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 ماهنامه کارزار پشتیبانی از کارگران ایران

 هدف نشریه

طبقه کارگر در ایران تا کنون  به شکل انقالبی عمال در مباارزه ضاد سالاطاناتای و ضاد اناقاالب حااکام یاعانای ر یام جاناایات کاار 

اسالمی نقش بر جسته و مهمی را ایفا کرده است ولی هنوز برای گذر انقالبی از بربریت موجود و استقرار سوسیالایازم باا  جمهوری

بدست گرفتن رهبری توده های عظیم مردم راه سختی را در پیش رو دارد. طبقه کارگر با خصلت انقالبی خود ، تنها نیرویی اسات 

 که میتواند در جهت منافع توده مردم مبارزه را با قاطعیت پیش ببرد و پیروزی نهایی را رهبری نماید.

داری موجود یعنی جمهوری اسالمی با   رفقای کارگر ! هر چند که تا بحال مبارزات بی وقفه شما در مقابل هار ترین سیستم سرمایه

 تمامی پیشروی ها به نتیجه نهایی نرسیده ولی تجربیات بی نظیری چه مثبت و چه منفی در اختیار جنبش کارگری قرار داده است. 

است ولی هار تر و دست باز تر از قبل. میادانایام نارت اساتاثاماار نسابات باه قابال   ۱۵می دانیم کارفرما همان کارفرمای قبل از قیام 

بمراتب باالتر رفته است. میدانیم شورا های کارگری منحل و  تشکالت الترناتیو کارگری بشدت زیر فشار و سارکاوب شادیاد قارار 

دارند. میدانیم  شوراهای کارگری فرمایشی دست در دست دولت هر روز بر علیه کارگران و تشکالت واقعی آنها توطئاه مایاکاناناد. 

ودر نهایت سیستم پلیسی بر کارخانه ها حکمفرماست. با تمامی این وجود جنبش کارگری قویتر و منسجم تر و آگاه تر از همیشه در 

حال فتح سنگرهای بیشتری از دشمن طبقاتی خود هست که به بن بست همه جانبه  سیاسی اقتصادی  واجتمایی غیر قابل حال دچاار 

 شده است.

در چنین شرایطی  باید پیگیرانه خواستهای صنفی، سیاسی و دمکراتیک طبقه را  پیگیری و اگاهانه در همه مسائل جاری سیاسی و 

اجتمایی و اقتصادی کشور دخالتگری فعال نمود.الزمه چنین دخالتگری فعاالنه ، آگاهی و شناخت  درست و مستمر و حساسایات در 

مقابل تحوالت و مسائل سیاسی و اقتصادی کشور است. کارگران باید از اتفاقات روز، از مساائال کاارخااناه، از سایااسات دولات و 

 مسائل سیاسی و اقتصادی جهانی آگاه باشند.

آگاهی از مصوبات دولت بر علیه طبقه کارگر و آگاهی از نقش طرفدارانه و قوی دولت از کارفرما در چااناه زنای بارای افازایاش 

مزد، حق مسکن، بیمه های کار و تامین اجتماعی در مذاکرات ساالنه و آگاهی از نقش مخرب و خیانتکارانه  دالالن و واسطه هاای 

سیاسی تحت عنوان شورا های اسالمی کارگران و افشای این حرکات و توطئه ها باید باخاشای ماهامای از حسااسایات و  عامالاکارد 

 تشکالت واقعی کارگران باشد.

در این روند ، تشکل در  شوراها و سندیکا ها و اتحادیه های مستقل کارگری و همبستگی و تقویت این ناو   تشاکاالت از اهامایات 

کلیدی برخوردار است. اگرچه هدف نهایی طبقه کارگر سرنگونی سلطه  سرمایه بر زندگی اجتماعی و ایجاد جامعه سوسیالیستی باه 

نیروی کارگران بر ویرانه های بربریت سرمایه داری است. در این راستا این نشریه خبری ماهانه سعی دارد روزنه ای باشد برای 

 انعکاس مسائل کارگری  در داخل و بخصوص در خارج کشور. 

نشریه با تغییرات ضروری به زبان انگلیسی نیز منتشر ودر اختیار  ارگانها ، تشاکاالت ، ساازمااناهاا و باخاصاوص اتاحاادیاه هاای 

کارگری خارج از کشور قرار خواهد گرفت.  طبیعتا این نشریه  در صورتی میتواند وظیفه خود را بدرستی انجام دهد و در خدمات 

طبقه کارگر باشد که خود  کارگران در محتوای آن دخالت فعال نمایند. بنابر این از همه رفقای کارگر میخواهیم تا با ارسال اخبار و 

 گزارشات از محیط کارخانه، محل زندگی و مسائل و مشکالت کارگری ما را در این جهت یاری دهند.

 کارزار پشتیبانی از کارگران ایران
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مصاحبه با امیر جواهری لنگرودی فعال مداقع کارگران و عضو " کانون 

 گوتنبرگ / سوئد"  -همبستگی با کارگران ایران 

 نقش طبقه کارگر در تحوالت اجتماعی چیست؟ -١

هایی که در برابر چپ ها و جنبش آزادیخواهی ما قرار دارد،  یکی از مهمترین پرسش امیر جواهری :

کارگر در تحوالت اجتماعی است . این موضو  از آن  مفهوم طبقات اجتماعی و کنکاش درباره نقش طبقۀ  یابی به مساله پاسخ

ای از  اش، نیازمند تحول در وسایل تولید و رشد بارآوری کار است.در هر دوره جهت اهمیت دارد که سرمایه بنا به سرشت درونی

های دانش به گونه ای پیچیده و آشکار در خدمت سرمایه قرار گرفته و در متن  حرکت سرمایه، تحوالت تکنو لو یکی و پیشرفت

سازمان اجتماعی کار، بشکل ساختاری بوروکراتیک و هیرارشی،تجاوزگر عمل می کند و روابط طبقه کارگر را زیر سیطره خود 

قرار می دهد . در مقابل این نیروی متجاوز، کارگران اند که برای همسان سازی و بهروزی جامعه و طبقه خویش و زدودن رنج 

 ها و آالم جامعه ، بعنوان فاعل تاریخ عمل می کنند . 

آنچه که در دهه اخیر بیش از گذشته توسط کارگران ایران در آفرینش تحوالت اجتماعی بیش از گذشته تجلی یافت و در کِل صحنه 

مبارزه جنبش کارگری با نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی خود را نشان داد . در برابر نامه نویسی و طومار و شکایت به 

اداره کار و مدیریت، مبارزه خیابانی و فراقانونی موجود نسبت به مبارزه قانونی و گستردگی خود را نشان داده است. مبارزه 

اعتصابی و راه پیمایی، اشکال دیگر رودررویی اعتراضی کارگران را تحت الشعا  قرار داده است. بعبارتی مبارزه فراکارخانه 

ای و خیابانی نسبت به مبارزه در سطح واحد های تولیدی به نحو چشم گیری افزایش یافته . این مختصات مبارزه کارگران طی 

سال های اخیر نشان می دهد که اقدامات کارگری در محل کار تا حدی ناکارآمد شده و برای این که مشکالت در سطح قابل 

مشهودی در برابر چشمان همگان و یا به گوش همگان برسد. جنبش کارگری به حرکات شبه سیاسی و بیرون از کارخانه روی 

آورده است . در واقع این شکل حرکت آفریده شده کارگران، برآیندی است از حالت درونی و تدافعی جنبش مطالباتی و حالت 

برانگیختگی جنبشی وسیع در برابر استبداد حاکم که در آفرینشگری تحوالت اجتماعی نقش مثبتی از خود بجای می گذارد . امروزه 

صد ها نمونه آنرا در جنبش روزآمد کارگران ایران در جای جای کشور می توان نشان گرفت که "بولتن کارزار " شما به نمونه 

 های تیپیک آن مرتبا اشاره می دارد. 

جا دارد که کارگران برای با سازمانیابی سراسری قدرتمند تری ، ابزار الزم را برای طرح کلیت مشکالت و معضالت خویش ، با 

ایجاد تشکالت مستقل، شرایط تحقق مطالبات خود را فراهم سازند.اهرم اصلی این امر خود سازمان یابی و حفظ استقالل عمل و 

ایجاد پیوند عمیق در تحرکات صنایع همرشته و برون رفت از پراکندگی است و این آن حلقه مفقوده ای است که جنبش کارگری ما 

 در سطح تجوالت اجتماعی از آن رنج می برد که باید بتواند بر آن فائق آید . 

