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 سرسخن: 
 شالق ستم بر پشت کارگران! 

تمام،  بیشرمی  با  اسالمی  جمهوری  شکنجۀ  و  دار  رژیم 
بهانه   به  را  رفیعی  داود  نام  به  کارگری  فعالین  از  یکی 

به   کار  وزیر  به  و    ۷۴توهین  کرد  محکوم  شالق  ضربه 
بار زیر شالق    ۷۴( او را  1399مأموران در روز ششم آبان )

گرفتند. در    ستم  اسالمی  جمهوری  ستیز  کارگر  رژیم 
کار این  وی  شرایطی  که  بست  شالق  به  را  معترض  گر 

به   تجدیدنظرش  درخواست  وضعیت  پیگیری  جهت  صرفا 
به   اوین،  دادسرای  ماموران  اما  بود؛  کرده  مراجعه  دادسرا 
این  نتیجه درخواست تجدید نظر وی،  جای روشن نمودن 

حکم   و  بازداشت  را  ستمدیده  که  رض  ۷۴کارگر  شالق  به 
دیده بود را بر وی هنوز قطعی نشده و به وی نیز ابالغ نگر 

یک   حق  در  را  گری  وحشی  و  ظلم  این  آنها  داشتند.  روا 
انجام دادند تا   کارگر معترض به شرایط کار و زندگی خود 

طعم  "خود وی و دیگر کارگران تحت ستم ایران بار دیگر  
عدالت اسال   "شیرین  جمهوری  سرکوبگر  رژیم  را  در  می 

 تجربه کنند.  

دیگر ست و  کارگران  به  زدن  نمودار  شالق  جامعه  مدیدگان 
ایران   بر  حاکم  امپریالیسم  به  وابسته  رژیم  توحش  آشکار 
می باشد. ارتکاب به چنین جنایت و وحشی گری و سپس 
نمایش آن در افکار عمومی به روشنی بیانگر آن است که  

متوسل می    سردمداران دیکتاتوری حاکم به هر وسیله ای
اش  جامعه  در  را  وحشت  و  تا فضای رعب  و  شوند  داده  اعه 

و غیر   با وضع ظالمانه  از مبارزه  را  و ستمدیدگان  کارگران 
قابل تحمل موجود باز دارند. وحشت سردمداران جمهوری  
روز   نفرت  و  خشم  از  آنها  نیست.  دلیل  بی  البته  اسالمی 

اعترا و  مبارزات  در  رنجدیدگان  و  کارگران  ضات  افزون 
و نفرت    روزمره شان مطلع می باشند، آنها فوران این خشم

و  حامی  مثابه  به  اسالمی  جمهوری  و  داران  سرمایه  از 
و    96مدافع منافع سرمایه داران را در جریان قیام های دی  

تجربه کرده اند و به خوبی بر نتایج انفجار انرژی    98آبان  
سرکوب    انقالبی حیرت آور آنها که در پشت سد اختناق و 
به دلیل    جمع شده است، واقف می باشند. بنابراین درست

   2صفحه         هراس و خوف از خیزش دو باره کارگران 

 کارگران هفت تپه  برای پیروزییک 

به    ۲1روز چهارشنبه   از گذشت نزدیک  ماه، پس    ۲۰آبان 
به محل    کارگر نیشکر هفت تپه  1۵روز از ممانعت از ورود  

خود کارگرکار  اخرا،  گشتندان  باز  خود  کار  سر  امری  جی   .
روبرو  تپه  هفت  مبارز  کارگران  دیگر  گرم  استقبال  با  که 

تپه   .شد هفت  نیشکر  کافرمای  دستور  به  پیش  چندی  از 
متوالی    1۵ روزهای  در  اما  بودند.  اخراج شده  کار  از  کارگر 

کارگران شرکت در حمایت از همکاران خود در مقابل گیت  
زده و اعالم اعتصاب نموده بودند.  شرکت دست به تجمع  

مجبور   را  کارفرما  کارگران  همبستگی  و  اتحاد  سرانجام 
 ان اخراجی را به کار بازگرداند.ت کارگرخسا

 

باختن   طی    ۸۱جان  ا  ماه  ۶نفر  ثر  در 

 کار در استان آذربایجان شرقی حوادث 

پنجشنبه   قانونی    6روز  پزشکی  مدیرکل  ماه،  آذر 
گفت:   شرقی  طی    81آذربایجان  اول   6نفر  ماهه 

جاری بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود  سال 
نفر باقی  1۵نفر مرد و  66اند. از این تعداد را از دست داده 
در   بودند.  تعداد    6زن  اول سال،  اثر   81۰ماه  بر  نیز  نفر 

مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی  
شدگان حوادث کاری  کل فوت استان مراجعه کردند. تعداد  

نفر بود که یک نفر از آنان زن    96نیز برابر با   98در سال 
تعداد کل مصدوم بودند؛ همچنین  مرد  بقیه  ان حوادث  و 

نفر بود که از    13۲۵برابر با    98کننده در سال  کار مراجعه 

تعداد   و    3۵این  زن  بودند  1۲9۰نفر  مرد  شرایط    .نفر 
تحت حاکمیت جمهوری    ناامن حاکم بر محیط های کار 

از میان کارگران می   ه تعداد زیادی قربانیاسالمی هر سال
 گیرد.

 ، رفيق شهيد  ندگي ر بارۀ زد

 احمد رضا قنبرپور  

رفیق   خلق،  فدایی  در    چریک  قنبرپور    1۴احمدرضا 
دنیا    13۲8فروردین   به  آبادان  در  کارگری  ای  خانواده  در 

د به  که  بود  نفت  شرکت  کارگر  پدر،  از  آمد.  هواداری  لیل 
  13۴۵تبعید شد. در سال  حزب توده مدتی به جزیره خارک  

جو   به  توجه  با  گرفت.  رازی  دبیرستان  از  را  ریاضی  دیپلم 
ع  مطالعه  به  خانواده  در  و  سیاسی  تمایالت  و  شد  القمند 

دبیرستان  روابط  در  که  گردید  سبب  اش  سیاسی  آگاهی 
و رفیق گردد.  رازی با رفقا بهزاد و بهنام امیری دوان آشنا  

پیوند فکری ــ نظری    بعدها این رفاقت و صمیمیت به یک 
سازمان   به  رفیق  سه  هر  شد  سبب   که  امری  شد.  منجر 

و ه بپیوندند  ایران  ر سه در صفوف  چریکهای فدایی خلق 
این سازمان و در جریان مبارزه با دشمن جانشان را در راه  

رضا عالقه  آرمانهای طبقه کارگر فدا کنند. پدر رفیق احمد  
ادامه تحصی برای  را  بود فرزندش  بفرستد  مند  آمریکا  به  ل 

او میگفت من حاضر نیستم که پدرم   او رضایت نداد.  ولی 
به آمریکا بروم و در  در این مرز و بوم کارگری کند و من  

 آنجا درس بخوانم. 

سالگی، خدمت سربازی را در سپاه دانش شروع کرد    18در  
آم دوره  ماه،  سه  مدت  به  غرب  و  آباد  شاه  در  را  وزشی 

آباد کنونی(   به روستای  )اسالم  آنجا  از  و    "زرکنار"گذراند 
مدت   به  وی  اعزام شد.  بابل  معلم    1۴شهر  به عنوان  ماه 

 دانش آموزان روستا درس داد.   وظیفه در آنجا به
روستای   اعتقادات  "زرکنار"در  خاطر  به  رضا  احمد  رفیق   ،

آنچنا  اش  انقالبی  خصال  و  روستا  کمونیستی  اهالی  با  ن 
خا از  عضوی  گویا  که  شد  با  عجین  باشد.  می  آنان  نواده 

توجه به آرمانهای کارگری و مارکسیستی اش برای اهالی 

   3صفحه                   روستا از جان و دل کار میکرد.
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 ! ی اسالمیمهورسم جسته به امپریالییم وابژگ بر رمر

 ۱صفحه  زا     ...  تم الق سش

و ستمدیدگان خود را مجبور به نمایش چهره جالد خویش  
این از  که   و  نیست  بیهوده  اند.  دیده  نمائی  قدرت  طریق 

ارشناسانشان رژیم مرتب به وقوع دوباره انفجارهای توده  ک
ف  ای به یکدیگر هشدار می دهند. آنها حتی گاه به توصی

هائ ها  واقعیت  توده  زندگی  از  ی 
پرداخته و سعی می کنند خود را  
دهند.  جلوه  ستمدیدگان  دلسوز 

ر مقامات  به  آنها  هشدار  ژیم  اما 
که   ندارد  این  جز  ای  نتیجه 

وحش و  رعب  تا فضای  را  ت 
جایی که می توانند تشدید کرده  
برای   را  خود  سرکوب  دستگاه  و 
آماده   آنان  جنبش  با  مقابله 

 سازند. 
گر شالق خورده  کارداود رفیعی،  

سال   فعالیت   1391در  دلیل  به 
خویش  پیگیری حقوق  و    صنفی 
اخراج   خودرو  ایران  کارخانۀ  از 

بود این  شده  تمامی  در  وی  اما   .
این   علیه  دانست اخراج  سالها  می  قانونی  غیر  را  آن  که 

پالکاردی در دست داشت  مبارزه کرد و بار ها در حالی که  
اد. در پالکارد وی دالئل  ایستمقابل ساختمان وزارت کار  در 

به طوالنی مدت   توجه  با  البته  بود.  نوشته شده  اعتراضش 
دریافت پاسخی از طرف     شدن اعتراض این کارگر و عدم

پالکار "مسئولین" متن  زمان  ،  گذشت  با  نیز  وی  های  د 
تغییر می کرد. برای نمونه در یکی از این پالکاردها نوشته  

بود   پ"شده  مرا  حق  کارفرما،  بدینوزیر  رفیعی  -س  داود 
بود:"18/11/1396 از آنها نوشته شده  و در یکی دیگر   "؛ 

 . "مرگ بر اسرائیلمرگ بر آمریکا، مرگ بر وزیر کار،  
و معترض کارخانۀ ایران خودرو داود رفیعی، کارگر اخراجی   

بقول  یا  کار  وزیر  با  آشکارش  مخالفت  در  خود،  اخراج  به 
از اوباشان رژیم مواجه  ، خود را با یکی  "وزیر کارفرما"وی  

دید. این شخص علی ربیعی بود، اوباشی که در کنار دیگر  
( حمله به  13۵۷ل انقالب )اراذل و اوباش حکومتی در اوای

را در پرونده خود دارد، کسی که در    خانه کارگر در تهران
خونین    صف دهه  در  گران  و    6۰شکنجه  داشت  قرار 

جمهوری   سرکوب  دستگاه  در  سالها  که  کسی  باالخره 
اسالمی و وزارت جهنمی اطالعات رسما فعالیت می کرد.  

