
 ماه ید در کارگران مبارزات و کار و یزندگ طیشرا به ینگاه
 

ن اوضاع در دی ماه یبه ا شان ران و اعتراضاتیو کار کارگران ا یط اسفناک زندگیاز شرا یر منعکس کننده صرفا گوشه ایاخبار ز

 یافته به روشنیز انعکاس ین( لنایا یاز جمله خبرگزار) یدولت یکه عمدتا در  خود رسانه هان اخبار یا. باشد یم(  1931) سال جاری

کارگران ما شکل داده  یبرا یاسالم یران به کمک سگ نگهبانش جمهوریدندان گرد ا یدهد که بورژواز یخبر م یدهشتناک طیشرااز 

مه کارگران نه به هیکه به ع یطیشرا. پاسخ دهد یرش در سود جوئیان ناپذیگشاد خود را پر تر ساخته  و به عطش پا یها بیاست تا ج

ی بر به همه خواستها یابیو دست  یامکان رهائ یه داریو نظام ظالمانه سرما یاسالم یجمهور یدهد بدون نابود یمبارز ما نشان م

 . دحقشان وجود ندار

 از حوادث کار یمرگ ناش

د یآ یش میان  پیکارفرما یوئل سود جین کار که عمدتا به دلیشه ابعاد حوادث حیدهد که همچون هم یر نشان میز یمطالعه خبرها

ن یا. کنند یت نمیچ وجه رعایط کار را به هیشرا یمنیا یها استاندارد ، دیتول یها نهیزه کاهش هریان با انگیکارفرما. باشد یگسترده م

آنجا که  ده  تایگرد یکارگران بوجود آورده و باعث حوادث ناگوار یبرا یت تا کنون به خصوص در معادن کشور خطرات بزرگیواقع

 . دهند یاز دست م یاز کارگران هر روز جان خود را در چنان حوادث یتعداد قابل توجه

 کارگر 8انفجار معدن و مرگ 

زد در روز سه شنبه یاستان  یطبس واقع در شمال شرق یال شمالین مورد، انفجار معدن یآخر. رندیگ یم یران همچنان قربانیمعادن ا

ر و کشته شدن یزد، فاجعه فوالد غدیکارگران و زحمتکشان کارگر معدنکار منجر شد  ۲که به جان باختن بود  یآذر ماه سال جار ۸۲

گزارشات،  یبر اساس  برخ. ها را مجددا داغدار کرد گر آنید یا اد نبرده بودند که حادثهیماه سال گذشته را از  کارگر در آذر 1۲

ن کار در معادن کشور یحوادث ح. دهند ین کار از دست میحوادث ح یرا ط کارگر معدنکار، جان خود ۰۵ساالنه به طور متوسط 

 . شوند ین حوادث رو به رو میکبار با ایت معدنکاران در طول عمر خود، حداقل یند اکثریگو یآنقدر گسترده شده که خود کارگران م

 آسانسور جان باخت یک کارگر در حال راه اندازی

طبقه نو ساز در  ۴ک ساختمان یدر طبقه سوم  یا ساله 9۰کارگر  ابان قصرالدشت تهران،یدر خ ماه ید 4بامداد روز دوشنبه  9ساعت 

 . در هوا معلق ماند یر کرد و بدن وین آسانسور گیدر قسمت کاب یسر و یعیآسانسور بود که به شکل فج یحال راه انداز

 !ن کار با دستگاه پرس کشته شدیک کارگر در حی

دان کاه فروشان، یم ن حادثه دریا. جان خود را از دست داد یك كارگاه سماور سازیگام كار با دستگاه پرس در ز هنیدر تبر یكارگر

 . ماه رخ داد ید 3ز در روز شنبه یش شهر تبریقر یسرا

 !آسانسور رین نصب و تعمیمرگ کارگر در ح

پنج طبقه سقوط کرد و جان  یک مجتمع مسکونیر در آسانسو رین نصب و تعمیح یساله ا ۸۵ماه کارگر  ید 1۵كشنبه یدر کرج صبح  

