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 :سرسخن

 برخورد جنایتکارانۀ

 !جمهوری اسالمی با کولبران
 

برخوردهای سرکوبگرانه جمهوری اسالمی با کارگرانی که 
عمدتا با حمل کاال بر پشت خود در تالش اند تا لقمه نانی 
برای سیر کردن شکم خود و خانواده شان به دست آورند 

چه  مدتی است که پدیده کولبری را با برجستگی هر
گرچه کولبری . بیشتری در مقابل دید جامعه قرار داده است

ویژگی کردستان نبوده و نیست و در مناطق مرزی دیگر 
 فزایندههمچون بلوچستان هم رایج است اما انعکاس 

این   ،جنایات جمهوری اسالمی علیه کولبران در کردستان
 . پدیده را هر چه بیشتر در اذهان مردم مطرح ساخته است

سداران و نیرو های مرزی جمهوری اسالمی در توجیه پا
جنایات خود علیه کولبران ادعا می کنند که آنها گویا 

بسیار اما واقعیت این است که بخش . قاچاقچی هستند
بزرگی از کولبران به هیچوجه صاحب کاالئی که بر پشت 

این انسانهای زحمتکش که از . خود حمل می کنند نیستند
ه خاطر ابعاد فالکت بار بیکاری در منطقه، بروی ناچاری و 

با قبول همه سختی ها و حتی ریسک از دست دادن 
جانشان به این شغل روی آورده اند اساساً کاالهای سرمایه 

کارگران . داران را به این یا آن سوی مرز حمل می کنند
کولبر در یک سوی مرز کاالئی را از کارگزاران این یا آن 

ل گرفته و در سوی دیگر مرز به سرمایه دار تحوی
صاحبانشان تحویل می دهند و آنچه در این معامله نصیب 
آنها می گردد جز چندرغازی نیست که اگر زنده ماندند به 
آنها کمک می کند تا حداقل معاش خود و خانواده شان را 

 . تامین کنند
با توجه به وابسته بودن اقتصاد ایران به سیستم 

ی در شرایطی که این سیستم سالهای امپریالیستی جهان
طوالنی است که در چنبره بحران و رکود دست و پا می 
زند، دولت های امپریالیستی با مکانیسم هائی همواره بار 
بحران های خود را هر چه بیشتر بر سر کارگران و توده 

تأثیرات این امر . های تحت ستم ایران سرریز می کنند
فقر و فالکت ناشی از آن در  گسترش روز افزون بیکاری و

 2صفحه                                   .جامعه ما می باشد

آتش زدن سطل های زباله توسط  

 !کارگران خشمگین پاالیشگاه نفت

کارگران معترض و خشمگین  ،۶۶ مهرماه ۶ شنبه روز پنج
پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس در اعتراض به پرداخت 

ها در وسط  قوق خود با ریختن زبالهماه ح ۶نشدن 
ها را  های زباله و الستیک ها در کمپ اسکان؛ سطل خیابان

شایان ذکر است که کارگران پاالیشگاه نفت  .آتش زدند
ستاره خلیج فارس روز گذشته به قرارگاه خاتم االنبیاء 

ما کارگران : هشدار داده بودند و اعالم کرده بودندکه
فارس بدین منظور برای پایان دادن  پاالیشگاه ستاره خلیج

به این وضعیت و با گذراندن تابستانی داغ و وحشتناک 
کنیم تنها یک هفته تا تاریخ  بدون حقوق اعالم می

مان  دوازدهم مهر به صورت مسالمت آمیز به اعتراضات
اثر ماندن اعتراضات با  در صورت بی. ادامه خواهیم داد

ها در  ه تخریب سایتپوزش از ملت شریف ایران، دست ب
یقین بدانید باالتر از سیاهی رنگی . پاالیشگاه خواهیم زد

های وارد شده بر عهده  نیست و مسئولیت مستقیم خسارت

  .باشد قرارگاه خاتم االنبیا می
 

در بار دیگر کارگران هپکو و آذرآب 

 اعتراض به معوقات مزدی خود

 !دست از کار کشیدند 
مدیرکل اداره کار استان مرکزی مهر ماه،  ۳روز سه شنبه 

در ارتباط با آخرین وضعیت کارگران معترض اراک ضمن 
مدیرعامل : تایید خبر بازداشت مدیرعامل آذرآب گفت