او لباس  چنین فرد جنایتکاری که دستگاه روحانی مکار به  
کارگر معترض، داود    وزیر کار پوشانده بود به طور رسمی از

ت زد که در نتیجه آن این کارگر در  رفیعی دست به شکای
دادگاه بدوی به زندان و شالق محکوم گردید. باید دانست 

او در دی ماه   بار   96که  و  بود  بازداشت شده  بار  نیز یک 
کارگر   جهانی  روز  در  هم  د  1398دیگر  از  فعال  یکی  هها 

وی همچنین  شد.  دستگیر  که  بود    ۲3در    کارگری 
پ9۷اردیبهشت   برای  که  هنگامی  به  ،  مطالباتش  یگیری 

پیشنهاد   که  نظر داشت  در  و  بود  کار مراجعه کرده  وزارت 
میلیونی وزیر کار را افشاء کند، توسط نیروهای    ۲۰۰رشوه  

وثیقه   با  سال  همان  ماه  خرداد  و  بازداشت    ۵۰امنیتی 
 زاد شد.تومانی آمیلیون 

صرفا    موضوع  اینجا  در  شک  کارگر  بی  یک  مورد  در 
حال داود رفیعی بیانگر وضعیتی بلکه شرح  مشخص نیست  

رژیم   در  کارگری  فعالین  و  معترض  کارگران  که  است 
در   که  رژیمی  باشند.  می  مواجه  آن  با  اسالمی  جمهوری 
برد   پیش  و  امپریالیستها  منافع  به  گزاری  خدمت  جهت 

آمریکا  سیاست ها امپریالیسم  ارتجاعی  در منطقه، شیره  ی 

را   کارگران  جامعهجان  اکثریت  و  مکد  و   می  فقر  با  را 
برخورد   شیوه  به  نگاهی  تنها  است.  کرده  مواجه  بدبختی 
مقامات امنیتی و وزارت کار با این کارگر معترض به عنوان  

طعم شیرین  "یک نمونه زنده به روشنی نشان می دهد که
م سرکوبگر جمهوری اسالمی تا چه حد تلخ  در رژی  "عدالت
ناشی بو  تواند  نمی  هم  این  جز  البته  است.  در  رین  اشد. 

با   حاکم  دیکتاتوری  که  شرایطی 
و  کارگران  با  زور  زبان  جز  زبانی 
اگر   ستمدیدگان سخن نمی گوید 
مسئول قوه قضائیه روزی صد بار  

از   عدالت"هم  شیرین    "طعم 
فرقی  رنجبران  برای  گوید  سخن 

کند چون آنها طعم تلخ این    نمی
زندان در  را  و    عدالت  شکنجه  و 

 . دار چشیده و تجربه می کنند
مجازات   که  است  این  واقعیت 
وحشیانۀ داود رفیعی، تنها برخورد  
به  نیست.  او  با  کا  وزیر  شخصی 
شالق بستن کارگری که دشمنان  
در   و  شناسد  می  را  خود  طبقاتی 

آ علیه  اختناق  و  وحشیانه  سرکوب  رژیم  شرایط  و  نها 
حاوی کند  می  مبارزه  اسالمی  ضد    جمهوری  پیام  یک 

و   کارگر  طبقه  به  بر  انقالبی  مبنی  است  جامعه  محرومان 
با   حاکم،  دیکتاتوری  برابر  در  مقاومت  گونه  هر  که  این 
آنان   منافع  مدافع  حکومت  و  داران  سرمایه  قاطع  برخورد 
پاسخ خواهد گرفت. اما این جاده یک طرفه نیست. شرایط 

را بیش  المانه حاکم کارگران و دیگر ستمدیدگان جامعه  ظ
این ر با  مبارزه جدی  به  امروز، از پیش  فرا می خواند.  ژیم 

رژیمی که جز   با  ندا می دهد که  کارگران  به  خود زندگی 
زبان زور نمی شناسد جز با زور و قهر انقالبی نباید سخن  
گفت. همین واقعیت هم وظایف روشنفکران انقالبی طبقه  

ی دهد که  کارگر و کارگران آگاه را روشن ساخته و نشان م
ب زنجیرهای  گسستن  خواهان  سرمایه  اگر  یوغ  از  ردگی 

یعنی   خود  حقوق  حداقل  خواهان  اگر  هستند،  حاکم  داران 
آزادی" و  مسکن  کار،  اعمال   "نان،  برای  باید  باشند،  می 

دهند. سازمان  و  ساخته  آماده  را  خود  انقالبی  قهر 

این است که مجازات   او    ر تنها برخورد شخصی وزیر کاۀ داود رفیعی،  وحشیانواقعیت  با 

طبقاتی   دشمنان  که  کارگری  بستن  شالق  به  شرایط  خنیست.  در  و  شناسد  می  را  ود 

سرکوب وحشیانه و اختناق علیه آنها و رژیم جمهوری اسالمی مبارزه می کند حاوی یک  

  هر گونه مقاومتین که  محرومان جامعه است مبنی بر اانقالبی به طبقه کارگر و  پیام ضد  

منافع   مدافع  حکومت  و  داران  سرمایه  قاطع  برخورد  با  حاکم،  دیکتاتوری  برابر  نان  آدر 

پاسخ خواهد گرفت. اما این جاده یک طرفه نیست. شرایط ظالمانه حاکم کارگران و دیگر  

د  ژیم فرا می خواند. امروز، خوش به مبارزه جدی با این رستمدیدگان جامعه را بیش از پی 

دا می دهد که با رژیمی که جز زبان زور نمی شناسد جز با زور و قهر ی به کارگران نزندگ

نبا و  یانقالبی  کارگر  طبقه  انقالبی  روشنفکران  وظایف  هم  واقعیت  همین  گفت.  سخن  د 

ردگی  خواهان گسستن زنجیرهای ب  کارگران آگاه را روشن ساخته و نشان می دهد که اگر 

نان، کار، مسکن  "حداقل حقوق خود یعنی    ند، اگر خواهانکم هستاز یوغ سرمایه داران حا

 انقالبی خود را آماده ساخته و سازمان دهند.    رمی باشند، باید برای اعمال قه  "و آزادی
 

 اخراج شماری از کارگران پارس جنوبی
روز شن گزارش  غ  8به  به  کارگران  از  تعدادی  روزهای گذشته،  در  ماه،   یررسمیآذر 

اند. این کارگران که خارج از شمول قانون محل کار خود اخراج شده   از  پارس جنوبی
مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه "کار و تحت پوشش یک مقررات خاص به نام  

می   "اقتصادی پایین کار  از  برخکنند،  شغلی  حقوق  سطح  کارگران ترین  وردارند. 
د: ظاهراً هیچ نهادی خود زایادامه می افارش در  ناطق آزاد، امنیت شغلی ندارند. گزم

داند. از یک طرف، وزارت نفت و را مسئول بیکاری اخیر کارگران پارس جنوبی نمی
بخش  منط دیگر،  طرف  از  است  انسانی  نیروی  اشتغال  ساماندهی  مسئول  ویژه  قه 

عسلوی در  کارگران  طرفاعظم  و  پیمانکاری  شرکت  ه،  با  خصوصی  قرارداد  های 

چگونگی   دستگذاردن  باز  با  دولت    .هستند در  پیمانکاری  خصوصی  شرکتهای 
عدم امنیت ، یعنی  استخدام و اخراج کارگران، بانی این معضل بزرگ کارگران کشور

   ی باشد.شغلی م

 

 میلیون زن سرپرست خانوار در محدوده سنی  ۴

 سال در کشور ۶۰تا  ۱۸ 
ر  ن سرپرست خانوالیون زمی  ۴آذر ماه، در حال حاضر حدود    ۴گزارش روز سه شنبه    به

دارند که طی    6۰تا    18در محدوده سنی   تعداد    1۰سال در کشور وجود  سال گذشته 
درصد افزایش داشته است.   ۵8های دارای زن سرپرست خانوار نسبت به مردان  خانواده 

باید   افزاید،  می  زنگزارش  که  داشت  بخش توجه  در  اغلب  خانوار  سرپرست  ی هاان 
گذاری  رو در اوج بحران کرونا رعایت فاصله ارند و از این  الیت دفع  غیررسمی اقتصادی

نداشت،   مفهومی  آنها  برای  ماندن  خانه  در  و  برای اجتماعی  جان  پای  تا  باید  که  چرا 

هزینه  میتأمین  کودکانشان  معاش  امرار  س  .ایستادندهای  خانوار  زنان  زمرۀ  رپرست  از 
رایط  در ش  و ای کار هستند  محیط ه طبقۀ کارگر و زحمتکش در    رآسیب پذیرترین اقشا

کارجانفرسای   های  محیط  بر  اسالمی   حاکم  جمهوری  معرض    در  نوع  در  شدیدترین 
  قرار دارند. ابرابریهانو انواع و اقسام اجحافات استثمار و 
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 ! ت استو تشکیال ن وحدتنجبرا ررۀ اچ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1فحه از ص     ...  پورقنبر زندگي رفيق  در باره

صبور   و سنگ  دکتر  و  دامدار  و  کشاورز  بلکه  نبود،  فرزندانشان  معلم  فقط  آنان  برای  او 
روستای   با  "زرکنار"اهالی  که  بود  روستا  همان  در  بود.  شده  کتا  هم  خود،  بهای  هزینۀ 

و  بهرنگی  ها    داستان صمد  بچه  به  درس  در کالس  و  تهیه  را  کودکان  قصه  کتابهای 
بهرنگی به شاگردان خود آموزش می داد که ماهی سیاه  هام از صمد  می داد. با ال  آموزش

کوچولو هم میتواند به اقیانوس بپیوندد. پس از پایان دوران سپاهی دانش رفیق احمد رضا  
از روستاهای    "صبیحه"بتدا در روستای  لمی را انتخاب نمود. در اقه مندی، شغل معبا عال

عنوان معلم مشغول بکار شد و چه    رد اهواز به ب لوله سازی نبتوابع استان خوزستان جن
فقر  که عمق  بود  مدرسه  همان  در  هستند.  رفیق  هم  با  کار  و  علم  که  میدانست  خوب 

را   کارخانه  کارگران  زحمت  و  بوداهالی  شاهد  روز  کارهر  و  کشاورز  روستاییان  گران  . 
ی فرستادند  ی بنام مدرسه مزحمتکش فرزندان خود را برای فراگیری علم به مخروبه های

و شاید احمدرضا از نادر معلمانی بود که هیچگاه نپرسید علم بهتر است یا ثروت. احتماال  
دزفول شد به  احمدرضا  انتقال  باعث  اهالی  زهیر  . مدتی در دبستا همین عالقه عمیق  ن 

مدیر که  دزفول  تدریس  شهر  به  میکرد  کنترل  را  معلمین  که  داشت  دولت  مطیع  ی 
همی پرداخت جریان  در  ز.  از  دوره  و  ن  کارگران  استثمار  و  فقر  وی  خودش،  کار  و  ندگی 

 کنترل پلیسی و سرکوب هر صدای آزادیخواهی را هر چه بیشترتجربه نمود. 
ی بزرگ شد.  ای سیاسی جامعه دچار تحولتاخیز سیاهکل فض در این سالها و به دنبال رس

فدا چریکهای  تبلیغات  و  مبارزات  پی  در  و  تدریج  گرایش  به  خلق،  های یی  نیرو 
وشنفکری چپ بسوی این جریان کانالیزه گشت. در چنین فضایی رفیق احمد رضا که با  ر

خود را  قرار کرده بود،  رفقا بهنام و بهزاد امیری دوان و یاران دیگری پیوند های فکری بر  
ر ایران زمانی که آرمانهای طبقه کارگر را در شرایط دیکتاتوری حاکم ب برای پیوستن به سا

 ه نمود. بُرد آماد پیش می
عید   در  رضا  احمد  روز    13۵۵رفیق  و  رفت  آبادان  به  خانواده  با  دیدار  آخرین    1۲برای 

خد  ضمن  قنبرپور  محمدرضا  کوچکش  برادر  با  همراه  خانوا فروردین  با  عازم  احافظی  ده 
رفت و   رین دیدار وی با خانواده بود. سپس همراه با برادرش به تهران دزفول شد. این آخ

صفوف چر  در  دوره،  سازمان  این  متاسفانه،  شد.  سازماندهی  ایران،  خلق  فدایی  یکهای 
 مقطع زمانی ای بود که ساواک جنایتکار رژیم شاه حمله بزرگی را به سازمان تدارک دیده

پایگاه رفقا در تهران نو ــ خیابان خیام    13۵۵اردیبهشت    ۲6دلیل هم در  بود و به همین  
در این حملۀ نابرابر، بیشتر  اک قرار گرفت.رو های ساو اجم وحشیانه نیمورد ته  8پالک  

نبردی  از  احمد رضا قنبرپور پس  از جمله چریک فدایی خلق رفیق  تیمی،  اعضای خانۀ 
یب طبقه کارگر ما یکی  شهادت رسیدند. به این ترتدوران ساواک به  خونین و دلیرانه با مز

خ فدایی  چریکهای  و  خود  رهروان صدیق  یارااز  از  یکی  نلق  فراموش  را  ن  شدنی شان 
راه   و  کرده  آبیاری  را  انقالب  درخت  با خونشان  یارانی که  دادند.  از دست  برای همیشه 

 رسیدن به پیروزی را هموار نمودند.

