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 سرسخن: 
  به فوالد  کارگران "دهنی تو"

 "کار اسالمی شورای"

  گروه  هشیار  و   دلیر  کارگران  (1399) امسال   ماه  دی   در
  به   از  کارخانه  محل  در  تجمع  با اهواز  فوالد  صنعتی  ملی

  "کار  اسالمی  شورای" تشکیل  جهت  انتخابات  اصطالح
  دسیسه   ،خود  هوشیاری  و   اتحاد  حفظ  با  و   کرده  جلوگیری

  و   زده  هم   به   را   شرکت مدیران  و   کارفرما کارگری ضد های
  شورای   انتخابات  کنندگان  برگزار  به  بزرگی  تودهنی
  قصد   فرما   کار   عوامل  زدند.  کارخانه   آن  در  کار  اسالمی 
  مسجد   در  رای  اصطالح  به  صندوق  چند  گذاشتن  با   داشتند
  انتخابات   در  شرکت  به   تشویق  را   کارگران  کارخانه، 
  خود   نهاد   یک  در  خود  عوامل  به   دادن  رای   و   یفرمایش
  اسالمی  شورای"یعنی نهاد  این  بتوانند  بعدا    تا   بکنند  ساخته 

 و   داده   جلوه  کارگران  رای  حاصل  عنوان  به   را  "کار
  به   و   کارگران  نام  به  را   خود   کارگری   ضد  سیاستهای
  در   که   آگاه  کارگران  اما  ببرند.  پیش   آنها   نماینده   اصطالح
  اسالمی   های  شورا"  و   "کارگر  خانه "  که  د ان  دیده   تجربه
  حرکت   این  با  باشند  می   کارگری  ضد  نهادهایی  "کار

  و   کارفرما  فرمایشی  انتخابات   بساط   ،خود  ۀهوشیاران 
  ایجاد   بر   مبنی  کارگران  خواست  بر   و   زده   هم   به  را  مدیریت
 نمودند. تاکید کارگری  مستقل  های تشکل
 والدف  صنعتی  ملی  گروه کارگران  هوشیارانه  حرکت
 اکثریت  بلکه  پیشرو   کارگران   تنها  نه   که   داد  نشان  اهواز

  ساخته   رژیم  های  نهاد  کارگری  ضد  ماهیت  بر  کارگران
  همانطور   و   بوده  آگاه  کامال  "کار  اسالمی  شورای"  همانند

  می   تاکید  سالهاست  انقالبی  های  نیرو   و   کمونیستها  که
  می   کارگری   ضد   نهادهایی  مثابۀ   به   را   ها   شورا   این   کنند
  بار   گذشته   سالهای  درطول  که  است  این  واقعیت  ناسند.ش
  تجمع   به  مبادرت  با  کارگران  که  ایم  بوده  شاهد  ها

  اسالمی  شوراهای  انحالل  خواهان  رسمی  طور  به  اعتراضی
  البته   کارگران  طرف  از  اسالمی  شوراهای  نفی  اند.  شده  کار

  ی خنث  در  کوشش  و   آگاهی  این  بلکه  ؛نیست  امروز  مختص
  دادن   جلوه  کارگران  خواست  برای  ها  مییژر  تالش  کردن

  2صفحه        انمی  در  که سالهاست ،"اسالمی شوراهای "

دومین تجمع اعتراضی کشاورزان شرق و  

 وراسگانغرب اصفهان در میدان خ

و    ۲۷روز شنبه   از کشاورزان شرق  تعدادی  ماه،  غرب  دی 
ک هفته اخیر در میدان  اصفهان برای دومین بار در طول ی

هیئت مدیره صنف  ان این شهرتجمع کردند. رئیس خوراسگ 
کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: اجرای مصوبات چندین  

لبات  ها در خصوص حقوق کشاورزان، عمده مطاساله دولت
مصوبات   تاکنون  زیرا  است،  قشر  شورای  ماده   9این  ای 

آب   جمل عالی  از  که  است  نشده  می اجرا  آن  به ه  توان 
رود، تعیین  بر حوضه آبریز زاینده ممنوعیت بارگذاری جدید  

ها از سرچشمه تا پایاب، پرداخت خسارت کشاورزان و  حقابه 
شرق   کشاورزان  نماینده  کرد.  اشاره  رودخانه  ساماندهی 
کشاورزان   ما  گفت:  تجمع  در  حاضران  از  و  اصفهان 

بی  به  انعکاس  توجهاصفهان  برای  سیما  و  صدا  ی 
و سیما برای تهیه    مطالباتمان نیز اعتراض داریم. چرا صدا 

آید تا صدای مطالبات بحق ما را به  گزارش بین مردم نمی 
  گوش مسئوالن برساند؟

 

 ازنشستگان کارگری  ع بتجم

 در مقابل مجلس 
یکشنبه    کارگری    ۲1روز  بازنشستگان  از  ماه، جمعی  دی 

تمام  و  مجلس  نمایندگان  از  خود  امروز  تجمع  در    گفتند: 
  لبات قانونی ما توجه کنند. ما مسئوالن انتظار داریم به مطا
مستمری  افزایش  اصالح  خواستار  فقر،  خط  اندازه  به  ها 

اسا همسان بر  خدمات  سازی  ارائه  همچنین  و  قانون  س 
بازنشستگان  هستیم.  بازنشستگان  به  رایگان  درمانی 

آور نیز در تجمع امروز حضور داشتند. سخت و زیان مشاغل  
از با   یکی  ارتباط  در  بازنشستگان  اظهار  مطالبات خود    این 
خواداشت ما  همسان:  اصالح  رای  ستار  براساس  سازی 

ساب  سال  هر  باید  هستیم.  عدالت  ما،  دیوان  سخت  کار  قه 
یک سال و نیم در نظر گرفته شود. نمایندگان مجلس باید 
و   کرده  ورود  مسئوالنه  بازنشستگان،  معیشت  بحث  به 

آن  نمهمشکالت  حل  را  گزارش،  ا  این  اساس  بر  در  ایند. 
شهرستان از  بازنشستگبرخی  به  ها،  مراجعه  با  ان 

خود  استانداری  معیشتی  وضعیت  به  رسیدگی  خواستار  ها، 

 .انده شد

 ، رفيق شهيد  ندگي ر بارۀ زد

 هدی اقتدار منشم 

  از   یکی  اقتدارمنش   مهدی  رفیق   خلق  فدایی  چریک  
  که   بود  ایران  خلق  فدایی  چریکهای  هوادار  رزمنده  کارگران 

  نظم   علیه  ها  توده  قیام  یانجر  در  5۷  سال   من به  ۲۲  در
  خیابان   تشکیالت پادگان  به  حمله  هنگام  حاکم  ظالمانه
  به   عرفانی  جواد  محمد کارگر  رفیق   با   همراه شاهپور
 رسید.  شهادت

  داده   سر  فریاد  جا  همه   در  خمینی  طرفداران  که  شرایطی  در
  زنامه رو   و   "است  نداده   جهاد  دستور  هنوز  امام"  که  بودند
  در   درشت  تیتر  با  را   خمینی  سخن  نای  نیز  زمان  آن  های

  از   را  بپاخاسته  مردم  تا  بودند  کرده  درج  خود  اول  صفحات

  این   به   توجه  بی  کننده   قیام  های  توده  اما  بازدارند  قیام
  که   مرتجعی  شیخ  "دستور"  به  توجه  بدون  عمال  و   ها  فریاد

  باد   یفش نح  ۀجث  در  مردم  انقالب  کنترل  برای  امپریالیستها
  و   مسلح  را   خود  ، سرکوب  مراکز  به  حمله  با ،بودند  ردهک

 دادند.   شکل را  بهمن قیام عمال
  قهرمان   همافران  به   ارتش  از  بخشی  حمله  با  بهمن  قیام

  در   یورش  این  مقابل  در  همافران  اومتمق  و   هوایی  نیروی
  ها   توده   ابتکارات   از   یکی  قیام   این   شد.  آغاز  5۷  بهمن   ۲1
  به   قدرت  تقالان  جهت  یستهایالامپر  نامهبر  از  خارج  که  بود

 گرفت. شکل خمینی
  تصمیم   قطعی  بطور  گوادلوپ  کنفرانس   در   امپریالیستها

  و   دار  و   خمینی  اختیار  در  را  دولتی  ماشین  که  بودند  گرفته
  فریب   و   مذهب  بر  تکیه  با  آنها  تا  دهند  قرار  اش  دسته
  حفظ   را  حاکم  ظالمانه  نظم  و   سرکوب  را  انقالب  مردم
 هویزر  ژنرال  آمریکا  امپریالیسم  هم   دلیل  ینهم  به  .ندنمای
  این   تحقق  جهت  را   ارتش  سران  تا  بود  فرستاده  ایران  به  را

   3صفحه           ،هویزر سفر اب  واقع در سازد. آماده برنامه
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 ! ی اسالمیمهورسم جسته به امپریالییم وابژگ بر رمر

 1صفحه  زا    .کارگران فوالد به .. "تو دهني"

  کارگران   واحد،  شرکت  کارگران  نمونه  برای  است.  شایع
  95  و   94  سالهای  در  دورود  "چدن  و   دفوال"  خانه کار 

  خود   کار   محل  در  کار   اسالمی  شورای  انحالل   خواهان
  قانون   اساس  بر که   شرایطی  در   مه   راستی  به  شدند.

  تنها   کار  اسالمی  شوراهای
  این   عضو  توانند  می  کسانی
  عملی   التزام"  که  شوند  ها  تشکل

  وفاداری   و   فقیه  والیت  اسالم،  به
  ش اپیپیش  را  "یاساس  قانون  به

  احزاب   به  گرایش"  و   ردهک  اعالم
 نداشته  "قانونی  غیر  های  گروه  و 

  نهاد   چنین   که   است  روشن  باشند؛
  و   بوده  ماهیتی  چه   ارای د  هائی
  مواجه   کارگران  مخالفت  با  چرا
  که   شرایطی  در شوند.  می

  ادیان   به   باور  با  نراای  کارگران
  هر   به  اعتقاد   عدم  یا  و   مختلف 
  یک   سقف  رزی  در  مذهبی  و   دین
  مشغول   هم   کنار  در   تولیدی  دواح
  منافع   دارای  اعتبار  همین  به  و   شوند   می   استثمار  و   بوده   کار 
  نمی   که  است  واضح  باشند،  می  واحدی  سرنوشت  و 

  که   دهند  قرار  تأئید  مورد  را  نهادهائی توانند
  باید   رسما   اعضایش  و   بوده المیاس  وژیایدئول دارای 

  ستیز  کارگر وریدیکتات  اسر یعنی فقیه ولی به را  التزامشان
  تنها   نه  نهادهائی  چنین   کنند.  اعالم  اسالمی   جمهوری

  اند   داده   نشان  عمل  در  بلکه  ندارند  کارگران  به   ربطی  هیچ
  های   محیط  در  اسالمی  جمهوری  نفوذ  ابزار که

  کوب سر  دستگاه   ظایف و   از  بخشی  مجری  و  کارگری
 باشند. می  کار  های محیط در  اسالمی جمهوری

  تجمع   با  که اهواز  فوالد  صنعتی  ملی  وهرگ کارگران  ابتکار

  شورای "  برای  گیری  رأی  در  شرکت  از  کارخانه  محیط  در
  تشکل   این   رسوایی  دیگر  بار   نمودند،   ناع امت  "کار  اسالمی 

  در   م ه   واقع  به  داد.  قرار   همگان   چشم   مقابل  در   را  ها
  کارگری   مستقل   های  تشکل   خواهان  کارگران   که   شرایطی