اصلی کارخانه که در دفتر مرکزی در تهران مستقر بوده با 
اکنون مدیر داخلیِ  دستور قضایی بازداشت شده است و هم 

امروز : وی ادامه داد. ار استآذرآب در کارخانه مشغول به ک
سه شنبه کارگران آذرآب و همچنین کارگران هپکو در 

اند اما به خاطر اعتراض  هایشان حاضر شده محل کارخانه
اند و  ها معوقات مزدی، کار را تعطیل کرده نسبت به ماه

علیرغم حضور در محل کار، در محوطه کارخانه بیکار 
دو روز بعد از تجمع  حرکت اعتراضی کارگران .اند نشسته

 .آنها در مقابل استانداری اراک صورت گرفته است

 

 در باره زندگی رفیق شهید

 فریدون محمدی سامانی

کاک )چریک فدائی خلق رفیق فریدون محمدی سامانی 
در یک خانواده فقیر و زحمتکش  1۳31در سال ( فرهاد

 در استان چهار محال و بختیاری روستائی در شهر سامان
از همان دوران کودکی زندگی پر از فقر و محنت . نیا آمدبد

به همراه کار طاقت فرسای روزانه تنها چیزی بود که او 
ای از شرایط سخت  جلوه. می دید و با آن می زیست

ر آنها دید؛ خانه محقرا می توان در قامت  زندگی خانواده
خانه محقری که در یک طرف آن وسائل امرار معاش 

داده شده بود و در سوی دیگر می بایست خانواده جا 
 ،خانواده چند نفره او شب و روز را در آنجا به سر بیاورند

خانه ای که به قول دوستانش بیشتر به یک مخروبه شبیه 
 . بود تا محل زندگی انسان

بایست به همراه پدرش به  فریدون از همان کودکی می
هم  کار طاقت فرسای کشاورزی بپردازد و حتی هنگامی

که به مدرسه میرفت مجبور بود که بخشی از وقت خود را 
شرایط طاقت . صرف کمک به کارهای پدرش نماید

پدر فرسای کار آنها به گونه ای بود که در  جریان آن 
درنتیجه، یک پای خویش را از دست داد و رفیق فریدون، 

مسئولیت فریدون که دوران کودکی را می گذراند در امرار 
 اغلب اوقات اتفاق می. اده سنگین تر گشتمعاش خانو

   3هصفح اینکه تعطیلی مدرسه بدون هنگام او افتاد که 
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!مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

  

 6از صفحه            ... برخورد جنایتکارانۀ

در چنین اوضاعی است که بسیاری از توده های خلق کرد 
که در میان آنان جوانان تحصیل کرده حتی در سطح 

تأمین یک زندگی بخور و دانشگاهی نیز وجود دارند برای 
نمیر و یا در واقع جلوگیری از هالک شدن در اثر 

به این شغل بسیار  ،گرسنگی، با پذیرش ریسک جانی
 . دشوار و در عین حال خطرناک تن می دهند

صعب العبور بودن راه های کردستان و 
کوشش در انتخاب راه های سخت تر برای 

ی گریز از دید پاسداران مرزی، به حد کاف
بیانگر دشواری و طاقت فرسا بودن شغلی 
است که کارگران کولبر، این انسانها شریف 

اما . برای کسب لقمه نانی متحمل می شوند
در مسیر راه نیروهای . این همه مسأله نیست

سرکوب جمهوری اسالمی چهار چشمی 
مراقب اند تا کولبران را به عنوان قاچاقچی 

بارشان را هدف تیراندازی خود قرار داده و 
در چنین شرایطی است که . به یغما ببرند

کارگران کولبر همواره در خطر از دست دادن 
جان خود در اثر تیراندازی نیروهای 

 . سرکوبگر جمهوری اسالمی قرار دارند
 ۶۶بر اساس آمار های منتشر شده تنها از ابتدای سال 

کولبر در کردستان کشته شده اند که  34تاکنون بیش از 
نفر از آنها با شلیک مستقیم نیروی انتظامی و مرزبانی  ۳4

نیروهای سرکوبگر رژیم . جمهوری اسالمی جان باخته اند
وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی در شرایطی قلب 
کولبران زحمتکش را با گلوله های سربی خود نشانه می 
گیرند که در همان حال با همه قوا از کار قاچاق 

ژیم و آقا زاده ها که در اسکله های خارج از سردمداران ر
کنترل دولت روزانه میلیون ها تن کاال را بطور قاچاق وارد 