 ! گرامی و راهش پر رهرو بادرضا قنبر پور،  یاد رفیق احمد 
 

 ویهکارگران پیمانکاری بدون قرارداد در عسل
 

آبان ماه، کارگران پیمانکاری یکی از فازهای عسلویه   18ش روز یکشنبه  بر اساس گزار
می   8گویند:  می کار  قرارداد  بدون  که  است  به  ماه  بارها  سال،  اول  ماههای  در  کنیم. 

و خواستار قر قرارداکارفرما مراجعه کردیم  د هنوز حاضر نشده! حاال  ارداد شدیم، گفتند 
یع دیگر  ماه  یک  پروژهکه  آذر،  آخر  تمام  نی  آوردهمی   پیمانکار  را  قرارداد  و شود،  اند 

می  "باید"گویند  می کارگران  کنید!  اگر  گویند:  امضا  گفته  ما  به  کارفرما  نماینده 

قرارداد  می  حتماً  باید  بگیرید،  را  آخر  ماه  حقوق  کنید  خواهید  امضا  را 

حق از  م وگرنه  عسلویه  پیمانکاری  کارگران  نیست!  خبری  گویند: ی وق 

وانیم از حقوق خود دفاع کنیم. فقط رای و نظر  ی نداریم تا بتتشکل صنف 

 کارفرما حاکم مطلق است. آیا این رویه، درست و عادالنه است؟ 
 
 
 
 

 رژیم کولبر با تیراندازی نیروهای مرزبانی   ۲جان باختن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چهارشنبه   حقوق   ۲8روز  شبکه  گزارش  به  ماه،  ک  آبان  نتیبشر  در  جه  ردستان، 
تیراندازی نیروهای مرزبانی به سوی گروهی از کولبران در مناطق مرزی شهرستان 

آ  استان  غربی  اشنویه  نام   ۲ذربایجان  به  مکولبر  هاکان  وسیم  های  و  حمدزاده 
وسیم  زاده فردین دادند.  دست  از  را  روستایفردین   جان خود  اهل  آباد    زاده  پیروت 

مح هاکان  و  فرزندمدزادهاشنویه  دو  پدر  بوده   ،  سلماس  کریکان  روستای  اهل   و 
 .است

 

 ن باختن یک کارگر کفاش در اثر خود سوزی در کرمانشاهجا
در تامین    چه که ناتوانیش به علت آن آبان ماه، یک کارگرِ  کفا  ۲9روز پنجشنبه  

 مقابل ساختمان تامین اجتماعی  ر خود گزارش شده است، درهای درمان مادهزینه
ودسوزی اعتراضی کرد. بر اساس این گزارش، وی در پی این  شاه اقدام به خکرمان

 .خودسوزی جان خود را از دست داد
 

 جان باختن یک کارگر در اثر انفجار در 

 پتروشیمی جزیره خارک  

پنجشنبه    روز  تانک  ۲9عصر  ماه، مخزن  پتروشیمی   رآبان  در  لیونل  ماده شستشوی 
موجب از دست دادن جان یک کارگر که این حادثه    دخارک استان بوشهر منفجر ش

کارگر دیگر شد. بخشدار ویژه خارک گفت:   ۴جوشکار و  مصدومیت و مجروح شدن  
و  کارگر مصدوم این حادثه    ۴ باخته  کارگر جان  این حادثه چهار  نفر مصدوم   1۷در 

بیمارست از جمله  درمانی  به مراکز  درمانی  انجام مراحل  برای    9ان  شدند. مصدومین 
 .دی خمینی شهر و گلدیس شاهین شهر منتقل شدند

 

 پاالیشگاه اصفهان کارگر  ۴جان باختن 
  6ر ماه، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ساعت آذ  ۲وز یکشنبه  ر 

دقیقه بامداد امروز یکشنبه سرویس کارگران پاالیشگاه اصفهان در کمربندی   3۰و  
خ و   -مینی شهر  جدید  آباد  حادثه  نجف  این  در  است.  نفر مصدوم   1۷اژگون شده 

خمینی شهر و   دی  9ی از جمله  شدند که برای انجام مراحل درمان به مراکز درمان

 .کارگر جان خود را از دست دادند  ۴گلدیس شاهین شهر منتقل شدند و 
 

 جان باختن یک کارگر در  

 تون گلچین منجیل کارخانه تولید روغن زی
دوشنبه   روز  جوان    3شامگاه  کارگر  یک  ماه،  کارخانه سال   ۲۲آذر  در  شاغل  هِ 

منجیل روغن  شهر  در  گلچین  زیتون  گیالشهرس  کشی  رودبار  حالیکه  تان  در  ن، 
مشغول نظافت دستگاه پرس زیتون بود ناگهان آستین لباسش به پره دستگاه گیر 

ستگاه پرس بر اثر شکستگی جمجمه و سر و  پس از کشیده شدن به داخل د   کرده

 .داددن در دم جان خود را از دست و گر
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 !است رگری، حق کارگران  کا ستقل مای  هکلتش

تجمع کارگران فصلی اخراجی مقابل 

 دفتر مدیریت مجتمع نیشکر هفت تپه

آذر ماه، گروهی از کارگران فصلی مجتمع    3روز دوشنبه  
در   اند،  اخراج شده  کار  از  تازگی  به  تپه که  نیشکر هفت 

در   مجتمع  این  مدیریت  دفتر  شهر    1۵مقابل  کیلومتری 
هان  ست به تجمع زده و خوا ن، دزستاشوش در شمال خو

بازگشت به کار شدند. کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی  
ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم  

می  آن  تاسیس  از  اصل  قرن  طبق  و  قانون   ۴۴گذرد 
سال   اواخر  خصوصی    139۴اساسی  سازمان  سوی  از 

ار  لتی خارج و به بخش خصوصی واگذسازی از چرخه دو 
بش گزارش، حدد.  این  اساس  به صورت    ۴ود  ر  نفر  هزار 

رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این  

 .شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند
 

جان باختن یک کارگر زن حین کار در  

 د شاهرودر کارتن یک واحد تولیدکننده 
ساله، کارگر یک  39آذر ماه، مریم نصرتی    ۴روز سه شنبه 

اواحد   آباد  تولیدکننده  علی  روستای  در  کارتن  نواع 
و )ب تعمیر  حین  شاهرود،  ده  کیلومتر  در  واقع  سطام( 

و  راه  شد  کار  حادثه  دچار  )پرس(  داکات  دستگاه  اندازی 
بود   و دارای فرزند  از دست داد. وی متاهل  جان خود را 

با  مدیر   وکارگر  عنوان  به  سالها  که  تولید  بخش  تجربه 

 .ده بود گاه انتخاب شتولید و سرپرست کار
 

ورزان شرق اصفهان  تجمع اعتراضی کشا

 اسگاندر میدان پُزوه خور
دوشنبه   روز  گزارش  حدود    3به  ماه،  از    6۰۰آذر  نفر 

کشاورزان و باغداران مناطق شرق اصفهان از جمله زیار،  
و   جنوبی  براآن  و  شمالی  براآن  کرارج،  اژیه،  ورزنه، 

خوا  تجمعی  در  بن  و  جلگه  به  خوراسگان،  رسیدگی  ستار 
نده رود، حل مشکالت معیشتی وضعیت حقابه خود از زای

سا جاری  نظو  اجرایی  دبیر  شدند.  رودخانه  این  ام  زی 
کشاورزان   گفت:  اصفهان  استان  کشاورزی  صنفی 
سازمان  با  که  نشده  حل  موضوعات  دلیل  به  اصفهان 

در   کردند.   3۵بازرسی  تجمع  اند،  داشته  گذشته  ساله 
ظیفه نظارتی خود را در عملکرد شرکت  سازمان بازرسی و 

همنطقه آب   این  اگر  است.  نداده  انجام  قرارداد  ای  مه 
رودخ از  قانونی  غیر  کشاورزان  تخصیص  نمیشد،  داده  انه 

 .رسیدندبه حقابه خود می

اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی کارگران  

 شرکت اکسیر صنعت 
گران  اه، کارآذر م  ۵نیوز روز چهارشنبه  _به گزارش کولبر  

پارس جنوبی در اعتراض    13در فاز  کت اکسیر صنعت  شر
به عدم پرداخت چند ماه حقوق معوقه دست به اعتصاب  

:  گفتیکی از کارگران معترض در حین راهپیمایی    .زدند
با   صنعت  اکسیر  شرکت  سراسری  اسکله    13اعتصاب 

از   بیش  و  فنی،    ۵۰۰تنبک  عقب    3نیروی  حقوق  ماه 

 .ا میکنندها امروز و فرد تن ولیند و مسئافتاده دارن
 

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز  

 خرم آباد ۲شهرداری منطقه 
شنبه   سه  حدود    ۴روز  ماه،  سبز   1۰۰آذر  فضای  کارگر 

خرم آباد، در اعتراض به عدم پرداخت   ۲شهرداری منطقه  
گذشته    ۴کم  دست روزهای  در  خود  مزدی  معوقات  ماه 

اعتراضی زدند.   معه تجمقابل ساختمان شهرداری دست ب
مطالبات   پرداخت  عدم  گفت:  معترض  کارگران  از  یکی 

های ما  ای، مشکالت بسیاری برای خانواده همزدی و بیم
پیمانکاری   کارگران  آنچه  است.  آورده  وجود  به  کارگران 

ر ماه به عنوان دستمزد  شهرداری ه  ۲فضای سبز منطقه  
ها  ل حداقهای مزدی قانون است اما این  گیرند حداقل می

دهد. از طرفی حقوق کارگران  ها را نمی کفاف معیشت آن 
کند و آن یکبار هم به  افزایش پیدا می   تنها یکبار در سال

می گونه تعیین  هزینه ای  با  که  نرخ  شود  و  زندگی  های 
تن احساس مسئولیت و تورم واقعی همخوانی ندارد. نداش

کارگران بی حقوق  استیفای  به  نسبت  مسئوالن    توجهی 
کارگران  خدمت ه  حوز این  مشکالت  شده  باعث  شان 