  و   ساخته   رژیم   ایه  شکل ت  ا ب    مبارزه  اشند،ب  می  خود
  به   کارگری  های  محیط   در  آنها  نفوذ  حوزه  ساختن  محدود
  تشکلهای   تحقق  برای   مبارزه  از  ناپذیر  جدایی  بخشی
  گردد. می بدل کارگری مستقل

  ناپذیر   وقفه  مبارزات   بستر  در  امروز  کارگران،  ما،  باور  به
  گیپراکند  اصلی  عامل   که  اند  رسیده  یآگاه  این  به  خود

  هر   از  قبل  کارگران  میان  رد  نیابیسازما  فقدان  و   نصفوفشا
  از   جلوگیری  جهت  که  ایست  گسیخته  لجام  دیکتاتوری  چیز

  شیوۀ   و   سرکوب  وسیله   هر   به   کارگران  شدن  متشکل
  در   ساخته  رژیم  های   نهاد   برپائی  جمله  از  و   فریبکارانه

  زدن   ضربه  بنابراین  شود.  می  متوسل  ریکارگ  های  محیط

  سازمانیابی   راه  سد  که  آن  عیفتض   و   کتاتوری دی  این   به
  باشد   می  خود  سیاسی  و   صنفی  های  نهاد  در   انرکارگ

 باید  انقالبی  و   آگاه  کارگران  خصوص  به  که  است  ضرورتی
  ای   مسلحانه  مبارزه  همان  به  دست  و   دهند  پاسخ  آن  به

  خلق،  فدائی چریکهای چون هایشان ای  طبقه هم هک بزنند
  افمن  نوروزی،  نحس   نژاد،  دقیصا   اسکندر  انفرادی،  جلیل

  دهه   در  سیهری  عرب  اصغر  فلکی،
  با   نبرد  در  جنگل  و   شهر  در  پنجاه
  مبادرت   بدان  شاه  دیکتاتور  رژیم

  رسیدن   برای  مبارزه   راه  و   ورزیدند
  را   استثمار  از  رهائی  و   آزادی   به

 دیگر  همراه  به  اآنه  گشودند.
  تجارب   خلق   فدائی  چریکهای
  به   نیندگاآ  برای  خود   از   درخشانی

  و   آنها  از  یادگیری  که  اند   تهذاشگ  جا
  مقابل   در  تجارب  آن  بستن  رکا   به

  که   رژیمی  اسالمی،  جمهوری  رژیم
  به   بند  به  و   بگیر و   زندان  و   شالق  با

 جهت  کارگران  مطالبات  سرکوب
  الزامی   پردازد،  می  شدن  متشکل

  که   دهد  می  نشان  تجربه  ت.اس
  هوری جم  سلطه  علیه  انقالبی  قهر  اعمال  جز   راهی  هیچ
  چنین  بستر در تنها .ندارد قرار ما  کارگران  مقابل  در  میالاس

  و   افتاده   شکاف   حاکم   دیکتاتوری   سد   در  که است  ای   مبارزه 
 وجود  به  کمونیست  پیشروان  و   کارگران  بین  پیوند  امکان
  میان   به  سوسیالیستی  آگاهی  حاملین   که  پیشروانی  آید،  می

  ، شده  ادایج  انقالبی  فضای  در  باشند.  می  کارگر  طبقه
  خود   مستقل  های  تشکل  یابند  می  امکان  تنها  هن  رانگارک
  عالی   در  آنها  شدن  متشکل  برای  راه  بلکه  دهند،  شکل  را

  فراهم   نیز  کارگر  طبقه  حزب  یعنی  شان طبقاتی  ارگان   ترین
 . گردد می

 

  اند   رسیده   یآگاه   این  به  خود  ناپذیر  وقفه  مبارزات   بستر  در   امروز  کارگران،  ما،  باور  به

  هر   از   قبل   کارگران  میان  در  سازمانیابی   فقدان  و  صفوفشان  پراکندگی  اصلی   عامل  که

  به   کارگران  شدن  تشکلم  از  جلوگیری   جهت   که  ایست  گسیخته  لجام  دیکتاتوری  چیز

  محیط  در  ساخته  رژیم  های  نهاد  برپائی  جمله  از  و  فریبکارانه  شیوۀ  و  سرکوب  وسیله  هر

 که  آن  تضعیف  و  دیکتاتوری  این  به  زدن  ضربه  بنابراین  شود.   می  متوسل  ریکارگ  های

  است ضرورتی  باشد  می خود سیاسی  و  صنفی   های   نهاد  در  انکارگر  سازمانیابی   راه  سد

  مبارزه  همان  به  دست  و  دهند   پاسخ   آن  به  باید  انقالبی  و  آگاه  کارگران  خصوص  به  که

  انفرادی،  جلیل  خلق،  فدائی   چریکهای  چون  هایشان  ای  طبقه  هم  ه ک  بزنند  ای  مسلحانه

  در  پنجاه  دهه   در   سیهری   عرب   اصغر   کی،فل   مناف  نوروزی،  حسن  نژاد،  صادقی   اسکندر

  برای  مبارزه  راه  و  ورزیدند  مبادرت  ان بد  شاه  دیکتاتور  رژیم  با  نبرد   در  جنگل  و  شهر

 گشودند.  را استثمار از  رهائی و آزادی به رسیدن

 تجمع کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان
پنجشنبه    ماه، جم  1۸روز  در مدی  به مطالباتشان،  به عدم رسیدگی  اعتراض  در  تپه  از کارگران مجتمع نیشکر هفت  زدندقابل دفتر مدیریت  عی  به تجمع    از   یکی  ۔رکت، دست 

کشت و صنعت هفت تپه،    نها برگزار شده است.آ  از   حمایت  در   تجمع  این   و   دارند   قرار  فشار   تحت  شرکت  این  مدیران  توسط  تپه  هفت  کارگری  فعالین :  گفت  تجمع  در  حاضر  کارگران
از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه    1394قانون اساسی اواخر سال  44گذرد و طبق اصل میش  قرن از تاسیس  قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم

 .کاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستندسمی، قراردادی و پیمانهزار نفر به صورت ر 4دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. حدود 
 

 ع کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشاندومین روز تجم
 ۔ تر مدیریت این شرکت، دست به تجمع زدندالباتشان، در مقابل دفدی ماه، جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای در اعتراض به عدم رسیدگی به مط ۲۰روز شنبه 

 

 ر حمایت از فعاالن کارگری این مجتمع سومین روز تجمع کارگران نیشکر هفت تپه د
وطه این شرکت دست به تجمع  رگری این مجتمع در محدی ماه، جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه، در حمایت از همکاران و فعاالن کا   ۲1روز یکشنبه    نا به گزارشات منتشرهب

  .هفت تپه توسط مدیران این شرکت، تحت فشار قرار دارند اعتراضی زدند. کارگران معترض معتقدند که فعالین کارگری
 

 ی تجمع اعتراضی تن از کارگران مجتمع هفت تپه به دنبال برگزار ۲۸احضار 
ب شهرستان شوش  کر هفت تپه با شکایت مدیران این شرکت به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالنفر از کارگران شاغل در مجتمع نیش  ۲۸دی ماه،    ۲3روز سه شنبه  

 .ذکر شده است  "اخالل در نظم و آسایش عمومی  "کارگران احضار شدند. احضار این کارگران در پی برگزاری تجمع اعتراضی صورت گرفته و اتهام مطروحه علیه این 
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 ! ت استو تشکیال ن وحدتنجبرا ررۀ اچ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ه فحاز ص     ...  هدی م  زندگي رفيق  در باره

  این  به  ارتش،   سران  با   وی  مالقات  و   ایران   به   آمریکا  دولت  مخصوص  فرستاده
  خود  خدمت  باید  دیگر  حاال   که  بود  شده تفهیم  ساخته   امپریالیست  نظامی  نیروی
  دسته   و   دار  و   خمینی  از   دفاع   قالب  در  را   ایران  در   امپریالیستها  منافع  حفظ  برای
  طرفدار   همافران به  شاه  از   دفاع  در  تشار  از   نیروهائی   اینحال با  دهند.  انجام   اش
  در   بود  گرفته  صورت  که  سازشی  به  توجه  با  ارتش  کل  اما  بردند.  یورش  مردم
  خشمگین   های  توده  به  خطاب  هم  خمینی  و   کرد  بیطرفی  اعالم  خلق  قیام  روز
  رژیم   دست  از قدرت  انتقال  روند  تا  است  نداده  جهاد  حکم  هنوز  که  داد  سر  ندا

  از   بخشی  حمله  اما  .رود  پیش  آرامی  به خمینی  مزدور  دستۀ  و   دار  به  شاه  وابستۀ
  سال  بهمن  ۲۲  و   ۲1  قیام  به   که  نمود  خلق   جدیدی  شرایط  همافران  به  ارتش 
 شد.  منجر 5۷
  توانست   نمی  رو   این  از  و   بود  رهبری  بدون  و   خودانگیخته  گرچه  بهمن  قیام
  قیام   این  اثر  در  جمله  از  داشت.  انکاری  قابل  غیر  های  دستاورد  اما  ،شود  پیروز
  صورت   در  که  ها  توده  شدن  مسلح  که  است  واضح  شدند.  مسلح  بسیاری  مردم

  تحقق   جهت  در  و   خود  منافع  از  توانستند  می  انقالبی  رهبری  یک  از  برخورداری
  به   آغاز   همان  از  نمایند،  دفاع   خود  ندشمنا  مقابل  در   خویش   برحق  خواستهای

  آن  در  شد.  بدل  اسالمیشان  جمهوری  و   خمینی  دسته  دارو   برای  بزرگی  دغدغه
 نخست"  بازرگان  دولت  های   برنامه  اولین  از  یکی  که   بودند  شاهد   همگان  روزها
  سالح  آوری   جمع   و   ها   توده   سالح   خلع   اسالمی   جمهوری   و "  امام   منتخب  وزیر
 د.بو  افتاده مردم دست  به قیام جریان در  که بود هایی
  توسط   مسلحانه  مبارزه  آغاز   با  که   بود  کارگری  هزاران  جمله  از  مهدی  رفیق

 تداوم  با  که  نوینی  مبارزاتی  شرایط  به  توجه  با  ایران  خلق  فدایی  چریکهای
 را  خلق  فدایی  چریکهای  تدریج  به  آمد،   وجود  به  جامعه  در  چریکها  مبارزه
  کارگری   هزاران  و   او   وجود  بود.  برخاسته  خود  زمانسا  از  هواداری  به  و   شناخته
  رهائی   برای  بودند   حاضر  که  خلق   دائیف  چریکهای  طرفداران  صف   در  او   چون
  توده   همه   رهائی   برای  امیدی   بزنند،  دست  مبارزاتی  تالش  هر  به   خویش   طبقه
  بود.  دیکتاتور   های   رژیم   و   امپریالیستها  سلطه   زیر   از   ایران  ستم  تحت  های

  ضمن  در  خلق  فدائی  چریکهای  از  یجانفشان   و   آگاه  کارگران  ینچن  طرفداری
 و   نفوذ  کنند  می  تالش  که  هایی  نیرو   دهان  بر  هست  و   بود  محکمی  مشت
  سازمان   این  پایگاه  و   ناچیز  را  کارگر  طبقه  میان  در  کمونیستی تشکل  این  اعتبار