 . باخت

 !انفجار کپسول گاز در معدن و کشته شدن کارگران

 ۸مان شاهرود، یمان کارخانه سیدر معدن استخراج س ی، در اثر انفجار کپسول گاز صنعت(ماه ید 1۵کشنبه ی)شب  9۵:1۲در ساعت 

ن حادثه در یمانکار در ایجان باخته و پ کر مثله شدٔه کارگرانیپ. از دست دادند ن کارگران جان خود رایمانکار این پیکارگر و همچن



که با هم  ین قاسمیو حس یرضا قاسمیکر علیو پ« ابر» یدر روستا یکیر بیکر امیپ. محل سکونتشان به خاک سپرده شد یروستاها

 .به خاک سپرده شد« انیرو» یدر روستا (پسر عمو)اند  داشته ینسبت خانوادگ

 !در هنگام حفر چاه، جان خود را از دست داد یک کارگر مقنی

ر خاک یز یمتر ۶واره چاه در عمق یزش دیبا ر مشهد ید صادقیابان شهیساله هنگام حفر چاه در خ ۴۴ یمقن کیماه  ید 1۸خ یدر تار

 . ده شدیرون کشیجان او از خاک ب یساعت تنها جسم ب ۴ماند و پس از 

 !ک کارگر کشته شدیداربست،  به علت واژگون شدن تخته

در حال  ابان گلستان اهواز،یک ساختمان نو ساز در خیدر طبقه سوم « یجابر محب»بنام  یا ساله ۸۰ماه، کارگر  ید 11خ یدر تار

ک فرزند هشت ماهه ی یمتاهل و دارا یو. تخته داربست سقوط کرد و جان باخت یل واژگون شدن ناگهانیبود که به دل یسنگ کار

ماند امکان معالجه جراحات وارد  یاگر زنده م یقرار نداشت حت ین اجتماعیمه تأمین کارگر تحت پوشش بین که ایبا توجه به ا .بود

از  یاریمه شدن بسی، مانع بیمه کارگران ساختمانیب یه بندیاستان با سهم ین اجتماعیچرا که سازمان تام. شده به او وجود نداشت

 .وجود ندارد یبند هیبه عنوان سهم یزیكه در قانون چ یکارگران شده است، در حال

 !ک گودالی یمتر 21ک کارگر در اثر سقوط  به عمق یجان باختن 

ست و هشت یک کارگر بی، یدستگاه باالبر مصالح ساختمان یدر بلوار جانباز شهر مشهد، بر اثر سقوط ناگهانماه  ید 11خ یدر تار

ن یین بود، به پایک گودال به سطح زمی یمتر1۸از عمق  یساختمان یها ه مشغول انتقال نخالهن دستگایق ایکه از طر یساله در حال

 . سقوط کرد و جان سپرد

 یمتر ۷از ارتفاع  یک کارگر ساختمانیسقوط 

 یرودر حال کارکردن بر« م -دید حمیس»با نام  یا ساله 9۰ز کارگر یتبر - خط آهن تهران یماه در کارگاه پل ساز ید 11در روز 

ه کمر و لگن به شدت یسقوط کرد و از ناح یمتر ۴داربست از  ارتفاع  یها هیپا یبتن بود که ناگهان بررو یداربست متحرک قالب بند

  .گر قادر به حرکت نبودیکه د ید بطوریب دیآس

 

 لو و کشته و مصدوم شدن کارگرانیزش سیر

 

از کارگران کشته و دو نفر  یکین اصفهان، ییدر شهرستان نا یاكسترمان خیمان كارخانه سیس یلویزش سیبر اثر ر ماه ید 1۴در 

 . گر مصدوم شدندید

 دو حادثه هم زمان در مشهد

ک کارگر در داخل یسقوط . د دو کارگر شدیت شدیباعث مصدوم -ماه  ید 1۲ –روز   ن کار در مشهد دریوقوع همزمان دو حادثه ح