نتو کارگران  و  بماند  پابرجا  اولیه همچنان  حقوق  به  انند 

 .صنفی خود دست یابند
 

و تجمع به   کارگران مجتمع تجاری اروند 

 ه عدم دریافت حقوق سه ما خاطر

آذر ماه، جمعی از کارگران مجتمع تجاری    6روز پنجشنبه 
اعتر در  )کنزالمال(  باروند  عداض  مطالبات  ه  پرداخت  م 

شان، در محوطه این مجتمع دست به تجمع زدند.  مزدی 
حدود   گفت:  کارگران  از  در    ۴۰یکی  که  هستیم  کارگر 

تمع  بخش نگهبانی، تاسیسات، خدمات و فضای سبز مج
با   خرمشهر  مال  اروند  عبارتی  به  یا  کنزالمال  تجاری 

  اه م  3سال مشغول کاریم. در حال حاضر    8تا    6سوابق  

نشده  ق  قوح پرداخت  کارگران  ماهِ  آبان  و  مهر  شهریور، 
است. ما بارها به عدم پرداخت مطالباتمان به این شرکت  

گویند شما نیروی ایم اما در پاسخ به ما می اعتراض کرده 
نداریم.  پیم حقوق  پرداخت  برای  مالی  منابع  ما  و  انکارید 

می  قطعه  مگر  یک  در  که  کنزالمال  بزرگ  مجتمع  شود 
حدود    1۷تا    16ن  زمی با  واحد    ۴۰۰تا    3۰۰هکتاری 

مالی  توانایی  گرفته،  شکل  کوچک  و  بزرگ  تجاری 
حقوق   ادامه    ۴۰پرداخت  در  وی  باشد.  نداشته  را  کارگر 

همزمان   پنجشنبه  روز  برخی  افزود:  کارگران  اعتراض  با 
کنزاغرفه  تجاری  واحدهای  مالکان  و  مدعی  داران  لمال 

وط به واحد خود  مرب   لباتشدند که شهریور ماه همه مطا
پرداخت   اروند  آزاد  منطقه  تعاون  توسعه  شرکت  به  را 

آن کرده  چرا  حاال  را  اند  کارگران  شما  مطالبات  ها 

ت این  اعتراضا در ادامه .اطالعیمخبر و بیپردازند، بینمی
آذر ماه، آنهاگفتند: بیش از یک    11روز سه شنبه  کارگران

جاری اروند  مع تمجت   هفته از اعتراض کارگران شاغل در
اعتراضات   علیرغم  اما  گذرد  می  خرمشهر  )کنزالمال( 
در   مسئول  مقامات  همه  به  مکرر  مراجعات  و  طوالنی 
سطح شهرستان و منطقه آزاد اروند، هیچکس پاسخگوی  

می ما   وعده  فقط  و  روز    .دهندنیست  معترض  کارگران 
تجمع    1۴جمعه   دنبال  به  که  کردند  اعالم  ماه،  آذر 

هاعتراضی   مجتمع    ۴۰گذشته  فته  یک  در  کارگر شاغل 
پنجشنبه   روز  خرمشهر  )کنزالمال(  اروند  آذر    13تجاری 

ماهه آنان را پرداخت    3ماه، کارفرما یک ماه از مطالبات  
 . به اعتراض صنفی خود خاتمه دادندکرد و کارگران موقتا 

 

تجمع کارگران فضای سبز شهرداری بندر  

 خود لنگه در اعتراض به معوقات مزدی
جمعه   سبز    1۴روز  فضای  کارگران  از  جمعی  ماه،  آذر 

شهرداری بندر لنگه با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل  
به   رسیدگی  خواستار  شهرستان  این  جمعه  امام  دفتر 

ای شدند.  خود  طریق  مطالبات  از  که  کارگران  ن 
مشغول  شرکت لنگه  بندر  شهرداری  در  پیمانکاری  های 

ماه    ۴کم  نشدن دستاخت  پرد  کارند دلیل تجمع خود را
چندین   حال  عین  در  اند.  کرده  عنوان  مزدی  معوقات  از 
نشده   پرداخت  اجتماعی  تامین  به  کارگران  بیمه  ماه حق 

 .است
 

کشاورزان و مال باختگان منطقه  اعتراض 

 چغامیش دزفول مقابل فرمانداری 
شنبه   روز  شده،  منتشر  گزارشات  اساس  ماه،    1۵بر  آذر 

کشاور از  مازان  شماری  در  لبا و  چغامیش  منطقه  ختگان 
دزفول مقابل    شهرستان  در  اعتراضی  تجمع  برگزاری  با 

مطالبات   به  رسیدگی  خواستار  شهرستان،  این  فرمانداری 
به   اعتراض  را  خود  تجمع  دلیل  معترضین  شدند.  خود 
آنها توسط یک شرکت در   از  کالهبرداری صورت گرفته 

این   به یدگیر رسسر، عنوان کردند و خواستاشهرستان بابل

شدند                                                      .پرونده 
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 ! مه باد کمونیسپیروز باد انقالب!   زند 

رگران روزمزد در مشهد در اعتراض به  کا

 دست به اعتراض زدند وضعیت معیشتی 

چهارشنبه   روزمزددر  آذ   1۲روز  کارگران  از  جمعی  ماه،  ر 
خود معیشتی  وضعیت  به  اعتراض  در  مشهد  در   شهر  با 

رابر ساختمان تامین  هایی در ب  وشتهست ندست داشتن د
تج مشهد  به  اجتماعی  رسیدگی  خواهان  و  کردند  مع 

 .وضعیت خود شدند 
 

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین 

 مجلس  اجتماعی مقابل

تامین اجتماعی    ۲8روز چهارشنبه   بازنشستگان  ماه،  آبان 
مقابل   در  مطالباتشان  به  رسیدگی  عدم  به  اعتراض  در 

داشتند. معترضان خواهان اجرای  پا    ا بر مجلس تجمعی ر 
ت  96ماده   اجتقانون  یکسانامین  حداقل  ماعی،  سازی 

صندوق  بازنشستگان  حقوق  حداقل  با  مستمری 
ت  کشوری،  اجربازنشستگی  از  ناشی  مبالغ  ای  جمیع 

های حقوقی در  سازی، ضریب ترغیب و دیگر آیتمهمسان
همسان مبالغ  شدن  یکسان  و  مستمری  سازی  حداقل 

بمی همکار  ازنشان  بازنشستگان  با  غیرهمکار  سشتگان 

 .امین اجتماعی بودندسازمان ت
 

 و یک سال بيمه  ماه حقوق  8عدم پرداخت  

 کارکنان شهرداری صیدون باغملک
شنبه   م  1۵روز  شهرداری  آذر  کارکنان  از  جمعی  اه، 

معوقات   پرداخت  عدم  به  اعتراض  در  باغملک،  صیدون 
ین شهرستان  ری اهردامزدی خود، در مقابل ساختمان ش

ا گفت:  معترضین  از  یکی  کردند.  سال  تجمع  ابتدای  ز 
پرداخت    8جاری   کارکنان  بیمه  سال  یک  و  حقوق  ماه 

رداخت  صورت آزاد پمان را به  های درنشده است و هزینه 
شهردار  می داشتیم،  گذشته  هفته  که  اعتصابی  در  کنیم. 

سریع  در  را  مشکالت  شدن  برطرف  قول  ترین صیدون 
اد اما تا امروز هیچ اتفاقی صورت نگرفته و  کن د ن ممزما
دومین تجمع کارکنان است. اعضای شورای شهر به    این

. در سفر دو  فکر منافع شهر و مشکالت کارگران نیستند
تاندار خوزستان و نماینده ایذه و باغملک، به  ماه پیش اس

مصوبه صیدون،  کارکنان  شهر  حقوق  پرداخت  جهت  ای 
د اما متأسفانه این مصوبه تنها  یم شتنظ  شهرداری تهیه و 

نوشته کاغذ  دنبال    روی  به  مطلوبی  خروجی  و  شد 

 .نداشت

تجمع کادر درمانی بیمارستان سپیرِ تهران  

 معوقات مزدی خوداض به ماه ها در اعتر
چهارشنبه   درمانی    1۲روز  کادر  از  جمعی  ماه،  آذر 

ها  بیمارستان سپیرِ تهران در اعتراض به عدم پرداخت ماه

از معترضان در    .ات معوقه خود، تجمع کردندطالبم یکی 
اعترا حرکت  این  پرداخت  خصوص  عدم  گوید:  می  ضی 

پ و  درمانی  کادر  که  است  حالی  در  و دستمزدها  زشکان 
ران در صف مقدم نبرد با ویروس کرونا قرار دارند و  پرستا

اما   هستند  فرسایش  و  خستگی  دچار  مستمر  کار  بدلیل 
ف به  و نظام  تسهیالت وضعیت معیشتی    داقلکر حدولت 

 .آنان نیستند
 

به   ندرسربسیل در  محروم قربانیان

 دست زدندراض علیه مسئولین تاع

شب   جنوب،    13پنجشنبه  عصر  گزارش  به  ماه،  آذر 
استان   در  واقع  سربندر  ساکن  شهروندان  از  گروهی 
خوزستان، در اعتراض به سو مدیریت و عدم رسیدگی به  

پس   های  بآبگرفتگی  خیابان  گی ارنداز  در  اخیر،  های 
سربندر   کردمرکزی  گنتجمع  آنها  روزهای  د.  طی  فتند: 

مدیریت  فقدان  و  مسئوالن  توجهی  بی  سایه  در  اخیر 
منازل   ها،  خیابان  بارندگی،  دنبال  به  شهری،  کارامد 
ساکنین   برای  را  زندگی  و  شده  آبگرفتگی  دچار  سربندر 

خشمگ مردم  است.  کرده  دشوارتر  مناطق  باین  ا  ین 
ار  د کن، شهر  سربندر را رها ارهای شورای شهر حیاکن، شع

در   .م بشه، به استقبال از شهردار این شهر پرداختندباید گ
آذر ماه، مردم سربندربار   1۵ادامه این اعتراضات روز شنبه 

دیگر دست به تجمع زدند. مردم معترض می گویند: یک  
  ون کنتا   گذشته   مناطق  این  در  سیل   شدن   جاری   از   هفته
. را ندیده اند  مناطق  این  یحت  استانی  مقامات  از  یک  هیچ

  مسکونی   مناطق  سیل که    دانند  نمی  حتیاز آنها    تعدادی
 ا به زیر آب برده است. ر  مردم  کار  محل و 

. 