  های چریک  حالیکه   در  کنند.  قلمداد    "متوسط   طبقۀ"  یا  و   دانشجویان  عمدتا  را
  قابل  حمایت  از  تدریج  به  که  بودند  کارگر  طبقه  نظامی-سیاسی  سازمان  فدایی
  و   ها   ابزار   واقعیت  این   درک   با  بایست  می  و   شده  برخوردار  کارگران   توجه

 دهند.  سازمان را  مادی حمایت به  معنوی حمایت  این تبدیل روشهای
  که   هایی  لهگلو  با  بهمن  ۲۲  روز  در  بهمن  امقی  جریان  در  مهدی  رفیق  متاسفانه

  شهادتش  با  و   رسید  شهادت   به  شد  شلیک  خلقی  ضد  ارتش  مزدوران  سوی  از
 نابودی  بدون  گفتند  می  که  بودند  محق  خلق  فدایی  کهاییچر  که  داد  نشان
 ندارد. وجود  آزادی به رسیدن  و  پیروزی امکان خلقی ضد  ارتش

 ! گرامی و راهش پر رهرو باد ،اقتدارمنش  مهدی  رفیق یاد
 
 
 
 
 

 
 

 االی سر کارگران شرکت هفت تپه چماق پرونده سازی ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماه، فرزانه زیالبی، وکیل دادگستری از دو پرونده ای    بهمن  13بر اساس گزارش روز دوشنبه  
برای حدود    9۸که سال   تپه  کارفرمای هفت  کارگران شرک  14با شکایت  از  در شعبه  نفر  ت، 

کیفری    1۰۲ی عنوان    ۲دادگاه  به  شد،  تشکیل  جریانی  مورد    ۲شوش  های  پرونده  این  از 
ش و  حبس  احکام  کارگران  برای  آن  در  که  کرده  یاد  براساس  کارگران  است.  شده  صادر  الق 

شعبه   در  پوریان  شجاع  سیاوش  با  همراه  او  دادگستری،  وکیل  این  دادگاه    1۶توضیحات 
خوز استان  نقض  تجدیدنظر  و  پرداخته  کارگران  از  دفاع  به  تجدیدنظرخواهی  مقام  در  ستان 

اما با  حکامی را که به وضوح برخالف موازین و مقررات قانونی صادر شده بود، خواستار شدند  ا
وجود اعالم نظر مساعد قضات شعبه و فرصت کافی دفاع که در جلسه رسیدگی به کارگران،  

داد وکالی شان  و  کارگران  از جلسه  نمایندگان  به یک سال پس  نزدیک  یعنی  تاکنون  ه شد، 
تکلیف   و تجدیدنظر،  مانده  مسکوت  ها  پرونده  نامعلوم،  دالیل  به  و  نشده  معلوم  پرونده  آن 

ها صادر نشده است. فرزانه زیالبی، صدور احکام حبس و شالق )به ویژه احکام  حکمی برای آن
می داند که به گفته    "باالی سر کارگر  چماقی"تعلیقی( و مسکوت گذاشتن پرونده ها را مانند  

تیجه آن کارگران دیگر نتوانند به نپرداختن دستمزد و پایمال شدن او، زمینه ساز است که در ن

اعتراض   شان  به    .کنندحقوق  اقدام  انکار  زیالبی،  فرزانه  تپه  هفت  کارگران  وکیل  همچنین 

سال   در  کارگران شرکت  و    9۷خودسوزی  خوانده  سازی  حاشیه  گوید:  را  تابستان "می  در 

تعداد   ۹۷ ص  ۵،  و  کشت  شرکت  کارگران  از  از  نفر  تپه  هفت  نیشکر  نعت 

و سرانجام    شرکت اخراج شده و پیگیر بازگشت به کار و مطالبات خود بودند 

درنهایت استیصال، با آوردن بنزین و ریختن بنزین روی لباس های خود قصد  

نما از  تعدادی  تالش  با  ولی  داشتند  وقت  خودسوزی  مجمع  عضو  یندگان 

ی و با دخالت سازمان آتش  نمایندگان کارگران شرکت ازجمله اسماعیل بخش

فاجعه جلوگیری    نشانی، نیروی انتظامی و برخی مسووالن استانی از بروز یک

متاسفانه    "شد و کارفرما هم با بازگشت به کار آنها موافقت کرد.  به گفته زیالبی، 

کمال ناباوری زیر عنوان اخالل در نظم عمومی از طریق جنجال  متعاقب اقدام به خودسوزی در  
این  و هیا آزاد بودند.  این کارگران پرونده ای باز شده که با صدور قرار کفالت  وکیل  هو، برای 

گوید:   داشته، می  برعهده  را  کارگران  از  یکی  وکالت  پرونده  آن  در  که    19نهایتا  "دادگستری 
ماه   شعب   9۷شهریور  محترم  جرم  دادیار  لحاظ  به  شوش،  انقالب  و  عمومی  دادسرای  هفتم  ه 

ارتک را صادر کرد.نبودن عمل  کارگران  تعقیب  قرار منع  پایان    "ابی،  در  دادگستری  وکیل  این 
از شهروندان ایران، کنشگران حوزه کارگری، دانشجویان، رسانه   "اعتماد"ش به نشریه گفته های

ی دغدغه معیشت طبقه کارگران و آرامش جامعه  ها، حقوقدانان و همه کسانی که در هر جایگاه
اقتصادی کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر را دارند، خواسته تا   توجه خود را به پرونده 
پرونده واگذاری این شرکت به بخش خصوصی متمرکز و معطوف کنند تا    هفت تپه و همچنین

یافت پایان  زحمتکش  قشر  این  مشکالت  باالخره  طریق،  این  از  کارفرمای  مگر  ید  خلع  با  و  ه 

 .عادی کار و زندگی شان  را  پی  بگیرند هفت تپه، کارگران این شرکت بتوانند روال

 

 

 

 

 

گرامي باد خاطره سترگ رزمندگان سياهکل و توده های قيام  

 57کننده در بهمن 
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 !است ای مستقل کارگری، حق کارگران  هکلتش

 شلیک مستقیم  جان باختن یک کولبر با

 رزی بانه نیروهای م

رژیم  ا  بر نظامی  نیروهای  شده،  منتشر  گزارشات  ساس 
  بهمن ماه در  13سرکوبگر جمهوری اسالمی، صبح دوشنبه 

بانه در کردستان، بر سر راه   گذرگاه هنگه ژال در نزدیکی 
گذاری کرده و بسوی آنان آتش گشودند. در  کولبران، کمین 

با با هویت هاشم حسنی ساکن  این حمله، کولبری  نه،  اثر 

 .داد   دست از را خود  جان و  ته گرف قرار لهبت گلواصا مورد

 

تجمع کارگران کارخانه قند یاسوج در 

 اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان 
قند    13روز دوشنبه   کارخانه  کارگران  از  ماه، جمعی  بهمن 

در   مطالباتشان،  به  رسیدگی  عدم  به  اعتراض  در  یاسوج 
اس و  تجارت  بانک  ساختمان  و کهگیتانداری  مقابل  لویه 

این بویرا اساس  بر  زدند.  اعتراضی  تجمع  به  دست  حمد، 
مطالبه   از  بعد  اجتماعیگزارش،  فعالین  کارگران،  و   گری 

ورو رسانه  همچنین  و  و  ای  کهگیلویه  استان  دادگستری  د 
به   کارخانه  این  یاسوج،  قند  کارخانه  موضوع  به  بویراحمد 

د  بیت وجود  با  اما  است،  برگشته  قالمال  ، ضاییستورات 
بان کارخانه  تاکنون  این  تکلیف  تعیین  برای  تجارت  ک 

ده  و  نکرده  می اقدامی  به سر  بالتکلیفی  در  کارگر  برند.  ها 
یین تکلیف هر چه سریعتر این  کارگران معترض خواستار تع

 کارخانه از سوی بانک تجارت شدند.

 

جان باختن یک کارگر کارخانه سیمان  

 رتفاعداراب به دلیل سقوط از ا
ماه،    ۶شنبه  دو ز  رو  با    ۲بهمن  کار  انجام  حین  کارگر 

جرثقیل در کارخانه سیمان داراب استان فارس بر اثر نقص  
سقوط   حادثه  دچار  جرثقیل  فلزی  سبد  شدن  رها  و  فنی 

ساله جان خود را از دست می    35شوند که ، یک کارگر  می
کارگر   یک  و   به ۲۶دهد  و  گشته  مصدوم  دیگر  ساله 

 .دی شومنتقل م بیمارستان

 

ری تبریزدر  تجمع مربیان روزمزدی شهردا

 اعتراض به عدم ثبات شغلی 
مزدی شهرداری    14روز سه شنبه   روز  مربیان  ماه،  بهمن 

نفر هستیم که با مدرک فنی    3۲۰تبریز گفتند: نزدیک به  
مربی  حرفه  عنوان  به  تبریز  شهر  مختلف  مناطق  در  ای 

مشغول روزمزدی  صورت  به  آموزی  ا  مهارت  ما  کاریم 

ما  الس وضعیت  تبدیل  برای  اقدامی  هیچ  شهرداری  هاست 
نمی انجام  شدن  قراردادی  طی  برای  دلیل  همین  به  دهد. 

شنبه   یکشنبه    11روزهای  میدان    1۲و  در  ماه،  بهمن 
از   جدا  زدیم.  اعتراض  تجمع  به  دست  تبریز  شهر  ساعت 
مشکل ناکافی بودن دستمزد دریافتی، ثبات شغلی نداریم و 

در تجمع  .  ت شغلی نیز مواجه هستیمنید امشکل تهدیبا م
شنبه   روز  مقابل    11اعتراضی  معترضین  ماه،  بهمن 

تبریز  شهردار  فرهنگی  معاون  استیصال  و  تبریز  شهرداری 
زدند    می  فریاد  متعرضین   ! کنندگان  تجمع  میان  در 

 "!ی شهردار یاتیب دی ، پرسنلی آتیب د"
 

طئه کارگران گروه ملی صنعتی اهواز تو

 ا خنثی کردند یت رمدیر

شنبه   سه  ملی    ۷روز  گروه  کارخانه  مدیریت  ماه،  بهمن 
استخدام   به  اقدام  کارگران  چشم  از  بدور  اهواز  صنعتی 

تقویت   برای  ورزشکار  بنام  کرده  شماری  کارخانه  حراست 
چهارشنبه   روز  را    ۸بود.  توطئه  این  کارگران  ماه،   بهمن 

ادامه ا انه نه  مدبرین حرکت  کشف و خنثی کردند. آنها در 
ذلت  تنها   میرد  می  »کارگر  شعار  با  بلکه  عوامل  نمی  این 

بیرون  کارخانه  محل  از  را  ملی  گروه  مدیریت  پذیرد« 

 .انداختند

 

 ساله کار  1۴خودکشی یک کودک 

 در ماهشهر  
یکشنبه   روز  کار    1۲بامداد  کودک  محمد  ماه،    14بهمن 

خانه  در  آویخت  اش پدری   ساله  دار  به  را  از خود  یکی   .  
می  دوس محمد  تنگتان  و  فقر  تصمیم دستگوید:  علت  ی 

اش بوده است. او به دلیل  محمد برای پایان دادن به زندگی
، ناچار به  9۸مشکالت مالی و نان آور خانواده بودن، سال  
مشغول بود    ترک تحصیل شد. محمد به شغل دستفروشی

اختیار  که از سوی بستگانش در    ایچرخه اواخر با سه   و این
تصفیه شده روی    آب   فروش  ، به شغل اشته شده بودو گذا

به   بیماری کرونا دیگر کسی حاضر  با شیوع  بود که  آورده 
دست کودک  این  از  آب  در   است.نبوده  فروشخرید  او 

