوادث 

 ماهه سال جاری ۵درصد طی  ۴.1افزایش 

شهریور ماه، سازمان پزشکی قانونی، اعالم     29روز شنبه  
پایان مرداد سال جاری   تا  ابتدای فروردین  از    ۷۵9داشت: 

م در  این رقنفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند،  
آما که  قبل  سال  مشابه  مدت  با  باختگان  مقایسه  جان  ر 

درصد بیشتر شده که   4.۱نفر بود،  ۷29حوادث ناشی از کار 
نفر مرد    ۷4۰های حوادث کار در پنج ماهه امسال  از فوتی 

نفر زن بودند این در حالیست که در مدت مشابه سال   ۱9و 
کار   حوادث  در  شده  فوت  مردان  تعداد  تعد   ۷2۵قبل  اد  و 

بود.  4زنان   استان   نفر  مدت  این  با    هایدر  ،  ۱۷۵تهران 
با   با    ۵۵مازندران  شرقی  آذربایجان  باخته    ۵۳و  جان 

 بیشترین آمار تلفات حوادث کار را داشته اند.
های ناشی از حوادث  درصد مرگ   4۰مدت  این همچنین در 

نفر از کل    ۳۰6کار در پی سقوط از بلندی اتفاق افتاده که  
باختگ اصابت جسم جان  آن  از  گیرد. پس  بر می  در  را    ان 
متوفی بیشترین آمار مرگ در حوادث کار را    ۱۸4سخت با  

که   مربوط    24.2داشته  علت  این  به  تلفات  کل  از  درصد 
با  می گرفتگی  برق  با  ،  ۱۱۱شود.  اکسیژن  و   ۵2کمبود 

با   رتبه   ۳6سوختگی  در  حوادث  متوفی  تلفات  بعدی  های 
نفر نیز    ۷۰س این گزارش همچنین  کار قرار دارند. بر اسا

 .دیگر در حین کار جان خود را از دست داده اند به دالیلی

 

 حین جوشکاری  ، جان باختن یک کارگر

 در اثر انفجار  

ساله حین  4۰مهر ماه، یک کارگر حدود    ۱2صبح روز شنبه  
جوشکاری مخزن روغن صنعتی در یک واحد صنعتی واقع  

صنعتی   شهرک  ا در  رضا  شهر  حادثه  صرازی  دچار  فهان، 
بر اساس   داد.  از دست  را  و در محل جان خود  انفجار شد 
این گزارش، وجود گاز مایع در مخزن در حین جوشکاری  

 باعث انفجار شده است. 

 

درصد تولید کمتر نفت نروژ در پی ادامه   ۸

 اعتصاب کارگران صنعت نفت این کشور

رشی  اپرایس در گز  مهر ماه، اویل  ۱2به گزارش روز شنبه  
از ادامه اعتصاب کارگران صنعت نفت نروژ بر سر دستمزد 

اتحادیه و  نروژ  و گاز  داد. مجمع نفت  بر  خبر  های تجاری 
دارند.  نظر  اختالف  کارگران  این  ساالنه  دستمزد  سر 
اتحادیه اینداستری   انرژی نروژ،  اتحادیه کارگران صنعت و 

کارگرا اتحادیه  و  نما انرژی  که  انرژی  از    درصد  ۸۵ینده  ن 
کارگران در بخش تولید نفت دریایی هستند به یک توافق  

رسیده  مالی  مسائل  لدرن،  در  کوچکتر  اتحادیه  ولی  اند. 
را در سی و  مذاکرات  آن   4۳ام سپتامبر متوقف کرد  عضو 

در میدان نفتی بزرگ ژوهان اسوردراپ اعتصاب کردند. به  
این اعتصاب به نظر م   برخی میادین   رسد تولید دری دنبال 

 هزار بشکه کمتر شود. ۳۳۰متوقف و به میزان  
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 ! به رهبری طبقۀ کارگر خلق وری دمکراتیک همبرقرار باد ج

و تحلیل   ایی با دیدگاه هابرای آشن

ایران از  فدائی خلق چریکهای  ی ها

 کنید: یردیدن ز  ایه سایت
www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

فدائی خلق  های برای تماس با چریک

 اتبه نمائید: نشانی زیر مک با نایرا
BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 
 

 پست الکترونیکی: آدرس 
E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 
 

 

 
 ایران  لقدائی خچریکهای ف

  

 

          

 
مي آورد، رد  اوآسيب جسمي    ر گدی   ه فردیکه فردی ب  زماني"

عمد  ير  ما قتل غبيانجامد، این را  ی  ومرگ    آسيبي که بههم    آن 

ناميم؛ و که آسيب  رب از پيش بداند  امي که شخص ضاهنگ  مي 

مقابل  به مرگ    دهوار ا گاآنمنجر خواهد شد،  طرف  را  ه عمل  و 

  را در چنان امعه صد ها پرولتر  ج امي کهاميم. هنگنمد مي  عقتل  

س   م مرگي زودره داه طور حتم با به نمي دهد که آ  رقراوضعي  

افتند،    يرغ و   به  طبيعي مي  اهمامرگي  ناشي  اندازه  مال  اع  زن 

ير، وقتي  ضرب شمش  بهگلوله و یا  مرگ در اثر شليک  خشونت که  

انس ج از شر ر  ان امعه هزاران  و  وم ساخته  ريات مححایط الزم  ا 

مر  آنها قرار  شرایطي  در  دا  که  دهد  قي  آن  زندگي  ب  ادرر  ه 

مجبور مي سازد   ون ن وب قارا به زور چنها  تند، وقتي آنيس   ن کرد

این    که مر شرادر  تا  بمانند  اجتناب   که  گیط  این    نتيجۀ  ناپذیر 

ي  م  ند و به خوبي هم امعه مي دا؛ وقتي ج سدط است فرا رشرای

شرایط خواهند شد،  ن  اني ایجبارا قربان نفر  ااین هزار  داند که

ا  و وجود  شربا  برم  ایطین،  را  دارار  رقربوطه  مي  انگاه  ین د، 

مد توسط  ل عت مثل قتقتل عمد است، درس  وعنه یک  عمل جامع

پنهاني و خاقتل  یک فرد؛ قتلي که هي  تئفانه،  نمي  ند  وايچ کس 

ست، يهرا قتل ني که ظاتلق  ویشتن دفاع کند.ال آن از خدر قب

قاترزی نا کسي  را  قربان  بيند، زیرا که مرگ  ميل  ن  ي چونااین 

به  گرم طبيعي  مظني  کر  چرا  آید  دري  ب  ه  تعرض  عمل آن،    ه 

در هر    ولي   تا انجام وظيفه.ست  بي عملي  ده بيشتر ناشي از  آم

 " است  رزقتل عمد مح اینجا ارتکاب به حال در

 

 ("لستاندر انگ گراروضع طبقۀ ک"گلس )فردریک ان
 

http://www.siahkal.com/
http://www.ashrafdehghani.com/