تجمع جوانان جویای کار روستای 

 شهرویی واقع در شهرستان بهبهان 
شنبه   آستانه   8روز  در  ماه،  جان  آذر  سالگرد  پنجمین  ی 

فرج   نتباخ مرتضی  کار  جویای  شلیک کارگر  با  که    نیا 
م متقاضی ا مستقیم  جوانان  باخت؛  انتظامی،جان    موران 

بیدبلند   گاز  پاالیشگاه  مقابل  به    ۲کار،  دست  بهبهان، 
اینکه   وعده  با  گویند  می  آنها  زدند.  اعتراضی  تجمع 

خواهند   در  پاالیشگاه  استخدام  به  روستا  جوانان  اکثریت 
خود   های  زمین  این    ار آمد  تا  اند  فروخته  دولت  به 

اما شود.  درست  بکار    پاالیشگاه  شروع  اول  مراحل  در 
مسئ درصد  پاالیشگاه،  تعیین  بدون  شرکت  این  والن 

د  مشخصی بومی  غیر  و  بومی  نیروی  استخدام  ر  در 
کردند.  شکنی  عهد  گویند: پاالیشگاه  می   معترضین 

  ۲۴شنبه  ساله در تاریخ روز سه   ۴۰نیا، کارگر  مرتضی فرج 
ماه   کار    9۴آذر  کارگران جویای  و در سومین روز تجمع 

نتیجه نطقهم در  بهبهان،  شهررویی  تیری  و  ی  اندازی 

قبل از     .انتظامی، کُشته شدآور نیروهای  پرتاب گاز اشک 
دوشنبه   روز  هم  حرکت  بومی    3این  ماه،جوانان  آذر 

  ۲روستای شهرویی مقابل درب ورودی پاالیشگاه بیدبلند  
به تج و گف  عم دست  بودند  زده  بومیته  بیکارند،  وقتی  ها 

 شوند؟!ها جذب می ومی بچرا از غیر
 

قتل یک کاسبکار کُرد توسط سپاه 

 بلوچستانپاسداران در سیستان و 

از کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه   آذر ماه،    13به نقل 
تیرا پی  آشار  در  بخش  در  نظامی  نیروهای  ندازی 

ان سیستان و بلوچستان،  تسشهرستان مهرستان واقع در ا
استان کردستان، که در  یک شهروند، اهل شهرستان بانه  

این منطقه زندگی میکرد و جهت تامین معیشت خانواده  
به مستقیم    اش  تیراندازی  با  بود  مشغول  بری  سوخت 

و پا و سر مورد اصابت  از ناحیه دپاسداران،  ماموران سپاه  

 .داده است گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست
 

 تجمع اعتراضی پرستاران در سنندج
شنبه   بیمارستانهای    8روز  پرستاران  از  شماری  ماه،  آذر 

دس  پرداخت  عدم  به  اعتراض  در  معوقه  سنندج  تمزدهای 

  .مع کردند خود مقابل وزارت بهداشت استان کردستان تج
کار   علیرغم  سنندجی  پرستاران  گزارش،  این  اساس  بر 

رند، مدت یک سال است که  ا دفرسایی که  سخت و طاقت 
از ااز گرفتن حقوق محروم مانده  ند. آنها می گویند بیش 

یلیون ماه است که از اعالم اعتبار یازده هزار و پانصد م  ۲
پرس معوقات  و  کارانه  حساب  تسویه  برای    تاران تومانی 

مچنان در انتظار پرداخت معوقات سال  اما آنها هگذرد.  می

ب  98 وزارت  جانب  از  این    .اشت هستنددهخود،  ادامه  در 
پرستاران اعالم کردند  ماه،  آذر    11اعتراض روز سه شنبه  

تا  که مراجعات به اداره بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی  
پاسخگو   ما  به  نهادی  هیچ  و  مانده  نتیجه  بدون  امروز 

   .نبوده است
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 ! ه آزادی ست نها راه رسیدن ب ه تمبارزه مسلحانه ک  نده باد ز

      مع اعضای تعاونی کارگران جت

 امیرالمومنین در شهرستان پاکدشت

آذر ماه، جمعی از اعضای تعاونی کارگران   9به  یکشنروز  
از  پاکد  ومنینامیرالم نیابت  به  عضو    ۴شت  خانواده  هزار 

ف مقابل  در  امیرالمومنین  شهرک  این  تعاونی  رمانداری 
ضم  زدند.آنها  اعتراضی  تجمع  به  دست  ن  شهرستان 

هایرونمایی   بنر  در    از  را  خود  اعتراض  شده،  چاپ 
و   18خصوص   بالتکلیفی  اخت  سال  برای  صاص  انتظار 

این   سوی  از  شده  داده  وعده  های  بیاتعاونزمین  ن  ی 
این   اختصاص  در  تعویق  کردند:  اظهار  معترضین  کردند. 

تعاونی توسط  ها  با    زمین  پاکدشت،  شهرستان  کارگران 

 .رفته استحمایت و پشتیبانی اداره تعاون صورت گ

 

تجمع فارغ التحصیالن رشته مهندسی     

 فتی دشت آزادگاننفت در میدان ن
روز هرانا،  خبرگزاری  گزارش  م  6پنجشنبه    به  اه،  آذر 

در  گر نفت،  مهندسی  رشته  التحصیالن  فارغ  از  وهی 
آزادگان   دشت  نفتی  عدم  میدان  به  اعتراض  در  جنوبی 

زادگان جنوبی بکارگیری آنها در پروژه های میادین نفتی آ
 جمع کردند. به گفته معترضان، پیشتر مسئوالن مربوطهت

دا را  پروژه های مذکور  آنها در  بکارگیری  بودند  وعده  ده 

 .ون عملی نشده استکه تاکن

 

 های اکسپرس  اعتصاب پیک

 اسنپ فود های منطقه پونک
شنبه   سه  پیک   11روز  ماه،  های آذر  فود  اسنپ  های 

پون این شرکت  منطقه  به تصمیم مدیران  اعتراض  ک در 
باک اسنپ  مجموعه  زیر  به  آنها  انتقال  دبرای  از  س  ست 

پیک  کشیدند.  به  کار  انتقال  با  گویند،  می  معترض  های 
از  مجمو  زیر این پس مبلغ دریافتی آنها  عه اسنپ باکس 

می کمیسیون  شامل  غذا،  ارسال  ازای  در  به  این  شود. 
ات دیگر برخوردار نیستند، حالی است که، از بیمه و خدم

شان در ازای حمل و نقل غذا حداقلی است و به  دریافتی
دلیل نسبت به این تصمیم مدیران شرکت اعتراض   مینه

آذر ماه،    9یکشنبه  ری است که روز  یادآو الزم به    .دارند
کار در اسنپ    های موتوری مشغول بههم بسیاری از پیک 

سیاست علیه  تهران،  استثمافود  اسنپ، های  جدید  ری 

  .دست به اعتصاب زده بودند 

اعتصاب کارگرانِ یونان در اعتراض به  

 ت اخیر دولت علیه شرایط  حمال

 گران کار و حقوق کار
پایگاه گزارش  رو   خیری  به  تایمز،  سیتی  ز  گریک 

نوامبر، کارگران در یونان   ۲۵آذر ماه برابر با    ۵چهارشنبه  
حزب  و  یونان  جدید  دولت  اخیر  حمالت  به  اعتراض  در 
و   کار  محافظه  که یک حزب  حاکم »دموکراسی جدید« 

و حقوق کارگران، دست به   کار  راستگراست، علیه شرایط
میت کایراکاس  زدند.  اعتراض  و  یس،  سوتاکاعتصاب 

است،   جدید  دموکراسی  حزب  از  که  یونان  وزیر  نخست 
خواهد قوانین جدیدی را در حوزه کار وضع کند که به  می

دهد که به کارگران  مدیران و کارفرمایان این اجازه را می 
افزای بدون  کاری  ساعات  افزایش  جهت  حقدر  وق،  ش 

  ۵۰فشار وارد کند. در الیحه جدید میتسوتاکیس، آستانه  
بدرص مشارکت ردی  نظر ای  در  اعتصاب  در  کنندگان 

م و  است  شده  در  حدودیتگرفته  اعتصاب  حق  بر  هایی 
یونان،   در  گزارش،  این  اساس  بر  است.  شده  گرفته  نظر 

کرونا  اعتصاب  پاندمی  دوره  سرتاسر  در  کارگری  های 
است داشته  کاتداوم  و .  پرستاران  یعنی  سالمت  رگران 

نوامبر دست    1۲روز  ز در ها نینیروهای خدماتی بیمارستان 
تال کارگران،  همچنین  زدند.  اعتصاب  دولت شبه  های 

فعلی را برای جلوگیری از تظاهرات مردم در هفته گذشته  
در سالگرد خیزش مردم علیه دیکتارتوری نظامی پیشین  

 .یونان را محکوم کردند 

 

بازنشستگان اهواز نسبت به خلف   راضاعت

 های دولت وعده

آذر ماه، بازنشستگان تامین اجتماعی استان    1۴روز جمعه  
های دولت اعتراض کردند  خوزستان نسبت به خلف وعده 

ند  ازی که وعده داده بودساسب و گفتند: چرا اصالحات متن
می  اجرایی  آذر  است.  در  نشده  اجرا  هنوز  شود، 

های خود،  آور در فیش و زیانسخت    های کار  بازنشستگانِ
ا هنوز این اصالحات را  اضافات را ندیدند و گویا هیات امن

تصویب نکرده است آیا مهمتر از معیشت بازنشستگان هم  
ین امر  به ا  ای وجود دارد؟ چرا هیات امنای سازمانمساله 

ندار  توجه  برگزاری  مهم  خواستار  چیز  هر  از  قبل  ما  د؟ 
ترمیم   برای  مسجلسه  و  از  مزد  هستیم،  تمری 

ایرادهمسان پر  و  ناقص  با این وضعیت  آنهم  ، کار  سازی 

  .آیدچندانی برنمی

 

جاریِ کارگران  زدی سال معوقات م

 شهرداری سی سخت 

چهارشنبه   م   1۲روز  یآذر  کارگراه،  از  مجموعه  کی  ان 
کهکیلوی استان  در  سخت  سی  بویراحمد  شهرداری  و  ه 

سال ماه  مهر  ابتدای  از  ش  98  گفت:  سی  هردارکه  ی 
شود، هر ماه در  سخت با یک شهردار جدید مدیریت می

حقو آخرین  ایم.  داشته  مشکل  حقوق  که  پرداخت  قی 
کرده  سال  دریافت  ماه  اسفند  به  مربوط  که    98ایم  بود 

اغلب    ۵۰د  حدو  شد.  واریز  کارگران  به حساب  پیش  روز 
علت  به  رو    کارگران  روبه  مشکل  با  معوقات  افزایش 

و روزهااین    در  هستند. خدماتی  کارگران  ما  کرونایی  ی 
کارمان حاضر هستیم.   روز سر  فضای سبز شهرداری هر 

این گ اساس  با  بر  کارگران شهرداری سی سخت  زارش، 
س از اخراج توان اعتراض  یل ترها به دلاشاره به اینکه آن 

گفتند اعتراضات  ندارند،  مسلما  ندارد  حامی  کارگر  وقتی   :
نم به جایی  اری او هم  موضوع    نتظار سد.  داریم مسئوالن 

معوقات مزدی کارگران شهرداری سی سخت را پیگیری  

 .کنند
 

ان پیمانکاری  معوقات مزدی کارگر

 اری سهند پرداخت نشده استشهرد
دوشنبه   شهرداری  کارگران    ،ماه  آذر  3روز  پیمانکاری 

  ۲کم  سهند واقع در استان آذربایجان شرقی گفتند: دست
پر دستمزد  دانشد  داختماه  افزودند:  ه  کارگران  رند. 

