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 سرسخن: 
 کارگران و انتصابات حکومتی 

و   دار  رژیم  انتخاباتی  نمایشات  به  هفته  دو  به  نزدیک 
استشکن مانده  باقی  اسالمی  جمهوری  که    ،جه  نمایشی 

بر   جامعه  داشته   بودننمایشی  اکثریت  تاکید  و  اندآن 
اعتراضات   جریان  در  زحمتکشان  و  ها  کارگران  بار  خود 

نخواهند    که در این نمایش مسخره شرکتاعالم کرده اند  
جامعه کار  آحاد  اکثریت    "رای بی رای"صدای  امروز  کرد.  

که   کشانده  آنجا  به  را  اسالمی  جمهوری  رهبر  رسوائی 
را   انتخابات  در  شرکت  عدم  اسالمی  جمهوری  تبهکار 

کبیره"مصداق   و    "گناه  انتظامی  نامیده  رژیم  نیروی  این 
انتخابات  عدم شرکت در    که تبلیغ جهت  است  اعالم کرده

شود می  تلقی  ب  جرم  مجرم ه  و  با  نیرو  این  طبیعی  طور 
کرد. خواهد  و    برخورد  دیده  دنیا  کجای  هیچ  در  کنون  تا 

که  -شنیده نشده بود که حکومتی در حین برپائی انتخابات  
که   ادعاست  این  بر  می  گویا  فرض  دموکراتیک  و  آزاد 

چنین-باشد زورگویانه   ،  تحر  ایبرخورد  کننبا  آن یم    دگان 
در رژیم آزادی کش  با این وجود در حالی که  داشته باشد.  

با  انتظامی  نیروی  برخورد  معنای  که  نیست  کسی  حاکم 
،  قعی ندیده و یا تجربه نکرده باشدرا در زندگی وا  "مجرم"

توده  که  بینیم  می  شجاعباز  و  آگاه  این  ،  های  مقهور 
و تهدیدها   انت  نشده  با  را  خود  مخالفت  کذائی  علناً  خابات 

برغم همه ترفندها و  می دارند. می بینیم که  پیشاروی ابراز  
ها رژیمتهدید  کارگزاران  گذرد    باز   ی  که می  روز  هر  هم 

در   شرکت  عدم  ضرورت  بر  جامعه  از  بیشتری  های  دسته 
نیز  این مضحکه یا انتصاب حکومتی تاکید می کنند. اخیرا  

عدم    "آبانمادران  " از  هائی  کلیپ  انتشار  در  با  شرکت 
گفته و بر خواست خود مبنی بر سرنگونی انتخابات سخن  

 جمهوری اسالمی تاکید نمودند.
مبارز جامعه نشان    43در طول    و  آگاه  سال گذشته مردم 

جمهوری   انتخاباتی  نمایشات  به  اعتمادی  که  اند  داده 
مثال   و  ندارند  ا "اسالمی  شغال  برادر  زرد   "ستسگ 

ی ای بوده که در طول این  واکنش آنها به انتصابات حکومت
مدت   زحمتکشان، این  زندگی  تجربۀ  این  اند.  شده  برگزار 

صحت خود را در آستانه نمایش انتخاباتی اخیر بیش از هر  

   2صفحه                    زمان دیگری ثابت کرده است.

حمله نیروی انتظامی به کشاورزان  

آور و  معترض اصفهان شلیک گازاشک

 یکی در  تجمع کشاورزان های پالستگلوله

شنبه   با خواست    4روز سه  اصفهان  کشاورزان  ماه،  خرداد 
و   تجمع  به  دست  مشکالتشان  به  رسیدگی  و  حقابه 
این معترضان هجوم   راهپیمایی زدند. نیروهای انتظامی به 

رب و جرح آنها و شلیک تیر هوایی سعی در  بردند و با ض
م با  که  کردند  تجمع  این  ادامه  از  و  جلوگیری  قاومت 

 . روبرو شدندکشاورزان  متقابل  درگیری 
 

 تحصن اعتراضی زندانیان تهران بزرگ 

خرداد ماه، دهها تن از زندانیان محبوس در    ۶روز پنجشنبه  
زندان تهران بزرگ در اعتراض به تبدیل اتهامات زندانیان  
دستگاه   زدند.  تحصن  به  دست  عادی  جرائم  به  سیاسی 

اتهامات   تبدیل  با  ماه  بازداشت  قضاییه  آبان  از    ۹۸شدگان 
سیاسی به جرائم عادی، اقدام به انتقال آنان به تیپ هایی 

زندانیا کرده  که  هستند  محبوس  آنها  در  عادی  جرائم  ن 
 4و    ۲است. گفتنی است، طی روزهای یکشنبه و سه شنبه  

قضایی   سیستم  دستور  به  ماه،  بازداشت    ۵خرداد  از  تن 
ی، پژمان سبزی،  محمد بیگ، به اسامی  ۹۸شدگان آبان ماه  

غفور، محمد خدابخشی و رضا قریشی جهت انتقال   محسن
فراخوانده    4هران بزرگ به تیپ  زندان ت  ۲اجباری از تیپ  

زندان   مسئوالن  عمومی"شدند.  نظم  در  از    "اخالل  را 
زندانی سیاسی اعالم کردند و در اصل آنها    ۵اتهامات این  

داده  قرار  عادی  زندانیان  ردیف  در  مع  را  می  اند.  ترضان 
اتهامات   اتهام جزو  این  گویند، دستگاه قضاییه با قراردادن 

تش قصد  عادی،  زندانیان    دیدجرائم  این  شکنجه  و  فشار 

 .سیاسی را دارد

   د،در باره زندگی رفیق شهی 

 پری روشنی 

   پری، چند سالته؟

   سال  1۸-

   مال اصفهانی؟ -

  ن.نه، مال آبادا-

   درس می خونی؟-

زیاد خو  مالیوضع  نه.  - کار کنم.  مون  مجبورم  نیست.  ب 
بی شرف ها! تازه توی یه بوتیک لباس کار پیدا کرده بودم  

 " .که دستگیرم کردن

مورد    سطریچند    متن،  این در  باغرامیان  لوئیز  نوشته  از 
پری روشنی، هم زندانی اوست )متن کامل در نشریه پیام  

  )۲4۸فدائی شماره 

از سالله زنان    ی روشنی،چریک فدائی خلق رفیق پر زنی 
فدائی   طبقه  چریک  آرمانهای  بر  پایدار  کمونیستی  خلق؛ 

وائل  ) در فاصلۀ اواخر مهر ماه و ا  ۶0کارگر بود که در سال  
سرود   حالیکه  در  اصفهان  زندانها  از  یکی  در   ) آبان 
به   بنا  اعدام رفت.  را می خواند بسوی صحنه  انترناسیونال 

رف همبندان  و  شاهدان  پری،  گفته  نداد  یق  اجازه  حتی  او 
بسوی  باز  با چشم  و  ببندند  را  پاسداران سیاهی چشمانش 

 . مرگ افتخار آفرین گام برداشت

خلل ایمان  با  که  طبقه    پری  آرمانهای  حقانیت  به  ناپذیر 
و   زندگی خود  از  بود،  برخاسته  آن  از  ای که  کارگر، طبقه 
حتی از مرگ خویش،  صحنه ای فراموش نشدنی ساخت،  

زنجیریان خود گذاشت که  ها و هم بر همبندی   ن تأثیریچنا
می  منعکس  کوتاه  چند  هر  وی  مورد  در  آنان  نوشته    در 

تنگدستی گذران می کردند در   اب هک یاباشد. او در خانواده  
تنگدستی و ظلم و   کودکیشهر آبادان بزرگ شده بود و از  

رفیق  بود.  کرده  تجربه  را  شاه  رژیم  و  استثمارگران  ستم 
وانی با انقالبی بزرگ برای از بین بردن ظلم و در نو ج پری

در کشورش مواجه شد برای تحقق   نابرابری و سرکوب  و 

   3حهصف               به   به آزادیانقالبی و رسیدن  آرمانهای 
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 ! ی اسالمیمهورسم جیسته به امپریالیم وابژر گ برمر

 1صفحه  زا  . ..انتصابات حکومتیکارگران و 

شد  تشریح  باال  در  که  اوضاع  از  شمائی  به  توجه  حتی    با 
خ گردانبرای  حکود  کارگران    استروشن    ومتندگان  که 

کارگران تحت    .آگاه هرگز تن به چنین نمایشی نمی دهند
این آگاهی برخوردارند  ظلم و ستم ما از  از  که    امروز  یکی 

  می باشد.   حق انتخابداشتن  ابات  انتخاصول    بدیهی ترین
وجود  در حالیکه در جمهوری اسالمی با  

مطلقه   فقیه"قدرت  نظار  "ولی  ت  و 
نگهبان"بی  استصوا  دیگر  "شورای 

معنا باشد انتخاب  داشته  تواند  نمی  و   ئی 
ولی  مطلقه  قدرت  پایمال  حقی  چنین 

واقعیت در  گردد.  می  کشوری    ،فقیه  در 
فقیه"حاکمیت    که مطلقه  به    "والیت 

ایران  وابسته  بورژوازی  مثابه دیکتاتوری 

کشور   اهالی  همه  است   "رعیت"حاکم 
و   شده  شناخته  فقیه  وظیفولی  ه این 

رعایای   "سلطان" برای  که  است    مقتدر 
اصلح"خود   کند.  "انتخاب  مشخص   را 

نیز  اسالمی  جمهوری  کنونی  تا  تجربه 
نشان می دهد که آنچه به نام انتخابات  
نمایش   یک  شود  می  برگزار  ایران  در 

حکومتی رسمیت   مضحک  برای 
از مهره ه انتصاب یکی  به  ای بخشیدن 

نظام  ای    .است  خود  در  ت  اسمضحکه  مش  سرانجا که 
میلیونها   شرکت  از  قالبی  سازی  آمار  یک  با  وزارت کشور 

خبر   آن  در  دهدنفر  حکومت    !می  همه  خاصیت  البته  این 
به ظاهر   امپریالیسم می باشد که  به  وابسته  و  های مزدور 
پای   به  را  مردم  کنند  می  سعی  و  کرده  برگزار  انتخابات 

ر های  این  صندوق  نهایت  در  ولی  بکشانند  آنها ای    خود 
به عنوان اعالم    هستند که رقم های دلخواه را  رای مردم 

به   را  خود  شده  تعیین  مهره  و  کنند  برنده  می  عنوان 
 اعالم می نمایند.  "انتخابات"

ب که  است  این  دستگاه  ه  واقعیت  دروغین  تبلیغات  رغم 
ب و  اسالمی  جمهوری  گری ه  تبلیغاتی  مشاطه  رغم 

متوسل می    وسیله ای سازشکاران و خودفروشانی که به هر  
مارگیری جادو  تا صندوق های  )خامنه ای( را    گر پیرشوند 

به    جا  مردمی  رایصندوق   و  ما  مردم  اکثریت  بزنند 
از بی ربطی این انتخابات و صندوق خصوص کارگران آگاه  

گویند. به خود سخن می  واقعیت  رای  این  از طرف    درک 
که    انامعه و به خصوص کارگران مبارز ایراکثریت آحاد ج 

  -آزادی بیان، آزادی اجتماعات، عدم حق تشکل  فقدان  در

و غیره انتخابات آزاد و   -چه به صورت صنفی و چه سیاسی
حق  دموکراتیک   به  ضدیت  حال  همان  در  و  معناست  بی 

آنان با رژیم جمهوری اسالمی که همواره کوشیده است با  
پای به  ها  توده  مشروعیت   کشاندن  رأی  های  صندوق 

پابرای خود   و  از  کند  دست  را رسواتر  اسالمی  ، جمهوری 
وضع   این  است.  کرده  گشته  همیشه  امروز  باعث  تنور  که 