ضرورت مبارزه و آفریده شدن نقش کارگران بعنوان فاعل اجتماعی در هم تنیدگی وضع اقتصادی و سیاسی و جدایی ناپذیری این 

دو از هم در شرایط اجتماعی ایران است. تردیدی نیست که وضعیت موجود برای پیشروی کارگران شکننده خواهد بود و 

 سازمانیابی طبقاتی خود کارگران می تواند شرایط مساعدتری برای پیشروی آنان فراهم سازد. 

سازمان یابی کارگران قبل از هر چیز مرهون برانگیختگی احساس همبستگی کارگران است . بالطبع جنبش کارگری باید تالش 

ورزد عالوه بر ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی خویش، ابزار های جدید مبارزه را بنا نهد و ضرورت سازمانیابی و سازماندهی 

جنبش های جدید کارگری را در امر همپوشانی به هم ایجاد نماید . مثال در مقابل موج وسیع اخراج ها و بیکار سازی که به نام 

"تعدیل نیرو" صورت می گیرد. کارگران باید بتوانند جنبش قدرتمند " مبارزه با بیکار سازی ها " را سازمان دهند . بدون تردید بر 

آمد چنین کاری در نقش آفرینی تحوالت اجتماعی و برون کشاندن طبقه در خود ، تاثیر فراوانی خواهد داشت . که سازماندهی چنین 

 جنبشی نیاز به وارسی جداگانه ای دارد ... 
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یادمان نرود؛طبقه کارگر می تواند قاطع ترین نیروی دمکراسی باشد، زیرا کارگران طبقه اصلی زیر ستم جامعه سرمایه داری و 

بهره کشی اند و قاعدتا میل به دگرگونی نظم موجود دارند. اگر جنبش دمکراسی درخدمت وضعیت موجود باشد و یا حتی به بد 

بختی های ناشی از آن بی تفاوت بمانند یا حتی با آن در بیافتند ، هر اندازه شرایط مصیبت زده تر باشد و هر حد جنبش دمکراسی 

حساسیت کمتری به این وضعیت نشان دهد، امکان درگیری توده ناچیزان و محرمان با این جنبش بیشتر خواهد بود.بربستر چنین 

نگاهی در کشور ما مبارزه برای تحقق برابری و دمکراسی از طریق مبارزه برای حق دست یابی به نان و حق حیات و حق 

شهروندی اکثریت محروم و زحمتکش جامعه یعنی موقعیت کارگران جامعه پا می گیرد و به پیروزی می رسد و این خود در مسیر 

 تحوالت اجتماعی، گامی اساسی از خود به جای خواهد گذاشت ! 

برای تبدیل اعتراضات و اعتصا بهای کارگری به مولفه اصلی تحوالت اجتماعی در جهت دستیابی به عدالت  -۲

 و برابری, فعالین کارگری چه مسایلی را باید در دستور کار خود داشته باشند؟

من برآنم؛ برای تحقق عملی و کارآیی بخشیدن به این پرسش، نسخه از پیش آماده ای را نمی توان نگاشت. تحوالت  امیر جواهری :

اجتماعی و تغییرات اجتماعی بغایت سیال و متنو  اند . در اساس هر نو  تحولی یعنی برگشتن از حالی به حال دیگر یا دگرگون 

شدن اوضا  جامعه، مستلزم نشان کردن یا نشانه گیری به آن نقطه تحول پذیر اجتماعی حاصل می آید که در برابر ما خود را عیان 

می سازد. . تعریف طبقه در پرتو تحوالت اجتماعی آنچنان دستخوش تغییر شده که خیلی از نیروهای اجتماعی که با گذشته خود 

تعریف می گردند ، هنوز که هنوز است نتوانسته اند این تعریف را برتابند بلکه همچنان در آن گذشته ناخود آگاه خویش سیرمی 

ً (  کنند و تعریف طبقه کارگردرکالبد کارگر صنعتی )پرولتاریا( می بینند درکی که طبقه کارگر را فقط به کارگران یدی ) عمدتا

بخش صنعت می بینند، بواقع بخش اعظم طبقه کارگر جامعه امروزی را نادیده می گیرند. هم اینان خواه نا خواه ناگزیر می شوند، 

نقش طبقه کارگر را به عنوان عامل تاریخی پیکار برای سوسیالیسم کنار بگذارند. زیرا در سرمایه داری امروزی کارگران یدیِ  

 بخش صنعت اقلیتی بیش نیستند و بنابراین نمی توانند ستون فقرات اکثریت عظیم جامعه ما باشند...

درک ایدئولو یک و رمانتیک از طبقه کارگر را کنار گذاشت. طبقه کارگر صخره یک پارچه ای نیست ؛ کارگران به الیه باید 

های اجتماعی گوناگون تقسیم می شوند ؛ تعلقات مذهبی ، قومی و فرهنگی گوناگونی دارند ؛ از زن و مرد ، پیر و جوان ، شاغل و 

بیکار و ... تشکیل می شوند ؛ به وسیله سرمایه به رقابت با هم دیگر کشیده می شوند ؛ به لحاظ ثبات شغلی وامنیت اجتماعی در 

 وضعیت های بسیارمتفاوتی قراردارند .

در این میان به گمان من؛ تحوالت اجتماعی مجموعه فرایندهایی است که در یک زمان کوتاه نمی توان آن را در بطن جامعه  

تحوالت اجتماعی را می توانیم به مثابه منظره واحدی بدانیم متشکل از توده ای از جزئیات که جز از ارتفا  زیاد مالحظه کرد . 

تعییر اجتماعی بر عکس عبارت است از پدیده های  .قابل رویت نیست  این چنین نگاهی در برابر تغییر اجتماعی قابل توجه  است 

قابل رویت و قابل بررسی در مدت زمانی کوتاه به صورتی که هر شخص معمولی نیز در طول زندگی خود یا در طول دورة 

کوتاهی از زندگیش می تواند یکایک این عناصر تغییریافته را  شخصاً تعقیب نماید ، نتیجة قطعی اش را ببینند و یا نتیجة موقتی آن 

ئی و اجتماعی معینی صورت می پذیرد و در این مورد جغرافیا را دریابد . عالوه بر این تغییر اجتماعی در محدوده یک محیط

فرهنگی   –تفاوتش با تحول اجتماعی در این است که آن را می توان در چهار چوب یک محدودة جغرافیائی و یا در کادر اجتماعی 

 خیلی محدودتری مورد مطالعه قرار داد
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متفاوت است. زیرا تحول یا دگرگونی اجتماعی در طول  دگرگونی اجتماعی با مفهوم تغییر اجتماعی باید توجه داشته باشیم، مفهوم

دهد و بررسی یک تحول اجتماعی، نیازمند نوعی بررسی  یک دورهٔ طوالنی، طی یک یا شاید چند نسل در یک جامعه رت می

تاریخی جامعه است. تنها ازهمین رو است که در باال آوردم؛ طبقه کارگردر اساس، به سان یک صخره یکپارچه تعریف نمی 

درک محدود از مبارزات اقتصادی کارگران کنار گذاشته شود. چرا که کارگران فقط برای افزایش حقوق خود مبارزه گردد. لذا باید 

نمی کنند ، بلکه برای مسکن ، بهداشت ، آموزش ، بیمه بیکاری وسهیم شدن در سود کارخانه و غیره نیز مبارزه می کنند. و 

مبارزه مؤثر برای بعضی از این خواست ها نمی تواند در محل کار محدود بماند یا اصالً در محل کار شدنی باشد. بنابراین 

کارگران به تشکل ها و ارتباطاتی نیاز دارند که مبارزه برای این خواست ها را به هم پیوند بدهند و همبستگی آنها را از محیط کار 

  .فراتر ببرند

اعتصابات و اعتراضات کارگران را در برآمد چنین تعریفی می توان مورد مداقعه نظر قرار داد و در راستای دست یابی به عدالت 

و برابری و دمکراسی، برایش مختصات معین خود را بر شمرد. بدون کمترین تردید مبارزه چند دهه ای کارگران ما بیش 

ازهرچیزی برای دست یابی نان است . در جامعه ما بدلیل اختناق آفرید شده استبداد دینی و ایدئولو ی مذهبی  چهار دهه اخیر، 

برای وصول به هر سطح مطالبه نان توسط اردوی زحمتکشان، از دل راهیابی به آزادی و عدالت حاصل می آید . با این مقدمه در 