مشکالت   مطالبات،  پرداخت  عدم  و  معیشتی  مشکالت 
به وجود آورده است. علیرغم   های مابسیاری برای خانواده 

مطا وضعیت  از  شهری  مسئوالن  کارگران  لبات  اینکه 
باخبر پیمانکاران  مسئولیت  در  تحت  لحظه  این  تا  اما  ند 

کارگران مزدی  مطالبات  پرداخت  وعه  مجم  خصوص 

 .اری سهند اقدامی صورت نگرفته استشهرد
 

اورس از بخش خصوصی به  شرکت تر

 آهن بازگردانده شدشرکت راه 
آذر ماه، به گزارش ایلنا رئیس کمیسیون  11روز سه شنبه  

گفت:   نود مجلس،  پیاصل  شده طگیریبا  انجام  ی  های 
های گذشته و با همکاری خوبی که مدیرعامل فعلی  سال 

د راه  نهاآهن  دادگاشت،  رأی  با  به  یتا  تراورس  شرکت  اه 

 .آهن( بازگردانده شدرکت راه بخش دولتی )ش
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 ! رددآزاد باید گ کارگر زندانی 

فی جویانه قتل یک کاسبکار و حمله تال

 مردم به پاسگاه محل در هورامان

شنبه   سه  روز  نیوز،  کولبر  گزارش  اساس  ماه،    ۲۷بر  آبان 
نیروهای مسلح رژیم بسوی یک کاسبکار آتش گشودند و  

ب را  قت وی  ارساندن  له  در  رژیم،  د.  جنایت  این  به  عتراض 
کردند. خبرها حاکی    حمله  مردم خشمگین به پاسگاه محل

یان این درگیری چند شهروند زخمی از آن است که در جر
شده اند. رژیم برای تقویت نیروهای مستقر در این پاسگاه   
و سرکوب اعتراض مردم معترض از مریوان نیروی کمکی 

 .رده استکزام  به هورامان اع

 

کارگر شاغل   ۴۲ماه معوقات مزدی  ۱۴

 ر بیجار در پروژه ساخت سد مخزنی شه
شنبه   معترض  8روز  کارگران  از  تعدادی  ماه،    پروژه   آذر 

مخزنی    ساخت بیجارسد  حدود    شهر  داشتند:    ۴۲اعالم 
شهر  مخزنی  سد  ساخت  پروژه  در  شاغل  پیمانی  کارگر 

و  دست بیجار  گیالن  استان  در  مما  1۴کم  اقع  ت  طالبا ه 
پردا  شرکت  مزدی  یک  طریق  از  آنها  دارند.  نشده،  خت 

تامی  دو  منطقهدسته  و  آب  شرکت  نظارت  با  نیرو  ای  ن 
روستایی   منطقه  در  بگیالن  رویشهر  رودخانهِ    یجار 

زیلکی، مشغول کارند. شرکت پیمانکار عالوه بر تاخیر در  
تا    ۴در پایان آبان ماه جاری،    پرداخت مطالبه مزدی آنها،

از    ۵ دلیل کارگران  نفر  به  را  اتمام    بومی  با  نیاز  عدم 
کرده است. همچنین حق بیمه کارگران    قرارداد کار اخراج

پرداخت مشکل  با  پروژه  استمواج  این  که    ه  طوری  به 
ماه دفترچه  از  برخی  در  کارگران  درمانی  سال  های  های 

 .شودفاقد اعتبار می 
 

ها مطالبات کارگران شهرداری یاسوج ماه

 شده دارند خت نزدی پردام
دوشنبه   روز  گزارش  م   1۰به  کا آذر  شهرداری  اه،  رگران 

می  کمبود  یاسوج  و  اعتبار  نبود  تاوان  نباید  گویند: 
دوش  بودجه  بر  شهری  بیُهای  که    فتدکارگرانی 
درآمد هستند و حتی اگر دستمزد خود را  بگیر و کم حداقل 

ی هازینه توانند از پس هبه موقع دریافت کنند، بازهم نمی 
بربیایند. یک   این  زندگی  ری گفت:  شهرداکارگر شرکتی 

پاکبا و  کارگران در فضای سبز  است که    9نی  برخی  ماه 
دریافت را  خود  مزدی  مزایای  و  در  نکرده   دستمزد  اند. 

سالهای قبل نیز تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی سابقه  
ی و سنوات با  داشت و همیشه مزد و مزایایی از قبیل عید

  ردشکن امسال، تاخیر رکوشد اما  یار پرداخت می اخیر بست
ماه  است.  حالشده  در  دستمزد  بدون  که  کار    هاست 

ع به  هستیم. حتی حق بیمه ما چند صد کارگر نیز به موق
شود و در تمدید  حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمی 

مانی  های درمانی بیمه یا برخورداری از خدمات دردفترچه 

 .مواجه هستیم   بسیاربا مشکالتِ
 

 ی  ن اخراجبالتکلیفی کارگرا

 داری زنجان شهر

نفر از    1۷۴آذر ماهِ تسنیم، تعداد   3به گزارش روز دوشنبه  
زنجان همچنان بالتکلیف  کارگران فضای سبز شهرداری  

جلسه تعیین تکلیف وضعیتشان توسط اعضای   و در انتظار
فضای  کارگر  ۲۰۰شورای شهر و شهرداری هستند. حدود 

زنجاسب شهرداری  جاز  ماهِ  شهریور  طی  اخرا ن  ج  ری 
مهر ماه،    ۲به اخراج ها، روز چهارشنبه    د. در اعتراضشدن

شهردار سبز  فضای  شده  اخراج  کارگران  از  ی  جمعی 
به   دست  زنجان،  استانداری  ساختمان  مقابل  در  زنجان 

منتشر: تج گزارشات  اساس  بر  بودند.  زده  اعتراضی  مع 
ه شورای شهر با شهرداری داشته،  طی جلسات متعددی ک 

تعدادی جذب    ن مشخص شده و ارگرادی از کتکلیف تعدا
در  سپاری  برون  قالب  در  تعدادی  شدند،  شهرداری  خود 

چهار منطقه  خصوصی  به  بخش  شده مشغول  اند، کار 

 .تعدادی بازنشسته شده اند
 

سازی یعنی فقر و فساد و بیکاری  وصیخص

  واحدهای تولیدیکارگران و تعطیلی 
ازخانه  آذر ماه، دبیر اجرایی نهاد رژیم س  11به  نسه شروز  

واگذاری   گذشته  دهه  دو  در  گفت:  مازندران،  کارگر 
اقصی  بنگاه و  استان  در  معدنی  و  صنعتی  تولیدی،  های 

کارگری   جامعه  به  ستم  و  ناعادالنه  کشور  مردم  نقاط  و 
دستگاه  خصوصاً  امر  مسئولین  است.  ذیرببوده  ط های 

سازی  های چیتگونه شرکت که چ  فراموش نخواهند کرد
برستان در مازندران که روزگاری بیش  شهر و نساجی طبه

امروز    ۵از   بودند،  کار  به  مشغول  کار  نیروی  نفر  هزار 
و   با مشقت زندگی  آنان  کارگران شریف  و  تعطیل  کامالً 

از بیمه    بسیاری  حق  اندک  پرداخت  با  و  بازخرید  آنان 
خودشان،  ناچیز    توسط  بسیار  حدامستمری  از  و  قلی 

کنند. یکی ازبنگاهای  عی دریافت می سازمان تأمین اجتما
بزرگ معدنی در مازندران که در دو دهه گذشته بیش از  

زغال    ۵ شرکت  بودند  کار  مشغول  آن  در  کارگر  هزار 
متاس که،  است  مرکزی  البرز  به  سنگ  واگذاری  با  فانه 

حد به  آن  کارگران  تعداد  خصوصی  نفر بخش  هزار  اقل 
قل دستمزد  ها در شرایط سخت با حداآن فت و  کاهش یا

بدون امنیت شغلی و رعایت حداقلهای ایمنی کار مشغول  
مسئوال و  نیز هیچ  کارند  این  ن  پیمانکاران  برکار  نظارتی 

 .معادن ندارند
 

 میلیون کارگر   ۲۵۰اعتصاب 

 اورز هندی و کش

ماه، علیرغم  آذر    6به گزارش خبرگزاری ها، روز پنجشنبه 
و   کارگران  کرونا،  شیوع  و  پلیس  و  سرکوب  کشاورزان 

جدید متحدان  اصالحات  علیه  هند،  سراسر  در  شان 
زده  اعتصاب  به  بزرگترین  نئولیبرالی دست  اند. هند شاهد 

ساز  بویمان اعتصاب  بشر  تاریخ  در  از  افته  بیش  د. 
در  میلی۲۵۰ خود  متحدان  همراه  به  کشاورز  و  کارگر  ون 

دانشج گروهمیان  دیگر  و  اعتصاب  ویان  در  مدنی  های 
شرکت  هم   سراسری  اعتصاب  این  روز  کردند.  با  زمان 

در   اساسی  قانون  تصویب  یادبود  به  هند،  اساسی  قانون 
حقوق کارگران  ه به  سابق، و در پیِ تهاجمِ بی   19۴9سال  

کشاور راسو  دولت  توسط  نارندرا  گرای نخستت زان  وزیر 

 .گیردمی  مودی صورت
 

بازپستظاهرا خواستِ  با  پاریس    گیری تِ 

  ستیزآزادی و مبارزه با قوانین آزادی
شنبه   با    1۵روز  برابر  ماه  در    ۵آذر  تظاهراتی  دسامبر، 

ست  آزادی  قوانین  به  اعتراض  در  برگزار پاریس  دولت  یز 
ا تظشد.  میانین  شدید  درگیری  به  و  ترمع  اهرات  ضان 

به   و چندین خودرو توسط معترضان  انجامید  آتش  پلیس 
آور  ه با معترضان از گار اشک کشیده شد. پلیس برای مقابل

 .استفاده کرد
 

  ۲.۵نرخ واقعی بیکاری در بهار امسال 

 برابر آمار دولت بود
م آذر  یکم  شنبه  روز  گزارش  بررسی به  نتایج  د اه،  ر  ها 

پژوهش   رشگزا نشانمرکز  مجلس  از  می  های  دهد 
حقوق و  مزد  شاغلین  ایران  در  که  درصد  بگیآنجایی  ر 

دهند و عمده شاغلین  یل می کمی از کل شاغلین را تشک
می به فعالیت  مستقل  کارکن  شیوع صورت  تأثیر  کنند، 

نرخ  جای آنکه در افزایش  ویروس کرونا بر بازار کار نیز به 
قابل مشاه با بیکاری  افزایش جمعیت غیرفعده  در    ال شد، 

و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات  
مینش کان  در صورتی  شا دهد  افراد  اضافه  ه  بیکار  و  غل 

باقی   کار  بازار  در  همچنان  غیرفعال  جمعیت  به  شده 
بهار   در  بیکاری  نرخ  درصد    9/8جای  به   1399میماندند، 

 .رسیددرصد می   ۲۴به   یرانتوسط مرکز آمار ااعالم شده 
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 ! رگران زنابر، حق مسلم کا مقابل کار بر  ررابر دب  دستمزد

های  باز در خصوص شرکت  پرونده ۷۰۰

 سازیدیده از خصوصی آسیب
دادستان کل    1۵نبه  روز ش ماه، سعید عمرانی معاون  آذر 

ها و کارخانجاتی که دچار  ر پذیرش شرکت فت: دکشور گ
پرونده باز داریم و هر    ۷۰۰شاید بیش از    اند،مشکل شده 

شرکت کد این  از  مام  دارای  مانند  ها  متفاوتی  شکالت 
ی، مشکالت بانکی، مشکالت مالیاتی و مشکالت نقدینگ

از تپه آنها    ... هستند. یکی  نیشکر هفت  مجتمع صنعتی 
مدی وضعیت  باید  ااست.  شود،  ریت  مشخص  کارخانه  ین 

قضا قوه  در  که  تصمیماتی  با  دستور  اما  اساس  بر  و  ییه 
داد  همچنین  و  قوه  است،  رییس  شده  گرفته  کل  ستان 

مفاس  دادگاه  رییس  همکاری  با  از  توانستیم  بخشی  که  د 
رقم  بود،  مطرح  آنجا  در  پرونده  آزاهایی  این  تهیه  را  و  د 

خت حقوق از  پردا  تا آتش و التهابی که به دلیل عدمکنیم  
شود. برطرف  بود،  شده  ایجاد  کارگران  تپه، فته  سوی 

های پشت پرده که  کارخانه برند کشور است و شاید دست 
باشند ناراحت  قضیه  این  از  هستند  واردات  که    عاشق 

بیچنین شرکت  واردات شکر  از  ما  و  باشند  باز  نیاز  هایی 
عرضهب به  تپه  هفت  کارخانه  اگر  خود اشیم.  واقعی    ی 

ماه؛ روی پای خود    ۵الی    ۴، باید بتواند بعد از این  برسد

 .بایستد و مشکالتش کامل حل شود
 

درصد افزایش حقوق برای   ۲۵

 بازنشستگان کافی نیست

شنبه   ا   1۵روز  ماه،  حمایتآذر  کمپین  از    عضای 
افزایشب از  الیحه  درصدی    ۲۵  ازنشستگان،  در  حقوق 

گویند:  تا انتقاد کردند. این بازنشستگان می  1۴۰۰بودجه  
تورم است  زمانی که نرخ افزایش دستمزدها کمتر از نرخ  

نمی  اقتصادی  لحاظ  را  به  آن  دستمزد "توان    "افزایش 
شده  اعالم  تورم  نرخ  مثال  برای  کرد.  سوی    قلمداد  از 

مرک دربانک  ااست    ٪۴3،    1398سال    زی    فزایش اما 
سال  حقوق اول  در  این    ٪1۵فقط    1399ها  ادامه  بود. 