کنار  در  گذشته  دستفروشی  سالهای  تامین  شغل  برای   ،
کنی در زمین فوتبال تیم   جمع تحصیل به توپ  هزینه های
 . ه استهر مشغول بودماهششهرداری 

 

عدم پرداخت معوقات مزدیِ کارگرانِ  

 و نقل بار و مسافر یاسوجسازمان حمل 
چهارشنبه   سازمان    ۸روز  کارگران  از  تعدادی  ماه،  بهمن 

حدود   گفتند:  یاسوج  مسافر  و  بار  نقل  و  نفر    5۰حمل 
پایانه   در  یاسوج  و تحت نظارت شهرداری مرکزی  هستیم 

ه مردم هستیم  رسانی بخدمتغول  ن شهر مش مسافربری ای
مان پرداخت  ماه معوقات مزدی   1۰و در حال حاضر حدود  

پیگیری  علیرغم  است.  برای نشده  کارگران  مکرر  های 
پاسخ   نقل  و  حمل  سازمان  مسئوالن  حقوق،  دریافت 

دهند، در عین  های کارگران نمیدرخواستای به  کنندهقانع 
اخت مطالبات  پرد  یشی برایاندجای چاره حال شهرداری به 

می مطرح  را  آنها  بیکاری  پیشنهاد  از کارگران،  یکی  کند. 
کارگران گفت: شهرداری معتقد است چون سازمان حمل و  
خاص   بودجه  دارای  و  مستقل  نهاد  یک  مسافر  و  بار  نقل 

مدیران خود  باید  مطالبات    است،  پاسخگوی  سازمان  این 
بخش از  این  واند به  تکارگران باشند بنابراین شهرداری نمی

 . ه کمکی بکندمجموع
 

تجمع کارکنان معترض سازمان منطقه 

 ویژه پارس جنوبی 
دوشنبه   روز  مهر،  خبرگزاری  گزارش  ماه،    13به  بهمن 

شماری از کارکنان پارس جنوبی با تجمع در مقابل سازمان  
و  به  منطقه  رسیدگی  خواستار  پارس،  انرژی  اقتصادی  یژه 

ین  ز جمله مهمترد. اخود شدن  وضعیت استخدامی و حقوقی
کارکنان معترض سازمان منطقه پارس    خواسته های  ویژه 

توان به حذف مدت موقت و تبدیل وضعیت و همسان می
تبصره   )مطابق  حقوق  ششم(،   ۲9ماده    3سازی  برنامه 

آیتم  کارمندان  پرداخت  ابالغیه  های  )مطابق  نفت  وزارت 
سیاست  بند  اجرای  و  نفت(  نظاوزیر  کلی  اداری، های    م 

 .ره کرد اشا
 

سازی  کارگرِ واحد شیرین ۶۰تجمع 

یکاری با اتمام  پتروشیمی ایالم در پی ب

 قرارداد پیمانکار 
دوشنبه   بخش    ۲۲روز  در  که  کارگرانی  ماه،  دی 

اند و از روز  سازی میعانات گازی مشغول به کار بوده شیرین
بیکار شده   ۲۶چهارشنبه   کار پیمانکار  با خاتمه  د،  انآذر ماه 

همگفتند از:  کارگران  یک    94سال    ه  مسئولیت  تحت 
خاص   پروژه  یک  انجام  برای  که  پیمانکاری  شرکت 

بود،  )شیرین  آمده  پتروشیمی  به  گازی(  میعانات  سازی 
ایم اما پس از متوقف شدن ناگهانی کار  مشغول به کار بوده 

سازی پتروشیمی ایالم، بیکار شدیم  شرکت در پروژه شیرین
ف موضوع  این  روانو  و  شار  زیادی ی  به    معیشتی  ما  را 

کرده  خدمت  واحد  این  در  سال  چندین  که  ایم،  کارگرانی 
و  منطقه هستند  بومیان  از  کارگران  است. همه  کرده  وارد 

  .سال است  ۶تا  5ها حدود سابقه کار آن
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 ! مه باد کمونیسپیروز باد انقالب!   زند 

 تجمع دستفروشان سنندج  

ت گزارش  چهارشنبه  به  روز  از    ۸سنیم  گروهی  ماه،  بهمن 
سن ددستفروشان  اعتندج  مرار  تصمیم  به  دض  ر  سئوالن 

مقابل   فردوسی،  خیابان  دستفروشان  ساماندهی  طرح 
افزایش   خواستار  آنها  کردند.  تجمع  کردستان  استانداری 
معترضان   شدند.  فردوسی  خیابان  در  فعالیتشان  ساعت 

دقیقه به بعد برایمان    3۰و    1۸گفتند: دستفروشی از ساعت  
به   شهری  مسئوالن  و  ندارد  اجسودی  دما  که  هنازه  د 

 .مان را آغاز کنیمعصر فعالیت  4ز ساعت  حداقل ا
 

کنان شهرداری تبریز  تجمع اعتراضی کار 

 در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری 
بهمن ماه، جمعی از کارکنان شهرداری تبریز   11روز شنبه  

در اعتراض به عدم اعمال قانون کار و نداشتن بیمه، مقابل  
شهرداری مرکزی  تاین    ساختمان  اعتراضی  جمشهر  ع 

گزار کردند. یکی از معترضان اظهار داشت: پس از تجمع  بر
سئوالن  چند روز پیش مقابل شورای شهر تبریز از طرف م

داد کادر مربیان داده شد. این مسئله  وعده حل مشکل قرار 
روز   و  نشده  حل  هفته  دو  حدودا  گذشت  با  متاسفانه 

پرد  بر  قراردادی جدید مبنی  با  ق  روز ح  15اخت  پنجشنبه 
و حقوق در ماه مواجه شدیم، ما در این اعتراض فقط    بیمه

 .خواستار پرداخت حق و حقوق قانونی خود هستیم
 

 تجمع کامیون داران و رانندگان چابهار 
گزا چهارشنبه  به  روز  رسانک،  از    ۸رش  ماه، جمعی  بهمن 

قطع   به  اعتراض  در  چابهار  رانندگان  و  داران  کامیون 
کا سوخت  خمیون  سهمیه  شهر    ودهای  این  تجمع در 

اساس این گزارش، در پی قطع سهمیه سوخت   بر  کردند. 
نفر  ن ماشی صدها  بلوچستان،  شهرهای  در  سنگین  های 

 .اندبیکار شده 
 

ادامه عدم پرداخت معوقات مزدی  

 کارگران شهرداری سقز 
بهمن ماه، کارگران شهرداری سقز گفتند:   13روز دوشنبه  

در  م شاغل  کارگران  خا  سو  دمات  بخش  بز  فضای 
دست  سقز  کارفرما    3کم  شهرداری  از  معوقه  مزد  ماه 

اضافه  پرداخت  طلبکاریم.  ماه  چندین  نیز  هایمان  کاری 
هستیم.   خود  سال  پایان  عیدی  دریافت  منتظر  و  نشده 
مشکالت   مطالبات،  پرداخت  عدم  و  معیشتی  مشکالت 

 .ه وجود آورده استهای کارگران ببسیاری برای خانواده 

کارگران آبدار آبفای   اعتراضی تجمع 

 استان کهکیلویه و بویراحمد
  ۲5۰بر اساس گزارش روز چهارشنبه یکم بهمن ماه، حدود  

کارگر آبدار آبفای استان کهکیلویه و بویراحمد در اعتراض  
دست دوشنبه    ۶کم  به  روز  صبح  مزدی  مطالبات    ۲9ماه 

به تهران مقابل ساختمان مجلس شور با سفر  ماه،  ای  دی 
کا تجالمی  اس کردند.  حالی  مع  در  گفتند:  رگران 
اقتصاد فعلی  البات مط افتاده که در شرایط بد  مان به تاخیر 

تجربه   ما در حال  گران شده،  اندازه  از  بیش  که همه چیز 
کردن شرایط بد معیشتی هستیم. اما مسئوالن شرکت آب  

ا فاضالب  تکلیف  و  تعیین  به  نسبت  واکنشی  هیچ  ستان 
مطالب پماات وضعیت  و  بیردن  حقوق،  مشخص  اخت  و  مه 

  .دهندردادهایمان انجام نمیشدن وضعیت قرا
 

اعتراض کارگران شهرداری اروند  

 کنارنسبت به عدم پرداخت معوقات مزدی
پنجشنبه    اروند کنار    9روز  کارگران شهرداری  ماه،  بهمن 

چنمی بیمهگویند:  و  مزدی  مطالبات  است  سال  ای دین 
ما کارگران    های درمانیه رچل دفتین حامعوقه داریم. در ع
ها  به تامین اجتماعی  پرداخت حق بیمه   به دلیل تاخیر در

نمی تعویض  و  گفت: طی  تمدید  کارگران  از  یکی   3شود. 
سرپرست   ۶شهردار و  3سال گذشته شورای شهر اروندکنار 

در حال حاضر نیز بازهم شهرداری فاقد  تغییر داده است و  
د است  شهری  نتیمدیریت  وضر  مطالعیجه  و  شهر  بات  ت 

شود. در هرداری پیگیری نمیکارگران شاغل در مجموعه ش
در   اروندکنار  شهرداری  کارگران  نگرانی  فعلی،  شرایط 

 .های زندگی استآستانه شب عید، تامین هزینه 
 

تجمع کارگران یک شرکت پیمانکاری در  

پتروشیمی ایالم در اعتراض به عدم  

 پرداخت معوقات مزدی
یرشنچهاز  رو  مابه  بهمن  مسئولیت کم  تحت  کارگران  ه، 
پروژه  ی در  روزمزدی  صورت  به  که  پیمانکار  شرکت  ک 

مشغول  ایالم  پتروشیمی  خود  ساخت  مطالبات  بابت  اند 
ماه دستمزد معوقه طلب دارند. کارگران گفتند: به    4معادل  

دلیل روزمزدی بودن قراردادهایمان در این واحد پتروشیمی 

 .مشغل خود هستین ت داداز دسهمیشه نگران 
 

اعتصاب و راهپیمائی و تجمع کارگران  

 پتروشیمی گچساران 
پتروشیمی  کارگران  ماه،  بهمن  یکم  چهارشنبه  روز 

دریافت   عدم  به  اعتراض  در  خود،     4گچساران  حقوق  ماه 
به  دست  شرکت  محوطه  در  و   کشیده  کار  از    دست 

ادامه حرکت در  کارگران معترض  زدند.  در  خود    راهپیمائی 
ایابمق ساختمان  اعترل  تجمع  پتروشیمی  برگزار  ن  اضی 

 .کردند

 هشدار مردم چهارمحال و بختیاری

 به مافیای آب  
بهمن ماه، بخشی از مردم چهارمحال و    ۸روز چهارشنبه    

توسط   نیازشان  مورد  آب  غارت  به  اعتراض  در  بختیاری 
مافیای آب و وعده های بی اساس دولت به خود برای حل  

زار کردند. در این تجمع  اعتراضی برگ  عین تجمالتشامشک

 .به دولت و مافیای آب هشدار دادند
 

کارگر کارخانه  ۵۴۰اخراج تدریجی 

 سال گذشته ۸روغن نباتی جهان طی 
بهمن ماه، گزارش داده شد که: در کارخانه    5روز یکشنبه  

نیروی کارگری دائم و    ۶۰۰روغن نباتی جهان زمانی حدود 
یر مدیریت که در  از تغی   دند. اما بعدکرر می قت کاقرارداد مو

