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 ماهنامه کارزار اشتیبانی از کارگران ایران

 هدف نشریه

طبقه کارگر در ایران تا کنون  به شکل انقالبی عمال در مبارزه ضد سلطنتی و ضد انقالب حاکم یعنی رژیم جنایت کار 

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

 بدست گرفتن رهبری توده های عظیم مردم راه سختی را در پیش رو دارد.

طبقه کارگر با خصلت انقالبی خود ، تنها نیرویی است 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 حارتر و دست باز تر از قبل. میدانیم نرخ استثمار نسبت به قبل   ۷۵می دانیم کارفرما همان کارفرمای قبل از قیام 

بمراتب باالتر رفته است. میدانیم شورا های کارگری منحل و  تشکالت الترناتیو کارگری بشدت زیر فشار و سرکوب شدید قرار 

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

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 حل دچار 

 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 حساسیت در مقابل تحوالت و مسائل سیاسی و اقتصادی 

 کشور است. کارگران باید از اتفاقات روز، از مسائل کارخانه، از سیاست دولت 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 چانه زنی برای افزایش 

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

سیاسی تحت عنوان شورا های اسالمی کارگران و افشای این حرکات و توطئه ها باید بخشی مهمی از حساسیت و  عملکرد 

 تشکالت واقعی کارگران باشد.

در این روند ، تشکل در  شوراها و سندیکا ها و اتحادیه های مستقل کارگری و همبستگی و تقویت این نوع  تشکالت از اهمیت 

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

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 ، تشکالت ، سازمانها و بخصوص اتحادیه های 

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

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 اشتیبانی از کارگران ایران
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 8931به یاد جانباختگان ابان 

  آخرین تا است کرده تالش نئولیبرالی اقتصادی سیاستهای اجرای با گذشته سال سی طی ایران در جاکمه طبقه

  قبیل از اقداماتی بگیرد. بازپس قدم به قدم را دولتی اجتماعی های حمایت زمینه در کارگر طبقه دستاوردهای

 تغییر ، حمایتی قوانین حذف آموزش، سازی خصوصی رایگان، آموزش و بهداشتی خدمات حذف برای تالش

ناشی فالکت و فقر بستر بر غیره. و انرژی های حامل و اساسی کاالهای سوبسید حذف ، کار مقررات و قانون 

 روحانی دولت 89 سال ماه آبان در انرژی، های حامل سوبسید کامل حذف جهت در و ها سیاست این از 

  نمود. اعالم را سوختی مواد در درصدی022 افزایشی 

 

تجمعات آمدند. خیابانها به شرایط این به اعتراض در مختلف شهرهای در مردم قیمت، افزایش این اعالم پی در

  در معترضان یافت. گسترش دیگر شهرهای  به سرعت به بود گردیده آغاز شهر چند از که آرام اعتراضی 

 با مردم نیز مشهد در کردند. تحریم را بنزین خرید و کردند متوقف ها خیابان در خودرا های اتومبیل اهواز

سرکوب نیروهای شلیک درپی سیرجان در نمودند. راهها کردن مسدود به اقدام بزرگراهها و خیابانها در توقف 

 و اصفهان شیراز تهران جمله از بزرگ شهر 22 از بیش در ماه آبان 02 در شد. کشته نفر یک معترضان به 

 آمدند. حیابانها به معترض مردم تبریز

معتر مردم از نفر دهها کنندگان، تظاهر سوی به شلیک با امنیتی و نظامی نیروهای اعتراضات، گسترش پی در

 2ادامه مطلب در ضفحه                                             رساندند.... قتل به مختلف شهرهای در را ض
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  و محلی فعالین میان در اعتراضات تر گسترده سازماندهی و اطالعات تبادل از جلوگیری برای ایران حکومت

 قطع به اقدام اجتماعی، های شبکه در معترض مردم کشتار به مربوط ویدئوهای و اخبار انتشار از جلوگیری

  نمود. جلوگیری اینترنت به مردم دسترسی امکان از روز شش تا و کرد اینترت 

 ، بودند مختلف شهرهای در بیکار جوانان و وکارگران بگیر مزد ههای گرو از که معترضان عمده بخش

  در ایران در اسالمی جاکمیت سرکوبگر نیروهای شدند. داران سرمایه اسالمی حاکمیت سرنگونی خواستار 

  های شهر در کنندگان تظاهر سوی به نظامی  های سالح انواع با و هوا و زمین از معترضان، سرکوب جهت

نیرروهرا توسط اعتراضات این جریان در نفر 0222 المللی بین منابع گفته به بنا نتیجه، در و گشوده آتش محتلف

  رسیدند. قتل به اسالمی رژیم امنیتی و نظامی ی

رسیدند،دهها قتل به سرکوبگر نیروهای توسط کودک 02 از بیش 89 ماه آبان در معترضان سرکوب جریان در

 ماه آبان اعتراضات سالگرد آستانه در و گذشته روزهای همین در شدند. دستگیر نفر صدها و گردیده مفقود نفر 

 اعدام اسالمی جمهوری قضائیه قوه توسط شیراز در 89 آبان اعتراضات شدگان بازداشت از افکاری نو.ید

  و شالق ضربه 0282 زندان سال 028 به مجموعا آبان شدگان بازداشت از نفر 03 نیز بهبهان در و گردیده 

  اند. شده محکوم نقدی جریمه تومان میلیون چند

 و فقر به اجتماعی اعتراضات ترین گسترده 89 ماه آبان اعتراضات شناسان، جامعه از بسیاری تحلیل بر بنا 

قابل غیر بار خشونت العمل عکس با که است، بوده اخیر سال 02 در کارگران و مزدبگیران سوی از نابرابری 

 خرود از پس اجتماعی وقایع در کننده تعیین تاثیری اعتراضات این است. شده سرکوب حکومت توسط انتظاری 

  است. کرده سیاسی معادالت وارد را ای تازه اجتماعی فاکتورهای و داشت خواهد

 

 کارزار اشتیبانی از کارگران ایران

 8933ابان 
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 تجما و اعتراض کارگران اتروشیمی رازی ماهشهر 

 کارگران ماهشهر روز چهارشنبه تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان اداری این شرکت داشتند 

کارگر ادامه داشت. کارگران شعار مریردادنرد کره مردیرر بری کرفرایرت نرمریرخرواهریرم  ۰۷۳مهر با حضور  ۸۲و 07این تجمع روز های 

 کارکنان این شرکت اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت نکردن مزایای شغلی می باشد .نمیخواهیم 

 عتصاب و تجما کارگران ااالیشگاه گاز اارسیانا

مهرماه،کارگران پاالیشگاه گاز پارسیان واقع دراستان فارس در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خرود دسرت از  03در 

 کار کشیده و در محوطه این پاالیشگاه تجمع کردند.