قشر   خرید  توان  عمال  دستمزدها  نزولی  سیر  و  روش 
را کاهش داده و منجر به سقوط کل    بگیراصطالحا حقوق

 ٪۲۵شده است. پیشنهاد    "زیر خط فقر"طبقه متوسط به  
دستمزدها   بودجهافزایش  در  حالی  شده    1۴۰۰  در  آورده 

از سوی   1399در آبان    ایرم نقطه اقل نرخ تو است که حد
درصد اعالم شده است. در نتبجه تا    ۴1.3بانک مرکزی  

سال   در    درصدی  ۲۵افزایش    1399پایان  شده  پیشنهاد 
معنی  )  1۴۰۰بودجه   به  آن(،  کردن  پلکانی    ۴۰بدون 

 .درصد کاهش واقعی دستمزدهاست

 و تجمع کارگران پیمانکاریاعتصاب 

 کشت و صنعت کارون  

ش سه  مجتمع    ۲۰نبه  روز  پیمانکاری  کارگران  ماه،  آبان 
و  کشت و صنعت کارون برای ساعتی دست از کار کشیدند  

پاسخگویی  در   خواستار  و  کردند  تجمع  مجتمع  محوطه 
خواسته  با  ارتباط  در  مجتمع  شدند.  همسئوالن  خود  ای 

پیمانکاری معترض  کارون   کارگران  صنعت  و  کشت 
از     "ن نیرو با پیمانکار  تامی   "خواستار تبدیل وضعیت خود 

با شرکت    "به   هستند. کشت و صنعت    "قرارداد مستقیم 
  ۷۰۰۰مستقیم و حدود    قراردادوی  یرن  ۲۵۰۰کارون، حدود  

شرکت  با  که  دارد  پیمانکاری  قرارداد  نیروی  مختلف  های 

این  .دارند ادامه اعتراضات کارگران  مجتمع روز شنبه     در 
مجت  ۲۴ پیمانکاری  کارگران  ماه،  و صنعت آبان  کشت  مع 

از   بخشی  پرداخت  بر  مبنی  کارفرما  وعده  از  پس  کارون 
وزه خود موقتا خاتمه  شش ر  شان به تجمعمطالبات صنفی 

از   بعد  افزودند:  ادامه  در  معترض  کارگران  روز    6دادند. 
کارفرما جلسه   تجمع، تعدادی  روز شنبه  با  نمایندگان  ای  از 

پرداخت   وعده  آن  در  و  کرد  برگزار  و کارگری  مطالبات 
رسیدگی به مشکالت را داد. کارگران معترض نیز با کسب  

ا بخشی  وصول  به  نسبت  طلباطمینان  و    ز  خود  مزدی 
 رسیدگی به مشکالتشان، از ادامه تجمع منصرف شدند. 

 

اعتراض کارگران پروژه بهسازی و اصالح  

 ه کرمان خطوط ریلی سریز ب
پنجشنبه   کارگرا  13روز  ماه،  پیمآذر  پن  روژه  انکاری 

گفتند: بهسازی   کرمان  به  سریز  ریلی  خطوط  اصالح  و 
با  دس هم  آن  حداقلی  صورت  به  تاخیر   3تا    ۲تمزد  ماه 

های ما  ، وضع معاش خانواده شود و این مسالهپرداخت می 
کرده  دشوار  کارگران  را  کرونایی  شرایط  این  در  است. 

ب حدودا  پروژه  روزانه  کرمان  به  سریز  عت  سا  1۰هسازی 
کر جان کارگران نیست. در عین د و کسی به فکننر می کا

شود، در  حال کفش و لباس کاری مرتب به ما داده نمی
ه نزدیک  زمستان  فصل  به  که  هم  حاضر  ستیم  حال 

انتظار دریافت حداقل یک لباس زمستانی را داریم. برخی  
ابزار کار دارند. شرکت حتی  همکاران تعمیراتی ها مشکل  

ابزا خرید  کاردر  هزین  ر  نمیهم  یه  کارگران  کند.  از  کی 
آمده،   تنگ  به  شرایط  از  خودش  قول  به  که  بهسازی 

 توانند با این حداقل دریافتی دو گوید: آیا مسئولین میمی
تا سه میلیونی ما کارگران زندگی کنند؛ البته آن هم با دو  

 تا سه ماه تاخیر؟ 

 

میراب کشت و  دد کارگران تجمع مج 

 صنعت کارون  

آبان ماه، تعدادی از کارگران میراب   ۲8 صبح روز چهارشنبه
کشت و صنعت کارون، بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع  

گفت: در آخرین تجمع کارگران در  گران  کردند. یکی از کار
مطالباتمان   پیگیری  وعده  هفته گذشته، مدیرعامل  را  یک 

ای با برخی نمایندگان مروز چهارشنبه جلسه داد و قرار بود ا
ار کند اما مدیریت نه تنها به جلسه نیامد بلکه  کارگری برگز

قبلی وعده کرد.های  نقض  نیز  را  امروز    اش  مدیرعامل 
وضعیت شغلی کارگران فصلی گفته است  باره  چهارشنبه در

کارگران    کند و که جزییات قراردادهای کارگران تغییر نمی
ال سابق به کارشان ادامه دهند. کارگران معترض  باید به رو 
گوین روزمی  تقسیم  برای  پیشنهادی  طرح  یک  های  د: 

به   کارگران  برای    ۲بیکاری  از سوی    ۴۵گروه  روز کاری، 
مجتم مدیریت  به  دفتر  مورد  ع  که  شده  اعالم  کارگران 

  .ن قرار گرفته استمخالفت کارگرا

 

ق را ش حقوها افزاییمارستان ی ببرخ

اند که  کرده   یکاربه اضافه منوط

 !ستقانونیغیر
آذر ماه، جمعی از پرستاران اعالم داشتند:   ۴ه  روز سه شنب

بیمارستان  از   یکی  در  در  پالکاردی  خصوصی،  های 
افزایش   مدیرعامل  آمده،  آن  در  که  شده  نصب  راهروها 

به   را  پرستاران  اضافه   ۵۰حقوق  کرده  کار  ساعت  منوط 
میزان افزایش حقوق پرستاران  :  گویندی مران  رستااست. پ

صوربر دولت  مصوبات  می اساس  کردن  ت  منوط  و  گیرد 
اضافه  به  افزایش  قانون این  و  کار  قانون  خالف  کار، 

بهره میارتقای  پرستاران  است.  قوانین وری  گویند: 
پرستاری به بهانه نبودن اعتبار سالهاست بر زمین مانده،  

جیب  سود به  پرستاران  می پزشک  کار  انگار  ران  منتها  ود. 
قانونای از  حد  بن  برای  اجحاف  و  ها رخی گریزی 

خواهند با هر روشی که شده، از  کننده نیست و میراضی 
پرداخت اضافه حقوق قانونی و مصوب دولت به پرستاران  

 .خودداری کنند

 

روستای   اهالی  بازداشت  و  شتم  و  ضرب 

 کرد آباد توسط نیروهای سرکوبگر رژیم 

یکم شنبه  تجآذ  روز  ماه،  اهالیر  آبادِ  روست  مع  کرد  ای 
اعت در  یزد  حمله  استان  مورد  معدن،  کار  شروع  به  راض 

معدن عناصر  و  انتظامی  دنیروی  گیرند.  می  قرار  ر دار 
به معترض  اهالی  وحشیانه،  تهاجم  این  خصوص  جریان 

هم   تعدادی  و  گرفتند  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  زنان 
اهالی شدند.  زندان  روانه  و  می  مع  دستگیر  روستا  ترض 

ذخایر آبی این  ند،  ر این معدن کارش را شروع کد: اگگوین

میشود نابود  کامل  بطور                              .روستا 
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 ! باید گردد  ودباح و دسته نا با هر جن سالمی  اجمهوری 

فنی   ابنیه کارگران خطوط اعتصاب 

 آهن شاغل در شرکت تراورس راه

پنجشنبه    ابنیه   ۲۲روز  خطوط  کارگران  ماه،  فنی    آبان 
تراه  شرکت  در  شاغل  ایران  از  آهن  جدیدی  دور  راورس 

پر  تعویق  به  نسبت  اعتراض  و  دساعتصاب  مزدها،  تداخت 
نامناسب   شرایط  و  شغلی  امنیت  عدم  بیمه،  حق  نپرداختن 

آهن  اری از خطوط ریلی راه نگهد  اند. بخش کار را آغاز کرده 
عمده   پیمانکار  شرکت  چند  به  پیش  سال  پنج  حدود  از 

بزرگ  واگذار تراورس  شرکت  که  آنشده  هاست.  ترین 
می  که  کارگران  کارگری  هزاران  عمومی  مشکل  گویند 

میت کار  پیمانکاران  این  پوشش  امنیت  حت  عدم  کنند، 
ند واحدها،  همه  در  اورژانس  و  پزشک  نبود  اشتن  شغلی، 

چکمه،   و  کفش  دستکش،  استاندارد،  ماسک  کار،  لباس 
تعویق   و  مزایا  و  بودن حقوق  دستمزدها  پایین  پرداخت  در 

 .است
 

سازی با استثمار کودکان  شکالتهای ولغ

 !دهندمه میآفریقایی به کار خود ادا
آبان ماه،     19دوشنبه  نشریه گاردین به تاریخ  به گزارش   

به   تعهد  ۲۰نزدیک  از  است  های  شرکت  سال 
دربار شکالت  عدم  سازی  در  ه  کار  کودکان  از  سوءاستفاده 

می  شکالت  تولید  نشان  چرخه  جدید  تحقیقات  ولی  گذرد 
تولید  دهمی صنعت  چرخه  در  همچنان  کار  کودکان  د 

دا حضور  مساعد  شکالت  وجه  هیچ  به  آنها  شرایط  و  رند 
در   نورک  مستقلِ  تحقیقاتی  موسسه  تحقیقات  نیست. 