کار قاچاق سرداران و . کشور می کنند پاسداری می کنند
آقازاده ها در رژیم دزد و فاسد جمهوری اسالمی و 
پاسداری نیروهای سرکوبگر این رژیم از آنها تا به آنجا 

ه احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری خود آشکار است ک
ضمن اعتراف به این واقعیت در یکی از سخنرانی هایش 

برادران "این . خطاب کرد "برادران قاچاقچی"آنها را 
در سایه حمایت نیروهای نظامی مزدور  "قاچاقچی

کاالهای قاچاق را بدون پرداخت هر گونه مالیاتی در 
اساس آنچه در روزنامه  بر. سراسر کشور توزیع می نمایند

آمده است روزانه میلیون ها ( ۶۶شهریور 11)جهان صنعت 
تن کاال توسط باندهای بزرگ و سازمان یافته قاچاق کاال 

بنابراین مبارزه با قاچاق . در سراسر کشور جا به جا می شود
کاال نمی تواند توجیه گر جنایات پاسداران و نیرو های 

مگر آن  ؛ارگران کولبر باشدمرزی جمهوری اسالمی علیه ک
که گفته شود که آنها صرفا با قاچاق کاال توسط برخی از 

که در این صورت نیز آنها به جای  -سرمایه داران مخالفند
کارگرانی را که  ،جلوگیری از کار قاچاق آن سرمایه داران

کیلو  144تا  14در شرایط فقر مفرط برا ی تهیه لقمه نانی 
صعب العبور بر روی دوش خود حمل می بار را در راه های 

قاچاقچی معرفی کرده و آماج آتش سالح های کنند را 
 .مرگبار خود قرار می دهند

برخورد های سرکوبگرانه جمهوری اسالمی در کردستان با 
کولبران تا به آن حد وحشیانه است که اخیرا در منطقه 

سردشت پاسداران رژیم مبادرت به  "دوله بی"مرزی 
تن از کولبران محروم نموده و تالش 144بیش از  محاصره

کولبران . کردند تا از ورود آنها به منطقه جلوگیری نمایند
محاصره شده از ترس تیراندازی نیروهای مرزی و به 

ها  غارت برده شدن کاالهایشان به دامنه کوهها و صخره

محاصره کولبران و شرایط بس دشواری که آنها  .پناه بردند
گرفتن در کوهها و صخره ها بدون داشتن هرگونه با پناه 

آب و آذوقه پیش آورد، اعتراض به حق مردم کردستان را 
 ۶۶شهریورماه   3۳بر انگیخت تا آنجا که روز پنجشنبه 

مردم روستای بیوران در سردشت در اعتراض به جلوگیری 
از عبور کولبران از مرز توسط سپاه پاسداران و جهت 

ری آنها جاده را بستند و با پاسداران جلوگیری از دستگی
در این درگیری نیرو های سپاه پاسداران به . درگیر شدند

روی مردم معترض آتش گشودند که در نتیجه آن یک 
کارگر کولبر و دختر جوانی از اهالی روستای مزبور که در 
مقابل درب خانه خود ایستاده بود بر اثر شلیک پاسداران 

 .شدند جمهوری اسالمی مجروح
درگیری و برخورد وحشیانه پاسداران با کولبران و مردم 

در شرایطی رخ داد که روز  ،پشتیبانشان در روستای بیوران

شهریور ماه یعنی حدود ده روز قبل از آن  1۳دوشنبه 
درگیری، نیروهای مرزی در منطقه بانه دو کولبر رنجدیده  

جنایت را با شلیک گلوله در خون خود غلطانده بودند؛ 
وحشیانه و شرم آوری که با خشم و اعتراض همگانی مردم 

اعتراضات و تظاهرات مردم بانه . مبارز شهر بانه مواجه شد
به کشتار کولبران توسط نیروهای نظامی رژیم چنان ابعاد 
وسیعی به خود گرفت که شهر عمال به 

مردم بانه در جریان . حالت تعطیل در آمد
یان دادن به خواهان پا ،این اعتراضات

در جریان این . کشتار کولبران شدند
اعتراضات نیز پاسخ جمهوری اسالمی جز 

سرکوب معترضین و شدت بخشیدن به 
توسل به زور برای پایان دادن به 

با . اعتراضات برحق و عادالنه آنها نبود
چنین برخوردی جمهوری اسالمی همچون 
سابق نشان داد که آمرین و عاملین 