اش را  های حسابررسری معترضان می گویند این شرکت در حالی از پرداخت حقوق کارگران سرباز می زند که سهامداران آن گزارش

اند. این کارگران همچنین با در دست داشتن پالکاردی خواستار  تشکیل سندیکرا و  ارزیابی کرده”  مطلوب و مقبول“ های پیاپی  در سال

 های مستقل کارگران شدند اتحادیه

 اعتصاب کارگران اتروشیمی نوید زر شیمی در اعتراض به افزایش ندادن حقوق طبق قانون شرکت نفت. 

 33آبان6

 اعتراض کارگران شرکت ملی حفاری ایران به عدم پرداخت دستمزدها!

بیش از شش ماه است که دستمزد و حق بیمه هزاران کارگر شرکت 

ملی حفاری ایران پرداخت نشده است. در جریان این تجمع رئیس 

روابط عمومی شرکت، در میان تجمع کنندگان حاضر شد و  وعده 

داد که  حقوق شش ماه گذشته کارگران در دو بخش طی روزهای 

تن از  ۸۳۳آبان ماه ، حدود  ۶اخیر پرداخت خواهد شد. در

کارگران پتروشیمی غدیر در اعتراض به حقوق و مزایای حداقلی 

در مقایسه با دیگر پتروشیمی ها و عملکرد ایشان، در مقابل دفتر 

  مرکزی این مجموعه در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.
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 اعتراض کارگران شرکت ملی حفاری ایران به عدم ارداخت دستمزدها!

بیش از شش ماه است که دستمزد و حق بیمه هزاران کارگر شرکت ملی حفاری ایران پرداخت نشرده اسرت. در جرریران ایرن ترجرمرع 

رئیس روابط عمومی شرکت، در میان تجمع کنندگان حاضر شد و  وعده داد که  حقوق شش ماه گذشته کارگرران در دو برخرش طری 

 روزهای اخیر پرداخت خواهد شد.

کم سه ماه معوقات مزدی  مهر ماه( در اعتراض به دست ۹۱کارگران فضای سبز شهرداری امیدیه صبح امروز )

 و عیدی و سنوات ارداخت نشده، در مقابل دفتر مدیریت واحد فضای سبز شهرداری امیدیه تجما کردند.

رغم ایرنرکره سره مراه حرقروق و  ه گفته آنها، کارگران شهرداری امیدیه تحت مسئولیت چند پیمانکار در شهرداری مشغول کارند. اما به

التفاوت  و مابه ۸۵التفاوت حقوق فروردین ماه سال جاری به همراه دو ماه حقوق در سال  کارگران پرداخت نشده، مابه ۸۲عیدی سال 

  نیز به آنها پرداخت نشده است ۸۲بندی سال  طرح طبقه

مهر برای چندمین بار ایاای  22ماه دستنزدهای معوقه در 1کارگران فضای سبز شهری یاسوج  در اعتراض به 

 برای در مقابل شورای شهر یاسوج تجما کردند. 

کنند، مگر ما چه گرنراهری کرردیرم کره  کنیم، ما را تهدید به اخراج می گویند هر وقت برای حقوق و مطالبات اعتراض می می کارگران

 ها با ما برخورد شود. باید مثل برده

مهردر اعتراض به چند ماه معوقات مزدی خهود  20گروهی از کارگران فضای سبز شهرداری شهر اروند کنار، 

 .دست از کار کشیده و در محدوده ساختمان شهرداری تجما کردند

گویند: چندین سال است مطرالربرات مرزدی و  این کارگران که در پنج ماه گذشته دستمزد و حق بیمه آنها کامل پرداخت نشده است، می 

ای معوقه داریم. در حال حاضر نیز جدا از دستمزد اردیبهشت که به صورت کامل پرداخت شده، هر ماه مبالغی را بره صرورت  بیمه

گرویرنرد: حرداقرل حرقروق  این کارگرران مری ها نیز چند ماه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است. ایم. حق بیمه الحساب دریافت کرده علی

هرا و  کراری دهد برا ایرن وجرود بسریراری از مرزایرای مرزدی کرارگرران فضرای سربرز هرمرانرنرد اضرافره دریافتی کفاف زندگی ما را نمی

 شود. ها پرداخت نمی کاری تعطیل
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آبان ، جمعی از کارگران و رانندگان سازمان خدمات موتوری شهههرداری اههواز، بهه دلهیهل عهدم اهرداخهت  ۱در 

 مطالبات مزدی و حق بیمه، مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجما زدند. 

کارگران شهرداری سورشجانی واقع در استان چهار محال و بختیاری با برپایی این تجمع نسبت به سطح نازل حقروق،عردم پررداخرت 

بموقع آن و همچنین شرایط کاری نامناسب اعتراض دارند. آنها می گویند شهرداری قصد انجام تعهدات خود را نردارد و برر هرمریرن 

 اساس تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان دست از اعتراض و تجمع برنخواهند داشت.

 

 جان باخته و مصدوم بر جای گذاشت ۱۰۹ماه نخست سال جاری؛ حوادث کار در مازندران  ۱طی 

کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خرود را از  ۶۶بر اساس اعالم پزشکی قانونی مازندران، در شش ماهه نخست سال جاری  

کارگر نیرز  ۶۲۵درصد افزایش داشته است. همچنین در طی همین مدت  ۸۲دست داده اند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 

کره  را به خود اخترصراص داده  ۲۳۸دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه 

 رتبه بسیار پایینی است.روزانه تعدادی از کارگران قربانی شرایط ناامن کار میشوند

 

 کارگر متروی تهران کشته شدند سه

اکتبر در یک حادثه در کارگاه ایستگاه در حال ساخت توحید، سه کارگر  03در »روابط عمومی شرکت متروی تهران اعالم کرده: ▪ 

کار پرروژه از روی ریرل و افرترادن آن، عرلرت  اند. بنابر اعالمیه متروی تهران، خروج کابین دستگاه باالبر پیمان باخته کار جان پیمان

 حادثه بوده.