پاسخ سئوال مسئوالنه شما که فعاالن کارگری چه مسائلی را باید در دستور کار خود داشته باشند . بدون تعارف بگویم : آنهایی که 

فرقه گرایی و انحصار  »و «فرقه منحط»به قداست طبقه اجتماعی خود می نگرند . آنهایی که صدا دارند و مدعی مبارزه با 

حاکم هستند، خودنباید به شیوه منحط فرقه ای و با هدف مصادره جویی به مبارزات صنفی و سندیکایی و جنبش مطالباتی  «طلبی

اردوی پُرشمار میلیونی و مزدبگیران کشور نگاه کنند. شعارها ، خواست و مطالبه کارگران را به نام خود نویسند و خویشتن 

 -کار  -ی ایرانی درهیکل خود کنند و شعار نان «لخ والسا»خویش را برای مصادره کردن همه تحوالت جنبش کارگری لباس 

آزادی و اداره شورایی، مصادره به مطلوب نمایند. همه فعاالن بدون کمترین تردید باید صدای بی صدایان باشند. آنگاه که رادیو و 

تلویزیون ، روزنامه وسایت و وبالگ مستقل در شبکه های مجازی و هر تریبونی ازطبقه ما گرفته شده و همه  وهمه در خدمت از 

ما بتهرتن و تشکل های زرد و امنیتی خانه کارگر و شوراهای اسالمی کاراست . ما باید و باید صدای آنانی باشیم که خود در برابر 

کارگران ما در صحنه پیکار نابرابر موجود در کف  هر اعتراضی شناسایی و صاحب پرونده و بازداشت و زندانی می گردند.

جامعه، تا به امروز درس های گرانبهایی از مبارزات خود فرا گرفته اند . آنان ناگزیرند پا به پای اعتراض شان، مفصل بندی 

مطالبات شان، تنظیم روابط و رویکردی خود با دیگر قشرها و الیه های دیگرکارگری ، صدای مستقل خود رادر هم صدایی با بی 

صدایان هر چه وسیع تر رسانه همسو خود می سازند. فعاالن مدافع طبقه اجتماعی ما در درون وبرون کشور ، باید به شبکه رسانه 

ای همه کنشگران اجتماعی بدل گردیم . تا صدای آنها بدون فیلترهای طبقات باال و کوته نگری ها، حسابرسی ها و محدودیت های 

در حاکمیت ، طبقه ما را  «طبقه سیاسی»در اپوزیسیون و  «طبقات باال»خاص طبقاتی آنان هر چه وسیع تر منتشر شود وگرنه 

گروگان خواهند گرفت و اگر نتوانند از تار و پود خشم برحق طبقاتی کارگران و زحمتکشان و جنبش مطالباتی ما بساط قدرت و 

 خودکامگی خویش را بیابند، همچنان ما را درو خواهند نمود تا خود را بر جامعه و تحوالت وارونه اجتماعی پهلو زنند !

؛ که درپهنه جهانی سنگر به سنگر جلو برویم و صدای کارگران ایران را به  وظیفه یکایک ما فعاالن مدافع حقوق کارگران است

درون احزاب و سازمان ها و اتحادیه های کارگری و مجامع جهانی و بشریت مترقی وآزادیخواه جامعه میزبان برسانیم . درهمایش 

های خیابانی جای جای جهان ،صدای خروش خون فشان و شکم های گرسنه هفت تپه ای ها ودیگرکارگران وزحمتکشان ایران 

باشیم وآن اعتراضات را شاولون هیاهوی تبلیغاتی برای حزب و گروه و سازمان خود نسازیم . باید در پهنه رویارویی با حاکمیت 

فاسد و همه کارگزاران نظام در امر مصاف نابرابر با کارگران و زحمتکشان ایران هر کدام مان صدای آنان در پهنه جهان باشیم و 

 جامعه جهانی را نسبت به سلطه طلبی امپریالیسم جهانی و سیاست های دو پهلوی آنها با حاکمیت سیاسی ایران برمال کنیم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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و یاد آورگردیم: جامعه ما در طول چند دهه گذشته با امروز از دخالت گری و کودتای مشترک دربار و سلطه امپریالیستی انگلیس 

و آمریکا و روحانیت کلید خورد و بعد ازانقالب جنگ هشت ساله عراق و ایران جامعه ما را با دشواری های بیمانندی روبرو 

ساخت. باید یاد آورگردیم: امروز بیش ازهرموقعی جامعه ما نیازمند این می باشد که روی دو پای خود بایستد و بدوم مداخله گری 

 سلطه خارجی به پیکار بی امانش با چرخه سرمایه داری حاکم در ایران بستیزد و داد خود ستاند!

باید همه ما فعاالن مدافع درد و رنج کارگران و زحمتکشان ،این مجموعه را وظیفه روزمره خود بشناسیم وبر سر تحقق آن با 

یکدیگر به شورومشورت برآییم و به سازماندهی متحدانه تحرکات بپردازیم . باشد که از فرقه گرایی و انحصارطلبی به شدت 

 پرهیز کنیم!

 آینده حرکات جمعی کنونی طبقه کارگر را چگونه می بینید؟. ۳

امروز مبارزه کارگران وجمیع جنبش های اجتماعی درترکیب نیروهای مطالبه گری برداده های مهمی همچون  امیر جواهری :

درجه سازمان یافتگی، میزان نیروی بسیج شده یا واجد ظرفیت بسیج، و نو  مطالبه و اهمیت آن در میان مجموعه همگرایی ها و 

 پیوند آنها در مبارزه جاری تعریف می گردد.

بحران  ۹۹۱۶در ادامه خیزش دی ماه سال ۹۹۱۹خیزش مردمی بزرگ آبانامروز و در شرایط کرونایی باتوجه به درس آموزی 

سراسری سیاسی درتمامیت جامعه ما را وارد یک دوره موقعیت انقالبی کرده است. هم اکنون علیرغم اینکه جامعه با ویروس 

کرونا در بخش وسیع استان های کشور روبرو است . ما با موج وسیع اعتراضات روبروهستیم . مردم ایران دیگر حاضر نیستند  

مانند سابق به حاکمیت ر یم جمهوری اسالمی و سیاست های تاکنونی آن تن بسپارند و ر یم حاکم نیز قادر نیست به شیوه سابق 

 سکان اداره کشور را در دست داشته باشد. 

شرایط مساعدی برای پیوند دو  ۱۸و اعراصات توده ای ۱۶دوحرکت دی ماه باید بدون تعارف گفت؛ شرایط به گونه ای است که  

عرصه بزرگ پیکار برای وصول نان ودست یابی آزادی را درپهنه جامعه ما فراهم آورده است. چنانچه پیوند این دو عرصه 

آزادی(،گسترده ترو پردوام ترگردد. این شرایط بحران زا، می تواند واجد ظرفیت های امیدبخشی برای شکل  -مبارزاتی )نان 

خاصی از فروپاشی  نظام جمهوری اسالمی و جایگزینی یک نظام مبتنی برعدالت اجتماعی و جهت گیری سوسیالیستی تعریف 

گردد. ولی آشکار است که شکل های مختلف نابودی این نظام جهنمی ظرفیت های یکسانی برای برآمد آلترناتیو مطلوب اکثریت 

عظیم کارگران و زحمتکشان کشور ما پدید نمی آورد. برای این که جمهوری اسالمی از طریق وسیع ترین مطالبات درهم تنیده 

حوزه نان و آزادی سرنگون شود؛ الزم است که بخش های مطالبه گر دو عرصه بزرگ پیکار برای نان و آزادی حتی المقدور 

بتوانند خود را هنوز هر چه بیشتر به شکل مستقل سازمان دهند، پرچم مستقل خود را برپا دارند، شکل های پایداری از همسویی و 

 همگرایی با نیروهای ذینفع و هم سرنوشت ساز جامعه خود را در تمامیت پیچ و خم های ارکان کشورسازمان دهند. 