حکومتی   زده    چنانمضحکه  یخ  و  خود    گرددسرد  که 

حکومتی   های  خبرگزاری  و  گسترده  هم  نهادها  تحریم 
را تأئید و از طرف مردم آگاه و مبارز ایران اخیر    "انتخابات"

وابستگان  برخی از    که  آنجاتا    هندد اطالع    افکار عمومیبه  
رژیم گوئی    به  گزافه  نهایت  دادن  خرج  به  احتمال  از  با 

که    شرکت یک چهارم واجدین حق رای سخن می گویند
   .ر واضح استالبته دروغین بودن آن پُ

م مبارز ایران از رژیم دار و مردو انزجار بی حد  خشم و تنفر  
که   اسالمی  جمهوری  حفظشکنجه  جهت  سیستم   در 

وابسته  س داری  حاکم  رمایه  امپریالیسم  کار  به  روی  بدو  از 
آخرین   که  زده  متعددی  های  کشتار  به  دست  خود  آمدن 
قیام   در  رژیم  این  جور  و  ظلم  از  عاصی  مردم  کشتار  آنها 

دلیل واقعی    ،دبو  ۹۸و آبان    ۹۶های برحق مردم در دیماه  
انتخابات   اصطالح  به  ه  1400تحریم  توده  این  ا  از طرف 

باش است  می  شرایطی  چنین  در  حجتی    کهد.  محمدجواد 
مجلس   سابق  اعضای  از  و  ای  خامنه  دوستان  از  کرمانی، 

حکم  "خبرگان رسما می گوید که بهتر است خامنه ای با  

جمهور    "حکومتی رئیس  عنوان  به  را  رئیسی  ابراهیم 
تا   کند  انتخابات  "منصوب  در  شرکت  زحمت  از  را  مردم 

نمایشی ف  فرمایشی  -صوری  مصرف  رمعاف  از  و  موده 
و   ده بیهوده  جلوگیری  مسرفانه  انتخابات  میلیاردی  ها 

که    ."کنند است  کشیده  جائی  به  جمهوری  "روزنامه  کار 
با    در هشتم خرداد  "اسالمی ارتباط  انتصابات حکومتی  در 

جارخرداد    ۲۸ نوشت  یسال  خود  سرمقاله  که  در  است  :  ه 
جمهوری  " ریاست  انتخابات   کنوناهم از    1400تکلیف 

و   است  اینکهروشن  در  انتخابات    کسی  این  نهایی  برنده 

حقیقتی این نوشته  در    "کیست ابهامی ندارد.
است   استنهفته  این  آن  مقامات    و  که 

رأس  در  خامنه ای  آنها  رأس  در  و  حکومتی 
حاکم جمهورشان    ،دیکتاتوری  رئیس  قبل  از 

می کنند. به واقع این امر در همه  را انتخاب  
اصطالح واقع  انتخابا  به  به  یا    انتصابات ت 

جمهوری   حکومتی انتخاباتی  سیستم  در 
صورت گرفته است و مختص شرایط   اسالمی 

 پیشاروی نیست. "انتخابات"امروز و 
اندر کار رژیم  در شرایطی      به نخبگان دست 
نمایشی" صوری   "فرمایشی  -انتخابات 

کنند   می  رژیم  و  اعتراف  خود  های  روزنامه 
جمهوری خابات در بودن انتآشکارا از مسخره  

نویسند  اسالمی این  ،  می   دیگروضعیت  با 
  و آنهائی که   برای مشاطه گران صندوق رای

مخالفت بهانه  خواهند    به  می  رئیسی  با 
را  مسخره جمهوری اسالمی  در نمایش   خود رسوای  شرکت

نمایند ماندباقی  جائی    ،توجیه  کسانی  .  نمی  میان  این  در 
که هستند  که  هم  شرایطی  تحر  در  نمایش  امر  این  یم 

د دارد  مسخره  قرار  الویت  انتخابانی  ر  دارند مضحکه  سعی 
برای   خصوص  به  و  ها  توده  برای  را  اسالمی  جمهوری 

تجدید آرایش    "بلکه یک    یک نمایش مسخرهنه    کارگران
این ترتیب    اینان  .زنندبجا  طبقه حاکمه    "طبقاتی خاک  به 

ده  و ارارای    اماواقعیت امر    در .  پاشندبه چشم کارگران می  
روشن است و آنها بار های بار  ایران  کارگران و زحمتکشان  

مرگ بر جمهوری  "با فریاد  این رای را در اعتراضات خود  
ماجرا  ،صولگراا "،  "اسالمی تمومه  دیگه  طلب  ،  "اصالح 

خوایم" نمی  خوایم  نمی  اسالمی  شعارهای    "جمهوری  و 
  "یبی را  یار"فریاد    .به نمایش گذاشته اندانقالبی دیگر  

باشد می  انداز  ایران طنین  جامعه  در سراسر  امروز  نیز    که 
که است  آن  بیانگر  واقعی    آشکارا  و  رای  کارگران 

و دیکتاتوری    جمهوری اسالمی  سرنگونیزحمتکشان ایران  
 .می باشدلجام گسیخته آن 

تنفر   و  حد  خشم  بی  انزجار  امردو  مبارز  شکنجه  م  و  دار  رژیم  از  یران 

از بدو روی کار آمدن خود دست به کشتار های متعددی  جمهوری اسالمی 

آنها کشتار مردم عاصی و    زده که آخرین  قیام  از ظلم  این رژیم در  جور 

مردم   برحق  دیماه  های  به   ، دبو  98آبان  و    96در  تحریم  واقعی  دلیل 

انتخابات  ا ب  1400صطالح  می  ها  توده  این  طرف  چنین  از  در  اشد. 

است   کرمانی،    کهشرایطی  حجتی  مجلس  محمدجواد  سابق  اعضای  از 

با   ای  خامنه  است  بهتر  که  گوید  می  رسما  حکو"خبرگان    "متیحکم 

منصابراه  جمهور  رئیس  عنوان  به  را  رئیسی  تا  یم  کند  از  مرد "وب  را  م 

فرمایشی معاف فرموده و از    -نمایشی  یزحمت شرکت در انتخابات صور 

کار به  ."ها میلیاردی انتخابات جلوگیری کنندمسرفانه ده ده و  مصرف بیهو

که   است  کشیده  اسالمی "روزنامه  جائی  خرداد  "جمهوری  هشتم  در    در 

ه شتسرمقاله خود نودر    یسال جارخرداد    28تصابات حکومتی  انتباط با  ار

اکنون روشن از هم   1400جمهوری    تتکلیف انتخابات ریاس":  است که  

 "برنده نهایی این انتخابات کیست ابهامی ندارد.  اینکهاست و کسی در 

 کارگر شهرداری اهواز در پی اعتراض به مطالبات پرداخت نشده  ۹بازداشت 

واز توسط  هشهرداری ا 3کارگر منطقه  ۹ی اخیر، جنوب، طی روزهاخرداد ماه،  به نقل از عصر  1۵شنبه  گزارش روز به
شدند. بازداشت این کارگران در پی اعتصاب و اعتراض به عدم دریافت مزایای    این شهر بازداشت 30ماموران کالنتری  

هویت  برند.  کارگران در بازداشت به سر می   تن از  ۲ان  شان صورت گرفته و تا لحظه تنظیم این گزارش همچنشغلی 
اهواز    3منطقه    شده است. شهردار  رفت و روب این شهرداری عنوان  رگر، داوودی و منصوری شاغل در واحد این دو کا 

ضمن ابراز بی اطالعی در خصوص بازداشت این کارگران، مدعی شده است: طرف قرارداد شهرداری، پیمانکار است و  

 .است  نکار طبق قرارداد به او پرداخت شدهن مطالبات پیماب با پیمانکار قرارداد دارند و همچنین رفت و رو کارگرا

 

 



  1400 دادرخ  م ، پانزده89ُ  شماره                                             3                                                           کارگری      مهاماهن    

  ! ت استو تشکیال ن وحدتنجبرا ررۀ اچ

ضرب و شتم یک نوجوان توسط ماموران  

 بازیافت شهرداری قم 

شنبه   روز  گزارش  در    ماه،    خرداد   1۵به  رکنا،  از  نقل  به 
شبکه های اجتماعی منتشر شده  روزهای اخیر ویدئویی در  

است که در آن دو مامور بازیافت شهرداری قم یک نوجوان  
را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. آنطور که در این ویدئو  
نان   و  ضایعات  قم  شهرداری  بازیافت  مامور  دو  پیداست، 

ت شده  آوری  جمع  این  خشک  داخل  وسط  به  را  نوجوان 
کر  منتقل  شهرداری  بازیافت  مورد  خودروی  را  او  و  ده 

در   نوجوان  این  دهند.  می  قرار  شتم  و  و ضرب  بدرفتاری 
ویدئوی منتشر شده در حالی که اشک خود را پاک میکند  

گوید:   می  مامور  دو  به  مفت    "خطاب  دادم،  را  اینها  پول 
که   ت  "نبوده  که  ویدئو  این  انتشار  ضبط.  روز    اریخ  آن 

اعتراض  3دوشنبه   واکنش  بوده است  ماه،  ی بسیاری  خرداد 

  .از کاربران شبکه های اجتماعی را به همراه داشته است

-news.org/wp-https://www.hra
021/06/video_20ploads/2content/u

59.mp4?_=1-57-05_13-06-21 
 

ادامه دار کارگران شهرداری   تجمعات

 کوت عبداهلل
خرداد ماه، کارگران شهرداری کوت عبداهلل    14روز جمعه  

کارگران   دادند.  خبر  خود  روزه  چند  اعتراضی  تجمع  از 
مشغول   و  زده  اعتراض  به  دست  که  گویند  می  معترض 

ارایزنی با مقامات   ها وعید و سر دواندنز وعده و  هستیم، 
شده  میخسته  کارگران  این  از  یکی  مطالبات  ایم!  گوید: 

پارسال اصالً یک    10و    ۹مزدی ما بسیار است. برای برج  
نداده  ما  به  برج  ریال  برای  قبل،    1۲و    11اند.    3سال 

و   واریز    100میلیون  الحساب  علی  عنوان  به  تومان  هزار 
عیدی اینکه  ضمن  سنوات  شده  سا  و  نیز پایان  را  ل 

میلیون    4سال جاری نیز نفری    ۲و    1طلبکاریم. برای برج  
اند. یک مان ریخته تومان به عنوان علی الحساب به حساب 

می  به کارگر  و  قوله  و  قرض  با  که  ماههاست  ما  گوید: 
گردانیم. دیگر از این وضعیت  مان را می صورت نسیه زندگی 

بارها م ایم.  آمده  بیانماشکالت به ستوه  را  از    ن  و  کردیم 
مطالبه داشتیم  دسترس  در  که  کانالی  اما  هر  نمودیم  گری 

های کارگران وجود  ای برای توجه به دغدغه گویا هیچ اراده 
ندارد. شهردار و مقامات شهری اطالعی از زندگی کارگران  

دانند که با چه مشکالتی  زحمتکش شهرداری ندارند و نمی 
   .روبرو هستیم

 1فحۀ از ص           .... پری در باره زندگی رفیق 

این انقالب پیوست. در این مقطع آوازه فداکاری ها و پاکی و صداقت و رزم های قهرمانانه چریکهای فدائی خلق  
دشمن  دربا  مردم  دل  ان  به همین  و  بود  پیچیده  نام  سراسر کشور  که  سازمانی  از  به هواداری  جوانان  از  خیلی  یل 