ایمن نبودن امکانات و تجهیزات کار، عدم بازرسی منظم ایمنی محیط کار، قصور و حذف هزینه  های مربوط به ایمنری مرحریرط کرار 

توسط کارفرمایان و در یک کالم سودورزی کارفرمایان و نهادهای متولی و بی اهمیت تلقی نمودن جان کارگران زحمترکرش، عرامرل 

  اساسی حوادث کار و تداوم فزاینده مرگ دلخراش و نقص عضو پیکرهای بیشمار کارگران در مراکز کار محسوب می گردد!
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تجما اعتراضی همزمان مربیان ایش دبستانی نسبت به عهدم تهبهدیهل وضهعهیهت در اسهتهان ههای آذربهایهجهان، 

 خوزستان و گلستان در مقابل اداره آموزش و ارورش

مهمترین مطالبات این مربیان افزایش دستمزدها 

پرداخت و افزایش حق بیمه  است. آنها همچنین به 

وضعیت بالتکلیف استخدامی خود اعتراض دارند. 

هزار معلم قرادادی  37تجمع کنندگان نمایندگاه 

 هستند.

 

 

 

 

اولتیماتوم کارگران ابنیه فنی تهراورس بهرای 

 ارداخت دستمزدهایشان

کارگران ابنیه فنری ترراورس بررای حرل مرطرالربرات و 

 ۰مشکالت خود به کارفرمای پریرمرانرکراری فررصرتری 

مرنرابرع کرارگرری در خرطروط ابرنریره فرنری  روزه دادند.

آهن، از پراخت نشدن دو و نریرم مراه از مرطرالربرات  راه

سال جاری کارگران ابنریره فرنری ترراورس در نرتریرجره 

توجهی کارفرمایان شرکت پیمانکاری خبر دادنرد و  بی

هرای  های صنفی خود را با تجمع مرقرابرل ارگران گفتند: در صورت پرداخت نشدن یک ماه حقوق کامل ظرف سه روز آینده پیگیری

ها نیز چندین ماه به تاخیر افتاده است و چرنرد  مختلف آغاز خواهند کرد. به گفته این کارگران، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی آن

گرر  ای بابت دریافت خدمرات درمرانری از شررکرت بریرمره سال است با وجود داشتن بیمه تکمیلی و کسر مبالغی از حقوق، هیچ هزینه

 گیرند. نمی

 

شهونهد و کهارشهنهاسهان  تن قهربهانهی ویهروس کهرونها مهی 900ایرو آمارهای رسمی  در ایران روزانه بیش از 

 معتقدند که آمارهای واقعی بیش از دو برابر این تعداد است! 

ها را دارند، در حالیکه بیش از یرک مریرلریرون  ها و کلینیک ی کسانی است که توان مراجعه به بیمارستان ی اینها مربوط به همه همه

 ی این آمارها نیستند. میلیون بیکار، هیچکدام زیرمجموعه 8خواب، بیش از سه میلیون کودک کار و بیش از  کودک کارتن



10  

 ماهنامه خربی اکرزار
 کنیم روز هم کار ایدا نمی ۹۲در ماه 

کارگران ساختمانی در استان کردستان به خبرگزاری دولرتری 

انرد در دوران برحرران کررونرا بریرکرار  کار ایران )ایلنا( گرفرتره

اند، بدون اینکه بیمه بیکاری یا حمایتی داشته باشرنرد. ایرن  شده

سابقه در ساخرت و سراز برعرد از آمردن  کارگران از رکود بی

اند که بیشتر کارگران فصلی و ساخترمرانری  اند و گفته خبر داده

مرا »روز در ماه کار به دسرت بریراورنرد:  ۲۳توانند حتی  نمی

 «گرذرانریرم. تقریبا همه ماه را بیکاریم و با یارانه روزگار می

کره -های جایگزین مانرنرد کرولربرری  به گفته این کارگران، راه

هم یا تعطیل شده یا به شدت دچرار  -شود آورند، خبر منتشر می آید یا می پیوسته درباره مخاطرات آن و بالهایی که بر سر کولبران می

شرود. در شررایرطری کره برا هرزار  هیچ جایگزینی برای امرار معاش نداریم. حتی بیمه بیکاری شامل حال ما نرمری»اخالل شده است: 

ایم، در روزهای سرخرتری و بریرکراری مرقررری بریرکراری بره  سختی هر ماه حق بیمه را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده

ای خراص بررای حرمرایرت از کرارگرران فصرلری و  به گرفرتره ایرن کرارگرران دولرت برایرد برودجره «گیرد. کارگران ساختمانی تعلق نمی

ما کارگران فصلی حتی قادر به تأمین نیازهای بهداشتی خرانروار از جرمرلره »کاران در زمان بحران کرونا اختصاص دهد:  غیررسمی

هرای دشروار را تراب  دانریرم چرگرونره برایرد ایرن مراه ایم و نمی های تحصیل مجازی فرزندانمان مانده ماسک و دستکش نیستیم. در هزینه

درصرد  ۷۳های صنفی کارگران ساختمانی کردستان، کرونا باعث شده حردود  به گفته میکائیل صدیقی، رئیس کانون انجمن «بیاوریم.

 کارگران ساختمانی شاغل در این استان بیکار شوند.

 مردم طی ده سال گذشته چقدر فقیر شدند؟

 ۰۶.۵درصدی مصرف گوشت، کاهش  ۶۷.۸کاهش  درصد مردم زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. ۷۳ 

سالبر اساس گزارش مرکز آمار ، متوسط  ۲۳درصدی مصرف لبنیات در  ۰۷.۰درصدی مصرف برنج، کاهش 

 ۲)یعنی در یک بازه  ۲۰۸۳در قیاس با سال  ۲۰۸۲های کشور در سال  مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوار

 درصد کاهش پیدا کرده است. ۷۲.۶ساله( حدود 

کرده  گوشت قرمز مصرف می ۲۰۸۳به طور متوسط به اندازه نصف سال  ۲۰۸۲به عبارت ساده تر،  در سال 

تر هم شده است. دهک چهارم درآمدی از این منظر بدترین وضعیت را  وخیم ۲۰۸۸اند و اوضاع قطعاً در سال 

 ۶۷.۸های این دهک درآمدی در این فاصله زمانی، حدود  داشته است و مصرف گوشت قرمز برای خانوار

های کشور  های مرکز آمار ، متوسط مصرف ماهانه برنج در خانوار بر اساس آمار درصد کاهش پیدا کرده است.