موجودیت طبقه کارگردرطرح گسترده مطالبات بی پاسخ مانده شان، آنان را برآن داشت که متعاقب نزدیک به دو ماه درخیابان 

ماندن نیشکرهفت تپه شوش حول مطالبات مرکب خود که برجسته ترین وجه آن ستیز با سیاست خصوصی سازی موجود 

وموضو  دریافت حقوق های عقب مانده و دیگر خواسته ها است. حرکت جسورانه هفت تپه ای ها در این دوران سخت کرونایی و 

گرمای باالی پنجاه درجه، پُرمضمون ترین مقاومت و ایستادگی دوره اخیر رابعنوان طوالنی ترین اعتصاب در پهنه رودررویی با 

سرمایه داری حاکم خود را نشان داده است. در این میان کارگران بخش های دیگر خاصه در سطح واحد های نفتگران نقاط مختلف

طی چند روز اخیر واحد های حمل ونقل شهری و کارگران شهرداری ها وغیره ...مثال  -هپکو  -صنعت گاز -پتروشیمی ها  -

پاالیشگاه  -پاالیشگاه آبادان -پاالیشگاه قشم  -کارگران پارس جنوبی  -صدای دیگر همزنجیران کارگران هفت تپه ای در هپکو 

  -پتروشیمی المرد -پاالیشگاه پارسیان -۲۴و  ۲۲، ۹۴پاالیشگاه پارس جنوبی فاز  -پاالیشگاه کنگان -جفیر
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 ا

شرکت آسفالت طوس  -نیروگاه برق پارس جنوبی بیدخون -پاالیشگاه اصفهان -پاالیشگاه ماهشهر -توبوسرانی خط واحد ارومیه

نیروگاه برق تبریز شنیده شد و  -نیروگاه برق مشهد -پاالیشگاه پارسیان-پاالیشگاه آبادان  -سایت پتروشیمی عسلویه -دشت آزادگان

این موج اعتراضات یاد شده حول یک سلسله خواسته های بیواسطه درهم  .هفت تپه ای ها دریافته اند که در این مبارزه تنها نیستند

تنیده، به پیش صحنه آمدند. مطالباتی چون تامین امنیت شغلی، پرداخت حقوق های معوقه، حداقل دستمزد متناسب با سبد واقعی 

معیشت، لغو خصوصی سازی، حذف پیمانکاری ها و برون سپاری ها در آموزش، بهداشت، تولید صنعتی، خدمات و تامین 

اجتماعی، بخش های زیادی از مزد، حقوق و مستمری بگیران را درگیر کرده و به اعتراض کشانده است اما این مطالبات هنوز 

کامال سراسری نشده است و از انسجام الزم محروم مانده است. وظیفه یکایک ما است که به این مجموعه مطالبات و عوامل 

 موجود توجه داشته باشیم. 

توجه به این مجموعه مهم ما را دربرابر طبقه کارگر وظیفه مند می نماید.آنچه که مهم می نماید، برانگیختن افکار عمومی جامعه 

میزبان در سطح خارج کشور، باید نقشه راه مان باشد. باید بتوانیم شکل اقدام راهجویی به اتحادیه ها و مجامع کارگری و احزاب و 

سازمان های سوسیالیستی را به شکل پرمعنایی به پیش ببریم ، تقویت این امر به تحکیم انترناسیونالیستی روابط می انجامد. بعبارتی 

جلب حمایت بین المللی ازمبارزات کارگران داخل دراین شرایط از وظایف تخطی ناپذیر یکایک ما است. درپایان برآنم این 

 مجموعه فضای موجود ما را در برابر طبقه کارگر و نقشه مندی آن متعهد می نماید. 
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 کنیم! حکم اعدام برای معترضان به فقر و فالکت و ایجاد ارعاب عمومی را محکوم می

 بیانیه چهار تشکل مستقل

سکوت در برابر صدور احکام اعدام برای دستگیرشدگان قیام فرودستان در آبانماه منجر به قربانی شادن تاعاداد بایاشاتاری از شارکات 

کنندگان در این قیام خواهد شد. در اعتراضات سراسری آبانماه صدها تن از معترضین به فقر، گرانی و فالکت روزافازون باا شالایاک 

های زحمتکشاِن فرودست، بازداشت و زندانی شادناد. پااساخ  هدفمند، جانباختند و بیش از هشت هزار تن از معترضین، عموما از محله

بار بارای کاارگاران، مازدباگایاران و  حکومت به این اعتراض تنها خشونت حداکثری بود و هیچ گام ناچیزی  برای تغییر شرایط اسف

های رانتی و بادآورده با ایاجااد  فرودستان برداشته نشد. آشکار بود که صاحبان قدرت برای حفظ منافع سرمایه داران و صاجبان ثروت

جو ارعاب عمومی قصد خفه کردن هر اعتراضی در نطفه را دارند و هیچ برنامه اقتصادی برای بهبود شارایاط اسافاباار روز افازون 

 کشان و مردم فرودست ندارند. معیشت کارگران و زحمت

شاان حاکام اعادام صاادر شاده و دیاگار  ما قویا حمایت خود را از امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه جوانی که برای

کنیم، ما به گلوله بستن، زندان و اناوا  فشاارهاای پالایاسای و  که برایشان حکم اعدام صادر شده است، اعالم می ۱۹ماه  معترضین آبان

شود  هستیم. نمی ۱۶تر از آن دی ماه  و پیش ۱۹امنیتی بر معترضان را شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری دستگیرشدگان آبان 

هاا فارصاتای بارای   به بهانه تحریم همه فشار اقتصادی متوجه کارگران، مزدبگیران و فرودستان گردد و در همان حال هامایان تاحاریام

ای تغییر یااباد  اداره کشور و قوانین و مصوبات باید فورا به گونه  های ها باشد. روش داران، مسئولین و آقازاده اندوزی بیشتر سرمایه مال

که از فشارهای وارده به طبقه کارگر کاسته شده و برعکس فشار بحران  به اقشاار مارفاه، سارماایاه داران دولاتای و خصاوصای، و 

هاا،  فارساای ماعایاشاتای باه پاایایانای ها و فشار طاقات مقامات حکومتی که مسئول این وضعیت هستند، منتقل شود. فساد گسترده در باالیی

اینست نتیجه سیاست اقتصادی نظام حاکم، که جز بیکاری، گرانی، سوداگری و اختالس نتیجه ای نداشته است. ایجاد این تغییر فقاط باه 

 دست کارگران و زحمتکشان ممکن است. 

 سندیکای کارگران نی شکر هفت تپه

 کانون صنفی معلمان اسالم شهر

مریوان-انجمن صنفی معلمان کردستان   

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۱تیر  ۹۲  
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اعتصاب کارگران شهرداری بهبهههان در اسهتهان 

در اعتراض به عدم دریافت چهار ماە حقوق عاقاب خوزستان 

 ۹۹۱۱تیر  ۹۹افتاده ، چهارشنبه  

گاویاناد باا وجاود شایاو   کارگران شهرداری بهبهان همچنایان مای

گسترده ُکرونا، مقامات شهرداری مواد ضدعفونی کننده و وسائال 

 دهند. پیشگیری مانند ماسک در اختیار آنها قرار نمی

 

 

کهارگهر در مهازنهدران طهی دو مهاه  ١۱کارگر در سایه فقدان ایمنی کار/مرگ  ۴مرگ و مصدومیت 

 ابتدایی سال جاری

طی روزهای گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط و شارایاط کاار، 

کارگر در شهرهای زرند، دشتی و تهران دچار حاادثاه شادناد.  ۴

کارگر جان خود را از دست داد و سه کاارگار  ۹طی این حوادث 

 ۹۱دیگر نیز مصدوم شدند. در خبری دیگر طی دو ماه ناخاسات 

کارگر در مازندران جان خود را بر اثار حاوادث کاار از دسات 

دادند. ایاران در زمایاناه رعاایات مساائال ایامانای کاار در مایاان 

کاه رتاباه  را به خود اختصااص داده  ۹۴۲کشورهای جهان رتبه 

بسیار پایینی است.وروزانه تعدادی از کارگران قارباانای شارایاط 

 ناامن کار میشوند 

 

تجمع اعتراضی پهاکهبهانهان در مهحهوطهه عهمهارت 

 ساعت تبریز

تیر ماه در جریان برگزاری جلسه شورا تاعادادی  ۹۱صبح  روز 

از پاکبانان به جهت عدم پرداخت بیمه در ماحاوطاه بارج مایادان 

 ساعت، محل برگزاری شورای  کالنشهر تبریز تجمع کردند.
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 بگذار همه دنیا بدانند که طبقه کارگر ایران اعتصاب و حق طلبی هفت تپه خود را تنها نمیگذارد.