افتاد،   اتفاق  یازدهم  دولت  اوایل  و  دهم  دولت  اواخر 
مشکالت کارخانه با کاهش امنیت شغلی کارگران آغاز و به  

از به حداقل    تدریج  و  نفر رسید.    ۶۰تعداد کارگران کاسته 
همکاران   از  تعدادی  کارگران،  گزارش  طبق  نیز  اخیرا 

ها پیش  یمی خود سال ت مطالبات قدافی دریه براباسابقه ک 
قض  مراجع  در  کارفرما  کرده علیه  شکایت  از  ایی  بعد  اند، 

  .اندگرفتن احکام اجرایی خود بیکار شده 
 

کارگر   11۰عدم پرداخت معوقات مزدیِ 

 شاغلِ کارخانه رنگ پارس پامچال
شنبه   سه  کارخانه    14روز  در  شاغل  کارگران  ماه،  بهمن 
پارس   واقپامچارنگ  صنعتع  ل  شهرک  قزوین در  البرز  ی 

کارگر در کارخانه پارس پامچال در    11۰ک به  نزدی  گفتند:
ماه حقوق و    5بخش تولید مشغول کارند که در سال جاری  

تولیدی    ۸ فعالیت  پیش  ماه  چند  از  طلبکارند.  بیمه  ماه 
کارخانه به دلیل تامین نشدن مواد اولیه به حداقل رسیده و  

ک  موضوع  را  ارگرااین  شغنگن  امنیت  کرده  ران  خود  لی 
کارگران   مطالبات  است.  دریافت  خواستار  پامچال  پارس 

معوقه خود و از سرگیری فعالیت تولیدی کارخانه هستند اما  
قانع  پاسخ  کارفرما  و  ذیربط  کارگران  کنندهمسئوالن  به  ای 

 .دهندنمی
 

  اعتصاب و تجمع کارگران شرکت آب تابان

 د دی خوات مزدر اعتراض به معوق
کارگر شرکت آب   ۲۰۰دی ماه، 3۰به گزارش روز سه شنبه 

که   نگرفته  ۲تابان  حقوق  است  کردند.  ماه  اعتصاب  اند، 
قرارگاه سازندگی خاتم  زیرمجموعه  تابان  االنبیا شرکت آب 

جفیر   منطقه  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  به  وابسته 
خوزستان  استان  از  این    هویزه  کارگران  در  شرکت  است. 

ماه  دامر اعتصاب  د  خود  صنفی  مطالبات  برای  هم  جاری 
های کارگران پرداخت به موقع  کرده بودند. یکی از خواست 

اند دو ماه دستمزد عقب  دستمزدها بود. مدیران وعده کرده 

بپردازند را  کارگران         .افتاده 
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 ! ه آزادی ست نها راه رسیدن ب ه تمبارزه مسلحانه ک  نده باد ز

تجمع کارگران رنگین نخ در اعتراض به  

 عدم پرداخت مطالبات معوقه 

ر پنصبح  که    ۲جشنبه  وز  نخ  رنگین  کارگران  ماه،  بهمن 
این   از  ساختمان    13پیش  مقابل  را  مشابهی  تجمعات  بار 

داده  انجام  استان  در  دولتی  همنهادهای  ورود اند،  با  زمان 
دادگستری   در مقابل ساختمان  تجمع  با  به سمنان  رئیسی 
دستگاه   رئیس  گوش  به  را  اعتراضشان  صدای  خواستند 

ح برسانند.  کا  کارگر   5۰دود  قضایی  نخ  در  رنگین  رخانه 
سال   از  که  دارند  سایر    9۲حضور  و  خدمت  پایان  سنوات 

پرداخت   کارخانه  تعطیلی  با  همزمان  آنها،  مزدی  معوقات 
فقط  نش پیش  گوید:سالها  می  کارگران  از  یکی  است.  ده 

دریافت   برای  را  کارخانه  اموال  مصادره  حکم  توانستیم 
لی و سازمان  گران، بانک ممان بگیریم اما پیش از کارطلب

اموال   خود  معوقه  مطالبات  وصول  برای  اجتماعی  تامین 
کرده  توقیف  را  کارخا  کارخانه  این  کارگران  همه  نه  بودند. 

آور هستند اما  ازنشستگی با مشاغل سخت و زیانمشمول ب
آن بازنشستگی  هزینه  کارفرما  آنکه  دلیل  پرداخت  به  را  ها 

بازنشستگنمی امکان  هنوز  فرکند  برایشان  نشده ی  اهم 
پیگری است رئیسی  آقای  از  ما  درخواست   .
طی  شکنیقانون کارفرما  که  است  گذشته    ۸هایی  سال 

معوقه کارگ مطالبات  پرداخت  و  برای  است  داده  انجام  ران 
سخت در  وخانوادهایمان  ما  حاضر  حال  وضعیت در  ترین 

 .معیشتی در مشکالت غرق شده ایم
 

یاس شهرداری  کارگران  اخراج  تجمع  و  وج 

راض به عدم دریافت حقوق ان در پی اعت ش

 معوقه خود 
دوشنبه   شهرداری    ۲۲روز  کارگران  از  شماری  ماه،  دی 

از   بیش  دریافت  عدم  به  اعتراض  در  حقوق   5یاسوج  ماه 
به   دست  شهرداری  این  ساختمان  مقابل  در  خود،  معوقه 
در   حضور  پی  در  معترض  کارگران  زدند.  اعتراضی  تجمع 

اخراج شده از محل کار خاین تجمع،   کارگران می    ود  اند. 
مطالباتشان،   وصول  برای  مکرر  مراجعات  بدنبال  گویند: 

به  ه استاندار و فرماندار، حاضر  هیچ یک از مسئولین از جمل 
از   یکی  نشدند.  آنها  های  خواسته  پیگیری  و  مذاکره 
کارگران حاضر در این تجمع گفت: اگر حقوق دریافتی یک  

میلیون تومان باشد، مقدار    4الی    3.5ین  کارگر شهرداری ب
ماه   هر  ازای  به  یاسوج  شهرداری  کارگران    ۲.5دریافتی 

میلیون تومان است. این بدان معناست که حقوق و مزایای  

 .ارگران چیزی معادل نصف مقدار معمول استما ک 

تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر  

هشتگرد مقابل ساختمان شرکت عمران  

 جدید شهر 
ه، روز چهارشنبه یکم بهمن  منتشر شد  س گزارشاتاسابر  

برگزاری   با  هشتگرد  مهر  مسکن  متقاضیان  از  جمعی  ماه، 
شهر  عمران  شرکت  ساختمان  مقابل  در  اعتراضی  تجمع 
شدند.  خود  مطالبات  به  رسیدگی  خواستار  هشتگرد،  جدید 
معترضین دلیل اعتراض خود را عدم اتمام به موقع پروژه و  

معترضان گفت: تقریبا  ی از. یکان کردندمسکن عنوتحویل 
پروژه ها متوقف شده اند و علیرغم صحبتی که وزیر کرده  

این پروژه ها تمام می شود حتی تا    14۰۰که تا پایان سال  
باعث   1۰ همین  و  رسد  نمی  اتمام  به  نیز  آینده  سال 

 .بالتکلیفی متقاضیان شده است
 

 تجمع اعضای تعاونی مسکن گمرک

 در تهران  
فارس  گ  به پنجشنبزارش  از    ۲ه  روز  جمعی  ماه،  بهمن 

اعضای تعاونی مسکن کارکنان گمرک، در اعتراض به عدم  
قضاییه   قوه  رئیس  دفتر  مقابل  در  مطالباتشان  به  رسیدگی 

می   معترض  اعضا  از  یکی  کردند.  تجمع  تهران  گوید:  در 
جمهوری  گمرک  کارکنان  مسکن  تعاونی  شرکت،  این 

سال   در  کارکنان  نفر    هزار  3ور  حض   با  13۷۰اسالمی،  از 
مبالغ   با  وقت  مدیره  هیئت  که  شد  تشکیل  ایران  گمرک 
واریزی اعضا اقدام به خرید زمین در چندین پالک مختلف  

شده   خریداری  پالک  در  فاز    4۷/353کرد.  شهر    1جنب 
ابراهیم  به اصطالح  و  به مساحت بیش  اندیشه  آباد شهریار 

بر  53از   افراز  انجام  از  پس  اعنفر    1۲۰۰ای  هکتار  ضا  از 
به   از گذشت چند سال  نفر    1۷۰۰سند صادر شد که پس 

افراز   ابطال  با  مدتی  از گذشت  داده شد. پس  تحویل  سند 
به   وقت  مدیریت  هیئت  توسط  مربوط  پالک  شده  انجام 

این میان حدود    1۰5۰ قطعه    ۷۰۰قطعه تبدیل شد که در 
تقل کنار رفته و به تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی من

های بعدی نیز امتیازات اعضاء این شرکت  سال  و طی  شده
طبق   است.  شده  فروخته  و  منتقل  دست  چندین  تعاونی 

سال   در  اقدامات    1391اظهارات  متوجه  تعاونی  اعضای 
صورت گرفته و انتقال مال غیر توسط اعضای هیئت مدیره  
فاز شکایت قضایی شد.  وارد  پرونده  این  که  تعاونی شدند 

گذش از  چندین پس  شعبه  پروندسال    ت  به  دادگاه    1۰4ه 
شماره   از    ۲کیفری  پس  که  شد  واصل  شهریار  شهرستان 

دادنامه  جاری  سال  در  ساله  یک  ای صفحه   ۲9ای  بررسی 
دادسرای   بازپرسی  به  و  صادر  پرونده  این  خصوص  در 
شهرستان شهریار ارجاع شد. حال اعضا این شرکت عنوان  

گذشت از  پس  پرونده  این  که  دچندین    کردند  این ماه    ر 
مقابل   در  منظور  همین  به  و  است  شده  متوقف  مرحله 
ساختمان ریاست قوه قضاییه برای مطالبه احقاق حقوق و 
ادامه فرایند پیگیری قضایی پرونده تجمع   مطالبات خود و 

 .کردند

اعتصاب و تجمع اعتراض هر روزه  

 کارگران شهرداری کوت عبداهلل

پنجشنبه   کا   ۲روز  ماه،  معترض  بهمن  هرداری  شرگران 
و   خدماتی  بخش  کارگران  پیش  ماه  یک  حدود  از  گفتند: 
کارگرا همراهی  با  عبداهلل  کوت  شهرداری  سبز  ن  فضای 

نشانه   به  خود  معوقه  مطالبات  وصول  برای  اجرائیات  واحد 
کارگران  اعتراض  اند.  کشیده  کار  از  دست  اعتراض 

از کار  3۰۰اجرائیات شهرداری با همراهی حدودا   گران نفر 
گسترده  خدماتی زباله(  حمل  و  به  )تنظیف  است  شده  تر 

حمل   و  تنظیف  کارگران  گذشته  ماه  یک  طی  که  طوری 
های برخی مناطق  آوری زباله اعتراض از جمع زباله به نشانه 

کنند. شهر کوت عبداهلل در شهرستان کارون خودداری می 
اعتراض   مورد  مطالبات  گوید:  می  عبداهلل  کوت  شهرداری 

آبان و آذر، و  دن حقوق سه م ان پرداخت نشکارگر اه مهر، 
با    ۲۰ زودی  به  که  است  ماه  شهریور  حقوق  از  درصد 

مشک پیمانکار  شدن  برطرف مشخص  زباله  آوری  جمع  ل 

 .شودمی
 

تجمع دوباره  آموزشیاران نهضت  

 سوادآموزی در مقابل ساختمان مجلس
یکشنبه   پذیرفته  1۲روز  ماه،  آزمون  بهمن  نشدگان 