 درصد کاهش پیدا کرده است. ۰۶.۵حدود  ۲۰۸۳نسبت به سال  ۲۰۸۲در سال 
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 تاه: خواست های فوری کارگران مجتما نیشکر هفت تاه  هفت  بیانیه سندیکای کارگران

بیش از هفتاد روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای خلع یرد از کرارفررمرا و خصروصری 

سازی، پرداخت دستمزد های عقب افتاده حق بیمه و سرایرر مرزایرای شرغرلری، برازگشرت بره کرار 

کارگران اخراجی اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفر ، ساالر بیژنری و پرافشراری برر 

خواست هایشان، به رغم زندان و تهدیدهایی که از سوی کارفرما، و نهادهای انتظامی و امنریرتری 

علیه کارگران ، پیشروان کارگری و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه انرجرام گررفرت، مرجرلرس 

شورای اسالمی و برخی مسئوالن از موضع حمایت از اسد بیگی و رستمی که به عنوان مالکان 

شرکت نیشکر هفت تپه، عقب نشینی کردند و سلب مالکیت آنها را در دسرترور کرار قررار دادنرد. 

در همین رابطه نمایندگان مجلس زیر فشار اعتصاب و اعتراضات خیابانی کرارگرران، مرلرزم بره 

 نشست هایی برای بررسی مسائل شرکت نیشکر هفت تپه و خواست های کارگران با حضور نمایندگان مستقل کارگران گردیدند.

پس از یک روند طوالنی باالخره دولت و مجلس از اسدی بیگی و رستمی اعالم خلع نموده و برخی از خرواسرت هرای کرارگرران از 

جمله اخراج مدیران بازنشسته که تحت حمایت کارفرما بودند را پذیرفتند. بر همین اساس کارگران و سندیکای کارگران نیشکر هفرت 

تپه ضمن حفظ اتحاد و همبستگی، پیشبرد اعتراضات کارگران را با انجام خواست های زیر و اجرای بی قریرد و شررط آن از سروی 

 مجلس، دولت و قوه قضائیه ممکن می دانند.

 روز مبارزۀ دشوار و ایگیری برای تحقق موارد زیر است : ۰۲خواست های فوری کارگران نیشکر هفت تاه در طول بیش از 

 ـ پرداخت فوری تمام حقوق ها و مزایای عقب افتاده۲

بازگشت به کار همه کارگران اخراجی ازجمله کارگران غیرنیشکری ( به کار و پرداخت حقوق و مزایای دوران برازداشرت و یرا -۸

 اخراج آنها

 به رسمیت شناختن تشکل های مستقل کارگری و به طور مشخص سندیکای کارگران هفت تپه از سوی دولت –۰

 …ـ  به رسمیت شناختن حق اعتراض، اعتصاب، تجمع و۶

ـ  به رسمیت شناختن نمایندگان مستقل منتخب کارگران در زمنیۀ نظارت بر شرایط ایمنی و بهداشت کرار، جرلروگریرری از سروانرح، ۷

 رعایت ساعات کار و غیره

 ـ خلع ید و سلب مسئولیت از تمام کارگزاران مدیریت سابق. مدیران شرکت باید مورد تأیید کارگران باشند.۶

 برای جلوگیری از انواع اختالس ها، دزدی ها و حیف و میل ها الزم است:

الف( کارگران برای نظارت نمایندگان منتخب خود بر تولید، استخدام، ماشین آالت و مواد خام، انبار تولیدات، زمین های مرترعرلرق بره 

 شرکت برای جلوگیری از فروش زمین ها و منع اخراج, تالش کنند و بکوشند این موارد در شرکت هفت تپه تثبیت و نهادینه شود.

ب( حساب های شرکت شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و حساب جریان نقدینگی یرا ترغریریررات خرزانرۀ شررکرت عرلرنری براشرنرد و 

 نمایندگان کارگران حق بررسی اسناد مربوط به این حساب ها را داشته باشند.
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 با اتحاد و همبستگی کارگران اسیر شده آزاد شدند

 آزادی کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه 

پس ازحمایتهای گسترده تشکل های مستقل کارگری، نهادها وانسان های  برابری طرلرب و آزادی خرواه، در هرمرراهری برا فرراخروان 

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه وتالش های پیگیر و بی ادعای وکیل محترم و جسور، خانم فرزانره زیرالبری وترجرمرعرات گسرتررده 

 کارگران نیشکر هفت تپه

آقایان ابراهیم عباسی منجزی، حمیدممبینی، یوسف بهمنی و مسعود حیوری، شب چهار شنبه از زنردان فرجرر دزفرول آزاد شردنرد کره 

 آزادی این عزیزان  با استقبال کم نظیر همکاران خود در مقابل زندان روبرو شد.

 درود به کارگران مبارز نیشکر هفت تپه، درود به همه کارگران.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه این آزادی) هر چند با وثیقه و موقت(  را  به خانواده این عزیزان و کارگران هفرت ترپره و دیرگرر 

 کارگران  و  زحمتکشان در ایران  تبریک میگوید.

 کارگران متحد هرگز شکست نمیخورند!

 ۲۰۸۸آبان  ۲۶چهارشنبه 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
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این موارد که تنها بخشی از خواست های کارگران هفت تپه هستند , پافشاری برای تحقق آنها محصول مبارزات طوالنی، تحمل 

سختی ها، اخراج ها و زندان و تجارب سال ها فعالیت حق طلبانه کارگران با سابقه و کارگران جوان بخش های مختلف شرکت هفت 

تپه است. تنها اراده جمعِی کارگران نیشکر هفت تپه و حمایت کارگران و فعاالن کارگری در سراسر کشور به اجرای واقعی 

 خواست های باال منجر می شوند.

 اتحاد ضامن پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه است.