فد برخاسچریکهای  کشید،  می  یدک  را  خلق  بوائی  جوانان  ته  این  میلیونی  خیل  از  یکی  هم  پری  رفیق  دند. 
ار جمهوری اسالمی او  نت و استقرآزادیخواه و رهرو راه چریکهای فدایی خلق ایران بود. اما با سرنگونی رژیم سلط

دید   می  عینه  برخ به  آزادی  سرکوب  به  اول  روز  همان  از  رژیم جدید  است.  که  جدائی  استه  با  خاطر  همین  به 
ی خلق از اپورتونستهای النه کرده در آن سازمان این رفیق آگاه و وفادار به آرمانهای طبقه کارگر  فدائ  چریکهای

قرار گر امر  این  جریان  در  که چریکوقتی  با صراحت می گفتند جمهفت  خلق  فدائی  نماینده  های  اسالمی  وری 
داشت که این رژیم نه حاصل انقالب  باید  ه می باشد، و می گفتند تردید ناران وابستجدید امپریالیستها و سرمایه د

نیز همچون مردم بلکه رژیمی هم ماهیت با رژیم شاه بوده و برای سرکوب این انقالب روی کار  آمده است، او  
آزادی  رسیدن به    کهای فدائی خلق پیوست تا بتواند با همه وجود برایخیلی از کمونیستهای دیگر به صفوف چری

 . و سوسیالیسم گام بردارد

جمهوری اسالمی از همان آغاز به سرکوب آزادی های نشات گرفته از دوران انقالب برخاست و با ددمنشی    رژیم
این رژیم وابسته به امپریالیسم   فته تا کردستان و ترکمن صحرا برخاست.وب کشور گر تمام به کشتار توده ها از جن

گلوله بست. همه رویداد ها با روشنی غیر قابل  ر را به  رش قرار داد و کارگران بیکانه مورد یوخلق عرب را وحشیا
جنگ    داد.  شروعتوصیفی صحت مواضع و تحلیل های چریکهای فدائی خلق را در مقابل دید همگان قرار می  

امپریالیستی   تش این جنگژیم جدید جهت تأمین منافع اربابان خود چگونه بر آایران و عراق نیز نشان داد که ر 
ن این جنگ و با حمله ارتش عراق به خوزستان اجبارا رفیق پری همراه با خانواده مانند  در جریا  دامن می زند.  

دگانی بودند که  کردند. آنها در اصفهان از جمله جنگ زنقل مکان    هزاران تن دیگر از آوارگان جنگی به اصفهان
اسالمی، حال با    ز جمهوریعی و سرکوب حاکمیت مردم ستیاجتما   -ادیعالوه بر تحمل تمامی فشارهای اقتص 

مهاجرت اجباری وضعیت معیشت شان دشوار تر از قبل شده بود. به همین دلیل هم رفیق پری برای کمک به  
 .ی مشغول به کار شدادامه تحصیل را رها و دریک لباس فروشی خانواده تامین نیازها

ین چریکهای فدائی خلق  ن بقیه فعالب و ضد انقالب، پری همچوبین انقال  در آن سالهای سرنوشت ساز مصاف
ضمن افشای دائمی سیاستهای مردم ستیز جمهوری اسالمی، با تبلیغ مواضع سازمان در جهت بردن تحلیل های  

خرداد    30به دنبال یورش سراسری جمهوری اسالمی در  مردم گام بر می داشت . اما متاسفانه  ن به میان  سازما
دستگیر و زیر شکنجه    ۶0گان رفیق پری در تابستان سال  ان و ستمدیدسازمانهای سیاسی و کارگربه    ۶0سال  

اسارت   زمان وحشتناک  او در  قرار گرفت.  با در چنگال دهای وحشیانه دژخیمان جمهوری اسالمی  نیز  ژخیمان 
را در حسرت در هم    شیده ایرانندگی کوتاه و انقالبی خویش دشمنان توده های رنج ک خلق صفحه ای نوین در ز

ناکام  شکستن مهرنوش    خویش  مرگ  و  زندگی  از  هایش  آموحته  اسارت  زمان  در  روشنی  پری  رفیق  گذارد. 
ارد  ن حماسه مقاومت را سرمشق خویش قرار دا، و خالقاابراهیمی ها، شیرین معاضد ها، مرضیه احمدی اسکویی ه

هم شهادت  به  بنا  اش  نشدنی  فراموش  مقاومت  با  صدابندیانش جالو  شنیدن  در حسرت  را  خویش د  نالۀ  و    ی 
ایمانی مثال زدنی و به   او در شکنجه گاه و بیدادگاه حکومت نیز با نمایش  ضعف در مقابل دشمن ناکام گذارد. 

د زد آن هم در شرایطی که بنا به  کنجه گر تو دهنی محکمی به دژخیمان خو داروغه و شسخره گرفتن قاضی و  
پاهایش کنده شده بود. در خاطرات یکی از   دند که گوشتقدر وی را شکنجه داده بودژخیمان آنگفته هم بندیانش 

ا نشانم  و پاهایش ر پری چادرش را کنار زد    "همبندان رفیق پری در زندان اصفهان در این زمینه آمده است که:
برغم همه این  . اما  "بودشت پایش کنده شده بود و گودی ران هایش بیرون زده  داد. دچار حالت تهوع شدم. گو

را می    "انترناسیونال"ا سربلندی تمام و در حالیکه سرود بین المللی طبقه کارگر یعنیرفیق پری ب   وحشیگری ها
ی این چریک  د چه ایمان خلل ناپذیری راهنمای زندگنشان می داخواند به سوی میدان اعدام رفت، واقعیتی که  

چیز جمهوری    وران بی همهدر مقابل مزد  "پری روشنی"ومت رفیق  فدائی خلق بوده است. به واقع عظمت مقا
اسالمی، بیشک نشات گرفته از آگاهی و درک عمیق او از رنج کارگران و ستمدیدگان که وی در میان آنان زیسته  

از   و  بنیانگذاران چریکهای فدائی خآموزش های  بود  افتخارآفرین  انقالبی  و مرگ  با زندگی  پری  بود. رفیق  لق 
و سوسیالیسم در آن متحقق شده باشد را    "، مسکن و آزادینان، کار"ه  ن به زندگی نوین آینده کش راه رسیدخوی

حمتکشان، زنی آگاه از  از ساللۀ ز با خون سرخش هموار نمود. هزاران درود و افتخار به رفیق پری روشنی، زنی  
 ! دایی خلقتبار چریکهای ف

    ب د چشمه ای در این مردانوز می جوشه   هنوز می تپد قلبی در اعماق این خاک

   کِشته اند بذر کینه در کشتزار بالد     د به خیال خویشتن تُرا لیکنکُشته ان 

 ! جالدکنون فتاده رعشه به پیکر      تو رفتی ولی ز سُرخی خونت
 

 د! ش گرامی و راهش پر رهرو بایاد

 

https://www.hra-news.org/wp-content/uploads/2021/06/video_2021-06-05_13-57-59.mp4?_=1
https://www.hra-news.org/wp-content/uploads/2021/06/video_2021-06-05_13-57-59.mp4?_=1
https://www.hra-news.org/wp-content/uploads/2021/06/video_2021-06-05_13-57-59.mp4?_=1
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 !است ، حق کارگران  ی مستقل کارگریا هکلتش

تپه نیشکر هفت  ع کارگرانم تج اب واعتص

 در محوطه کارخانه

شنبه   سه  هفت  11روز  نیشکر  کارگران  ماه،  در خرداد  تپه 
حق  پرداخت  عدم  به  به  اعتراض  و  نیشکر  برای کشت  آبه 

خود   دستمزد  نشدن  پرداخت  و  شغلی  امنیت  افتادن  خطر 
از   بیگی  اسد  ید  خلع  اعالم  از  بعد  کشیدند.  کار  از  دست 

هفت کا نیشکر  از شکنی رتپه  و   ها  شده  آغاز  سو  همه 
آبه مزارع و حقوق کارگران پرداخت نشده  ست که حق مدتی

می  روز  هفتاد  به  نزدیک  هیچ  است.  کارگران  که  شود 
نکرده  دریافت  در  حقوقی  شرکت  این  نیشکر  مزراع  و  اند 

کارخانه  آستانه  محوطه  در  کارگران  هستند.  خشکی  ی 
به تجمع زده  و خواهادست  و  حق  تن پرداخ اند  حقوق  آبه 

هیئت  معرفی  و  اخراجی  همکاران  کار  به  بازگشت  خود، 
ی جدید این شرکت هستند. این تجمع اعتراضی روز  مدیره

خرداد ماه، نیز ادامه داشت. کارگران معترض    1۲چهارشنبه  
شرکت   مدیر  از  خالی  دفتر  روبری  کارخانه  محوطه  در 

روز   زدند.   تجمع  به  دست  تپه  هفت  شنبنیشکر    ه پنج 
م 13 تجمع  خرداد  از  پس  اعتصاب  روز  سومین  در  اه، 

کارگران نیشکر هفت تپه در محوطه کارخانه روبروی گیت 
ماموران   از  یکی  شرکت،  حراست  دفتر  مقابل  در  ورودی 
پاسگاه هفت تپه که گفته میشود  رئیس پاسگاه بوده است  
اندازی   تیر  به  اقدام  اعتصابی  کارگران  کردن  متفرق  برای 

نمودهوا این    .ئی  شنبه  برغم  روز    1۵اقدامات سرکوبگرانه 
خرداد ماه، شماری از کارگران نیشکر هفت تپه، در پنجمین  

ماه گذشته خود را    ۲روز تجمع خود گفتند: تابحال حقوق  
نکرده  منابع:  دریافت  برخی  گزارش  به  فعالین    3اند.  از  تن 

و  حمدانی  حامد  خنیفر،  محمد  آنها  هویت  که  کارگری 
سعالبیوس شده  یف  اسدبیگی    عنوان  عوامل  توسط  است، 

از   پس  تپه  هفت  پاسگاه  در  شرکت،  مالک  و  مدیرعامل 
منابع،   این  گزارش  بنابر  اند.  شده  بازداشت  شتم  و  ضرب 
درب   مقابل  در  اقدام،  این  به  اعتراض  در  کارگری  فعالین 

 .پاسگاه تجمع اعتراضی برپا کرده اند
 

یژه منطقه و مجتمع گازکارکنان تجمع  

 عسلویه سپار

چهارشنبه   کارکنان    ۵روز  اعتراضی  تجمع  ماه،  خرداد 
در   پارس  ویژه  منطقه  سازمان  پیمانکاری  و  گاز  مجتمع 
عسلویه در اعتراض به مشکالت معیشتی و کمی حقوق و  

 .دستمزد برگزار شد 

 

مجدد کارگران ابنیه فنی   گردهمایی

 لیه شرکت خصوصی تراورس آهن عراه

ااخرداد م  1۲روز چهارشنبه   ابنیه فنی  ه، جمعی  ز کارگران 
راه  در  خطوط  خود  همکاران  سایر  از  نمایندگی  به  آهن 

برپایی تجمع نسبت شهرهای مختلف، با آمدن به تهران و  
به   مقامات  توجهی  بی  و  خود  کاری  نامناسب  شرایط  به 
از معترضان   خواسته هایشان دست به اعتراض زدند. یکی 

ن  واگذاری،  از  بعد  مطالبمیگوید:  معوقه  اه  بیمه  و  مزدی  ت 
به  شغلی  کارگران  امنیت  تکلیف  و  سنوات  نه  و  شد  روز 

است.   شده  مشخص  و  "کارگران  تجمیع  طرح  اجرای 
و  بقهط اجتماعی  تامین  بیمه  مشکالت  رفع  مشاغل،  بندی 

بیمه تکمیلی، پرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی همانند  
کار کفش  و  لباس  مطا  "دادن  از  دیگری  لبات  بخش 

گران ابنیه فنی است که هنوز به صورت کامل پرداخت  رکا

 .نشده است

 

به سامانه ساپنا و حذف   خواست پیوستن

کارگران    از سوی قراردادهای حجمی 

 خدمات اردوگاهی ملی حفاری

خرداد ماه، کارگران اردوگاهی ملی حفاری    10روز دوشنبه  
برچیده   و  لغو  اعتراضی، خواستار  تجمع   برگزاری  شدن  با 

گویند:  دادهای حجمی کار شدند. کارگران معترض میرقرا
قانون کار بر    ۷نفر هستیم که علیرغم تاکید ماده    ۲۵00ما  

عقد   ماهیت لزوم  با  کارهای  در  مستقیم  و  دائم  قرارداد 
این کارگران خواستار   مستمر، قراردادهایمان حجمی است. 