نتخدا اس سوادمی  کههضت  در   آموزی  تهران  به  سفر  با 
مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند، با ناامیدی تمام  
پایان   خود  اعتراضی  تجمع  به  مجلس  نمایندگان  رای  از 

نمایندگان مجلس    .دادند و به محل سکونت خود بازگشتند
  ۸رأی مخالف و    1۲۰رأی موافق،    9۸شورای اسالمی، با  

از   ممتنع  حاضر  نمایند  ۲31ع  مجمورأی  با  ه  صحن  در 
نهضت  آموزشیاران  استخدامی  آزمون  حذف  پیشنهاد 
سودآموزی مخالفت کردند. با این حال با اصرار نمایندگان  

به   مذکور  طرح  بررسی  پیشنهادات،  ارائه  آینده    ۲و  ماه 

 .موکول شد
 

جان باختن یک کولبر در اثر ایست قلبی  

 در جریان تعقیب پاسداران 
قب و دی ماه، در جریان تعی  ۲۷ بهارش روز شنبر اساس گز

بسوی    اسالمی  جمهوری  پاسداران  تیراندازی  و  گریز 
کولبران  در گذرگاه مرزی برویشکانیِ بانه قلب کولبری با 

فرزند  از    3ساله، متاهل و پدر    5۰هویت  محمد احمدی  
ایستاد باز    . تپش 
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 ! رددآزاد باید گ کارگر زندانی 

 دبستانیجمع مربیان پیشت

 استان خوزستان 
بهمن ماه، گروهی   ۲نجشنبه  پ  وزصر جنوب، رعبه گزارش  

دبستانی استان خوزستان با برگزاری تجمع  از مربیان پیش 
سا  خواستار رسیدگی  اعتراضی در مقابل  استانداری،  ختمان 

ما   میگوید:  معترضین  از  یکی  شدند.   خود  مطالبات  به 
واریز  سال  دو  از  پس  که  هستیم  دبستانی  پیش  نیروهای 

شخصی صورت  به  جم   ،بیمه  با  به"لهِ  امسال  تون  دیگه 
مواجه شدیم. در اعتراض به این تصمیم    "احتیاجی نداریم

ن جوابی  و  رفتیم  مختلف  ادارات  مربیان  به  این  گرفتیم. 

 .خواستار بازگشت به کار و امنیت شغلی هستند
 

تجمع پرستاران بیمارستان میالد تهران در  

 اعتراض به عدم اجرای قوانین پرستاری
بیمارستان میالد تهران  پرستاران    بهمن ماه،  5  هروز یکشنب

زدند.   تجمع  به  دست  خود  شغلی  شرایط  به  اعتراض  در 
می  و پرستاران  مانده  ثابت  مدتهاست  ما  کارانه  گویند: 

است.   نشده  ما  حال  شامل  پرستاران  دستمزد  افزایش 
تعرفه  قانون  علیرغم  همچنین  پرستاری  خدمات  گذاری 
تصویب  گذشت چهارده سال اجرا  ،از  است. ن  ییهنوز  شده 

بیمارستان  پرستاران  که  حقوقی  حال،  عین  دیگر  در  های 
مطالبه  علیرغم  کرونا،  حق  مانند  ما  دارند  به  بسیار،  گری 

نمی  دی  پرداخت  در  تهران  میالد  پرستاران  نیز شود.  ماه 
بیمارستان،   مدیرعامل  بودند.  داده  ترتیب  اعتراضی  تجمع 

د را دلیل  آمدرن و کمبود  ان بیمارستخودکفا و شرکتی بود

 .داندعدم پرداخت حق کرونای پرستاران می 
 

 تجمع معلمان و مربیان سیرجان و الشتر 
بهمن ماه،    5بر اساس گزارشات منتشر شده، روز یکشنبه  

سواد  نهضت  مربیان  و  التدریسی  حق  معلمان  از  شماری 
آموزی شهرستان های سیرجان و الشتر در محوطه آموزش  

ع اعتراضی برگزار کردند.  تجمها  شهرستان    نپرورش ایو  
علیرغم   خود  استخدام  عدم  را  خود  تجمع  دلیل  معترضین 
و   استخدامی  امور  تکلیف  تعیین  که  آنچه  و  شان  سابقه 

  .های تابستانی خوانده شده، اعالم کردندبرگزاری دوره 
 

تجمع سراسری بازنشتگان سازمان تامین 

م  یاجتماعی در مقابل ساختمان مجلس رژ

 در تهران 
شنبه  و ر سه  بازنشستگان    ۷ز  فراخوان  پی  در  ماه،  بهمن 

دهها   سراسری،  تجمعی  برگزاری  برای  اجتماعی،  تامین 
تامین اجتماعی در مقابل   بازنشستگان سازمان  از  نفر  هزار 
تامین   ساختمان  و  تهران  در  رژیم  مجلس  ساختمان 
جمله،   از  کشور،  شهرهای  از  زیادی  شمار  در  اجتماعی 

اراک، اصفهان، ایالم، خرم  ندج، تبریز،  کرمانشاه، سن  مشهد،
و   شوش  نیشابور،  ساری،  ارومیه،  خوزستان،  قزوین،  آباد، 

شعار   با   ... و  تپه  میاد  "هفت  بدست  خیابون  کف  فقط 
مسئوالن    "حقمون رسیدگی  خواهان  و  کرده  تجمع 

تجمع   سومین  این  شدند.  هایشان  خواسته  به  حکومتی 
ی از  ست که جلوه اد ماه اخیر انسراسری بازنشستگان در چ

 پیگیری آنها برای دستیابی به مطالباتشان می باشد. 
بازنشستگان و مستمری بگیران در  در جریان این تجمعات  

که دادند  می  شعارِ  گرسنه  "مشهد  بازنشستگان  .   "فریادِ 
بازنشستگان  نیز  گیالن   و  قزوین  استان  در  همچنین 

است در   . زدند  تجمع  به  دست  گیالن  کارگری  ان 
کارگباز و نشستگان  با حضور مقابل ساختمان مدیریت  ری 

رایط معیشتی ریزی استان در شهر رشت، نسبت به شبرنامه 
سه   روز  ضمن  در  کردند.  اعتراض  پایین  دستمزدهای  و 

اجتماعی    ۷شنبه   تامین  بازنشستگان  تجمع  ماه،  بهمن 

اعتصاب و اعتراض   " مقابل وزارت کار در تهران با شعار 
اتهامحق   نه  جرم    است  بهو  کارگران    !   احضار  و  آزار 

دهیدهفت پایان  کارگری    " !تپه  بازنشستگان  شد.  برگزار 
خواسته  و  مطالبات  پیگیری  باشند.  خواستار  می  خود  های 

می  فقر  آنها  خط  به  ما  دریافتی  مستمری  بایستی  گویند: 
همسان  حال،  عین  در  شود؛  به رسانده  باید  حقوق  سازی 

اجرای ب درستی  این  شود.  خی  دیگر  واسته ازنشستگان،  های 
و  رایگان  درمان  ارائه  مکفی،  رفاهی  خدمات  ارائه  را  خود 

دانند  ت و حق مشارکت در امور و تعیین سرنوشت میباکیفی
می حقوق و  با  چگونه  تومانی  گویند:  میلیون  سه  زیر  های 
  توانیم زندگی کنیم؟ می
 

 اعتصاب و تجمع کارگران در زاهدان 

د مابهم  13  وشنبهروز  ان  در  ه، شماری  روزمزد  کارگران  ز 
و  کرده  تجمع  اجتماعی  تامین  مقابل ساختمان  در  زاهدان 

را  م ما  صدای  مسئولین  که  خواهیم  می  که  گویند  ی 
بهمن ماه نیز شماری    ۶بشنوند.  همچنین در روز دوشنبه  

از کارگران روزمزد ساختمانی شهر زاهدان دست به تجمع  
 ند. اعتراضی زده بود

 

انواده آسیه پناهی  تراضی ختجمع اع

 همزمان با سفر رئیسی به کرمانشاه
چهارشنبه    روز  گزارش  اساس  اعضای    1۸بر  ماه،  دی 

اوباش   بدست  آلونکش  در  که  زنی  پناهی،  آسیه  خانواده 
منطقه   رسید،    3شهرداری  قتل  به  کرمانشاه  شهرداری 

تجمع  سفر رئیسی به کرمانشاه مقابل استانداری  همزمان با  

 .ت شدندگی به این جنایخواهان رسید کردند و 

راه  فنی  ابنیه  خطوط  کارگران  آهن  تجمع 

 هامزدبه عدم پرداخت  اراک در اعتراض

راه فنی  ابنیه  کارگران خطوط  از  روز  شماری  از  اراک  آهن 
به    4شنبه   اعتراض  در  متوالی  روز  سه  طی  ماه،  بهمن 

راه بی مسئوالن  و  کارفرما  در  تفاوتی  درخواست آهن    قبال 
برا حذکارگران  مطالبات  ی  پرداخت  و  خصوصی  بخش  ف 

گفتند:   کارگران  کردند.  تجمع  کارگران    1۸۰حدود  مزدی 
با   پیمانکار  شرکت  یک  مسئولیت  تحت  که  هستیم  نفر 

و  15تا    1۰سوابق   شارند  نورآباد  ریلی  نواحی  در  ساله 
آباد مشغول کار هستیم. طی سالهای گذشته هر ماه  مشک 
تاخیر  ماحقوق با  حال    3تا    ۲ن  در  و  شده  پرداخت  ماهه 

نیز   مطالبات مزدی   3حاضر  است. ماه  افتاده  تاخیر  به  مان 
اراک بار دیگر  د ابنیه فنی  امروز دوشنبه، کارگران  ر تجمع 

 . تهدید به اخراج شدنداز سوی کارفرما 
 

ضرب و شتم یک کارگر شهرداری سربندر  

 توسط مسئول کارگران 
چه  روز  گزارش  یک  ما  دی  1۷ارشنبه  به  جنوب،  هِ عصر 

سربندر،  شهری  خدمات  واحد  درخواست    کارگر  دلیل  به 
رب و شتم قرار  ول کارگران مورد ضپوتین کار، توسط مسئ

 .گرفته و روانه بیمارستان شد
 

ری اخراج شده  اعتراض کارگران پیمانکا

 ریلی  یک شرکت
ت  بهمن ماه، کارگران اخراج شدهِ چند شرک 1۲روز یکشنبه 
فروردین ماه برخی    اء، گفتند: ازدر مجموعه رجپیمانکاری  
پیمانکاری حوزه از شرکت  و  های  به  های سیروحرکت  فنی 

اقدام کرده  کار خود  نیروی  تعدیل  به  کرونا  اند  دلیل شیوع 
بی بیمه  برقرار نشده  که هنوز مقرری  کاری برخی کارگران 

قرارداد   آنکه  دلیل  به  اجتماعی  تامین  سازمان  با  است.  ما 
باقی است و حق بیمه ما در این دو   نوز چند ماهیشرکت ه

مقر نشده،  پرداخت  کروناماه  بیکاری  بیمه  برای    ری  را 
این در حالیست که  کارگران این مجموعه برقرار نمی کند. 