 ۲۰۸۸مهر  ۲۸شنبه 

 تپه  نیشکر هفت سندیکای کارگران

 

مهر شبنم آشوری، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه و الوار  ۹۱شنبه  نیروهای امنیتی  صبح سه

وند، ندا ایرخضرانیان و آرش جوهری و اندیشه صدری، دانش آموخته هنر ،چهار  فعال اجتماعی حوزه  قلی

 .اند کارگری را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده

وند، منزل شخصی  ماموران امنیتی عالوه بر بازداشت شبنم آشوری و الوار قلی  

شان را  تاپ ها را نیز تفتیش و برخی از وسایل شخصی از جمله تلفن همراه و لپ آن

های مطروحه و نهاد  اند. دلیل بازداشت، اتهام ضبط کرده و با خود برده

 کننده این پنج فعال مشخص نیست.  بازداشت

، متاهل و ساکن تهران، مدیر مسئول و صاحب امتیاز ۲۰۶۶شبنم آشوری، متولد 

های کارگران  سیاسی به مسائل و مطالبه-نشریه آگاهنامه است. این ماهنامه اجتماعی

وند، ندا پیرخضرانیان و آرش جوهری و اندیشه صدری  اختصاص دارد. الوار قلی

های کارگران فعالیت  نیز چهار فعال اجتماعی هستند که در حوزه مسائل و مطالبه

 دارند.

 

 واله زمانی، فعال کارگری در تهران بازداشت شد

مهرماه توسط نیروهای امنیتی  ۲۷شنبه  واله زمانی، فعال کارگری، صبح روز سه 

در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام 

به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با 

 خود بردند.
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 یانیه سندیکاهای فرانسوی ... ایران: همبستگی با قربانیان سرکوب

 ۸۳۸۳اکتبر  ۶

در ایران خرواسرت ایرجراد تشرکرالت سرنردیرکرایری مسرترقرل از 

 حکومت یک جرم محسوب می شود.

جعفر عظیم زاده از رهبران "اتحادیه آزاد کارگران ایرران"، 

ساله اش در زندان بود که در  ۶در حال گذراندن محکومت 

خرربرر آزادی اش را بره اطررالعرش مرری  ۸۳۸۳مررارس  ۲۲

رسانند. اما به ناگهان او را به زندان رجایی شهر در شهرستان کرج واقع در غرب تهران منتقل و در یک سلول انفرادی زندانی مری 

 کند. او به خاطر اعتصاب غذاهای متعدد و ابتال  به کرونا ویروس به شدت تضعیف شده است.

 اسماعیل عبدی و محمد حبیبی، دو معلم سندیکالیست در شرایط بینهایت وخیمی در زندان به سر می برند.

بسیاری از دگراندیشان و افرادی که حکومت از عقایدشان خشنود نیست، در وضعیت مشابه ای قررار دارنرد، از جرمرلره سره عضرو 

سال زندانی مری شرونرد.  ۷تا  ۰کانون نویسندگان ایران به نام های بکتاش آبتین، رضا خندان و کیوان باژن. آن ها با محکومیت های 

علت محکومت آن ها فعالیت در چارچوب فعالیت های فرهنگی کانون نویسندگان و سازماندهی یک مراسم برزرگرداشرت بررای احرمرد 

 فوت کرد. ۸۳۳۳شاملو، شاعر ایرانی که در سال 

سال زندان به خاطر وکالت از یک زن جوان معترض به حجراب.  ۲۸نسرین ستوده وکیل دادگستری و مبارز حقوق بشر، محکوم به 

 ۲۸به اعتصاب غذا دست می زند. بره دلریرل وخرامرت سرالمرتری اش در  ۸۳۸۳اوت  ۲۲او در اعتراض به شرایط زندان در تاریخ 

سپتامبر، علی رغم وضرعریرت سرالمرتری اش، او را  ۸۶سپتامبر به بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی در تهران منتقل می شود. در 

 دوباره  به زندان اوین برمی گردانند.

تراکم جمعیتی زندان ها در ایران به مراتب بیشتر از ظرفیت آن ها است و زندان ها بسیار غیر بهداشتی هستند. دسترسی به امکانات 

درمانی بسیار محدود و حتی به میزان صفر می باشد. این شرایط محیط مناسبی برای شیوع کرونا ویروس هسترنرد، هرمران طرور کره 

 سازمان عفو بین الملل، از وضیعت وحشتناک زندان های ایران پرده برمی دارد. ۸۳۸۳گزارش ژوئیه 

 به دالیل فوق ما سازمان های سندیکایی فرانسوی خواستار:

آزادی بدون قید و شرط نسرین ستوده، جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و کلیه کارگران، سندیکالیست ها و نویسنده ها 

 و  زندانیان عقیدتی زندانی هستیم.

 اتخاذ اقدامات الزم به منظور حفاظت همه افراد زندانی در برابر کرونا ویروس و ارائه خدمات درمانی به آن ها هستیم.

 کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار )س. اف. د. ت(

 کنفدراسیون عمومی کار )س. ژ. ت(

 کنفدراسیون متحده سندیکایی )اف. اس. او(

 اتحاد سندیکایی همبستگی )سولیدر(

 اتحاد ملی سندیکاهای مستقل )او. ان. اس. آ(       
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 تجما بازنشستگان وزارت نفت با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد

 

بازنشستگان و مجروحان جنگ شاغل در وزارت نرفرت ایرران در 

روز دوشرنربره در   اعتراض به عدم اجرای قوانین و مطالبراتشران،

برابر ساختمان وزارت نفت در تهران تجمع کردند امرا برا دخرالرت 

 نیروهای امنیتی، این اعتراضات به زد و خورد کشیده شد.

در »  قانون جامع ایرثرارگرران« کنندگان از جمله به اجرا نشدن  تجمع

ها، نیروهای امنیتری و  این وزارتخانه معترض بودند. بنابر گزارش

هرا را  ماموران حراست با معترضان درگیر شرده و بررخری از آن

مورد ضرب و جرح قرار دادند. در تصاویر و ویدیوهایری کره در 

های اجتماعی منتشر شده، برخی از افراد حاضر در تجمع با  رسانه

 شوند. صورت و بدن زخمی و خونین دیده می

 

 درصد کارگران ساختمانی  بیکار هستند  ۰۲

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی می گویرد 

درصد کارگران ساختمرانری مشرغرول کرار  ۰۳در حال حاضر تنها 

هستند و کرونا باعث شده تا بخش اعظمی از کارگران ساخرترمرانری 

 بررره لرررحررراظ کررراری و مرررعررریرررشرررتررری دچرررار مشرررکرررل شرررونرررد.