مقوله به  مسئوالن  و  نفت  شرکت  و  ورود  قراردادها  ی 
کم و کاست قانون شدند و اعالم کردند: با این  یرعایت ب

 .ای برای کار و فعالیت نداریمی قراردادها، انگیزه شیوه

 

کارگران آبفار اهواز در  تداوم اعتراضات 

 ماه دستمزد 3 عدم دریافت  اعتراض به

شنبه   فاضالب    ۸روز  و  آب  کارگران  ار  یکی  ماه،   خرداد 
احد که با سوابق  و گر این  کار  ۶00روستایی از طرف حدود  

ماه دستمزد معوقه    3سال مشغول کارند و هنوز    1۵باالی  
ت که زیر نظر پیمانکار در  طلبکارند، گفت: کارگران سالهاس

ها  کنیم و در تمامی این سال آبفار اهواز به سختی کار می
عمل   خود  مزدی  تعهدات  به  کارفرما  مقام  در  پیمانکار 

در  آنکه  از  جدا  است.  وضعیت  انتیجه    نکرده  این  ستمرار 
هزینه پاسخگوی  دیگر  کارگران  زندگی  دستمزدهای  های 

ا  مدعی  کنونی  پیمانکار  نیست،  مالی  آنها  منابع  که  ست 
برای پرداخت حقوق کارگران را ندارد. کارگران پیمانی آبفار  
اهواز خواستار آن هستند تا مدیریت آب فاضالب اهواز در  

های مستقیم طرح  ی اجرای مقام کارفرمای اصلی در راستا
ها قرارداد  شدن قراردادهای کاری کارگران پیمانکاری با آن

  .مستقیم کار منعقد کند

ادامه این اعتراضات بر اساس گزارشات منتشر شده روز  در  
آبفای اهواز، در    1۲چهارشنبه   از پرسنل  خرداد ماه، جمعی 

مقابل   در  مطالباتشان  به  رسیدگی  عدم  به  اعتراض 
شساختما این  کردند.  ر ن  برگزار  اعتراضی  تجمع  کت، 

معترضین یکی از مطالباتشان را تبدیل وضعیت شغلی خود  

 .عنوان کردند

 

مع کارگران اخراجی شرکت پخش  تج

 فرآورده های نفتی ماهشهر 

یکشنبه   شده    ۹روز  اخراج  کارگران  از  شماری  ماه،  خرداد 
فرآورده  پخش  ورودی شرکت  مقابل  ماهشهر  نفتی  های 

این شهر تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار    ار نفتیانب

 .شدند
 

تجمع بازنشستگان فوالد البرز غربی در  

 اعتراض به کاهش مستمری ها 

 و سایر مطالبات خود 

یکشنبه    فوالد    ۲روز  بازنشستگان  از  جمعی  ماه،  خرداد 
کاهش   به  اعتراض  در  غربی  سایر  البرز  و  ها  مستمری 

اقدام به   تجمع کردند. بازنشستگان   برگزاریمطالبات خود 
ب نسبت  غربی  البرز  کردن  فوالد  کم  نیم  ه  و  میلیون یک 
همسان حقوق  از  بیمه تومان  قرارداد  نداشتن  های  سازی، 

تعرفه  با  افزایش  درمانی  عدم  و  فوالد  درمان   %25های 
سال   مصوبه    ۹۹حقوق  مطابق  فوالد  بازنشستگی 

 .عترض هستندنامه فوالد، مسازی دولت و آیین سبمتنا

 

برداری متروی  تجمع کارکنان شرکت بهره 

ابل در مق برای تحقق مطالبات صنفی تهران 

 ساختمان شورای شهر 

نفر از کارکنان شرکت   ۲00خرداد ماه، حدود  ۲روز یکشنبه 
ساختمان  بهره مقابل  در  تجمع  با  تهران  متروی  برداری 

ی  شورای شهر تهران گفتند: ما خواهان اصالح عناوین شغل
سال تا  بهره   ۹3  خود  جهت  در  به  بازنشستگی  از  مندی 

زیان  و  سخت  اعمال مشاغل  جذب،  فوق  آور،  حق  العاده 
  ۹۵های  تامین لباس فرم، پرداخت معوقات مربوط به سال 

های خود از بیمه تکمیلی و قرار دادن ، دریافت طلب ۹۹تا  
واکس اولویت  در  اساس  یراهبران  بر  هستیم.  کرونا  ناسیون 

گز دیگراین  یکی  خواسته   ارش،  رفع  از  معترضان،  های 
واحدهای   و  دورکار  واحدهای  میان  از  تبعیض  عملیاتی 

 .جمله راهبران است
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 ! مه باد کمونیسپیروز باد انقالب!   زند 

مقابل ت   در  کار  شلتوک  کشاورزان  جمع 

 ی خوزستانساختمان استاندار

شنبه   روز  کشاورزان    ۸صبح  سوی  از  تجمعی  ماه،  خرداد 
شلتوک کشت  ممنوعیت  به  اعتراض  در  در    خوزستانی 

برگزار  اممقابل ساخت اهواز  در شهر  استانداری خوزستان  ن 
شلتوک   کشت  که  آنجا  از  گفت:  معترضان  از  یکی  شد. 

از  محدو  و  دارد  زمانی  تا    10دیت  و  آغاز  به    1۵خرداد  تیر 
رسد، این مساله موجب نگرانی کشاورزان شلتوک  ن می پایا

می  و  موافقیم  با محدودیت  ما  است.   شده  هم  کار  گوییم 
شوک محدود  ما  از    د شت  اما  دیگر  محصوالت  کشت  هم 

هایی که وابسته به بخش دولتی است برای  آنجا که کشت 
نمی گذاشته  محدودیتی  مآن  مساله  این  و  شود  رنج  وجب 

می کشاورزان  حدود  شآزار  در    ۵00ود.  شالیکوبی  کارخانه 
  1۵کم در هر واحد  استان خوزستان فعالیت دارند که دست 

ها در  ورتی که شلتوک ص  ند درل کار هستنفر مشغو  ۲0تا  
هزار    3۵0مقرر کشت نشوند امنیت شغلی و معیشتی  زمان  

را   خود  معیشت  کاری  برنج  راه  از  که  خوزستانی  خانوار 
هد افتاد. متاسفانه به اعتراضات  تامین می کنند به خطر خوا

نمی داده  اهمیتی  کشاورزان  ما  تاکید  صنفی  مرتب  و  شود 
تاممی امکان  نیاکنند  مورد  آب  مزارع    ز ین  برخی  برای 

در   امسال  تابستان  در  شلتوک  کشت  همانند  پرمصرف 

 .های کرخه و مارون وجود نداردحاشیه رودخانه 

 

بازنشستگان فوالد در برخی شهرها مقابل 

به   های بازنشستگیساختمان کانون

 اعتراض برخاستند 

یکشنبه   برخی    ۹روز  در  فوالد  بازنشستگان  ماه،  خرداد 
با  ، اصفهان و رودبار در استان گیالن  زا ها از جمله اهوشهر

کانون ساختمان  مقابل  خواستار  تجمع  بازنشستگی،  های 
ترین توجه به مطالبات صنفی خود شدند. بازنشستگان، مهم 

خط  خواسته  از  باالتر  مستمری  از  برخورداری  را  خود  های 
همسان احکام  اصالح  و  رایگان  درمان  حقوق  فقر،  سازی 

بازنشس  عنوان به  گتکردند.  پرداخت  خواستار  همچنین  ان 
بودجه هزینه موقع   از  فوالد  بازنشسته  درمانی  های  های 

و   استخدامی  نامه  آئین  برابر  درمان،  قرارداد  سنواتی، 
دیگر دستورالعمل  برابر  حوادث،  و  عمر  بیمه  فوالد،  های 

واحدهای فوالدی و بکارگیری فرزند بازنشستگان در ذوب  
شرکت  و  زیرمجموعه  آهن  بازنشستگی ن صهای  دوق 

 .کارکنان فوالد هستند

 

در پرسنل مدت معین هلدینگ  اعتراضات

 شغلینابسامان اعتراض به شرایط 

شنبه    روز  قرارداد    ۸صبح  پرسنل  از  گروهی  ماه،  خرداد 
خلیج در اعتراض نسبت به وضعیت خود، در  معین هلدینگ  

ها ند. آن دروازه سایت یک منطقه ویژه ماهشهر تجمع کرد
ماده    ناخواه فوق10اجرای  پرداخت  مخصوص  ،  العاده 

هستند.  جنوب  تجمیعی  ضریب  اعمال  و  معین  مدت 
پیگیری گویند:  می  چندینمعترضان  آن های  ها  ساله 

شنود.  ها را نمینتیجه مانده است و هیچ کس صدای آنبی
خلیج  هلدینگ  با  مکاتبه  بیهمچنین  و فارس  بوده  ثمر 

درست به  آنان  قانون  درقبال  نمی جا ی  مدت  را  پرسنل  شود. 
استخدام   رسمی  آزمون  و  قانونی  مسیر  از  عملیاتی  معین 

کالم برخی مدیران ارشد، جزئی  اند و علیرغم عمل و  شده 
مزایا و  افزایشات  هستند.  پتروشیمی  بدنه  برای از  یی 

ثالث   ارکان  نیروهای  و  هلدینگ  رسمی  نیروهای 
نیروه اما  است،  شده  ازدرنظرگرفته  معین  مدت  ن  آ  ای 

 .محروم هستند
اعتراضات   این  تداوم  دوشنبه  در  روز  ماه،    10صبح  خرداد 

فارس،  خلیج  هلدنیگ  رسمی  برای    دیگر    بار   پرسنل 
سایت   در  خود  مطالبات  اقتصادی منطقه    4پیگیری  ویژه 

پایبندی   خواهان  پرسنل  این  کردند.  تجمع  پتروشیمی 
منع قرارداد  مفاد  به  فارس  خلیج  شرکت  هلدینگ  با  قده 

سایر  یاصن به  دائم  انتقال  ممنوعیت  رفع  و  پتروشیمی  ع 

 .های تابعه نفت هستندشرکت

 

ی کارگران معدن  روزه  ۴پایان تجمع 

 آسمینون منوجان 

شنب  روز  گزارشات  آخرین  تجمع  طبق  ماه،  خرداد  یکم  ه 
کارگران معدن آسیمنون پس از برگزاری جلسه با مسئوالن 

ب جلسه  رسید.  پایان  حسن به  نما ا  سپاه  دهنیزاده  ویژه  ی 
مدیره هیئت  رئیس  علیمحمدی  کرمان،  معدن، استان  ی 

کار  ی تعاون،  محمودی فرماندار منوجان، مدیران کل اداره 
ادا مدیران  استان،  اجتماعی  رفاه  جنوب  و  صمت  کل  ره 

نمایندگان   و  منوجان  سپاه  فرمانده  و  دادستان  کرمان، 
سئوالن  م از سوی د روزه کارگران برگزار شد. تهدیدهای چن