 ینقاله دستگاه مرباساز یک کارگر زن الیر کردن دست ین گیهمچن. ه کتف شدیز ناحا ید ویشد یدگیب دی، باعث آسیمتر 1۰کسر یم

 .وارد کرد یبه و یادیجراحات ز

 ک کارگریدن یل و صدمه دیگازوئ یتانکر حاو



ز رون ایل به بیانتقال تانکر بزرگ گازوئ یزد برایابان استاد احمد آرام شهر یک کارگر برشکار در خیماه،  یظهر روز هفدهم د

 .دن کارگر مزبور شدیق شد و باعث صدمه دیکارگاه، قصد برش دادن آن را داشت که ناگهان تانکر دچار حر

 !شد ید کربن باعث مرگ دو کارگر در کارگاه آهنگریانتشار گاز مونوکس

در جاده دماوند، دوستان که  یمجتمع صنعت یدر کارگاه آهنگر –ماه  ید ۸۴قه ظهر چهارشنبه ـ یدقک یک و پنجاه و ی در ساعت

شده  یک آبگرمکن ناشین گاز از یا.  د کربن دو کارگر جان باختندیقرار دارد بر اثر انتشار گاز مونوکس یمارستان لواسانیب یروبرو

ن اطاقک جهت یا  .وار نصب شده بودید یبدون دودکش رو یکارگاه آهنگر یبه مساحت هشت متر مربع در باال یبود که در اطاقک

 .ارگران درست شده بوداستراحت ک

 دن کارگرانیو کشته و صدمه د یگودبردار

به شدت مجروح  یگریکشته و کارگر د یک کارگر ساختمانیآن  یابان فرهنگ تهران رخ داد و طیدر خ -ماه ید ۸۵ن حادثه روز یا

ر خاک ینه زیاز آنها تا س یکیند که ر آوار ماندیوار زیاز د یب شدن بخشیبودند با تخر ین دو کارگر که هر دو جوان و افغانیا. شد

 .خورد یدیب شدیه پا آسیگر از ناحیمدفون شده و کشته شد، و کارگر د

 ها  هاو اخراج کارگاه یلیمعوقه و عدم پرداخت آنها، تعط یدستمزد ها

 

ه کارگر طلب دارد در کنار ک یائین عدم پرداخت حقوق و مزایف رها کردن کارگران و همچنیکارخانه ها و کارگاه ها و بالتکل یلیتعط

و  ین ارتجاعیه بر قوانیها با تک ها  و اخراج یکار سازین بیمعوقه کارگران و همچن یعدم پرداخت به موقع دستمزد ها و دستمزد ها

کارگران و  یاقتصاد - یاز معضالت اجتماع یکی، یجهان یه داران  وابسته به قدرتهایمصوبه حاکمان مدافع سرما یضد کارگر

 یو تبعات خانه خراب کن آن بر گرده طبقه کارگر و خانواده ها یکاریدر ارتباط با ابعاد روزافزون ب. باشد یمتکشان کشورمان مزح

ر یز یشود که نمونه ها یمرگبار در گوشه و کنار مملکت پخش م ین معضل اجتماعیاز گسترش ا یدیجد ی، هر روز خبر هایکارگر

 .دهد ینشان م یر ماه دآن را د یاز جلوه ها یتنها برخ

 یک واحد صنعتیکارگر از  05اخراج 

ل یدل .کار شدندیاز کار ب (ماه ید 1)ن روز زمستان یکارگر در اول 0۵ن، یقزو" آلومتک و آلومراد"کارگر کارخانه  9۰۵از مجموع 

رو از پرداخت یه سه سال است وزارت نذکر شده و گفته شده ک« التیافت وام و تسهی، عدم درینگیفقدان نقد»کارفرما  ین امر از سویا