رود، بار پرداخت حق بیمه ما نمی   کارفرمای شرکت نیز زیر
مشخص  وضعیت  که  حال  عین  در  کارگران  ما   ی بنابراین 

بازگشنداریم در   به محل کار سابق خود هستیم.  انتظار  ت 
ک  این  کاری  سابقه  بین  میانگین  سال    15تا    1۰ارگران 

 .است
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 ! رگران زنابر، حق مسلم کا ابل کار برمق   ررابر دب  دستمزد

تجمع کارگران هپکو نسبت به شرایط بد   

 های شرکتتولید و عدم تهاتر بدهی 

دی ماه، کارگران هپکو اراک در اعتراض    ۲1روز یکشنبه   
بده تهاتر  عدم  و  تولید  شرایط  شرکت،  ی به  از  های  بعد 

تجمع    پایان شرکت  خروجی  در  شرکت،  کاری  ساعت 
ار مرکزی با وزیر کار  روز یکشنبه قرار است استاند امکردند.  

ای داشته باشد و  و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جلسه
جلسه   این  در  خود  مطالبات  پیگیری  خواستار  کارگران 

می هپکو  کارگران  تهاترهستند.  باید  های بدهی  گویند: 
ها باز شده و تولید قت انجام شود تا قفل کت در اسرع و شر

ب وارونق  باید  دیگر،  سوی  از  ماشین گیرد.  آالت  ردات 
صنعتی و معدنی که توان ساخت آنها در هپکو وجود دارد،  

پرسند: مقصر این اوضاع  جدا  ممنوع شود. این کارگران می 

 !است؟ و قفل شدن تولید در هپکو، به راستی چه کسی 
دنب اینبه  شنبه    ال  سه  روز  اعتراضی  ماه،    ۲3تجمع  دی 

پرداخ  استاندار مرکزی با  زودی  به  داد  بدهیوعده  های  ت 
هپکو، مشکالت این مجموعه حل خواهد شد در این حال  

مجموعه می این  بدهیکارگران  معضل  اگر  حل  گویند:  ها 
خورد.   برخواهند  مشکل  به  آن  کارگران  و  هپکو  نشود، 

وعامیدوار این  به  کنند  یم  عمل  سال،  ده  پایان  از  قبل  و 

امه این اعتراضات روز شنبه  در اد .مشکالت هپکو حل شود
تهاتر   ۲۷ یا  تسویه  در  تعلل  به  هپکو  کارگران  ماه،  دی 

های  ها اعتراض کرده و از تاخیر در حل معضل بدهی بدهی
هنگفت این مجموعه ابراز نارضایتی کردند. کارگران هپکو 

زودتر حل نشود تولید،    ها هرچه بدهی : اگر مساله  گویندمی
م آینده  و  کارگران  می معیشت  مخاطره  به  درجتمع   افتد. 

ماشین  هپکو،  در  تولید  توقف  بهانه  به  حاضر  آالت  حال 
کنند. کارگران هپکو از مسئوالن توقع دارند  معدنی وارد می 

وعده مساله  به  زودتر،  هرچه  و  کرده  عمل  پیشین  های 

 .به سرانجام برسانند چرخ تولید راراه افتادن   ها و بدهی
 

کارگر فصلی    3۰۰قرارداد کاری حدود 

 تمدید نشده است معدن طالی آق دره 
ماه، کارگران معدن طالی آق دره    1۲روز یکشنبه   بهمن 

کارگر فصلی بهار    3۰۰ود  گفتند: زمان بازگشت به کار حد
این    سال بعد است اما هیچ تضمینی برای بازگشت به کار

 نکار بعد از ایام بیکاری وجود ندارد. ،از سوی پیما  کارگران
ف  سرمای  که  استدالل  این  با  مانع  کارفرما  زمستان  صل 

می  فصلی  کارگران  آن فعالیت  کاری  قرارداد  به  ها شود 

  .دهدخاتمه می

تجمع کشاورزان شرق اصفهان مقابل 

 استانداری این شهر 

نفر    3۰۰ه، حدود  ن ما بهم  ۶به گزارش ایمنا روز دوشنبه   
از کشاورزان شرق اصفهان با برگزاری تجمع اعتراضی در  

خو اصفهان  استانداری  حقابه مقابل  تکلیف  تعیین  ها  استار 
مصوبات قانونی دولت  براساس طومار شیخ بهایی و اجرای  

به   گفت:  کشاورزان  از  یکی  شدند.  رود  زاینده  مورد  در 
م نماینده  جلسه  تصاویر  از  بخشی  فالورجانتازگی  با    ردم 

است  آقای  حضور  آن  در  که  است  منتشر شده  اصفهان  اندار 
درصد آب زاینده رود حق    5۰گوید که  الرگانی با فریاد می 

و خشکسالی   کشاورزان غرب است و باید خسارت نکاشت
بهایی  پرداخت شود در حالی که طبق طومار شیخ  آنها  به 

بیش سهم  اصفهان  شرق  کشاورزان  و  نیست  تری اینچنین 
ن مجلس  دارند.  بر ماینده  و  کند  طومار صحبت  طبق  باید 

حالی  همان اساس هم خسارت کشاورزان پرداخت شود در  
سال پیش مبلغی جزئی از خسارات را به ما دادند اما    ۲که  

ها  به کشاورزان غرب هم آب دادند و هم بخشی از خسارت 

 .را پرداخت کردند
 

ریز و  ادامه روند تعطیلی سیمان نی 

 کارگران آن تمال بیکاری اح
موقتا تعطیل    ۸روز چهارشنبه   بهمن ماه، کارگران کارخانهِ 

ریز   نی  سیمان  خاکستری شدهِ  سیمان  کارخانه  گفتند: 
روز پیش روز پنج شنبه    4۰استان فارس از حدود  ریز در  نی
کارفرما    ۲۲ سوی  از  آنچه  دلیل  به  جاری،  سال  ماه  آبان 

، موقتا  شودعنوان می مشکالت آالیندگی و کمبود سوخت  
کارگر کارخانه کاری برای انجام دادن    35۰ل شده و  تعطی

م کارگران  از  یکی  وعده  ندارند.  کارخانه  مدیران  افزاید:  ی 
دانیم که به این  تعطیلی واحد موقتی است اما ما میاند  داده 

امکانات سوخت  دلیل هزینه زودی  به  کارمان    رسانی محل 

  .شودنمی مهیا ،بر بودن
 

ند پایان سال  گویارگری می بازنشستگان ک

 آورده شودهامان براست و باید خواسته
بهمن ماه، تاکید شده که در    11ه  به گزارشی به تاریخ شنب

بهمن   ششم  در  یکبار  کارگری،  بازنشستگان  ماه،  بهمن 
مقابل   بهمن،  هفتم  در  دیگر  بار  و  برنامه  سازمان  مقابل 

زدند اعتراض  به  اجتماعی دست  م . گروهتامین  ختلف  های 
  9۶اده  های خود را اجرای مترین خواسته گان، مهم بازنشست

صاص بودجه کافی برای اجرای  قانون تامین اجتماعی و اخت
همسان میدقیق  آینده  سال  در  حقوق  و سازی  دانند 

خواسته می به  اگر  یکشنبه گویند:  روز  نشود،  توجه  هایمان 
 .شویمبهمن ماه مقابل مجلس جمع می ۲۶
 

کت ایران  ع کارگران شراعتصاب و تجم 

 خودرو در تبریز 
شنبه    روز  شده،  منتشر  گزارشات  به  ماه  11بنا  ،  بهمن 

این  در  تبریز  خودرو  ایران  شرکت  کارگران  از  شماری 
تجمع   دلیل  آنها  زدند.  تجمع  و  اعتصاب  به  دست  شرکت 

از همکارانشان و تعویق    خود را اعتراض به اخراج شماری

 .ردندخود عنوان ک در پرداخت حقوق
 

عدم تمدید قرارداد کاری و بیکاری  

 نفر از کارگران فصلی   ۲۵۰ حدود ِ دوباره
اس شنبه  بر  سه  روز  گزارش  مجتمع    1۶اس  در  ماه،  دی 

تپه حدود   و    ۲نیشکر هفت  نی   5۰۰هزار  بر فصلی  کارگر 
حدود   کاری  قرارداد  که  هستند  کار  کارگر    ۲5۰مشغول 

نشده هنوز تمدید    برداری بهره  فصلیِ لیلیکو با شروع فصل
گویند: اس می  تپه  هفت  مجتمع  در  فصلی  کارگران  ت. 

آبان   در  فصلی  در  کارگران  را  خود  فعالیت  سال  هر  ماه 
بهره پایان  تا  و  کرده  شروع  نیشکر  به    برداریمزارع  نی 

جمع  و  درو  برای  خود  واحد  همکاری  این  با  نیشکر  آوری 
می  ادامه  صنعتی  یکشاورزی  هر  کارگران دهند.  از    ک 

از یک   نفصلی  مجتمع  کار در  بیست سال سابقه  شکر  یتا 
ل این طرح هستند از  که شام هفت تپه را دارند، کارگرانی  

به بعد در مجتمع هفت تپه به عنوان کارگر فصلی    95سال  
شده مش کار  نشوند،  غول  کار  جذب  جاری  سال  در  اگر  اند. 

آن  کار  به  بازگشت  ماه سال  زمان  آبان  تا  اما  ها  است  بعد 
تض  هیچ  آن بازهم  کار  به  بازگشت  برای  وجود  مینی  ها 

 .ندارد
 

 تهدید امنیت شغلی کارگران 

 فوالد گیالن    رخانهکا 
یکشنبه   کارگر  5روز  ماه،  با بهمن  گفتند:  فوالد گیالن  ان 
ادامه  افتادن  قطعی  کار  از  به  منجر  که  گاز  و  برق  دار 

لحاظبخش  به  است،  شده  تولید  خط  مختلف  فنی    های 
غی جبرانیزیان  ماشین   رقابل  کورهبه  و  برقی  های  آالت 

زیان این  تبع  به  و  آمد  وارد خواهد  امنیت شغلی کارخانه   ،
ب از  حدود  واح  14۰۰یش  این  کار  تهدید نیروی  تولیدی  د 

کارگران   روزها  از  برخی  در  برق  نبود  علت  به  خواهد شد. 
بکشند  ناچار هستند با هماهنگی کارفرما زودتر دست از کار 

انی مسئوالن کارخانه به شرکت توزیع  رسجود اطالعو با و 
نمی پیگیری  موضوع  این  استان،  موجب  شود.  برق  آنچه 

شد حاضرنگرانی  حال  در  که  است  وضعیتی  برای    ه، 
برق،  قطعی  به سبب  چراکه  است،  آمده  وجود  به  کارگران 

ندارنآن انجام  برای  کاری          د. ها 
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 ! باید گردد  ودباح و دسته نا با هر جن سالمی  اجمهوری 

های خدمات درمانی  عدم تمدید دفترچه 

 کارگران هپکو 
شنبه   روز  گزارش  سهامدار    4به  آنکه  وجود  با  ماه،  بهمن 
سازمان تامین اجتماعی واگذار شده  عمده شرکت هپکو به  

گذشته روزهای  در  اما  شرک  است،  از  کارگران  هپکو  ت 
بیمهمش دفترچه  نشدن  تمدید  اعضای  کل  و  خود  های 

سال   ۲۰بیش از دهند. این کارگران  هایشان خبر می خانواده 
اجتماعی تامین  سازمان  به  که  پرداخت    است  بیمه  حق 

بیمهمی حاضر مشکالت  حال  در  و  عدم  کنند  از  ناشی  ای 
دفترچه تعویض  و  تعدادتمدید  این  درمانی  و    های  کارگر 

 . به مشکالت معیشتی آنان افزوده استهایشان واده خان
 

برای   ۹۹ماهه منتهی به دی  1۲نرخ تورم 

 درصد رسید  3۲.۲خانوارهای کشور به 
بهمن ماه، بر اساس اعالم مرکز آمار ایران   ۸روز چهارشنبه 