مقام  تحمیل  به  نهایت  در  جلسات  استان،  به  امنیتی  های 
حذف  چون  دستاوردهایی  کسب  کنار  در  و  شد  منتهی 

بازنگری  جایگزینی آن با قراردادهای یک ساله،    پیمانکار و 
ایاب  در طرح طبقه  برقراری مجدد سرویس  بندی مشاغل، 

نیتی کردن محل  و ذهاب و اخراج یکی از مدیران، امکان ام
مبارزات  اک ویژگی  کرد.  فراهم  توافق  طریق  از  نیز  را  ر 

کارگران معدن آسمینون در شکل رزمنده و تعرضی آن بود. 
ها را  روز در شهر تظاهرات کردند، جاده   4طول  کارگران در  

خانواده  و  کردند.  بستند  مبارزه  درگیر  را  شهر  اهالی  و  ها 
ان و  گزار کرمان و هرمباش در دو استان همجو رغم آماده به

عقب   قدم  یک  کامل،  تجهیزات  با  سرکوب  نیروی  گسیل 
از   زیادی  بخش  به  شدند  موفق  سرعت  به  و  ننشستند 

 ند.هایشان برسخواست 

تجمع نیروهای مدت موقت منطقه ویژه 

می در اعتراض به مسکوت ماندن  پتروشی

 مطالبات خود 

دوشنبه   روز  م  10صبح  قرارداد  نیروهای  ماه،  وقت  خرداد 
ویژه به  پ  منطقه  اعتراض  در  بندرامام  و  ماهشهر  تروشیمی 

هایشان در ورودی سایت یک  خود همراه با خانواده وضعیت  
تجمع  کردند.  تجمع  ماهشهر  پتروشیمی  کنندگان منطقه 

طرح اجرای  طرح  طبقه   خواهان  اجرای  مشاغل،  بندی 
اقلیمی و اجرای طرح پرداخت سنوات پایان سال بر اساس  

 .هستند  قانون کار
 

به  کارگران ساختمانی بهبهان از  نت صدها

 اعتراض برخاستند 

خرداد ماه، صدها تن از کارگران ساختمانی    ۲روز یکشنبه  
تجم برپایی  با  خود  بهبهان  ای  بیمه  معوقات  به  نسبت  عی 

عدم   دلیل  به  بهبهان  ساختمانی  کارگران  کردند.  اعتراض 
مان بالتکلیف  بیمه هایشان همچنان  و  پرداخت حق  اند  ده 

تامین اجتماعی نیز تاکنون نتوانسته تدبیر خاصی را    نسازما
آن کردن  بیمه  تعداد  برای  که  نحوی  به  کارگیرد،  به  ها 

نفر در    ۹01به    ۹۹نفر در سال    4۷0کارگران بیمه نشده از  
با   باید  ساختمانی  کارگران  است.  رسیده  جاری  سال 

هزینهبهره از  را  خود  بیمه،  از  ابتالمندی  بیماری    های  به 
اما سهمیه   تظحفا های اختصاص داده شده کافی و  کنند، 

 .متناسب با حجم تقاضا نیستند
 

شهرداری زنجان   ۴ع کارگران منطقه تجم

در اعتراض به عدم رسیدگی به 

 مطالباتشان

  4اردیبهشت ماه، شماری از کارگران منطقه    1۸روز شنبه  
تراض به  شهرداری زنجان برای چندمین روز متوالی، در اع

رس ساختمان  دیعدم  مقابل  در  مطالباتشان،  به  گی 
ران حاضر در  دند. یکی از کارگاستانداری، دست به تجمع  ز

واریز   پیمانکار  این تجمع می گوید: حقوق کارگران توسط 
دارند.   هراس  خود  شغلی  امنیت  و  آینده  از  آنها  و  نشده 
 شهرداری هیچ نظارتی بر فعالیت های پیمانکار ندارد. وی

د بیمه کارگران به عنوان مشاغل سخت  یاهمچنین می افز
نمی واریز  آور  زیان  ندارنو  شغلی  امنیت  د،  شود، 

شود و همه  بندی واریز نمیدستمزدهایشان بر اساس طبقه 

است شده  کارگران  اعتراض  موجب    .اینها 
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 ! ه آزادی ست نها راه رسیدن ب ه ته ک مبارزه مسلحان  نده باد ز

  ات اعتراض و   عدم پرداخت معوقات مزدی

 ار در ایالمکارگران پتروشیمی چو

یک  م   ۲شنبه  روز  از  هاخرداد  جمعی  روزمزد  ،  کارگران 
ماه   ۲پتروشیمی چوار در ایالم در اعتراض به عدم پرداخت  

گفتند:  کارگران  زدند.  تجمع  به  دست  معوقه خود  دستمزد 
حقوق ما نصف حقوق کارگران تمام وقت است و ما توقع 

بال اینکه  داریم  از  بعد  شد،    1۵فاصله  تمام  کارمان  روز 
د ماه برای دریافت حقوق  نچدریافت کنیم و  دستمزدمان را  

 .انیمروزمزدی خود منتظر و معطل نم
 

تجمع پاکبانان و کارگران خدمات شهری  

 شهرکرد 

شنبه   روز  و    1۸صبح  پاکبانان  از  شماری  ماه  اردیبهشت 
عدم   به  اعتراض  در  شهرکرد  شهری  خدمات  کارگران 
در   بار،  چندمین  برای  خود  معوقه  دستمزدهای  پرداخت 

ایوطمح شهرداری  به  نه  دست  زدند.    شهرستان  تجمع 
در   کارگران  دستمزد  کند  می  ادعا  شهرداری  که  درحالی 

درصدی یافته است، کارگران می    3۹، افزایش  1400سال  
معوقه،   دستمزد  ماه  چندین  پرداخت  عدم  بر  عالوه  گویند: 
سال   شاخص  اساس  بر  جاری  سال  ماه  فروردین  حقوق 

 .گذشته، پرداخت شده است
 

موقت وزارت نفت   تدتجمع کارکنان م

 مقابل مجلس شورای اسالمی
شنبه   سه  وزارت    4روز  موقت  مدت  کارکنان  ماه،  خرداد 

اساس تبصره  نفت خواهان اجرای همسان  بر  سازی حقوق 
برنامه ش  ۲۹ماده  (  3) بازنگری در نظام قانون  شم توسعه، 

  3۸العاده شغلی مطابق ماده  حقوق و دستمزد و اعمال فوق
نظام نییآ صناهنامه  کارکنان  اداری  برای  ی  نفت  عت 

مشابه  موقت،  مدت  قرارداد  دهم  کارکنان  فصل  سازی 
سال   در  که  کشوری  رسمی    ۹۹خدمات  کارکنان  برای 

اعمال شد، تبدیل وضعیت کارکنان مدت موقت مانند سایر 
اداری،  سیاست (  ۶ها، اجرای بند ) وزارتخانه  های کلی نظام 

بالتکلیفی از  نفت  رهایی  قانون  رفع    و   بین  و  کار  قانون 
مشموالن   استخدامی  وضعیت  تبدیل  سنی  محدودیت 

یاس گفتند:  معترضان  شدند.  ایثارگران  از  تفساریه  کی 
مجلس  وعده در  اعتماد  رای  اخذ  زمان  در  نفت  وزیر  های 

دهم، رسیدگی به وضعیت کارکنان مدت موقت بود. منتها 
و  مدیران  ناقصِ  اصالحات  انجام  دلیل  در به  نفت،  زارت 

می الب سر  به  بیشتری  گونهتکلیفی  به  را  بریم  ما  که  ای 
برای احقاق حقوق خود بین قانون کار و قانون وزارت نفت 

می  به  پاسکاری  دولت  هیئت  نامه  تصویب  اساس  بر  کنند. 
سال    1مورخ    4۷۶43۲1۲4۷1شماره     34باید    ۹0اسفند 

به   وزارت  موقت  مدت  کارمند  معین"هزار  ل  تبدی  "مدت 
می بند    .دشدنوضعیت  مطابق  حال  همین  تبصره   ۶در 

های تابعه وزارت نفت باید با کارکنان  هیات وزیران شرکت
مدت قرارداد  مدیران   خود،  متاسفانه  اما  کنند  منعقد  معین 

به تکلیف خود عمل نمی کنند. مطابق مصوبه  وزارت نفت 
نفت  وزارت  در  قرارداد مشاغل خدماتی  باید  وزیران  هیات 

آشمان آبدارچی،  و به صورت مدت موقت  زپند  ، پیشخدمت 
دهه   یک  حدود  در  شده  باعث  اجحاف  این  شود.  منعقد 

آیتم  ار کارمند وزارت نفت مانند  هز   34های شغلی  گذشته، 
فوق فوق جذب،  هوا،  العاده  و  آب  بدی  کارگاهی،  العاده 

و  تحصیلی  مدرک  سابقه،  کار،  پرداخت    …سختی  ما  به 

 .نشود

 

در تهران   رای شسته ایران کارکنان بازن

 تجمع اعتراضی بر پا کردند 

 نان بازنشسته ایرانخرداد ماه، جمعی از کارک  3روز دوشنبه  
مقابل   در  مطالباتشان  به  رسیدگی  به عدم  اعتراض  در  ایر 
کردند.   تجمع  تهران  در  شرکت  این  هواپیمایی  ساختمان 
 شرکت هواپیمایی ایران ایر به دلیل پرداخت نکردن حقوق 

های کارکنان و بازنشستگان شاهد  واستهخ  توجهی بهو بی
آنها،اعتصاب  سوی  از  زیادی  بسیار  است.   های  بوده 

کمک مقام  نشدن  پرداخت  بهانه  به  شرکت  این  های 
سازمان برنامه و بودجه، نداشتن بودجه، کرونا و محدودیت  
فروش، از پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و کارکنان  

گان و کارکنان شرکت ایران تسکنند اما بازنشخودداری می 
بهانه  این  رد  با  میایر  مشکالها  بهای  چرا  ت  گویند 

آنها  ناچیز  از حقوق  باید  این شرکت  اقتصادی  و  ساختاری 

 .پرداخته شود
 

ی غرب کارون  ئیان منطقهروستا اعتراض

 به عدم تحقق وعده های مسئوالن 

جمعه   روس  31روز  از  شماری  ماه،  تائیان  اردیبهشت 
های  رب کارون در اعتراض به عدم تحقق وعده غ  یمنطقه

بی مس مشکل  رفع  مورد  در  در  ئوالن  روستاهایشان،  آبی 
تصفیه  ساختمان  اروندان  خانه مقابل  گاز  و  نفت  شرکت  ی 

 .دست به تجمع اعتراضی زدند

 تجمع کارکنان وزارت نفت در تهران 

در اعتراض  خرداد ماه، شاغالن وزارت نفت    3وز دوشنبه  ر 
ر  های مرتبط با وضعیت رفاهی خود دا نشدن ابالغیه رجبه ا

کردند.   تجمع  تهران  در  وزارتخانه  این  ساختمان  مقابل 
شرکت معتر به  نفت  وزیر  دستور  به  اشاره  با  های  ضان 

اجرای  زیرمجموعه  برای  وزارتخانه  این  ابالغیه    1۶ی 
و   ذهاب  و  ایاب  پرداخت  افزودند:  کارکنان  با  مرتبط 

بهرهحق  پرداخت    یرو الزحمه  اشتغال،  حالت  مشموالن  به 
آنها،فوق فرزندان  استخدام  و  کارکنان    100پرداخت    العاده 

درصد هزینه درمان    100مان کارکنان و  درصدی هزینه در

  .ها هستندپزشکی از جمله این ابالغیه دندان

 