هادی ساداتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مرتراسرفرانره کررونرا 

درصرد کرارگرران سراخرترمرانری  ۰۳باعث شده تا در شرایط حاضر 

سرکار باشند و مابقی کارگران ساختمانی هرم کره بریرکرار و خرانره 

نشین شده اند قادر به امرار معاش و ترامریرن هرزیرنره هرای زنردگری 

نباشند چون امیدشان به نقاشی ساختمان یا تعمیر لوله و تراسریرسرات 

خانه ها بود که به دلیل بیماری کرونا و کاهش تقاضا کار کمتر بره 

  آنها پیشنهاد می شود و از این جهت اشتغال و معیشت آنها به خطر افتاده است.
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 کارگران شهرداری مریوان:

 ایم! در هشت ماه فقط هشت میلیون حقوق گرفته

جمعی از کارگران شهرداری مریوان در تماس با خبرنگار ایرلرنرا از 

 تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد کردند.

گویند: در هشت ماه سپری شده از سال جردیرد، فرقرط  این کارگران می

ایم؛ یعنی ماهی حردود یرک مریرلریرون  هشت میلیون تومان حقوق گرفته

تومان! هر چهل روز یا پرنرجراه روز، یرکری دو مریرلریرون ترومران بره 

هراسرت کره  کرنرنرد و مراه الحساب به حساب ما واریرز مری صورت علی

 ایم. دستمزد کامل نگرفته

های پیشتر نیرز مرطرالربرات مرزدی پررداخرت نشرده دارنرد. یرکری از  اند و از سال کارهای سال قبل را نگرفته این کارگران هنوز اضافه

کنیم؛ در شهرداری مریوان در مرجرمروع حردود  نفر در بخش تنظیف کار می ۲۰۷گوید:  کارگران بخش تنظیف شهرداری مریوان می

 کارگر مشغول فعالیت هستند که همگی مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. ۶۳۳

مان به مراتب بهتر بود چون بیشتر از ماهی یک مریرلریرون ترومران بره حسراب مرا  اگر ما را به بیمه بیکاری معرفی کرده بودند، وضع

هرای  دانیم چگونره برایرد هرزیرنره ها و تورم، نمی هایمان را بپردازیم؛ با این گرانی  توانیم کرایه خانه شد! در این شرایط، ما نمی واریز می

 ها را بازپرداخت کنیم. توانیم این قرض زندگی خود را تامین کنیم؛ از چه کسی قرض بگیریم و چه زمانی می

 

اعتصاب وتجما دوباره کارگران شرکت اارس سوئیچ زنجان در اعتراض به واگهذاری وبهخهطهر افهتهادن امهنهیهت 

 شغلیشان و وعده های توخالی

آبان برای دومین بار درسال جاری، کارگران شرکت پارس سوئیچ زنجان در اعتراض به واگرذاری وبرخرطرر افرترادن  07روز شنبه 

 امنیت شغلیشان و وعده های توخالی دست از کار کشیدند ودراین واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی اشراق زنجان اجتماع کردند.

آبان، بدنبال وعده رسیدگی به خواسته هایشان، پس از دوروز به  09کارگران شرکت پارس سوئیچ زنجان، بعد از ظهر روز یکشنبه 

 اعتصابشان خاتمه دادند وبرسرکارشان برگشتند.

آبان،رئیس سازمان صمت استان زنجان با تایید اعتصاب وترجرمرعرات اعرترراضری کرارگرران شررکرت پرارس سروئریرچ  09روزیکشنبه 

زنجان،به خبرنگار رسانه ای گفت: کارگران این شرکت بعد از ظهر فعالیت خود را آغاز کردند و مدیرعامل جدیرد ایرن شررکرت هرم 

 تعیین شد.
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حکم دو سال زنداِن دبیر کانون صنفی معلمان تهران، محمد تقی فالحی همچنین بازداشت چند تن از حامیان 

 کنیم حقوق کارگران در روزهای گذشته را محکوم می

در ادامه سرکوب فعاالن صنفی معلمان، حکم دو سال زنداِن محمد تقی فالحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران در شعبه تجدیرد نرظرر 

تایید شد. محکومیت ایشان به اتهام اجتماع تبانی علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تشکل کانون صنفی معلمان تهران بوده است. 

است که فعالیت ایشان و دیگر فعاالن صنفی معلمان دربند دفاع از معیشت معلمان همچنین فعالیرت در جرهرت آمروزش و  این در حالی

 پرورش رایگاِن همگانی بوده است.

در روزهای گذشته چند تن از حامیان حقوق کارگران و محرومان، در شهرهای مختلف بازداشت و اطالع دقیقری از وضرعریرت آنران 

وند، ندا پیرخضریان، لقمران پریررخضرریران، آرش  در دست نیست. اسامی بازداشت شدگان: آرمان اسماعیلی، شبنم آشوری، الوار قلی

 جوهری، اندیشه صدری، حنیف شادلو، سمیه کارگر، مهران رئوف، بهاره سلیمانی، ناهید تقوی.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت و زندانی کردن فعاالن صرنرفری مرعرلرمران، فرعرالریرن کرارگرری و 

 باشد. حامیان حقوق کارگران را قویا محکوم و خواهان آزادی کلیه آنان و لغو احکام صادره قضایی در این رابطه می

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
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که در اعتراض به عدم اعزام به مرخصی در  31تن از زندانیان بازداشت شده در جریان خیزش آبان  72نامه  

 شرایط تشدید بحران کرونا و وضعیت غیراستاندارد زندان تهران اعتصاب غذا کرده اند

 

از امروز اعتصاب کردیم. این اعتصاب در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی و اصرار بر به زنجیر کشریردن مرردم عردالرت  

خواه در این شرایط اسفناک بهداشتی و در این زندان دور افتاده و فاقد استانداردهای الزم برای نگهداری انسان است. اصرل مرطرلرب 

مجرم آنها هستند که باعث گرانی و اوضراع فراجرعره برار اقرترصرادی  این است که هیچ یک از ما مجرم نیستیم و اعتراض حق ماست.