 ۰۵  .د ادامه داده استیت خود به تولیبا کاهش ظرف 3۵از سال  یدین واحد تولیکند و ا یم یمطالبات خود به کارخانه آلومتک خود دار

سال کار در خط  1۲ه که سابق یاز کارگران اخراج یکی. ن کارخانه را داشتندیسال کار در ا 1۲تا  ۴که اخراج شده اند سابقه  یکارگر

 یسال سن و چند سرعائله و مستأجر ۴۰ام و حال با  دهید ین کار صدمات متعددیدر ح: لنا گفتین کارخانه را دارد به خبرنگار اید ایتول

ران از کارگ یایسال به مرور مزا ۴ یط: ادامه داد یو  .توانستم بازنشسته شوم یگر میکه چند ماه د یتوانم کار کنم، در حال یکجا م

 . را حذف کردند و حاال خودمان را اخراج کردند... س، ناهار وید، کارانه، مساعده، سرویجمله حق تول

 حقوق  چهار هزار کارگر ماه در پرداخت  4ر یتأخ

هان پسند اصف یتیهزار کارگر گ ۴ش از ین که بیضمن اعتراف به ا (یلیاسماع یمحمد مهد) اصفهان یاستاندار یتیامن یاسیمعاون س

 .صاحب کارخانه ذکر کرد" معوقه" ین امر را بدهیها حقوق معوقه دارند، علت ا ماه



 !یكار روزمزد یها برا ٔه شهریکاران به حاشیمهاجرت چا

کاران شمال کشور وادار به یاز چا یاریکاران از طرف دولت و عدم پرداخت طلب آنها، بسیچا ید چایشدن خر یبا توجه به انحصار

 یروز مزد یها ق کاریشت خودشان را از طریه شهرها پناه آورده اند تا معیخود شده و به حاش یکشاورز ین هایرها کردن زم

ه یس اتحادیب رئینا"کاران گزارش داده و از قول یچا یارد تومانیلیم ۸۲۸۰لنا از عدم پرداخت طلب ین خبر ایدر رابطه با ا. بگذرانند

، مطرح کرده است که شرکت صدرا یس سازمان چایرعامل شرکت صدرا و رئیان مدیم نامٔه مبا اشاره به تفاه" کاران شمال کشوریچا

 . کرده است یداریرا خر( پگاه سابق)الن یشرکت داماش گ یها ییٔه دارایمتعلق به سپاه پاسداران است که کل

 ! مازندران یق حقوق کارگران نساجیماه تعو 1۲

احقاق  ین کارگران تا کنون برایا.  ن ماه شدیو نهم ستیمازندران وارد ب یازنشسته نساجکارگر شاغل و ب ۲۵۵مطالبات معوقه حدود 

مطالبات پرداخت نشده . زده اند یدست به تجمعات اعتراض یاست جمهوریحقوق خود بارها به تهران رفته و در مقابل مجلس و نهاد ر

به  ین تجمع اعتراضیدر آخر. باشد یم شاغل و بازنشسته مه کارگرانیمازنداران شامل حقوق و سنوات و حق ب یکارگران نساج

 ییبازگشا ین مقدمات الزم برایهمچن ز پرداخت شده و یان فصل پائیها تا پا از مطالبات معوقه آن یکارگران وعده داده شده بود که بخش

ن در یا. ل شدن هستندیا در آستانه تعطیل شده یدر استان مازندران تعط یها واحد صنعت در حال حاضر صد. کارخانه فراهم خواهد شد

 .ردیپذ ینم یتیندارند مسئول یچ منبع درآمدیکه ه  کاریز در قبال کارگران بیوزارت کار ن یتیاست که صندوق حما یطیشرا

 !میریگ ینم یكاریمه بیب یماه از اخراج، مقرر 8با گذشت 

 یورشکستگ" با  31بهشت ماه سال یارد 91در مورخه ( ره بلندکو –کارخانه ذوب آهن غرب )د شمش چدن یکارگر کارخانه تول ۸۵۵