اعتصاب کارگران هفت تپه هفدهمین روز خود را پشت سر گذاشت. آوازه این اعتصاب سراسر ایران فضای سیاسی و خبری ایران را 

فراگرفته است. کیست که به عزت و احترام حرکت متحدانه پنج هزار کارگر و خواستهای بر حق و عادالنه هفت تاپاه باه وجاد نایاایاد  

هفت تپه صدای رسای اعتراض و بیان روشن مطالبات کل طبقه کارگر ایران است.  کارگران هفت تپه جلو افتاده اند. آنها  در ماقاابال 

کوهی از توطئه و سیاست های ضد کارگری از طرف کارفرما و دولت راه را نشان میدهند. این راه  چیزی جز درایت و پافشاری بار 

وحدت میان کارگران و سرسختی بر سر مطالبات نیست. امروز میلیونها کارگر در هزاران واحد تولیدی، از صناعات نافات و خاودرو 

سازی ها تا معادن و کارگاهها اعتراض خود را در اعتصاب هفت تپه باز میشناسند، از  این اعتصاب نیرو مایاگایارناد و دلشاان بارای 

 پیروزی آن میتپد. 

اعتصاب هفت تپه دست کارگران ایران را در دست هم گذاشته است. به هم سرنوشتی کارگران معنایی زنده و زمیانای باخاشایاده اسات. 

 وقت آنست دست هفت تپه را بفشاریم و برای هم سرنوشتی، بخصوص روی زمین سفت مبارزاتی و عملی سهمی شایسته ادا کنیم.

ما کارگران و استادکاران ساختمانی، اعالم میکنم بخشی از این مبارزه هستیم.  پیروزی در هفت تپه را  باه ماعاناای پایاروزی خاود و  

برای کل طبقه کارگر ایران می نگریم. ما تمام توان خود را در قالب انوا  کمپایان هاای حاماایاتای و صانادوق هاای ماالای و... بارای 

اعتصاب نیشکر بکار خواهیم انداخت.  تاریخ معاصر طبقه کارگر در ایران مملو ازاعتصابات و مبارزاتی است که از هاماباساتاگای و 

اتحاد با یکدیگر واماندند. هفت تپه میتواند، باید و شایسته آنست که سرمنشاء دریایی از ابتکارات همبستاگای باخاش هاای کاارگاری در 

 سراسر ایران شود.

 بگذار همه دنیا بدانند که طبقه کارگر ایران اعتصاب و حق طلبی هفت تپه خود را تنها نمیگذارد.

 

 کانون انجمن های کارگران ساختمانی کردستان 
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  ، تههعههدادی از رانههنههدگههان١۳۱۱تههیههرمههاه  ١۱یههکههشههنههبههه 

بازنشسته شرکت واحد اتوبوسرانهی تهههران و حهومهه در 

اعتراض به پرداخت قسطی و دیرکرد در پرداخت سهنهوات 

 خود، تجمع کردند.

 

 

 

محمد ولی خبرنگار کارگری در ارتبهاط بها تهههیهه گهزارش 
اعتصاب کارگران هفت تپه تهوسهط پهلهیهی امهنهیهت شهوش 

 دستگیر شد.

نگاران مستقل ایران، اسماعیل محمدولی، خبرنگار حاوزه  به گزارش روزنامه

کارگری که همراه با همکار عکاسش، برای تهیه خبر به شوش رفاتاه باودناد، 

تاپاه تاوساط پالایاس  تیرماه در شرکت کشت و صنعت نیشکر #هافات39امروز 

شاده خاباری در دسات  امنیت بازداشت شدند. هنوز از ناام عاکااس باازداشات

نیست. او پیشتر، در توییتی از سفرش به شوش برای تاهایاه مساتانادی دربااره 

 تپه و موانع امنیتی که با آن مواجه بوده است، خبر داده بود. هفت

 

 

 خبر تکمیلی در مورد فعالین کارگری هفت تپه! 

 فعالین کارگری هفت تپه به زندان دزفول منتقل شدند. 

کارشکنی در آزادی فعالین کارگری! بنا بر خبرهای رسیده، علای رغام ارائاه 

فیش حقوقی و سند برای آزادی فعالین کارگری)خنیفر، بهمنی، عباسی، چشماه 

خاور( ، آقای نظری دادستان شوش و جعفری چگنی رئایاس دادگااه شاوش باا 

آزادی فعالین کارگری مخالفت کردند و فعالین کارگری به زندان دزفول منتقل 

شدند.  به این ترتیب خوش خدمتی مسئوالن شهارساتاانای باه تایام اخاتاالاساگار 

تکمیل شد. ننگ بر مسئوالنی کاه بارای حاماایات از اخاتاالاساگاران، فاعاالایان 

 کارگری را دستگیر میکنند.
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آهن خواستار حذف پیمانکاران شدند کارگران سیر و حرکت و ناوگان راه  

آهان کشاور خاواساتاار  کارگران سیر وحرکت و نااوگاان راه

مستقیم شدن قراردادهای کار خود با حذف پیمانکاران تامیان 

 نیرو هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در سیرو حرکت و 

هازار کاارگار در  ۹۲تاا  ۹۴کم  آهن گفتند: دست ناوگان راه

آهان ساراسار کشاور باه  واحد سیر و حرکت و نااوگاان راه

، «پسات باازدیاد»، «سوزنبااناان»، «لکوموتیوران»عنوان 

و  «عااالئاام »، «بااازدیااد فااناای قااطااار»، «رئاایااس قااطااار»

زیر نظر یک پیمانکار واحد مشغول کاارناد و  «مانورچی»

 شود. ها بخشی از مطالبات مزدی آنها توسط پیمانکاران برداشت می در تمامی این سال

یک از تعهدات مزدی خاود در قاباال کاارگاران سایار و حارکات و  اند: پیمانکار تامین نیرو در مقام کارفرما به هیچ این کارگران مدعی

 ناوگان عمل نکرده است.

آهن به ویا ه در سایار و حارکات و  کارگران سیر و حرکت در ادامه یادآور شدند: سالهاست پیگیر خروج پیمانکاران تامین نیرو از راه

اناد و ایان ماوضاو  هار روز  ناوگان هستیم اما تاکنون مسئوالن هیچ تصمیم جدی برای حذف پیمانکار و نو  قرارداد کارگران نگرفته

 کند. نگرانی کارگران را بیشتر می

 

خهود خهبهر  ۱۸ماه مزد، عیدی و سنوات سال  ۶کارگران مجموعه شهرداری منجیل از عدم پرداخت 

 .دادند

نافار اسات و هار کادام  ۹۲این کارگران که تعداد آنهاا  

سال سابقه کار دارند معتاقادناد  ۹۴تا  ۶بصورت میانگین 

با این شرایط امنیت شغلی خود را از دسات مای دهاناد. 

عدم پرداخت حقوق معوقه این کارگران در حاالای اسات 

که مسئوالن شهرداری و شهرستانی منجیل باارهاا وعاده 

 پیگیری مطالبات آنها را داده اند.

این کارگران تحت مسئولیت پایامااناکاار فاعاالایات دارناد، 

مطالبات مزدی ما مربوط به سه ماه طلب مزدی )دی، بهمن و اسفند( سال گذشته و سه ماه طالاب “ درباره طلب وصول نشده خود گفتند: 

 ۱۹شود. همچنین کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی عیدی و سنوات پایاان ساال  مزدی )فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه( سال جاری می

 ”.را پرداخت نکرده است

ها خدمت در شهرداری منجیل، از پرداخات  متاسفانه بعد از سال“ این کارگران از وضعیت معیشتی خود ابراز نارضایتی کردند و گفتند: 

 ”.به موقع مزایای مزدی و عیدی و سنوات محروم هستیم

 ماهنامه خربی اکرزار
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 مسکن و اختالف طبقاتی به روایت آمار

 متر خانه در تهران: ۹متوسط 

 میلیون ۹۹/۴:    ۹۹۱۹فروردین   

 میلیون ۹۱/۱:    ۹۹۱۱فروردین   

 میلیون ۹۵:    ۹۹۱۱اردیبهشت

 میلیون ۹۱:    ۹۹۱۱خرداد       

 (:۹۹۱۱متر خانه در مناطق تهران )خرداد  ۹اختالف طبقاتی: 

 میلیون ۹/۹:  ۹۹میلیون             منطقه  ۴۲/۱:    ۹منطقه 

 میلیون        هر ده سال ده برابر!!! ۹/۶متر خانه:  ۹:          متوسط قیمت ۹۹۹۹و سال 

 

، جههمههعههی از ١۳۱۱تههیههرمههاه  ۲۲یههکههشههنههبههه 

فرهنهگهیهان شهارهل در مهداری رهیهرانهتهفهاعهی 

استان مازندران با سفر بهه تهههران در مهقهابهل 

ساختمان مجلی در تههران تهجهمهع اعهتهراضهی 

 برگزار کردند. 