شدند. ما حقوق خود و مردم آسیب دیده را مطالبه کردیم. ما زندگی را مطالبه کردیم و محکوم به مررگ تردریرجری در ایرن تربرعریردگراه 

 ایم. جایی که فاقد امکانات اولیه برای زیستن انسان است. شده

تر از پیش شده و با توجه به تجمع و فشردگی بیش از حد کره  وضعیت بهداشتی این زندان با توجه به شیوع ویروس کرونا خطرآفرین

اما با توجه بره ایرنرکره حرتری  شود. به همین سبب جان هزاران انسان در این زندان در خطر است. هرگز فاصله اجتماعی رعایت نمی

ریاست قوه قضاییه با مرخصی ما موافقت کرده، امین وزیری، نماینده دادستانی و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی برا ایرن مررخصری 

گویند چرا نران آوران  تواند زندگی ما را نجات دهد مخالفت کرده و صراحتا در پاسخ به پدران و مادران ما که می اضطراری که می

 گویند باید از گرسنگی بمیرید. اید می ما را محبوس کرده

 دهیم. ماند، ترجیح می پس ما با اعتصاب مردن را به مرگ در اثر ابتال به ویروسی که به سیستم ستمگر و فاسد می

تن از شهروندان بازداشت شده در جریان  ۹۱دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان،  ۹۲۰شعبه 

ضربه شالق و سه میلیون و  ۰۱۱۲سال حبس تعزیری،  ۹۲۱را مجموعا به  ۱۰اعتراضات آبان 

 ۹شنبه  سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد. این حکم امروز انج

 ماه در آستانه اولین سالروز این اعتراضات صادر و به متهمان ابالغ شده است. آبان
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کارگر جوان در ارومیه براثر سقوط در چاه  آسانسور 2جان باختن   

طبقه واقع در خیابان تیموری ارومریره برراثرر سرقروط در  9ساله حین کار دریک ساختمان  00و 02کارگر  0آبان، 00روز دوشنبه 

 چاهک آسانسورجانشان را درمحل وبیمارستان ازدست دادند

 

 

 

 

 تجما اعتراضی ارستاران استان  بوشهر

آبان تجمع ۲۰شنبه  شماری از پرستاران استان بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و کم شدن کارانه خود سه

حال،  که کارانه آنها افزایش یابد، از مبلغ آن کاسته شده است؛ در عین کردند.پرستاران معترض گفتند، در دوره کرونا به جای این

اند. قابل ذکر است، پرستاران بخش خصوصی این استان نیز چندین ماه  را تاکنون، دریافت نکرده «حق کرونا»بسیاری از پرستاران 

رغم سختی بسیار کار در هشت ماه سپری شده از آغاز کرونا، هنوز پرداخت نشده است. مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند که به  
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 سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا ۰۲بیانیه 

 آزادی فوری همه رفقای زن و مرد زندانی در ایران

 ۰۲۰۲اکتبر  ۰

حبس فعاالن مبارز جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره "اتحادیه آزاد کارگران ایران"، به خاطر فعالیت های سندیکرایری چرنردیرن برار 

روز اعرترصراب کررد کره  ۶۸به مدت  ۸۳۲۶محکوم شده و در زندان بارها متوسل به اعتصاب غذا شده است. برای نمونه در سال 

مرارس  ۲۲ساله اش در زندان بود کره در  ۶نزدیک بود به قیمت جان اش تمام شود. عظیم زاده در حال گذراندن اخیرین محکومت 

بردون کروچرک  «سپاه پاسداران انرقرالب»خبر آزادی اش را به اطالعش می رسانند. علیرغم این حکم آزادی، اداره اطالعات  ۸۳۸۳

ترین دلیلی اورا به زندان رجایی شهر در شهرستان کرج واقع در غرب تهران منتقل و در یک سلول انفرادی زندانی می کند. او کره 

 به خاطر اعتصابات غذا وضعیت سالمتی اش به شدت تضعیف شده بود، در این زندان جدید به کرونا ویروس مبتال می شود.

در پی ابتال به بیماری او اعتصاب غذا می کندـ. در طی مدت اعتصاب از هرگونه تماسی با نزدیکانش مرحرروم مری شرود. برا وعرده 

روز بره اعرترصراب غرذایرش  ۸۲مدیریت زندان در خروج اش از سلول انفرادی و انتقالش به زندان دیگری، جعفر عظیم زاده پس از 

خاتمه می دهد. جعفر عظیم زاده، نظیر اسماعیل عبدی و محمد حبیبی، دو معلم زندانی سیاسی، و سایر زندانیان سیراسری در شررایرط 

 بینهایت وخیمی در زندان بسر می برند.

 ۷ترا  ۰سپتامبر سه عضو کانون نویسندگان ایران به نام های بکتاش آبتین، رضا خندان و کیوان باژن )با مرحرکرومریرت هرای  ۸۷در 

سال( زندانی می شوند. علت محکومت آن ها فعالیت در چارچوب فعالیت های فرهنگی کانون نویسندگان و سازماندهی یرک مرراسرم 

 فوت کرد. ۸۳۳۳بزرگداشت برای احمد شاملو، شاعر ایرانی که در سال 

سال زندان به خاطر وکالت از یک زن جوان معترض به حجراب،  ۲۸نسرین ستوده وکیل دادگستری و مبارز حقوق بشر، محکوم به 

روز در اعتصاب غرذا بره سرر مری بررد. بره دلریرل وخرامرت  ۶۳به مدت  ۸۳۸۳اوت  ۲۲هم در اعتراض به شرایط زندان از تاریخ 

سپتامبر، عرلری رغرم وضرعریرت  ۸۶سپتامبر به بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی در تهران منتقل می شود. در  ۲۸سالمتی اش در 

 سالمتی اش، او را دوباره  به زندان اوین برمی گردانند.

 

 وضعیت زندان ها و کرونا ویروس

شرایط زندان ها در ایران، که به داشتن تراکم جمعیتی به مراتب بیشتر از ظرفیت زندان ها شهرت دارند، به زندانیان امکان آن را 

نمی دهد که از امکانان درمانی حداقل برخوردار شوند. زندان ها محیط مناسبی برای شیوع کرونا ویروس هستند. سازمان عفو بین 

از وضیعت وحشتناک زندان های ایران پرده برمی دارد: از سهل انگاری و بی توجهی عامدانه  ۸۳۸۳الملل در گزارش ژوئیه 

دولت ایران در رابطه با بحران ناشی از اپیدمی کرونا ویروس در زندان ها، از عدم معالحه زندانیان مبتال شده به بیماری، از عدم 

تجهیزات درمانی برای مقابله با اپیدمی، و حفاظت زندانیان در برابر آن. ما خواستار آزادی بدون قید و شرط نسرین ستوده، جعفر 

عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و کلیه کارگران، سندیکالیست ها و نویسنده ها و  زندانیان عقیدتی زندانی هستیم. ما از 