شهرستان قروه همدان  یبه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع یکاریمه بیب یافت مقرریدر یکار شده و برایب" یم صنعتین واحد عظیا

 .اند خود نشده یکاریمه بیب یافت مقرریخ موفق به دریماه از آن تار ۲هنوز با گذشت  یشدند ول یمعرف

 .کارگران یصاحب معدن برا ی، دو راهیکاریا بیقبول مرگ 

استخراج  یا کار در قسمت مرگ زای یکاریب یتحت فشار انتخاب دو راه" معدن جو"معدن ذغال سنگ  یتن از کارگران خدمات 1۸۵

. گذرد ین معدن ذغال سنگ نمیدر مجاورت ا یال شمالیک هفته از حادثه انفجار معدن یهنوز است که  ین در حالیا. قرار گرفته اند

ن کارگران از یک ساله و سه ماه مشغول به کار هستند و سابقه کار ایباشد که با قرارداد موقت  ینفر م ۴۵۵ن معدن یتعداد کارگران ا

 .سال متفاوت است 1۸تا  ۰

 !دتر زنان کارگر در طبس یاستثمار شد

 

ت ید استثمار زنان کارگر به خاطر جنسیتشد یاسالم یز جمهوریم زن ستیت رژین تحت حاکمکارگران ز یتلخ زندگ یتهایاز واقع یکی

کارگر زن در شهرستان طبس تنها حدود  ۰۵۵از مجموع ماه،  ید 9۵ یاز کارگران در د یکیلنا از زبان یبه گزارش ا. باشد یشان م

  .سوم مردان کارگر با كار مشابه استک یز یها ن قرار دارند و حقوق آن مهیها تحت پوشش ب نفر از آن 1۵۵

  یاز اعتراضات کارگر یبرخ

را با  یم حاکم که اغلب اعتراضات کارگریط خفقان بار رژیرغم شرایو عل یکاریو ب یو اخراج ساز یشتیمع یهایگرفتار یبا تمام

از به حرکت و یاسارتشان ن یار هیگسستن زنج یکنند که برایفراموش نم یطید، اما کارگران در هر شرایگو یسرکوب پاسخ م



ز ده ها و صد ها اعتراض یماه ن یرابطه در د نیدر هم  .ان را دارندیکارفرما ییدر مقابل اجحاف و زور گو یاعتراض و همبستگ

و فقر روزافزون  یو گرسنگ یکاریخود از ب یتیکوچک و بزرگ در گوشه و کنار کشور رخ داده و کارگران خشم و نارضا یکارگر

ر یاخبار ز. ه داران رذل و زالو صفت نشان داده اندیو سرما یاسالم یم جمهوریتا بن دندان مسلح رژ یکتاتوریر سلطه دیز را در

 .است یاسالم یم جمهوریآنها، رژ یم حامیه داران و رژیاز مبارزات کارگران در مقابل سرما ینمونه هائ

 اعتصاب کارگران شرکت رامپکو 

فجر مشغول به کارند در اعتراض به نامشخص  یمیشرکت رامپکو که در کارخانٔه پتروش یکارنمایکارگر پ 9۵۵ماه ،  ید 4خ یدر تار

قانون کار، دست از کار  1۴۸ها داده شد بود، با استناد به ماده  تر قول آن شیکه پ ییایها و عدم پرداخت مزا رویت جذب نیبودن وضع

 .دندیکش

 مه معوقٔه آنانیبماه حق  اعتراض کارگران و پرداخت دو

 یشیط کار خود از امکانات گرمایسال است که در مح ۸ش از یکه ب( تراورس) یه فنیخط و ابن یکارگران شرکت خدمات مهندس

 یمٔه خود اعتراض داشتند، با پیات قرار گرفتن حقوقشان و پرداخت نشدن بیمحروم بوده و نسبت به عدم پرداخت سنوات، مشمول مال