محرومیت از استخدام رسمی در آموزش و پرورش ؛ نداشتان  

امنیت و آینده  روشن شغلی ، حقوق چند برابر زیار فاقار  کاه 

زندگی را تا حد مرگ سخت و طاقت فرسا نموده و هاماچانایان 

بی توجهی مداوم مسئولین به مطالبات ابن مزد بگیاران بااعاث 

 شو که علیرغم پاندمیک کرونا، به تجمع اعتراضی در تهران دست بزنند.

 معلمان تا رسیدن به خواسته های خود پایداری خواهند نمود

شاعر وفعال کهارگهری دقهایهقهی  پیمان فرهنگیان

مهیهلهیهون تهومهانهی از  ۴۴۴پیش با قراروثیقه 

 زندان آزاد شد 

 

 ماهنامه خربی اکرزار
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 ( در ایران9911خالصه اعتراضات و تظاهرات اخیر)مرداد 

 اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی در جنوب ایران

 

 ماه حقوق 4اعتراض کارگران شهرداری خرمشهر نسبت به عدم پرداخت بیش از 

مااه  4کارگران شهرداری خرمشهر نسبت به عادم پارداخات بایاش از 

 حقوق اعتراض کردند.

تایار پاس از رسااناه ای شادن اعاتاراض کاارگاران  39روز دوشنباه 

ماااه  4شااهاارداری خاارمشااهاار نسااباات بااه عاادم پاارداخاات باایااش از 

حقاوق،سارپارسات شاهارداری خارمشاهارباه خابارناگااری گافات:حاقاوق 

کارگران شهرداری خرمشهر بیش از چهار ماه به تعاویاق افاتااده اسات 

بخش اعظایامای از آن  11های انجام شده اوایل مرداد ماه  که با رایزنی

 پرداخت خواهد شد.

 وی افزود: امیدواریم بتوانیم تمام حقوق کارگران زحمتکش شهرداری را در چند ماه آینده پرداخت کنیم

 

 اعتراض کارگران روزمزد در سبزوار

https://t.me/ettehad/80940 

 

 

 

 

تجمع اعتراضی آتشنشانان اصفهان در اعهتهراض بهه 

 کمبود حقوق و مزایا

https://t.me/ettehad/80997 

 

 

 

 ماهنامه خربی اکرزار

https://t.me/ettehad/82142
https://t.me/ettehad/82137
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 اعتراض پاکبانان تبریز 

برخورد فیزیهکهی رئهیهی سهازمهان پسهمهانهد 

تبریز بها خهبهرنهگهاری کهه در حهال پهوشهش 

 خبری اعتراض پاکبانان بود! 

 

 

 

 

مطالبات کارگران شهرداری دلند بهه حهداقهل 

کاهش یافت/ پرداخت اقساطی بدههی تهامهیهن 

 اجتماعی

عضو شورای شاهار دلاناد در اساتاان گالاساتاان از کااهاش 

مطالبات مزدی کارگران شاغل در مجموعه شهرداری دلند 

 خبر داد.

در گفاتاگاو باا خابارناگاار ایالاناا، در  «غالمرضا شهرکی»

خصااوص بااه تااعااویااق افااتااادن پاارداخاات مااطااالاابااات ماازدی 

کاارگار باه  ۴۴گافات: حادود  «شهرداری دلاناد»کارگران 

صورت قرارداد مستقیم در شهرداری دلند مشغول کارند. این کارگران حدود سه ماه مطالبات مزدی عقب افتاده داشتند که با تامین منابع 

 مالی، این مطالبات به مرور به یک ماه تقلیل یافته است.

 

کارگران شهرداری اللهی سهفهره یلخهالهی 

 خود را در مرکز این شهر پهن کردند.

تایارمااه کاارگااران شاهارداری اللای در  ۲۹عصارشاناباه 

مااه عادم پارداخات  ۱ماه حقوق معوقه و  ۹۴اعتراض به 

دی  ۲۹بیمه با پهن کردن سفره ی خالی در میدان شهدای 

 و در دست داشتن پالکارد اعتراضی تجمع کردند.

مخاطب قرار ندادن شهردار و شورای شهر در این تجماع 

 ، احتماال قطع امید کارگران شهرداری از آنهاست.

در شهرستان کوچکی که به گفته ی فرماندار این شاهار ، 

 هزار بشکه نفت استخراج می شود این حق کارگران و مردم این شهر نیست. ۹۹حلقه چاه نفت فعال آن ،  روزانه  ۶از 

https://t.me/ettehad/83990 
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 دومین روز از اعتراض کارگران نیروگاه دماوند در مخالفت به واگذاری

 تیرماه ماه( وارد دومین روز خود شد. ۹۴اعتراض کارگران نیروگاه دماوند، امروز )دوشنبه 

کنند، به شرکت ماپاناا وخصاوصای ساازی   برداری مدیریت تولید که کارگران با آنها کار می این کارگران به شائبه واگذاری شرکت بهره

 افتد و باید این موضو  لغو شود. معترض هستند و تاکید دارند که در صورت تغییر، امنیت شغلی آنها به خطر می

مدیریت تاولایاد »در همین حال کارگران کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت )نیروگاه دماوند( که هم اکنون زیرنظر شرکت 

های مدیریتی در چند سال اخیر و تغییرات آنی در اعضای هیات مدیاره شارکات مادیاریات تاولایاد  کنند به نابسامانی کار می «برق دماوند

 های شدید مالی شده است، اعتراض دارند.   انضباطی های فراوان در سطح این شرکت و بی برق دماوند که منجر به ایجاد تنش

الحسنه کاارگاران  کارگران در ادامه  گفتند: بخشی دیگر از مشکالت ما کارگران خالی شدن منابع مالی دو صندوق بازنشستگی و قرض

 و کارکنان نیروگاه دماوند است.

 تیرماه92پایان اعتصاب کارگران شرکت بوتان 

کارگران شرکت بوتان در شهرک صنعتی کاوه در پی موفقیت در قبوالندن اجرایی کردن طرح طبقه بندی مشاغل از سوی کارفرماا باه 

 سر کار خود بازگشتند.

 پایان اعتصاب کارگران شرکت بوتان

کارگران شرکت بوتان در شهرک صنعتی کاوه در پی موفقیت در قبوالندن اجرایی کردن طرح طبقه بندی مشاغل از سوی کارفرماا باه 

سر کار خود بازگشتند.  براساس جلسه ای که دیروز بین نماینده فرماندار، کارفرما و ناماایانادگاان کاارگاران بارگازار شاد کاارگاران و 

 کارفرما بر سر مفاد زیر به توافق رسیدند

 ۶های آن را ارائه دهد و بعاد از   زمینه روز فرصت داده شد تا طرح و پیش ۹۴بندی مشاغل داد و  کارفرما  قول به اجرای طرح طبقه

 ماه آن را اجرایی کند

 بندی انجام پذیرد افزایش حقوق کارگران در لوای طرح طبقه

 کارفرما به هیچ وجه تعدیل نیرو ننماید

 کارگران بعد اتمام جلسه به سر کار برگردند و تولید ادامه یابد

 اعتصاب  کارگران شرکت هپکوی اراک با شعار

 «ست، تعطیلی هدف است کرونا بهانه» 

ماه حقوق معوقه خاود دسات باه اعاتاصااب زدناد و ۲تیر، کارگران شرکت هپکو اراک در اعتراض به پرداخت نشدن ۲۱روز یکشنبه 

 مقابل مدیریت شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 کارگران با در دست داشتن پالکاردهایی به اعتراض پرداختند. برخی از شعارهای کارگران بشرح زیر بود:

 «ما کارگران خواستار عزل مدیریت فعلی هستیم»

 «خواهد دستگاه کار می -دستگاه کار ندارد »

 «ست، تعطیلی هدف است کرونا بهانه»

 به گزارش دریافتی، در جریان اعتصاب امروز کارگران هپکو نیروهای حراست مانع ادامه تجمع کارگران اعتصابی شدند.