  ۵اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران خط 

 قطار شهری تهران 

نگهداری خط  عی از کارگران  مجخرداد ماه،    3  روز دوشنبه
قطار شهری تهران در اعتراض به عدم پرداخت معوقات    ۵

مزدیشان در محل کار خود دست به تجمع زدند. کارگران  
حدود نشدن    ۲00  گفتند:  پرداخت  با  که  هستند  نفر 

شده معیشتی  مشکالت  دچار  درخواست  حقوقشان  و  اند 
شی از  خب پرداخت حداقل    کارگران در این تجمع تسریع در

 ۵کارگر در خط متروی    1۵0معوقات مزدی است. بیش از  
تعداد    –تهران   این  از  که  دارند  فعالیت  در    ۹0کرج  نفر 

و   انتظامات  در    ۸0واحد  هم  خط  نفر  نگهداری    ۵بخش 
پیمانکاری   شرکت  یک  مسئولیت  تحت  تهران  متروی 

ماه  ماه حقوق و چندین    4مشغول به کار هستند که دارای  

 .خت نشده می باشندداحق بیمه پر 
 

تجمع کارکنان رسمی سکوهای دریایی  

 شرکت نفت و گاز پارس جنوبی  

 در محل کار 

جمعه   روز  شده  منتشر  گزارشات  اساس  اردیبهشت   31بر 
شرکت دریایی  سکوهای  رسمی  کارکنان  از  شماری   ماه، 

ر به عدم  اعتراض  و گاز پارس جنوبی، در  به  نفت  سیدگی 
کار  مطالباتشا محل  در  اعتراضی  خون،  تجمع  به  دست  د 

تشریح  در  ای  بیانیه  قرائت  معترض ضمن  نیروهای  زدند. 
سابقه جزئی به  مسبوق  مطالبات  دالیل  ات  جمله  از  شان، 

دستمزد   و  حقوق  سطح  بودن  پایین  را  تجمع  این  برپایی 

 .ها و خطرات کار عنوان کردندم سختی دریافتی علیرغ 
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 ! رددآزاد باید گ ر زندانی کارگ

ز را  سازی تبریسالهِ بلبرینگ ۵۰نه کارخا

 گذاشتند پس از ورشکسته کردن به حراج

یکشنبه   با    ۹روز  تبریز  ورشکستگی  امور  اداره  ماه،  خرداد 
که:   داد  اطالع  کارخانه  این  مقابل  در  بنری  شش  نصب 

سازی با کلیه اموال و سایر امتیازات  دانگ کارخانه بلبرینگ 
یکشنبه   روز  کارخانه  در  در  م  ردادخ  ۲3موجود  اه، 

شرقی از طریق مزایده به فروش   دادگستری کل آذربایجان
ر  بلبرینگخواهد  کارخانه  در  سید.  تبریز  با    134۸سازی 

شرک تنها   SKF تمشارکت  و  شد  تأسیس  سوئد، 
تولیدکننده انواع بلبرینگ و رولر در کشور بود. این کارخانه  

ش  یکی از واحدهای موفق صنعتی آذربایجان بود که تا پی
فروشی عرضه    محصوالت آن به صورت پیش  ۹1ال  س  از

 .شدمی

 

و فاضالب    تجمع کارگران شرکت آب

 شهرستان ایذه 

و روز شنبه یکم خرداد ماه، تنی چند از کارگران شرکت آب  
پرداخت   عدم  به  اعتراض  در  ایذه،  شهرستان  فاضالب 
این   آبفای  ساختمان  مقابل  در  خود،  معوقه  حقوق 

  اعتراضی زدند. کارگران معترض  معه تجشهرستان، دست ب
مطالباتشان    به دنبال برگزاری تجمع مذکور، جهت پیگیری

آبفای   کارگران  مراجعه کردند.  ایذه  کار شهرستان  اداره  به 
ماه حقوق معوقه دارند و همچنین نسبت به عدم   10ایذه  

معترض   خود  شغلی  وضعیت  تعیین  به  نسبت  رسیدگی 

 .هستند

 

ن قرارداد حجمی  راکارگاعتراض و انتقاد 

نسبت به عدم تبدیل  شهرداری شیراز

 وضعیت شغلی خود

قرا کارگران  از  شماری  ماه،  خرداد  یکم  شنبه  رداد  روز 
حجمی شهرداری شیراز که در بخش فضای سبز مشغول  
از حجمی   قراردادهای خود  وضعیت  تبدیل  کارند، خواستار 

می  معترض  کارگران  شدند.  مستقیم  قرارداد  د:  گوینبه 
و دریافت مطالبات    ین سال است پیگیر تبدیل وضعیتندچ

نمی انجام  که  هستیم  شهرداری  از  کارگران  قانونی  شود. 
ای  ن مجموعه شهری از دریافت خدمات بیمه حجمی در ای

 .های سال محروم هستنددر برخی ماه 

 

تجمع کارگران شرکت لوله سازی  

 خوزستان 

ران شرکت  رگز کا اردیبهشت ماه، تعدادی ا   ۲۷روز دوشنبه  
به تد سازی خوزستان دلوله   اعتراض  اوم بالتکلیفی خود  ر 

اهواز تجمع کردند.   در  واقع  استانداری  در مقابل ساختمان 
تجمع این کارگران در اعتراض به بیکاری خود که از حدود  

فروش    ۸ پی  در  آنها  بالتکلیفی  و  شده  شروع  پیش  ماه 

  .بخشی از سهام این شرکت صورت گرفته است

کارگران شرکت آی جی سی  ع  تجم

 عسلویه 

آی   شرکت  کارگران  از  جمعی  ماه،  خرداد  یکم  شنبه  روز 
جی سی واقع در عسلویه، در اعتراض به عدم رسیدگی به 
اعتراضی   تجمع  به  دست  خود  کار  محل  در  مطالباتشان، 

گرفته شده  زدند. کارگران معترض از جمله مطالبات نادیده  

 .حقوقشان عنوان کردند و  زایاخود را پایین بودن سطح م
 

جمع رانندگان خودروهای  ب و تاعتصا

 دیزلی در مشهد 

خو رانندگان  از  تعدادی  ماه،  یکم خرداد  شنبه  دروهای  روز 
شدن  گرفته  نادیده  به  اعتراض  در  مشهد  در  دیزلی 
مشکالتشان توسط مسئولین مربوطه، دست به اعتصاب و  

ود در  خ  وهایتجمع زدند. رانندگان معترض با پارک خودر
این غدیر  بزرگراه  به    حاشیه  رسیدگی  خواستار  شهر، 

 .مطالباتشان شدند

 

کادر درمان عضو شرکت تعاونی کارکنان  

   دست زدند اعتراض  به نظام سالمت کشور

کادر   و  پرستاران  از  گروهی  ماه،  خرداد  یکم  شنبه  روز 
ها و مراکز اورژانس تهران عضو شرکت  درمانی بیمارستان 

کا پرن  رکناتعاونی  )تعاونی  در  ارستنظام سالمت کشور  ان( 
اعتراض به اطاله دادرسی برای احقاق حقوق خود و اجرای  
تجمع   قضائیه  قوه  ریاست  حوزه  ساختمان  مقابل  عدالت، 

تاکنون، پروژه برج سپهر توسط یک    13۹۲کردند. از سال  
فرد شناخته شده که در سیستم قضایی دارای پرونده است  

  خم و  پرونده قضایی آنها در پیچ    و   دیدهتصرف عدوانی گر
بر شده است. پس از فراز و  ها و مراجع قضایی زمان دادگاه 
تاریخ  نشیب در  پرستاران  تعاونی  فراوان،  /   0۷/    0۹های 
آن    13۹۸ پیرو  و  اخذ  مذکور  ملک  برای  برگ  تک  سند 

دادخواست خلع ید را به جریان انداختند. اما پس از گذشت  
ماه هشت  و  در  ز  هنو  یکسال  ید  خلع  شکایت  بدوی  رای 

ه مفتح صادر نشده و پرونده دستخوش حوادث زیادی  گا ادد
شده است. به گفته معترضان، دادگاه مذکور بدالیل مختلف  

برهه  در  شعبه  بودن  بالتصدی  تغییر  مثل  زمان،  از  ای 
مشکوک  شدن  مفقود  پرونده،  قاضی  تغییر  شعبه،  ریاست 

قاضی دیرهنگام  دستور  و  به  ند پرو   پرونده  صدور  جهت  ه 
افتاده  جلسه  ستا  تعویق  زمان  دادن  تغییر  و  تعویق   .

از   صادره  سند  و  مالکیت  اصل  به  توجه  عدم  و  دادرسی 

بی و  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  به  سوی  توجهی 
کندی در رسیدگی و  قانون ثبت، باعث   4۷و    4۶و    ۲۲مواد 

ی قهده فتضییع حق و حقوق پرستاران و نادیده گرفتن قاع

 .و شرعی مالکیت شده است
 

 ع پاکبانان شهرداری چابهارمجت

من گزارشات  اساس  ماه،  بر  خرداد  یکم  روز شنبه  تشر شده 
به عدم   اعتراض  در  چابهار،  کارگران شهرداری  از  شماری 

شان، در مقابل ساختمان شهرداری  پرداخت مطالبات مزدی 
کارگران   زدند.  اعتراضی  تجمع  به  دست  شهر،  این 

ه  از شهرداری  ماه حقوق پرداخت نشد  3چابهار  ی  ردارشه

 .رندطلب دا
 

عده ای دنبال قانونی کردن استثمار هر  

 !چه بیشتر هستند

شنبه   سه  جمهوری  خردا   11روز  اقتصاددان  یک  ماه،  د 
از سی سال است که در این مملکت   اسالمی گفت: بیش 

می گذاشته  حراج  به  عمومی  بخش  به  منابع  عمال  و  شود 
میصی خصو  اسم غارت  و  چپاول  و  سازی  علیرغم  شود 
هایی که به  هایی که صورت گرفته و آسیب ی اعتراض همه

اف کماکان  است،  شده  وارد  تولید  و  کار  این  نیروی  رادی 
می  پیش  را  در  طرح  است  معتقد  دان  اقتصاد  این  برند. 

و  نتیجه ارز  قیمت  افزایش  در  دولت  غلط  سیاستهای  ی 
ملیبی پول  کاارزش کردن  واقعی  رگ،  تولیدکنندگانِ  و  ران 
او مییب دیده آس ها  گوید مسئولیت جبران این خسارت اند. 

را در  ی دولت است و برای این کار ابزارهای الزم  برعهده
حداقل   تخریب  طرح  این  هدف  من  نظر  به  دارد.  اختیار 

ی حداقل دستمزد  خواهند کل مسئله دستمزد است. آنها می 
آن ببرند  زیر سوال  درا  شرایطی که حداقل دستمزدی  ر  هم 

ا  با  که  تناسبی  وجه  هیچ  به  است  مطرح  جامعه  در  مروز 
ق، تامین نیازهای نیروی کار را ندارد. دوم اینکه از این طری

خواهیم به  شود. اگر می بیگاری و استثمارِ شدیدی ایجاد می 
این کار را انجام دهیم  نیروی کار آموزش دهیم می توانیم 

هم ببینید  ااما  میآلین  اتفاق  این  کشور  در  یعنی   افتد،ن 
می  کار  جایی  ماه  چندین  کارآموزی  هدف  با  تا  افراد  کنند 

ها را جذب کند  اینکه اگر کارفرما از کارشان راضی بود، آن
نمی دریافت  حقوقی  مدت  این  در  نوعی  و  به  این  کنند. 