ن کارگران در ین اعتراض ایآخر. ق افتاده خود شدندیمه به تعویافت دو ماه از حق بیماه موفق به در ید 0ود در اعتراضات خ یریگ

 . راه آهن تهران بود یه فنیدر مقابل در مقابل اداره کل خط و ابن یآذر ماه سال جار ۸1

 !تهران تجمع کردند یدر مقابل استاندار یع فلزیکارگران بازنشسته صنا

ران در اعتراض به عدم یا یع فلزیک و دو صنایشماره  یها کصد و هشتاد نفر از بازنشستگان کارخانهیش از یب ماه ید 0شنبه  روز سه

 ین کارگران در مقابل ساختمان معاونت استانداریش از ایپ. تهران تجمع کردند یشان، در مقابل استاندار یپرداخت سنوات بازنشستگ

 .دست به تجمع زده بودند

 !ر یر کبیام یمیمجتمع پتروش (وابسته به وزارت اطالعات)ارزات کارگران در مقابل حراستمب

ن کارگران و حراست مجتمع ین ایب یعلن یمبارزه ا یآذر ماه سال جار ۸9ر از یر کبیام یمیمجتمع پتروشدر تداوم مبارزات کارگران 

 یقرارداد یقانون کار، حاضر به امضا 14۸که با استناد به ماده  ینفر از پرسنل ۴۵۵ش از ین روز حراست از ورود بیدر ا. آغاز شد

. کرد یرینبودند، به محوطه کار جلو گ( ع فارسیصنا یرات و نگهداریتعم) spc یمانکاریش با شرکت پیانه تر از پیبه مراتب وحش

. ژه ماهشهر تحصن کردندیمنطقه و یزدند و در مقابل فرماندار یک اعتراض صنفین عمل دست به یز در اعتراض به ایکارگران ن

آذر،  ۸3خ یز تا تاریبعد ن یها ن کارگران در روزیهمچن. ر تکرار شدیآذر ن ۸0خ یدر تار یتحصن کارگران مبارز در مقابل فرماندار

" یخاص یترفندها"با  یآذر به گفته ا ۸3ان ین که اعتراضات آنان در پایتا ا. ر دست به تجمع زدندیر کبیام یمیدر مقابل مجتمع پتروش

زده و در حال  یله گرانه ایبه زانو در آوردن کارگران دست به اقدام ح یدر ماهشهر، برا یمیاما حراست مجتمع پتروش. افتیان یپا

ن اعتراضات فعال بوده و نسبت به قرارداد خود معترض اند، اجازٔه ورود یر که در ایر کبیام یمینفر از کارگران پتروش 9۰حاضر به 

 .کنند یذكر م« ها گم شدن قرارداد آن»خود را  ین اقدام ضد کارگریعلت ادهند و  یمحل کار را نمبه 

 

 !ماه حقوق ۶ق یصفا در اعتراض به تعو یتجمع کارگران لوله ساز

ر اعتراض ن کارخانه، دیکارگر ا 19۵۵از  یندگیبه نما« لوله صفا»کارگر کارخانه نورد  ۰۵۵ش از یماه ب یاز صبح روز شنبه نهم د

از کارگران كه به  یکیلنا، یا یبه نوشته خبرگزار. اند گرشان دست به تجمع زدهیبه مطالبات د یابیبه شش ماه حقوق معوقه و دست 



ادامه دارد و ( ماه ید 1۸سه شنبه )ن تجمعات از روز شنبه تا به امروز یگفت، اظهار داشت که ا یر کارگران سخن میاز سا یندگینما

 یبه آن از سو یتوجه ین کارخانه صورت گرفته و بیگذشته توسط کارگران ا یها که در ماه یا توجه به تجمعات متعددافزود که ب

ن کارخانه با عدم پرداخت یاو گفت که مشکالت کارگران ا. مسئوالن کارخانه و دولت، کارگران ناچار به تداوم تجمعات خود هستند

ش اجاره بها، ی، افزایمصرف یروز افزون کاالها یها یم ،گرانیزن و فرزند هست یهل و داراتر شده چرا که اکثر ما متا حقوق افزون