 كارگران شركت فوالد خرمشهراعتصاب كردند

 كارگران فوالد شهر خرمشهر به دلیل عدم پرداخت حقوق و حق بیمه از كار دست كشیده و اعتصاب كردند

 11تیر38
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تجمعات اعتراضی کارگران شرکتی شهرداری بندرعهبهای 

نسبت به عدم پرداخت ماه هها حهقهوق مهقهابهل سهاخهتهمهان 

 شورای شهر

طی روزهای گذشته، کارگران شرکتی شهرداری بندرعبااس بارای اناعاکااس 

صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق بارها دست به تاجاماع 

 مقابل ساختمان شورای شهرمرکز استان هرمزگان زده اند

 

 

، شماری از پرسنل و کهادر ١۳۱۱مردادماه  ۴روز شنبه 

درمانی بیمارستان شهید جلهیهل یهاسهو  در اعهتهراض بهه 

عدم پرداخت حقوق و مهطهالهبهات مهزدی خهود در مهقهابهل 

ساختمان استانداری کهگیهلهویهه و بهویهراحهمهد، دسهت بهه 

 تجمع اعتراضی زدند.

 

 

 

، جهمهعهی از کهارگهران ١۳۱۱مهرداد مهاه  ۴روز شنهبهه 

بههازنشههسههتههه شههرکههت دخههانههیههات  رشههت در اعههتههراض بههه 

سومدیریت و اسهتهفهاده نهابهجها مهقهامهات ایهن شهرکهت در 

 استخدام ها تجمع و اعتراضی برگزار کردند.  

این معترضان که از بازنشستگان شرکت دخانیات رشت هستند در اعاتاراض 

باازنشاساتاه در حاالای کاه فارزنادان و ۴۴به سومدیریت در استخدام دوبااره 

جوانان تحصیل کرده در استان گیالن بیکار هستند خواستار توجه و رفع ایان 

 مشکل از سوی استاندار گیالن شدند.

تجمع و اعتصاب کارمندان بیمارستان های تامین اجتماعی اصفهان و شیراز  عدم دریافت مهطهالهبهات 

 صنفی

 ۱۹کارمندان تامین اجتماعی به آواتودی گفتند: هنوز داریم با حکم فروردین 

را برای ما نزده اند، توی این هاماه تاورم  ۱۱حقوق میگیریم و افزایش سال 

 وحشتناک، واقعا کمر ما داره خم میشه. 

درصادی تصاویاب  ۹۱حتی در حالی که دولات افازایاش »به گفته کارگران 

هزار اعالم کرده، سازماان گافاتاه  ۹۴۴میلیون و  ۲کرده و حداقل حقوق رو 

هزار رو قاباول داره  ۹۴۴میلیون  ۹درصد افزایش میده و حداقل حقوق  ۹۴

 و به دولت کاری ندارد

 ماهنامه خربی اکرزار



19  

 خودرو در مقابل اداره کار گلپایگان کارگران اخرا  شده شرکت دیار تجمع اعتراضی  

ماشایاناهاای مایالایااردی ساوار   حال از شرکت طلبکار هستیم که مدیران شرکت تابه ۹۹۱۱که از سال  در حالی»کارگران معترض گفتند: 

 شوند ولی حاضر نیستند حقوق کارگرانشان را بپردازند می

 

تجمع امروز کارکنان بیمارستان بهشتی شیراز وابسته به تامین اجهتهمهاعهی در 

درصدی حقوق های خود مانند وزارت بهداشت  ۱۴اعتراض به افزایش نیافتن 

 و دیگر ارگانهای دولتی

 

 

 قشم-تظاهرات و راهپیمایی اعتراضی کسبه درگهان

بازاریان و کسبه درگهان و قشم که مدتی است کاالهاشان در گمرگ اناباار شاده 

است و اغلب در وضعیت پوسیده شدن و از بین رفتن است اماروز در خایااباان 

 های درگهان با شعار بازاری با غیرت حمایت حمایت  دست به راهپیمایی زدند

/ تحصن کارگران راه آهن لهرسهتهان بهدلهیهل دریهافهت  ۱۱مرداد  ۱روز یکشنبه 

 نکردن حقوق و مزایا

 

آراز اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت نفت و گاز پهتهروشهیهمهی  -اَمرداد  ١١

 در جنوب ایران

امروز کارگران و کارکنان پاالیشگاه پارسیان و پتروشیمی المرد در اعاتاراض 

 به ندادن حقوق و مزایا اعتصاب کردند. 

https://t.me/ettehad/80518 

 

 

 اعتصابات به پاالیشگاه آبادان نیز کشیده شد -اَمرداد  ١١

کارکنان و کارگران پاالیشگاه آبادان به همراه کارگران و کهارکهنهان پهاالیشهگهاه 

پارسیان و پتروشیمی المرد در اعتراض به نهدادن حهقهوق و مهزایها اعهتهصهاب 

 https://t.me/ettehad/80622کردند. 

 

 ماهنامه خربی اکرزار



20  

در پاالیشگاه نفت سهنهگهیهن قشهم ههم اعهتهصهاب 

 شروع شد!

روز شنبه با اعتصاب گسترده کارگران و کارکنان شرکت نافات 

 و گاز و پتروشیمی در جنوب ایران اعتصاب شرو  شد. 

امروز کارگران و کارکنان پاالیشگاه آبادان، پاالیشگاه پارسیاان، 

 اند.  پتروشیمی المرد و پاالیشگاه آبادان اعتصاب کرده

 ۲۴و  ۲۲اعتصاب بهه پهاالیشهگهاه فهاز ههای 

 پاری جنوبی کنگان رسید!

ها و پتروشیامای  مرداد ماه، اعتصاب گسترده پاالیشگاه 99شنبه 

پارس جنوبی گساتارش  34و  33های جنوب کشور به فازهای 

 یافت.

https://t.me/ettehad/83607 

 کارگران #هپکو  نیز اعتصاب کردند .

کارگران شرکت هپکو صبح امروز در اعتراض به، نبود کار در شرکت به بهانه کرونا، حاقاوق ماعاوقاه، عادم حضاور مادیارعاامال و 

 رسیدگی به مشکالت شرکت در زیر پل بختیاری اراک تجمع کردند.

 تجمع کارگران هپکو در دومین روز 

مرداد( در محوطه شرکت و زیار پال شاهایاد  93نفر از کارگران شرکت هپکو، برای دومین روز متوالی، امروز )یکشنبه/ 300حدود 

بختیاری تجمع کردند. آنها به ناتوانی شرکت و عدم توجه دولت به آن برای فعاال ساازی ظارفایات خاطاوط تاولایاد ماعاتارض هساتاناد و 

دهاد، گاام  ها از هپکو وعده مای هاست که در مورد تامین ماشین آالت مورد نیاز پرو ه دانیم چرا با وجود اینکه دولت سال پرسند: نمی می

دارد و دست هپکو را خالی گذاشته است   معترضان افزودند: اگر هپکو ناتوان است و به دلیل کافی ناباودن تاعاداد نایاروی  عملی برنمی

انسانی و مواد اولیه قدرت تولید ندارد؛ چرا حداقل برای توانمندسازی این بزرگترین شرکت تولید  ماشین آالت عمرانی خاورمیانه قدمی 

 اند  دارند و از همه جهت کارگران آن را تنهاگذاشته برنمی

 ۹۹۱۱مرداد  ۹۲یکشنبه 

یکشنبه، ماهشهر: اعتصاب کارگران پاالیشگاه ماهشهر، شرکت "تهران هینو"، در اعتراض به کاهاش و پارداخات  

 به اعتصاب پیوستند! ۲شرکت ای جی و جم  ۹۴نشدن حقوق کارگران فاز 

شرکت ای  ۹۴روز یکشنبه با اعتصاب گسترده کارگران و کارکنان شرکت پارس جنوبی شرو  شد و سپس اعتصاب به عسلویه و فاز 

 جی هم رسید!

 پارس جنوبی کنگان ادامه دارد! ۲۴و  ۲۲دومین روز اعتصاب در پاالیشگاه فازهای 
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 اعتصاب به عسلویه و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پاری جنوبی رسید!

 سومین روز اعتصاب کارگران در مراکز نفتی

مرداد ماه برای سومین  99،روز دوشنبه 99کارگران و کارکنان پتروشمی های کنگان، پارسیان، سپهر المرد و  شرکت اکسیر در فاز 

روز متوالی دست از کار کشیده و در محوطه کار خود تجمع کردند. گفته می شود بیش از ده هزار کارگر در پاالیشاگااه هاای ساراسار 

در منطاقاه ویا ه اقاتاصاادی انار ی پاارس جاناوبای نایار باه ایان ”  پتروپاالیش“ کشور دست از کار کشیده اند. در همین روز  کارگران 

اعتصاب پیوسته اند. معترضان خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضاء، پرداخت دساتامازدهاای ماعاوقاه و هاماچانایان 

 افزایش سطح دستمزدهای خود می باشند

 

ماه حقهوق و  ٦هم اکنون اعتصاب کارگران شهرداری شهر مریوان، در اعتراض به پرداخت نکردن 

 .۱۱و  ۱۸، ۱۹، ۱٦ندادن عیدی و پاداش سال های 

 اعتصاب کارگران شهرداری با برخورد نیروی انتظامی این شهر روبرو شدە است. 