که   کسانی  است.  کنونی  بحران  از  سوءاستفاده  و  استثمار 
طر  چنین  می   ییهاح این  مطرح  قارا  دنبال  به  نونی  کنند 

کردنِ این فرآیند هستند و این یعنی قانونی کردنِ استثمار   

بیشتر چه    .هر 
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 ! رگران زنابر، حق مسلم کا ابل کار برمق   ررابر دب  دستمزد

 تجمع کارگران شرکت لبنیاتی پاژن 

گزارش شده است که روز شنبه یکم خرداد ماه، گروهی از  
کارگران شرکت لبنیاتی پاژن، در اعتراض به عدم پرداخت  

مزدی  د شانمطالبات  نسیم  ر  ،  فرمانداری  ساختمان  مقابل 
ت  به  دست  شرکت  شهر،  کارگران  زدند.  اعتراضی  جمع 

ماه حقوق معوقه هستند که تاکنون   ۶مذکور دارای بیش از  
علیرغم اعتراضات متعدد و برپایی تجمعات مکرر، هیچ یک  
از مسئولین به طور جدی پیگیر مطالبات نادیده گرفته شده  

 .این کارگران نشده اند 

 

مجدد رانندگان خودروهای  اب تصاع

 مقابل شهرداری مشهد  لی دردیز

خرداد ماه، جمعی از رانندگان ناوگان دیزلی   3روز دوشنبه  
و   گازوئیل  سهمیه  تردد،  منع  قانون  به  اعتراض  در  مشهد 
سهمیه الستیک درنظر گرفته شده مقابل شهرداری مشهد 

ار  بلور  خود را در کنا  یدر بلوار نخریسی تجمع و خودروها
معترض رانندگان  کردند.  گو  پارک  تنها می  آنها  یند: 

ساعت  می از  تا    ۹توانند  خیابان   10شب  در  تردد  صبح  ها 
کنند، وضع چنین قانونی باعث شده است تا منابع درآمدی  
آنها کاهش یابد. همچنین تردد در طول شب و تخلیه بار با  

  اه اعتراض ساکنان مجاور محل تخلیه در این ساعات همر
تاس نیز  و کارگران  کارفرمایان  این  مایلی  ت.  در  اشتغال  به 

دوربین  تمامی  ندارند.  را  و  ساعات  رفت  شهر،  سطح  های 
کنند و اگر در ساعات تعیین شده  آمد خودروها را ثبت می 

شوند. این در رفت و آمد نکنند با جریمه سنگین روبرو می
حدود   بار  تخلیه  برای  که  است    ار هز  1۵0تا    130حالی 

می تو دریافت  الستمان  قیمت  در    هاییک کنند.  موجود 
مبلغ   با  می   ۶سایت  فروش  به  تومان  به  میلیون  که  رسد 

هیچ وجه منطقی نیست و تفاوتی با بازار آزاد ندارد. سهیمه  

 .گازوئیل نیز پاسخگوی مصرف ماهانه نیست

 

تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات راه  

 دور شیراز مقابل استانداری فارس 

مخابرات راه    ن شرکتخرداد ماه، بازنشستگا  ۲یکشنبه  وز  ر
فارس   استانداری  مقابل  اعتراضی  تجمع  یک  شیراز  دور 
فارس   استانداری  از  گفتند:  معترضین  کردند.  برگزار 

حقوق  می احقاق  برای  که  بازنشسته    1300خواهیم  کارگر 
مطالبات   ما  کند.  ورود  قاطعانه  شیراز،  دور  راه  مخابرات 

خ می   به   ود قانونی  را  آن  تاخیر  خسارت    واهیم، خهمراه 
سال به طول انجامیده است.   1۵مطالباتی که پرداخت آن  

انتظامی  نیروهای  ددمنشانه  حمله  با  کنندگان  تجمع  اما 
سردادن   با  و  نکردند  خالی  جا  این  برغم  اما  شدند.  روبرو 
مقاومت  با  خجالت«  خجالت  انتظامی  نیروی  شعار» 

 .بنمایش گذاشتند را اندربرابرشان عزم راسخش

 

ر تهران مقابل  ان تاکسی شهتجمع رانندگ

 سازمان تامین اجتماعی

خرداد ماه، رانندگان تاکسی شهر تهران در   ۵روز چهارشنبه 
بیمه تکلیف  بودن  نامشخص  به  مقابل  اعتراض  خود  های 

رانندگان   از  تجمع کردند. گروهی  اجتماعی  تامین  سازمان 
از سال   که  بهرهخواد  بع  به   ۹3تاکسی  بیمه  هان  از  مندی 

یارانه اندشده  از  استفاده  به  قادر  دول،  سهم  و ی  نیستند  ت 
بیمه  پرداخت  حق  و  محاسبه  آزاد  صورت  به  را  خود  های 

کنند که مبلغ آن در سال جدید چیزی در حدود ماهانه  می
در  هزار    ۹00 رانندگان  آنجا که درآمدهای  از  است.  تومان 

ها قادر به پرداخت تمام  آنت،  اسدوران کرونا کاهش یافته  
که  حق   رانندگان  از  گروهی  نتیجه  در  نیستند.  خود  بیمه 

خانواده  از  اعضای  بودند،  برده  پوشش  تحت  را  خود  های 
شده   پوشش خارج  از  بیمه  تعدادی  تجمع  این  در  اند. 

معتر به  نمایندگان  و  کردند  دیدار  سازمان  مدیران  با  ضان 
اینگو پرداختند.  خود  مشکل  تاکسی    که  نهطرح  رانندگان 

گویند، مدیران حاضر در این جلسه با محمد  شهر تهران می
تهران   شهرداری  تاکسیرانی  سازمان  مدیرعامل  روشنی، 

و   گرفتند  به  تماس  را  رانندگان  لیست  خواستند  وی  از 
ا اجتماعی  تامین  مهلتی  سازمان  اساس  این  بر  کند.  رسال 

پ  ۲0 تاکسیرانی  سازمان  تا  شد  تعیین  ساسروزه  ازمان  خ 
 .کندتامین اجتماعی را اجابت  

 

طوماری   1۵۰ در  گیالنی  بازنشسته 

 خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند

شنبه   از    ۸روز  بیش  ماه،  و    1۵0خرداد  بازنشسته 
اجتماعی در گیالنمستمری تامین  سازمان  ، طوماری  بگیر 

  ۹۶را امضا کردند. آنها در این طومار، خواستار اجرای مواد  
اجتماعی شدند که د  111  و  تامین  است:  قانون  آمده  آن  ر 

سازی نیست چراکه  شود، نیازی به متناسب اگر قانون اجرا  
به طور مشخص ماده   و  قانون  بازنشسته  ۹۶براساس  ، هر 

 .باید بیشتر از خط فقر حقوق بگیرد
 

 تجمع اهالی روستای بارانگرد 

 به نبود آب در اعتراض  

شنبه   سه  ماه،  4روز  روستای  عدات   خرداد  اهالی  از  دی 
ز توابع شهرستان باغملک در اعتراض به نبود آب  بارانگرد ا

ر این روستا، در مسیر اهواز به ایذه دست به تجمع زدند. د
آثار   از مدت ها پیش  آبی  معترضان می گویند، بحران بی 

خوز شمالی  شهرهای  در  خصوص  به  را  خود  ستان  منفی 
موثر اقدام  کنون  تا  و  داده  سوی  قا  و   نشان  از  لمسی  بل 

 .گرفته استمسئولین صورت ن

 

 کاال  ۲۷برابرِ قیمت  ۴تا  ۲افزایش 

یکشنبه   تجارت    ۹روز  و  معدن  وزارت صنعت،  ماه،  خرداد 
بین   از  داشت:  قیمت  ۲۷اعالم  تغییر  که  از کاالیی  شان 

اسفند    ۹۸اسفند   و    ۹۹تا  برنج  میوه،  قیمت  شده،  بررسی 
وراک دام و آهن آالت  ع خواحبوبات، روغن، مرغ زنده و ان

  برابر شده   4تا    ۲ایش داشته و بین  درصد افز  100بیش از  

 .درصد گران شده است 100تا  ۵0کاال نیز   41و قیمت 
 

آهن خراسان به  اعتراض کارگران راه 

 شرکت خصوصی تراورس 

یکشنبه   کارکنان    ۲روز  و  کارگران  از  جمعی  ماه،  خرداد 
ای  خراسان طی بیانیه هن  آی فنی راه نگهداری خط و ابنیه 

ی شرکت تراورس اعتراض کردند. در این بیانیه   به مدیریت
شرکت  است:  راه   آمده  در  ما  منتخب  آهن  تراورس شرکت 

خراسان نیست چرا که در این مدت هر روز بر مشکالت ما  
می  اضافه  اینجا  هیچ در  تراورس  شرکت  حقوق شود.  وقت 

اس  ما کارگران پرداخت نکرده  به  این مدت،  و دت  کامل  ر 
بن   به  آنها  ما  رویکرد  حق  که  دیگر  مزایای  و  بیمه  و 

زدن دور  جهت  در  است،  بوده    کارگران  حقوق  پرداخت 
حرف گول  داریم  تقاضا  همکاران  تمامی  از  ما  های  است. 

 .این مدیران را نخورید

 

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت آب و  

 فاضالب روستایی خوزستان

ارکنان شرکت آب و فاضالب  ، ک اهم   خرداد  4روز سه شنبه  
ضعیت خود یی خوزستان، در اعتراض به عدم تبدیل و روستا

در مقابل ساختمان شرکت آب و فاضالب این استان دست  
  ۶00به تجمع زدند. این کارگران که تعدادشان به بیش از  

می و  نفر  است،    3رسد  نشده  پرداخت  شان  دستمزد  ماه 
یکپارچه می طرح  از  بعد  بازسگویند:  شهری  ی  آبفا  ا 

قراردادیهیچ همچنین    گونه  است.  نشده  منعقد  آنها  با 
سال حق بیمه برای کارکنان پرداخت نشده و    3ک به  نزدی

صورت آزاد پرداخت می کنند.  های درمان را به تمام هزینه
آبفای   کارکنان  بین  تبعیض  رفع  خواستار  پایان  در  آنها 

شدند. روستایی  و  توج  شهری  با  م  عد  بهه  معترضین 
عد هم در مقابل استانداری  رسیدگی به خواستهایشان روز ب

ادامه این حرکت اعتراضی روز پنجشنبه  تجمع نمودند . در 
روستایی خوزستان   ۶ آبفای  کارگران  از  ماه، جمعی  خرداد 

پرداخت   عدم  به  اعتراض  در  متوالی  روز  چندمین  برای 
مقا در  تجمع  برگزاری  به  اقدام  خود  معوقه    بل مطالبات 

دساختس در  با  و  کرده  استانداری  داشتن  مان  ت 
س پرداخت  خواستار  و  پالکاردهایی  معوقه  دستمزد  ماه  ه 

به   خود  های  بیمه  حق  ماه  چندین  پرداخت  همچنین 
 سازمان تامین اجتماعی شدند. 