م عالوه بر یا افت نکردهیدر یكه از شش ماه گذشته که حقوق یکارگران را تحت فشار قرار داده بطور... و یاقساط بانک یعقب افتادگ

 یکارفرما  :گر از کارگران اظهار داشتید یکی ن گفتگو یدر ادامه ا. میا ز شدهین یو روان یروح یها ، دچار بحرانیمشکالت اقتصاد

هم دارد، اما در پرداخت  یگرید یها شود کارخانه یده میکه شن یبا وجود. ن استان استیه داران این سرمایتر از بزرگ یکیما 

 .کند یم یکنند کوتاه یش کار کرده و میها برا که ساعت یماه گذشته کارگران زحمت کش 1مطالبات 

 !ماه حقوق 12ق یبه تعو یاعتراض كارگران ابر صنعت

کار استان  یاسالم یشوراها یس کانون هماهنگیبه رئ یا در نامه -ماه  ید 11ران، شنبه یا یكارخانه ابر صنعت یکارگر رسم ۸4

سال  ۸۲تا  11ن یب یابقه کارس یران که دارایا یکارگران ابر صنعت .ق حقوق خود اعتراض كردندیماه تعو ۸1ن نسبت به یقزو

ها را رهن  ک کرده و همه سالنیشرکت را تفک 3۵مهر سال  ۸۵ ران ازیا یهستند، در نامه خود نوشته اند که صاحب شرکت ابرصنعت

ن یدر ا .دهد یک قرص نان را هم به ما نمید یپول خر یکند حت یافت میکه در یا و اجاره داده است، و افزوده اند که کارفرما از اجاره

شهرستان  یفریک 1۵۸، کارفرما در شعبه 31رماه سال یت ۸۵مبارزات کارگران، در  یریگ ینامه آشکار شده است که به دنبال پ

. چوقت به قول خود عمل نکردیکه ه یپرداخت کند، در حال از طلب كارگران را یحاضر شده و به کارگران قول داده بود که مبلغ

نفر از کارگران  1۸ ینه بازنشستگیتوافق کرد که زم یمذاکرات یفرما در اداره کار شهرستان البرز طکار 31ن در اول مهر یهمچن

 یگریدر بخش د.ن کار سر باز زدیباز هم از انجام ا مه فراهم کند کهیب یان آور را با هماهنگیمشاغل سخت و ز یسال دارا ۸۵ یباال

 ین اجتماعیمه شان با آن مواجه اند مطرح شده است که تامیل پرداخت نشدن حق بیكه کارگران به دل یاز نامه مذکور درباره مشكالت

 ین اجتماعیم، تامیندار ی، درآمدیکار ین گرفتاریم و در عیض داریکه ما مر یدهد، در حال یالبرز به ما کارگران خدمات نم

 .میم چکار کنیدان یم و نمیا ش زن و بچه خود شرمندهیزند و ما کارگران پ یما را اعتبار نم یها دفترچه

 خوزستان یدر مقابل استاندار تجمع کارگران دو کارخانه

مسئوالن  یتوجه یدر اعتراض به ب( ماه ید 1۲دوشنبه )صبح روز « قند اهواز»و « کارون یکاغذساز»از کارگران كارخانه  یجمع

کارخانه کاغذ  یلینه به تعطین زمیبر منتشر شده در ادر خ. خوزستان دست به تجمع زدند یشان، در مقابل استاندار در رفع مشکالت

 .ن کارخانه اشاره شده استیکارگر ا ۸۵۵و اخراج  ۲۰در سال  یبه بخش خصوص یکارون پس از واگذار یساز

 !ران در مقابل كارخانهیع پوشش ایتجمع كارگران صنا

 11شنبه  ن شركت، صبح روز یگر كارخانجات ایكارگران در یاز سا یندگیران به نمایع پوشش اینفر ازکارگران گروه صنا ۰۵ش از یب