عدد شاخص کل برای خانوارهای   1399آمده است: در دی  
به ماه قبل    رسید که نسبت  ۲۸5.۷به  (  1395=1۰۰کشور )

دهد. در این ماه بیشترین نرخ  درصد افزایش نشان می   1.۸
با   زنجان  استان  به  مربوط  کشور  خانوارهای  ماهانه  تورم 

افزایش   3.3 به    درصد  مربوط  ماهانه  تورم  نرخ  کمترین  و 
قاستان  و  مازندران  با  های  است.    ۰.۷م  افزایش  درصد 

ماه   به  نسبت  کل  شاخص  تغییر  قبدرصد  سال  ل  مشابه 
نقطه خانوارهای    )تورم  برای  نقطه(  درصد    4۶.۲کشور  به 

استان   به  مربوط  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  بیشترین  است. 
آن مربوط به استان قم    درصد( و کمترین  55.۸کردستان ) 

ما   41.5) دوازده  تورم  نرخ  است.  به دی  درصد(  منتهی  هه 
عدد    1399ماه   به  شهری  خانوارهای  د  رصد  3۲.۲برای 

بی نرخ  رسید.  استان  شترین  به  مربوط  ماهه  دوازده  تورم 
های درصد( و کمترین آن مربوط به استان   3۶.۲هرمزگان )

 .تدرصد( اس ۲۸.۶آذربایجان غربی و مرکزی )
 

ارخانه روغن  ابقه کن با سکارگرااخراج 

ان توسط کارفرما برای  نباتی جهان در زنج

 فرار از پرداخت دستمزدها 
دوشنبه     روز  گزارش  اساس  کارفرمای    ۲9بر  ماه،  دی 

اخراج   را  کارگران  از  تعدادی  جهان   نباتی  روغن  کارخانه 
نمی  شده  اخراج  کارگران  بیکاری  نمود.  بیمه  از  توانند 

ها را به طور  آن   یما حق بیمه چرا که کارفر استفاده کنند.  
کارگر با سابقه    ۸رداخته است. آخرین مورد اخراج  کامل نپ

کار این  جرم  بود.  ماه  آبان  برای  در  که  است  این  گران 
  9۷تا    93های  پیگیری مطالبات معوقه خود مربوط به سال

کرده  شکایت  زنجان  کار  اداره  میبه  کارگران  گویند: اند. 
ب دریافتکارفرما  محض  سابقه  کارگراحکام    ه  با  ان 

آن  ببالفاصله  و  بیکار  را  جایگزین  ها  جدید،  کارگران  ا 
رامی سابقه  با  کارگران  کارفرما  انتخاب    کند.  این  برابر  در 

شان چشم  قرار داده که یا از شکایت خود و مطالبات معوقه 
شوند. بیکار  یا  کنند،  جهان    پوشی  نباتی  روغن  کارخانه 

ن پس از مدتی توقف، از  ولید در آدارد و ت  رگرکا  ۸۰حدود  
از سر گرفته شده است. هر چند وضعیت تولید و   9۸سال  

این کارخانه مس دریافتی  کارگران یک  سفارشات  اعد است 
بیمه  حق  و  دارند  معوقه  حقوق  ماه  ماه  آبان  از  نیز  شان 

 .پرداخت نشده است
 

درگیرى جوانان بیکار با نیروى انتظامى و  

 ن فارسیامکت نیشکر سلحراست شر

  -انان روستاهای محور اهواز  دی ماه، جو  ۲5روز پنجشنبه  
و خانواده هایشان توسط   به فریب خود  اعتراض  آبادان در 
شرکت نیشکر سلمان فارسی، با نیروی انتظامی و حراست  

اهواز   جاده  کیلومتری  چهل  در  درگیر    _شرکت  آبادان 
  ن اهای روستائیشدند. مدیران این شرکت با تصرف زمین  

دا را  روستاها  جوانان  استخدام  وعده  وعده  به  اما  بودند  ده 
 . خود عمل نکردند

 

اشتغال زائی و   ؛کولبران را به تیر نبندید

 ! ساماندهی آنها ارزانی تان
شنبه   سه  فرما  ۷روز  اجرائی  ستاد  رئیس  ماه،  ن  بهمن 
ی  در  روزخمینی  یک  سفر  کرد ک  به  حالیکه  ه  در  ستان، 

روزانه شماری از کولبران با شلیک مستقیم واحدهای سپاه  
دهنپاسدارا می  دست  از  را  خود  جان  مرزبانی  و  در  ن  د، 

عنوان   تحت  ائی  فریبکارانه  از  "مراسم  و    5رونمائی  هزار 
روستائی   ۷۰۰ مناطق  در  اشتغال  دانشگاه    "طرح  در  که 

یکردستان   شد،  چهبرگزار  دیگر  نظام  کبار  فریبکارانه  ره 
دا نمایش  سرمایه  به  را  کردستان  و  ایران  بر  حاکم  ری 

سرکوبگران  بسوی    گذاشت.  عمل  در  حالیکه  در  حاکم 
اشتغال  کولبران   ایجاد  و  از ساماندهی  اما  کنند  شلیک می 

 برای کولبران سخن می گویند.
 

درصدی جان باختن کارگران    ۵3افزایش  

  ددر استان یز ناشی از کار در حوادث
مدیرکل   ماه،  بهمن  یکم  چهارشنبه  روز  گزارش  اساس  بر 

نشست   در  یزد  استان  قانونی  با  پزشکی  )آنالین(  برخط 
ماهه    9نفر در حوادث ناشی از کار در    43خبرنگاران گفت:  

اول سال جاری در یزد جان خود را از دست داده اند، که با  
، روبرو 9۸ت مشابه سال  درصدی نسبت به مد   53افزایش  
با در  می  استان  کار  از حوادث  ناشی  تعداد مصدومان  شد.  

نفر مرد و   4۲3عداد  نفر بوده است از این ت   449این مدت  
 بقیه زن بودند.

لبر در حین کولبری در  کو ۵جان باختن 

 اثر سقوط بهمن 
دوشنبه    روز  گزارش  دوشنبه    ۶به  بامداد   ، ماهِ    ۲9بهمن 

اثر سقوط بهمن در  ولبری در  در حین ک  لبرکو  5ماه،    دی
بر   شدند.  مفقود  و  گرفتار  ارومیه،  شهرستان  مرزی  مناطق 

پس   گزارش،  این  گذشت  اساس  اجساد    ۸از  کولبر    3روز 
اصال متین  باخته  خدایی  جان  موالیی  و  احمدی  بلین  نی، 

جسد    ۲کشف شد. همزمان تالش و جستجو برای کشف  
که  ادامه یافت    و یاور خداییدیگر به نام های یاور اصالنی  

 .ساعاتی اجساد آنها نیز پیدا شدندپس از 
 

ادامه تجمعات جمعی از جوانان جویای 

تای شهرویی مقابل درب اصلی  کار روس

 ۲پاالیشگاه بیدبلند 
دی ماه، جمعی از جوانان جویای کار روستای    ۲۷روز شنبه  

توابع   از  برای شهرویی  بار    بهبهان،  های  چندمین  ماه  در 
بیک به  اعتراض  در  همچنین  گذشته  و  شغل  نبود  و  اری 

افراد   از  یکی  فرزند  با  ماموران  از  یکی  نامناسب  برخورد 
کار بلند  جویای  بید  پاالیشگاه  اصلی  درب  مقابل  این    ۲، 

ا  پا نمودند. روز پنجشنبه  شهرستان، تجمع    ۲5عتراضی یر 
اهالی تجمع  طی  ماه،  شهرو   دی  از روستای  یکی  یی 

فرزندان تجمع کنندگان با برخورد نامناسب ماموران روبرو 
وعده   پیشین  تجمعات  در  بهبهان  انتظامی  فرمانده  شد. 

را   نشست  یک  جذب  برگزاری  برای  ربط  ذی  مسئولین  با 
مشر را  کار،  عرصه  در  جوانان  به  این  دادن  پایان  به  وط 

خالف    این جلسه بر  تجمعاتشان کرده بود.  اما نهایتا نتیجه
از    ای داده شده رقم خورد. گفته می شودوعده ه هر یک 

در   قانونی  مراحل  طی  بدون  را  افرادی  شخصا  مسئولین 
بلند   بید  این جوانان بهبهان    ۲پاالیشگاه  اند.   بکار گرفته 

ا همین خواستها دست به  دی ماه نیز ب  1۷روز چهار شنبه  

 .تجمع زده بودند 
 

مصدومیت شدید یک کارگر در جریان  

 تیراندازی به کارگران سقزی در

 سلیمانیه عراق 
دی ماه، طی روزهای گذشته،    3۰به گزارش روز سه شنبه  

کارگر    4به سوی    راد موتورسوا لیمانیه، افر در داخل شهر س 
تیرا نام  سقزی  به  کارگر  آن، یک  پی  در  که  کردند  ندازی 

شدت   علت  به  مصدوم  کارگر  است.  شده  مجروح  سیروان 
هم و  شد  منتقل  کشور  داخل  به  وارده  در  جراحات  اکنون 

انجمن   رئیس  دارد.  قرار  درمانی  اقدامات  تحت  تبریز 
در    : این انجمنمانی سقز گفتکارگران و استادکاران ساخت

ندار کردستان، فرماندار ویژه سقز و  هایی خطاب به استانامه 
پیگیری   خواستار  سلیمانیه  در  ایران  کنسولگری  همچنین 
حادثه   این  عوامل  با  برخورد  و  ماجرا  قضایی  و  دیپلماتیک 

 .شده است
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 ! ارگر به رهبری طبقۀ کخلق مکراتیک وری دهمباد ج برقرار 

تحلیل   و ایی با دیدگاه هابرای آشن

ایران از  خلق  ائیدفچریکهای  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 خف  ایچریکه

  

 

         

 
 مي آورد،رد  اوآسيب جسمي    ر گدی   ه فردیه فردی بک  زماني"

عمد  ير  ما قتل غبيانجامد، این را  ی  وگ  رم  هکه ب  آسيبيم  ه  آن 

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

ا گاآنمنجر خواهد شد،  قابل  ف مرط به مرگ    دهوار را  ه عمل  و 

  در چنان   راامعه صد ها پرولتر  ج امي کهنگه  اميم.نمد مي  ع  قتل

  س ري زودم مرگداه  م به طور حتا به نمي دهد که آ  رقراوضعي  

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

قتي  ، وريضرب شمش  بهوله و یا  لگ مرگ در اثر شليک  خشونت که  

انس ج از شر ر  ان امعه هزاران  و  ه  ختوم ساريات محح  ایط الزما 

مر  آنها قرار  شرایطي  در  دي  ا  که  قدهد  آن  زندگي  ب  ادرر  ه 

مجبور مي سازد   ون ن قا  وبچزور    را به ا  نهي آتند، وقتنيس   ن کرد

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

ي  م  ند و به خوبي هم مي داعه  م ا؛ وقتي ج سداست فرا ر  طشرای

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

اب  و وجود  شرا  برم  ایطین،  را  مي  ار  رقربوطه  ین ا  د،دارنگاه 

مد توسط  ل عت مثل قتقتل عمد است، درس  وعنک  ی ه  عل جامعم

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

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

ناتق  ا کسيرزی را  قربانا  بيند، زیرا که مرگ  ميل  ن  ي چوناین 

به  گرم طبيعي  مظني  چرر  آید  کي    مل عه  بتعرض  آن،    دره  ا 

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 انردرف)
 

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