همچنین یکی از کارگران شهرداری مریوان گفت: ما چندین بار تاکنون به این وظعیت اعتراض کردە ایم اما غیر از وعادە درو  هایاچ 

چیزی نصیبمان نشدە است. ایشان همچنان عنوان کرد، ما با مشکل شدید معیشتی روبرو هستیم و بارای خارجای خاود خااناوادە ماحاتااج 

 هستیم و اعتراض ما برای گرفتن حقی است که حق خودمان است.

 

تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت شوشترنسبت به عدم پاسخگویی کارفهرمها بهه مهطهالهبهاتشهان 

 واخرا  یک همکار حق طلب مقابل فرمانداری

مرداد،کارگران کشت و صنعت شوشتربرای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پاسخگویی کارفرما به مطالباتشاان  99روزشنبه 

 واخراج یک همکار حق طلب دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوشتر زدند.

یکی از کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت: این تجمع به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن حق کارگران و عدم تماکایان 

کارفرما از رای اداره کار است که به نفع کارگران صادر شده است . وی افزود: شرکت کشت و صنعت کارون بیمه و بازنشساتاگای و 

 کارگر را به طور کامل پرداخت نکرده، به همین دلیل کارگران شکایتی را در اداره کار مطرح کردند. 400سنوات حدود 

وی اضافه کرد: بر اساس رای اداره کار، شرکت کشت و صنعت کارون ملزم به پرداخت حق کارگران است اما این شرکت نه تنهاا باه 

 رای عمل نکرده، بلکه یک همکار حق طلب را نیز اخراج کرده است.
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 حمله به جعفر عظیم زاده در داخل زندان

باه جاعافار  ۹ امروز ساعت یازده صبح یکی از زندانیان در داخل بناد

زاده حمله کرده و او را مورد ضرب و شتم قارار مایادهاد. ایان  عظیم

زندانی که به جرم فروش مواد مخدر زندانی است در یکی دیاگار از 

محبوس است و به گفته جعفر عظیم زاده تا قبل از این  ۹  سالنهای بند

اتفاق هیچگونه برخوردی با این فرد نداشته است. پس از ایان اتافااق 

مسئولین زندان هیچاگاوناه تارتایاب اثاری باه ایان ماوضاو  ناداده و 

کوچکترین برخوردی به شخص ضارب نکرده اند. پس از این اتافااق 

حوالی غروب نیز زندانی دیگری از بندی دیگر در محیط هواخاوری 

حالی رت داده که مسئولین کوچکترین اقدامی در راستای حفاظ جاان و ساالماتای جاعافار  به جعفر عظیم زاده حمله میکند. این اتفاقات در

یاا  و برخوردهای شدیدی به زندانیاان و حالیکه اگر دعوا و یا جدالی بین زندانیان اتفاق بیافتد مسئولین سریعاً مانع شده  انجام نداده اند در

الاعامالای  شخص ضارب میکنند. این اتفاق عجیب که در یک روز دو بار به شخص جعفر حمله شده و مسئولین نیز کاوچاکاتاریان عاکاس

نشان نداده اند ما را بر این باور رسانده است که این حمالت مطمئناً طرحی سازمانیافته از سوی نهادهای امنیتی است تا به جعفر عظایام 

الاعامال کارده کاه  زاده آسیب جدی رسانده و یا حتی او را به قتل برسانند یا اینکه با چنین اقداماتی جعفر را تحریاک و وادار باه عاکاس

دوباره بتوانند بهانه ای برای اِعمال فشار بیشتر و پرونده سازیهای مجدد به دست آورند. اساساً تداوم عدم تفاکایاک ناگاهاداری زنادانایاان 

سیاسی با زندانیان جرائم خطرناک اقدامی آگاهانه از سوی نهادهای امنیتی است تا در چنین مواقعی بتوانند به جان و ساالمات زنادانایاان 

سیاسی یورش ببرند. اتحادیه آزاد کارگران ایران این حمله سازمانیافته به جعفر توسط نهادهای امنایاتای را بشادت ماحاکاوم مایاناماایاد و 

خطر اسات  مسئولیت حفظ جان و سالمتی جعفر و دیگر زندانیان سیاسی را متوجه مسئولین قوه قضائیه میداند. جان جعفر عظیم زاده در

 پنجم مردادماه نود و نه  -و باید به فوریت و بدون قید و شرط آزاد گردد.                     اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 برگزاری جلسه بازپرسی حیدر قربانی

امروز یکشنبه پنجم مردادماه جلسه بازپرسی حیدر قربانی در شاعاباه 

سوم بازپرسای دادسارای شاهار قادس بارگازار شاد. در ایان جالاساه 

بازپرس پرونده اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امانایات مالای، اخاالل در 

نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام باا مصاادیاق فاعاالایاتاهاای کاارگاری و 

ماقاابال ماجالاس را باه  صنفی و حضاور در تاجاماع روز کاارگار در

قربانی اعالم نمود. حیدر قارباانای ضامان رد ایان اتاهااماات از  حیدر

فعالیتهای صنفی و کاارگاری خاویاش دفاا  کارد. حایادر قارباانای از 

اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران است که در روز هجدهم خارداد 

روز باازداشات باا  ۲۹و پس از   توسط وزارت اطالعات دستگیر شد 

میلیون تومانی موقتاً آزاد گاردیاد. پاروناده ساازی و  ۲۱۴قرار وثیقه 

های صنفی و مطالبااتای  اتهام زنی های امنیتی به فعالین صنفی سیاست همیشگی نهادهای امنیتی و اطالعاتی است تا از این طریق جنبش

را سرکوب نمایند. اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم نمودن این اتهام زنی های امنیتی به کارگران، خواهان منع تعقیب قضاایای 

 ۱۱مرداد  ۱ -و دیگر کارگران است.          اتحادیه آزاد کارگران ایران از حیدر قربانی 

 ماهنامه خربی اکرزار
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زاده عضو سندیکای کارگران شرکت واحد پی از آخرین تمای بهازجهو بها وی، نهاپهدیهد  ناصر محرم

 شده است

روز دوشاناباه باه چاناد تان از  ۹۹:۹۴زاده ساعت  ناصر محرم

اش تالافانای  اعضای سندیکا اطال  داده است کاه باازجاو پاروناده

تماس گرفته است و درخواست داشته وی را در خیابان ماالقاات 

وجاود باازجاو اصارار بار  کند که وی نپذیرفته است اماا باا ایان

 مالقاتش داشته است.

زاده در زمان تماس بازجو در خایااباان باا وانات مشاغاول  محرم

باشد کاه  زاده راننده شرکت واحد می بارفروشی بوده است )محرم

هاای خااناواده باه ناتایاجاه  اخراج از کار شده است( ایشان پس از این تماس تا لحظه تنظیم خبر ناپدید شده است و پایاگایاری ۱۹از سال 

 گردد طی یک هفته اخیر این چندمین تماس بازجو با وی برای مالقات در خیابان بوده است. نرسیده است. یادآور می

قضایی بر ناصر محرم زاده عضاو  -امنیتی  -سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فشار، تهدید و تعقیب پلیسی 

 کند. سندیکا همچنین فشار بر دیگر اعضای سندیکا را قویا محکوم می

 اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.
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 را میتوانید در سایت کارزار مالحظه نمائید کارزار پشتیبانی از کارگران ایران های رادیویی برنامه

 programs/-https://mycsiw.com/tv 

https://mycsiw.com/
https://mycsiw.com/tv-programs/
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 تمای با ما:

 آدری سایت کارزار:

www.mycsiw.com 

 آدری تلگرام کارزار :

t.me/mycsiw  

 آدری ایمیل کارزار:

karzarpki@gmail.com 

 مدیر و مسئول ماهنامه: 

 سرور کاردار

 

 

 

  تهیه و تنظیم خبر:

 فرشته نظام آبادی

 

 

  

 همکار و ویراستار:

کارگرصوفیا   