 یمند در پرداخت حقوق، مقابل درب ورود ر سازمانیك ماه تاخیش از موعد و یپ یقانون بازنشستگ یدر اعتراض به عدم اجرا -ماه  ید

کارگران در  ییف نهایکه تکل یمانتا ز»با مضمون  ییها نوشته ن تجمع پارچهیاست كارگران معترض در ا یگفتن .کارخانه تجمع كردند

ن مجموعه كوتاه یب گران صنعت را از ایدست تخر»و « دید و آهن آالت را نداریمشخص نشود حق فروش ابزار تول یمورد بازنشستگ

 . در دست داشتند« دیكن

 !کارگران قند اهواز باز هم تجمع کردند

 



در اعتراض به عدم  یسال جار ین بار طیچندم یبرا - ماه ید1۴ -وز ه شکر اهواز، صبح ریکارگر کارخانه قند و تصف ۴۵ش از یب

از  یکی .خوزستان تجمع کردند یساختمان استاندار یماهه خود در مقابل درب ورود ۸۰ر مطالبات یا و سایافت حقوق و مزایدر

کارخانه و  یفیکه به سبب بالتکل ماه است ۸۰ش از ین کارخانه بیکارگر ا ۴۵ش از یب: کارگران گفت ینه خواستهایکارگران در زم

 یها د نشدن دفترچهیو تمد  مهین کارگران، عدم پرداخت حق بیا یها گر از دغدغهید یکی: او افزود. اند د، حقوق نگرفتهیخط تول یلیتعط

اند  د دست به تجمع زدهخو یافت مطالبات قانونین بار جهت درین کارخانه چندید کرد که کارگران ایاو تأک. شان است یها خانواده یدرمان

 .آنان نشده است یبه خواست ها یتا کنون توجه یول

 ! یاسالم یخامنه مقابل مجلس شورا یتجمع کارگران نساج

به  یدگیکارخانه مذکور و عدم رس یلیل عدم پرداخت حقوق، تعطیخامنه به دل ینفر از کارگران کارخانه نساج ۰۵ماه حدود  ید ۸1در 

 .و خواهان حقوقشان شدند مجلس تجمع کردند یدر مقابل درب شمال خود یمه بازنشستگیب

 !ا در مقابل کارخانهیران پویتجمع کارگران ا

ن کارخانه صبح امروز یعه انحالل ایدر اعتراض به شا« ایران پویا» یخچال سازیکارخانه  یو قرار داد ینفر از کارگران رسم ۸۵۵

 .کارخانه دست به تجمع زدند نیا یدر مقابل درب ورود( ماه ید 9۵شنبه )

*** 

 یبرا یاسالم یران و جمهوریوابسته ا یدهد که بورژواز یم یط دهشتناکیخبر از آن شرا ین اخبار کوتاه خود به روشنیمطالعه هم

ر یزت و سرکوب در یمملو از فقر و محروم یش از سه دهه زندگید دگرگون شود و تجربه بیکه با یطیشرا.  کارگران شکل داده اند

 یانه حامیوحش یکتاتوریو د یه داری، به کارگران آگاه ما نشان داده که تا نظام سرما یاسالم یجمهور یم ضد کارگریرژ یها چنگال

به آنها نشان داده  ینیتجربه ع. شان داشته باشندیش و خانواده هایخو یبه بهبود وضع رقت بار زندگ یدیتوانند ام یآن وجود دارد آنها نم

 یبرا یالت انقالبیجاد تشکیوحدت و ا یبجز تالش برا یگریشرافتمندانه و آزاد چاره د یک زندگیاز  یبرخوردار یان براکه کارگر

بر  یاجتماع یانقالب  یو رهبر یاز آنها به سازمان دهیکه ن یا یالت انقالبیتشک.   شان ندارند یها شبرد مبارزات و تحقق آرمانیپ

 .ه وضع موجود را پاسخ دهدیعل
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