کان  درصد از کود  ۴3دهد حدود  می   نشان  دانشگاه شیکاگو
سال    1۷تا    ۵عاج  مزارع کاکائو در کشورهای غنا و ساحل 

بزرگ  کشورها  این  دارند.  در  سن  کاکائو  تولیدکننده  ترین 
کود شرایط  اما  هستند.  این  جهان  مزارع  در  که  کانی 

  ۵6میلیون و    1کنند، بسیار بحرانی است،  کشورها کار می
  یط ارع کاکائو این کشورها شرادر مزهزار کودک کار شاغل  

شب برنده،  و  تیز  وسایل  با  کار  مثل  و  خطرناکی  کاری 
تجرب را  شیمیایی  مواد  از  میاستفاده  کار  ه  وزارت  کنند. 

تاکید با  گزارشی  در  متحده  جمعیت    ایاالت  افزایش  بر 
دهه   به  نسبت  کار  کودکان  تعداد  نوشت:  کار  کودکان 

حدود   تعدا  1۴گذشته  این  و  نسبدرصد  زمانی  د  بازه  به  ت 
شرکت  6۲حدود    مشابه است.  یافته  افزایش  های  درصد 

پیمان و »هرشیز«  مثل »نستله«، »مارس«  ای  ه نامبزرگی 
سال   در  کار  کودکان  نگرفتن  کار  به  هدف  با    ۲۰۰1را 

این شرکت   ءامضا اگرچه  مهلتکردند.  های  زمانی سال   ها 
ند که  دعی ااند ولی مرا از دست داده   ۲۰1۰و  ۲۰۰8،  ۲۰۰۵

های  انونی کودکان را یکی از دغدغه های غیرقاتمام فعالیت 
می  خود  شرکت شکالت اصلی  از  دانند.  یکی  مارس  سازی 

های تولیدکننده شکالت آمریکا در واکنش به گزارش  غول
تولید و  در  آمریکا گفت: کودکان کار هیچ نقشی  کار  زارت 

برای  دالر  کاکائو ندارند و این شرکت بیش از یک میلیارد  
ر مزارع کاکائو هزینه کرده است. در  مبارزه با کار کودکان د 

انجمن  بر  حالیکه  تاکید  با  کار  کودکان  حامی  های 

بین س تولیدکنندگان  آگاهانه  از  وءاستفاده  شکالت  المللی 
شرکت  این  ادعای  کارکودکان،  می   نیروی  رد  کنند. را 

خیریه  گزارش  بنیاد  نشان  "فیرترید"های  هد  دمی   بریتانیا 
سازی در جهان  نعت شکالتدرصد از درآمد کل ص  6فقط  

 . شودعاید کشاورزان می 
 

اعتراض کارگران شهرداری مریوان از  

 تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود

شنبه   سه  شهرداری  آب   ۲۰روز  کارگران  از  جمعی  ماه،  ان 
از    8مریوان اعالم داشتند: در   دید، سال جماه سپری شده 

حقوق  8فقط   تومان  حدود  گرفته   میلیون  ماهی  یعنی  ایم، 
روز، یکی دو میلیون    ۵۰روز یا    ۴۰یک میلیون تومان! هر  

کنند و لحساب به حساب ما واریز می اتومان به صورت علی 
کارهای  ایم. هنوز اضافه کامل نگرفته   هاست که دستمزد ماه 

نگرفته 98سال   را  سال ،  از  و  پیشایم  نیهای  مطالبات  تر  ز 
د نشده  پرداخت  بیکاری  مزدی  بیمه  به  را  ما  اگر  اریم. 
مان به مراتب بهتر بود چون بیشتر معرفی کرده بودند، وضع 

واریز میاز ماهی یک می به حساب ما  در  لیون تومان  شد! 
هایمان را بپردازیم. با  توانیم کرایه خانه نمی   این شرایط، ما

گرانی  نمیاین  تورم،  و  چداها  هزینهنیم  باید  های  گونه 
د را تامین کنیم، از چه کسی قرض بگیریم و چه  زندگی خو
می  قرضزمانی  این  اما  توانیم  کنیم.  بازپرداخت  را  ها 

پرداخت  مقاما  در  تاخیر  با  ارتباط  در  مریوان  شهرداری  ت 
گویند: پول نیست! وقتی درآمد  ات مزدی کارگران می مطالب

 !ان را بپردازیم؟ کارگرو پول نداریم، چطور مطالبات 

 

زدایی  نمککارگران پروژه احداث   تجمع

 نفت هفتگل برای بازگشت به کار

جمعه   تاریخ  به  گزارشی  شمارم  بان آ   16به  از  ی  اه، 
نمک  شرکت  ساخت  پروژه  با کارگران  هفتگل  نفت  زدایی 

سال بعد از اتمام پروژه به مرور به بهانه    ۵تا    ۴وابق کار  س
از سوی کارفرما تعدیل شدند. با گذشت حدود     ۴عدم نیاز 

نمک  احداث شرکت  پروژه  کارگران  بیکاری  از  زدایی  سال 
پیگیر کارگران  این  هنوز  هفتگل،  شغل  بازگ  نفت  به  شت 

ماه   آبان  ابتدای  از  معترض  کارگران  هستند.  خود  سابق 
های دولتی همانند ع در مقابل نهاد ل جاری چندین تجم سا

داده  انجام  هفتگل  سابق  فرمانداری  کارگران  از  یکی  اند. 
می نفتی  واحد  و این  مزدی  مطالبات  پیگیری  برای  گوید: 

نه به  روز  چند  هر  کارمان  به  بازگشت    ادهای وضعیت 
زنیم اما هنوز بالتکلیف  ان و شهرستان سر می مختلف است

یک کارگراهستیم.  از  دیگر  و  ی  من  افزود:  ادامه  در  ن 
بسیاری از کارگران اخراجی که از آغاز فعالیت این پروژه تا  

بوده  بی افتتاحیه  با  و  شده ایم  اخراج  تمام  تنها  مهری  ایم، 
تخدام در  ید اسیمان بازگشت به کار است. ما به امخواسته 

های شغلی زیادی  ها کشیدیم و فرصتین شرکت سختی ا
از   داده را  امادست  نمکزدایی   96در سال    ایم  پروژه  وقتی 

بی  با  شد  کارگران  افتتاح  کردند.  اخراج  را  ما  اکثر  مهری، 
با   خود  زندگی  گذران  برای  مدت  این  طول  در  شده  بیکار 

رار  ذب امدستفروشی، مسافرکشی و انجام برخی مشاغل کا 
اند. آنها نگرانند که با ادامه وضعیت موجود  کرده ی معاش م

 .یادی با این شرایط ادامه دهندوانند برای مدت زنت

 

 ن نفتی  اعتصاب کارگران میدا 

 آزادگان شمالی 

پنجشنبه   آزادگان    ۲۲روز  نفتی  میدان  کارگران  ماه،  آبان 
پائین بودن دستمزدهای خود دست   اعتراض به  شمالی در 

زدند اعتصاب  شنبه  ا  .به  روز  تا  اعتراضی  حرکت    ۲۴ین 
اادام  آبان در  یافت  برگزاری ه  با  معترض  کارگران  روز    ین 

خود   کار  محل  محوطه  در  اعتراضی  خواستار  تجمع 
رسیدگی به مطالبات خود شدند. کارگران دلیل تجمع خود  
را اعتراض به پایین بودن سطح حقوق دریافتی خود و نبود 

 .کردندامکانات رفاهی و درمانی عنوان  

 

توسل به زور مزدوران شهرداری ها برای  

 ردن مردم از خانه هایشانبیرون ک 

پنجشنبه    روز  گزارش  مزدور    ۲۲به  ماموران  ماه،  آبان 
ساله در    6۰شهرداری با توسل به زور وارد خانه یک پیرزن  

و کرمانشاه   ک   شده  برای  نبود پسرش که  بدر  رفته  ار  یرون 
ا او را از خانه اش بیرون  نداختند تا خانه اش را ویران بود 

سرمایه  به آشکاری نشان داده   سازند. رژیمی که در خدمت
که بویی از انسانیت نبرده است. آنها عده ای اوباش، مزدور  

 . تازندو شرور  را اجیر کرده اند تا اینچنین بر زندگی مردم ب
 

مزدیِ  مطالبات  ماه  چندین  پرداخت  عدم 

  ردگانکارگران پیمانکاری شهرداری ل
شنبه   شهرد  1۷روز  پیمانکاری  کارگران  ماه،  اری  آبان 

گفتند:  بختیاری  محال  چهار  استان  در  واقع  لردگان 
پردا  3کم  دست دستمزد  نشماه  آن خت  بیمه  و  دارند  ا  هده 

نیز چندین ماه پرداخت نشده است و در برخی موارد امکان  
بیمارستان  در  درمانی  خدمات  درمانگاه دریافت  و  های  ها 

پرداخت  م عدم  و  معیشتی  مشکالت  نداریم.  را  لکی 
خانوادهمطالبات،   برای  بسیاری  وجود  مشکالت  به  ما  های 

علیرغم است.  مسئوالن    آورده  وضعیت اینکه  از  شهری 
کارم مبالغ  طالبات  جز  به  لحظه  این  تا  اما  باخبرند،  گران 

علی به صورت  کامل  کمی  پرداخت  خصوص  در  الحساب، 
مجموعه شهرداری لردگان اقدامی    مطالبات مزدی کارگران

 .اندصورت نداده 
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 ! به رهبری طبقۀ کارگر خلق مکراتیک وری دهمبرقرار باد ج

تحلیل   و ایی با دیدگاه هابرای آشن

ایران از  خلق  فدائیچریکهای  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 خای فچریکه

  

 

          

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

عمد  ير  ما قتل غبيانجامد، این را  ی  وگ  رم  هآسيبي که بم  ه  آن 

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

مبه مرگ    دهوار ا گاآنمنجر خواهد شد،  قابل  طرف  را  ه عمل  و 

  را در چنان امعه صد ها پرولتر  ج امي کههنگ  اميم.نمد مي  ع  قتل

  س رم مرگي زودداه  ه طور حتم با به نمي دهد که آ  رقراوضعي  

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

قتي  ير، وضرب شمش  بهوله و یا  گلمرگ در اثر شليک  خشونت که  

انس ج از شر ر  ان امعه هزاران  و  خته  وم ساريات محح  ایط الزما 

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

مجبور مي سازد   ون ن قا  وبچرا به زور  ا  نهتند، وقتي آنيس   ن کرد

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

ي  م  ند و به خوبي هم مي داامعه  ؛ وقتي ج سداست فرا رط  شرای

شرایط خواهند شد،  ن  اني ایقرب  جبارا ان نفر  اراین هزا  داند که

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

مد توسط  ل عت مثل قتقتل عمد است، درس  وعنک  ی ه  ععمل جام

پنهاني و خاقتل  یک فرد؛ قتلي که هي  ت  يچئفانه،  نمي  ند  واکس 

ست، ينهرا قتل  ي که ظاتلق  ویشتن دفاع کند.از خ  ال آن در قب

نقات  ا کسيرزی را  قربان  بيند، زیرا که مرگ  ميل  ن  ي چونااین 

به  گرم طبيعي  مظني  کر  چرا  آید  تعرض    دره  ي    مل عه  بآن، 

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

 " است  رزتل عمد محق اینجا ارتکاب به حال در

 

 ("لستاندر انگ گراروضع طبقۀ ک"گلس یک ان)فردر
 

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