مقامات جمهوری اسالمی ایران می خواهیم که به منظور حفاظت همه افراد زندانی در برابر کرونا ویروس و در جهت ارائه خدمات 

 درمانی به آن ها اقدامات الزم مبذول دارد.
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  برلین در اعتصاب/ کارگران حمل و نقل، ارستاران و کارگران شهری دست به اعتصاب زدند

برند. این اعتصاب عمومی ادامره دارد  در سراسر هفته گذشته تاکنون، کارگران بخش عمومی در برلین آلمان در اعتصاب به سر می 

هرا و دیرگرر  اند. این بخش شامل کارگران اتوبوسرانی، پرستاران، جاروگران خیرابران و بخش های جدید از کارگران نیز به آن پیوسته

های عمومی است. اعتصاب این کارگران مورد حمایت از سوی یک نیروی غیرقابل انتظار قرار گرفته است: جرنربرش  کارگران بخش

های شخصی بریرشرترریرن سرهرم را از آن  کند که ماشین درصد آلودگی هوا را در آلمان منتشر می ۸۳اقلیمی. سیستم حمل و نقل برلین 

اند. در کرنرار  دارند. تحت تاثیر اعتصاب کارگران بخش عمومی در برلین، در روزهای گذشته مترو، اتوبوس و ترامواها تعطیل بوده

گوینرد اگررچره  آنها پرستاران و کارگران بزرگترین بیمارستان برلین به نام چریته نیز دست از کار کشیدند و تظاهرات کردند. آنها می

اند اما این ترحرسریرن صررفرا در حرد  اند  و به این خاطر، تحسین نیز شده در صف نخست مبارزه با کرونا در چندماه گذشته قرار داشته

کنندگان اینروزها در آلمان، جاروگران و کارگران خدمات شرهرری  اند. اما بخش سوم اعتصاب حرف بوده است و حمایت دیگری نشده

های دیگری از کارگران نیز در حال پیوستن به  این لیست اعتصاب کرارگرران هسرترنرد. مرطرالربرات اصرلری ایرن  هستند. همزمان گروه

 کارگران، افزایش دستمزد و نیز بهبود شرایط کاری است که در دوره کرونا، بدتر نیز شده است/

 ادامه اعتصاب کارگران صنعت نفت نروژ

اویل پرایس در گزارشی از ادامه اعتصاب کارگران صنعت نفت نرروژ برر سرر دسرترمرزد خربرر داد. مرجرمرع نرفرت و گراز نرروژ و 

های تجاری بر سر دستمزد ساالنه این کارگران اختالف نرظرر دارنرد.   اتحادیه

اتحادیه کارگران صنعرت و انررژی نرروژ، اترحرادیره ایرنرداسرترری انررژی و 

درصد از کارگران در برخرش  ۲۷اتحادیه کارگران انرژی )سیف( که نماینده 

اند، ولی اتحادیره  تولید نفت دریایی هستند به یک توافق در مسائل مالی رسیده

عضرو  ۶۰ام سپتامبر متوقرف کررد و  مذاکرات را در سی «لدرن»کوچکتر 

اعتصاب کرردنرد. بره دنربرال  «ژوهان اسوردراپ»آن در میدان نفتی بزرگ 

رسد تولید در برخی مریرادیرن مرتروقرف و بره مریرزان  این اعتصاب به نظر می

 هزار بشکه کمتر شود.  ۰۰۳

 سازی صنعت برق ایروزی بزرگ کارگران هندی در مبارزه با خصوصی

سازی شرکت برق  در پی اعتراضات گسترده کارگران و مهندسان صنایع برق هندوستان، دولت ملی و ایالتی هند از خصوصی 

نشینی کرد. شرکت پورناواچال، یکی از پنج  پورناواچال در هند، عقب

شرکت بزرگ در صنعت توزیع برق هند است.این اتفاق در پی اعتراضات 

گسترده کارگران و پرسنل این شرکت بزرگ صورت گرفت. در پی این 

برند.  اعتراضات این کارگران از روز پنجم اکتبر در اعتصاب به سر می

های کارگری هند از این روز به عنوان یک پیروزی بزرگ علیه  اتحادیه

سازی نام برده  دولت در تهاجم به حقوق کارگران از طریق خصوصی

است.پیش از این دولت ایالت پرادش اعالم کرده بود که از تاریخ هفتم اکتبر 

این شرکت خصوصی خواهد شد. اما کارگران صنعت برق هندوستان 

متحدانه علیه این تصمیم دولت ایستادند. کمیته ملی همکاری کارگران و مهندسان برق، نقش اصلی را در سازماندهی  کارگران در 

 این مبارزه در سطح ملی ایفا کرد
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 تظاهرات اعتراضی کارگران در اندونزی

  0202, 7اکتبر 

هرا  مهر ماه در اعتراض به تصویب الیحه قانون کار بره خریرابران 02شنبه  هزاران نفر از مردم مناطق کارگر نشین اندونزی روز سه

های الکترونیرکری بسریراری در آن دایرر اسرت، در  آمدند. اعتراض کارگران اندونزی در مناطق صنعتی اطراف جاکارتا که کارخانه

حالی انجام شد که این الیحه قانونی سه روز قبل از موعد تعیین شده تصویب شد تا به ادعای دولت اندونزی زمینه بازنگری بیرش از 

 قانون موجود برای تسریع اصالحات در بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا فراهم شود.  ۵۳

گذارد. معترضان همچنین می گویند، به   واسرطره ایرن قرانرون،  ولی معترضان معتقدند  این قانون بر وضعیت استخدامی آنها تاثیر می

العمر از دست دهنرد. گرفرترنری اسرت   حقوق بازنشستگی و بیمه خود را در صورت تبدیل وضعیت به صورت کارگران قراردادی مادام

دهد. دیرگرر اصرالحرات در نرظرر  کند و مزایای قطع همکاری را کاهش می ساله قراردادها را حذف می این قانون، دوره حداکثری سه

 گرفته شده به موجب این قانون، افزایش ساعات کاری است
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نشریات انگلیسی کارزار  را در سایت  کارزار مالحظه فرمایید. همچنین در سایت 

کارزار میتوانید به رادیو ژرفا یا رادیو صدای کارزار وده ها  برنامه  متنوع سیاسی 

 دیگر  گوش فرا دهید.    