بین    تبعیض  رفع  کارگران،  این  که  است  دکر  به  الزم 
خو مطالبات  دیگر  از  را  شهری  و  روستایی  آبفا    د پرسنل 

 .ن کردندنواع
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 ! د گرددبای  ودبا ته ناح و دسبا هر جن سالمی  اجمهوری 

کاری پارس جنوبی  تجمع کارگران پیمان

 ابل دفتر منطقه ویژه اقتصادی پارس مق 

 های نفت نسبت بهخرداد ماه، درحالیکه رسمی   ۸روز شنبه  
های مربوط به مزایای  اجرای برخی از بندها و تبصرهعدم  

کارگران   از  انبوهی  جمعیت  دارند،  اعتراض  مزدی 
که جنوبی  پارس  عادالنه حداقل تی  ح  پیمانکاری  ی  های 

ها هم درآمد  کنند و حتی نصف رسمیدریافت نمیقانون را  
ندارند، فریاد اعتراض سر دادند. کارگران پیمانکاری پارس  

هفته پارس    جنوبی،  اقتصادی  ویژه  منطقه  دفتر  به  گذشته 
شدند.   خود  زندگی  شرایط  بهبود  خواستار  و  کرده  مراجعه 

می  کارگران  اپیتا  گویند:  این  قانون ش  اگر  این  ز 

ونمی اجرایی    14-14 ما    شد  در    ۳اگر  هفته 

می  بی منطقه  ناراحت  فقط  و  ماندیم  عدالتی 

اجرا نمی  این قانون  بودیم حاال که  شود تبعیض 

جان نیروهای  نگران  ما  هستیم!  هم  مان 

خون پول  عسلویه،  هم  پیمانکاری  را  مان 

سته  خوا ک گوید: ما ییکی از این کارگران می  گیریم!نمی

انکار و انعقاد قرارداد مستقیم با  بسیار ساده داریم: حذف پیم

 .حقوق  نفرات چارتی و در مرحله بعدی افزایش 
 

در   چندین شهر کشوردر جمع سرایداران ت

   تراض به وضعیت نامناسب شغلیاع

یکشنبه   در شهرهای    ۲روز  مدارس  سرایداران  ماه،  خرداد 
ب اعتراض  در  تهران  و  لرستان  نازل  قزوین،  سطح  ه 

اعتراضی   تجمع  شغلی  نامناسب  وضعیت  و  دستمزدها 
کمترین  پرورش  و  آموزش  نیروهای خدماتی  برگزارکردند. 

 .افتی را در میان کارکنان رسمی دولتی دارندمیزان دری
 

 3ن باختن یک کارگر و مصدومیت جا

 دفع آفات مزارع نیشکر هفت تپه کارگرِ 

سه  روز  شورای   4شنبه  صبح  ماه،  مجتمع    خرداد  کارگری 
به   برخورد صاعقه  اثر  در  تپه گفت:  و صنعت هفت  کشت 

هف نیشکر  مزارع  آفات  دفع  واحد  از  کارگران  یکی  تپه  ت 
و    ت دادجان خود را از دس  "محمدسرخی"کارگران به نام  

 "مهدی لطیفی"،  "وز چنارینور"کارگر دیگر به اسامی    3
ن نفر از مصدوما  ۲مصدوم شدند.    "عظیم امیری اصل"  و 

به صورت سرپایی مداوا شده اما نفر سوم جراحات بیشتری  

 .داشته که به بیمارستان شوش منتقل شده است

 ۲باختن یک کارگر و مصدومیت  جان

له خط لوکارگر دیگر در اثر انفجار در 

 و مبین های دماونداکسیژن پتروشیمی 

چهارشنبه   پروژه   ۵روز  از  یکی  مسیر  در  ماه،  های خرداد 
بهره  داد که در  آماده  انفجاری رخ  مبین  پتروشیمی  برداری 
کارگر دچار حادثه شدند. یکی از کارگران جان   3جریان آن 

کارگر دیگر نیز مصدوم گشته که    ۲ود را از دست داد و  خ
اند. همکاران  به بیمارستان عسلویه منتقل شده رمان  برای د

ها با توجه به درصد باالی سوختگی آنها  های آنو خانواده 

 .برندنگرانی به سر می  در

 

تجمع کارکنان رسمی صنعت نفت در  

 خلیج فارس محوطه شرکت نفت فالت قاره 

چهارشنبه   رسمی   ۵روز  کارکنان  از  شماری  ماه،  خرداد 
محو در  نفت  شرصنعت  مناطق  طه  قاره  فالت  نفت  کت 

از جمله    شهر  ۸و الوان خلیج فارس و دستکم در    بهرگان
شماره   درب  مقابل  اهواز  خیز   3در  نفت  مناطق  مجموعه 

این  نفت  ملی  شرکت  محوطه  در  گچساران  در  جنوب، 
در   نفت،  پاالیش  شرکت  محوطه  در  آبادان  در  شهرستان، 

اقتصادی   ویژه  مقابل سازمان منطقه  پارس    انرژیعسلویه 
س مقابل  تهران  در  ماهشهر  جنوبی،  در  مجلس،  اختمان 

ساختما اقتصادی  مقابل  ویژه  منطقه  سازمان  مدیریت  ن 
در  پتروشیمی و در بوشهر در سکوی مجتمع دریایی ابوذر،  

  تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. 
کارکنان  ای حمایت  با  تجمعات  نفتن  صنعت  و    عملیاتی 

از آب  گروهی  خوزستانکارکنان  روستایی  همچنین و    فای 
نیز روبرو  گروهی از مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی  

که   محلدگشت  خود  هایر  از    ،کار  حمایت  نشانه  به 
که است  ذکر  شایان  کردند.  تجمع   کارکنان  همکارانشان 

اجرای صحیح    "اهم مطالبات خود را    ،صنعت نفت  رسمی
ت معوقات، رفع محدودیت تعدیل  و پرداخ  10و کامل ماده  

های  مدرک کارمندان و رفع مشکل انتقالی کارکنان شرکت 
مناطق مرزی    11۲کامل ماده واگذار شده، اجرای صحیح و  

و عملیاتی، تقویت سازمان بهداشت و درمان نفت، بازبینی 
عنوان   "ت ی پزشکی و به روز رسانی تجهیزانه هانرخ هزی

 .کردند
 

 تجمع بازنشستگان بهداشت و درمان

 در تهران  

خرداد ماه، شماری از بازنشستگان بهداشت و  3روز دوشنبه 
مان برنامه و بودجه واقع در  درمان در مقابل ساختمان ساز

تجم کردند.  تجمع  همسان  تهران  خواستار  کنندگان  ع 
حقوق  تح  هاسازی  هستند. و  خود  مطالبات  دیگر  قق 

زنشستگان معترض، ضمن رونمایی از بنرهایی اعتراضی،  با

از قبیل   ل  ی بازنشسته، دیگر به گِشت کِ  "شعارهایی 

میاد    "و    "نشسته   دست  به  خیابان،  کف  فقط 

 .سر دادند "نحقما

 مین سالگرد  1۵۰رات در تظاه

 کمون پاریس

د کمون، شهر سالگرمین    1۵0خرداد ماه، در    ۸روز شنبه   
فراخوان   با  سندیکای دهپاریس  و  سیاسی  تشکل  ها 

مون گرفت. تجمع در میدان جمهوری آغاز  کارگری رنگ ک
گورستان   سوی  به  کیلومتری  سه  راهپیمایی  با  سپس  و 

ناردی که پای دیوار  کمو  14۷ی احترام به  پرالشز برای ادا
 یافت.ی خونین تیرباران شدند، ادامه  کمون در پایان هفته 

ود که طی   خونینی بِ هفته   مین سالگرد پایان 1۵0روز شنبه  
آن صدها کمونارد و مردم پاریس تیرباران یا در نبردی تن 
اولین   به تن با نیروهای ارتش کشته شدند. کمون پاریس 

قدرت  ی  تجربه  انقالبی  طبقهتسخیر  توسط  ی سیاسی 
از   مه همان سال    ۲۸تا    1۸۷1مارس    1۸کارگر است که 

ترین شکل  الیدر شهر پاریس به دست گرفت و ع  رت راقد
ی کمون  تجربه .  دموکراسی را در این شهر به اجرا گذاشت

بخش تمام مبارزانی است که در سرتاسر  پاریس هنوز الهام 

 .بشریت از انقیاد سرمایه هستند جهان به دنبال رهایی
 

تجمع مجدد کارکنان رسمی صنعت نفت در  

 تهران و چند شهرستان 

رسمی نفت در ادامه    خرداد ماه، کارکنان  11سه شنبه  روز  
در محل   برپایی تجمع  با  بار دیگر  اعتراضی خود  تجمعات 
ملی   شرکت  ماهشهر،  عسلویه،  اهواز،  تهران،  در  خود  کار 

پاال گچساران،  قاره نفت  فالت  نفت  شرکت  آبادان،    یشگاه 
و  الوان  عملیاتی  منطقه  قاره  فالت  نفت  شرکت  بهرگان، 

مصوبهمجتم  سکوی به  نسبت  ابوذر   دریایی  افزایش    ع 

 .حقوق، اعتراض کردند

 

کارگران کارخانه صنایع شیر پگاه   اعتراض

 شانبه عدم رسیدگیِ به مطالبات تهران 

شنبه   سه  از   4روز  شماری  ماه،  کارخانه    خرداد  کارگران 
ساختمان   مقابل  تجمع  با  تهران،  پگاه  شیر  قوه  صنایع 

  ۲0البات خود شدند. حدود  به مطقضائیه خواهان رسیدگی  
یع شیر پگاه قطعه زمینی به وسعت حدودی یش صناسال پ
می   1۵0 واگذار  کارگران  به  و  تهیه  را  متر  این هزار  کند. 
ه و کارگران  ها بعدها توسط یکی از نهادها تصرف شدزمین 

هنوز  قضائیه  دستگاه  از  تخلیه  حکم  گرفتن  علیرغم    پگاه 

 .را پس بگیرندخود   هایاند به زمین نتوانسته
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  می آورد، رد  اوآسیب جسمی    ر گدی  ه فردی ه فردی بک  زمانی"

د  عمیر  ما قتل غ مد، این را  بیانجای  وگ  رم  هکه ب  آسیبیم  ه  آن 

آسیب    هکب از پیش بداند  راامی که شخص ضهنگ  امیم؛ وی نم

را  و  ه عمل اگاآن  شد،هد  منجر خوابل  قاف مرط به مرگ    دهوار

می  ع  قتل پرج  کهامی  نگ ه   امیم.نمد  ها  صد  در   را ولتر  امعه 

بهنمی دهد که آ  رقراوضعی    چنان  به طور حتا  ی  م مرگداه  م 

افتند،    طبیعی  یر غو    س  رزود ناشی    ازه اند ن  همامرگی به  می 

کهاع  زا خشونت  شلیک  م  مال  اثر  در  یا  لگرگ  و  ضرب    بهوله 

وریشمش جقت،  هزای  شرر  ان س ان  ران امعه  از  الایا  یات  ح  زمط 

سا رمح آنه  ختوم  قر  هاو  ما در شرایطی  که دی  رار  ر آن دهد 

 ون ن قا  وبچ زور    را بها  نهی آتند، وقتنیس   ن ه زندگی کردب  ادرق

که  مجبور سازد  این    می  مراننبم  یطشرادر  تا  نتیجۀ    که  گد 

ند  دا  میعه  ما؛ وقتی ج سداست فرا ر  طناپذیر این شرای  باجتنا

به   نفر  ارهزاین  ا  داند کهی  م  می ه خوبو  ن  ایانی  ربق  جباراا ن 

خواهند   اب   شد، وشرایط  برم   ایطین، شرا وجود  را  ار  رقربوطه 

ت مد است، درسقتل ع  وعن ک  ی ه  عل جامین عما  د،دارنگاه می  

پنهانی و خ قتل  یک فرد؛سط  تو  مدل عمثل قت فانه، قتلی که ئای 

ی که تلق .کنداع ویشتن دفز خا  آن  لاند در قبواکس نمی ت چیه

قهرظا زیینتل  ا  رااتق  ا کسیرست،  ک  مین  ل  زیرا    ه مرگ بیند، 

قربانا چوناین  می  به  گرن  طبیعی  مظنی  چرر  آید  کی   دره  ا 

  جام ان   تاست  بی عملی  تر ناشی از  ده بیشآم  ملعه  بتعرض  آن،  

د  ولی  وظیفه. حال  هر  به  ردر  ارتکاب  محق  اینجا  عمد    رز تل 

 " است 

 

 ("تانلسدر انگ گرارکقۀ طب وضع"گلس ان یکردرف)
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