شده علیه کارگران کولبر و  جنایات انجام
خود این  ،ان آنانبپشتی ۀتوده های رنجدید

. دنرژیم و دستگاه های سرکوبش می باش
بنابراین از چنین رژیمی نمی توان انتظار 
محاکمه آمرین و عاملین این جنایت را 

 ۀچاقو دست"مردمی، مثل یک به قول  چرا که  ،داشت
 تمامهمچون  ،همه این واقعیات. "درَخودش را نمی بُ

تجربیات مبارزاتی مشابه، بار دیگر آشکار ساخت که 
سال گذشته با زبانی جز  ۳۶جمهوری اسالمی همچون 

زبان زور نمی تواند با کارگران و توده های ستمدیده سخن 
این واقعیتی است که مردم ما آنرا در طول حیات . گوید

با پوست و  ،جهنمی رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی
 .وشت خود تجربه کرده اندگ

کولبران به مثابه بخشی از طبقه کارگر ما، کارگرانی هستند 
که در شرایط بیکاری گسترده و روزافزون و فقر و فالکت 
خانمانسوز برای گریز از هالک شدن در اثر گرسنگی و 
برای تأمین یک زندگی بخور و نمیر به کولبری یعنی به 

برخورد . آورده اند یکی از خطرناکترین شغل ها روی
نیروهای نظامی جمهوری اسالمی با این کارگران که حتی 
با وحشی گری آنها را مورد آماج گلوله های خود نیز قرار 
می دهند بیانگر ضدیت کل رژیم کارگر ستیز با کولبران و 

روشن است که با چنین . خانواده ها و حامیان آنها می باشد
با قهر انقالبی نمی توان  جز یرژیم دیکتاتور و ضد کارگر

تنها با اعمال قهر انقالبی علیه این رژیم و . سخن گفت
متشکل کردن طبقه کارگر در این مسیر می توان به 
سرنگونی کلیت این رژیم جنایتکار و از بین بردن سیستم 

و تمامی تجلیات بربر  ظالمانه سرمایه داری حاکم بر کشور
 .امیدوار بود منشانه آن

 

با توجه به وابسته بودن اقتصاد ایران به سیستم امپریالیستی جهانی در 

شرایطی که این سیستم سالهای طوالنی است که در چنبره بحران و 

رکود دست و پا می زند، دولت های امپریالیستی با مکانیسم هائی 

بحران های خود را هر چه بیشتر بر سر کارگران و توده های همواره بار 

تأثیرات این امر گسترش روز افزون . تحت ستم ایران سرریز می کنند

در چنین  .بیکاری و فقر و فالکت ناشی از آن در جامعه ما می باشد

اوضاعی است که بسیاری از توده های خلق کرد که در میان آنان جوانان 

ر سطح دانشگاهی نیز وجود دارند برای تأمین یک تحصیل کرده حتی د

زندگی بخور و نمیر و یا در واقع جلوگیری از هالک شدن در اثر 

به این شغل بسیار دشوار و در عین  ،گرسنگی، با پذیرش ریسک جانی

 .حال خطرناک تن می دهند

 !گران شرکت آلومینیوم سازی ایران با کارگران آذرآب و هپکواعالم همبستگی کار
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بدینوسیله ما کارگران شرکت آلومینیوم : کارگران آلومینیوم سازی گفتند. ران مورد تعرض قرار گرفته خود اعالم داشتندآلومینیوم سازی ایران حمایت و همبستگی خود را از هم زنجی
و شتم پرسنل شرکتهای سازی ایران ضمن ابراز همدردی و همبستگی با کارگران مظلوم شرکت های آذرآب و هپکو، از مسئولین کشوری درخواست می کنیم با مسببین ضرب 

 .کور برخورد قاطع و قانونی صورت پذیردمذ
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  !چارۀ رنجبران، وحدت و تشکیالت است

له نیروی سرکوب جمهوری اسالمی به حم

 !کارگران آذر آب و هپکو

کارگران شرکت آذر آب که ماه هاست حقوق خود را 
دریافت نکرده و هر بار مطالبات شان توسط کارفرمایان 
زالو صفت و دولت حامی آن ها سرکوب شده در تداوم 

شهریور به خیابان آمدند و  3۲تالش های خود در روز 
تهران را به تصرف خود در آورده و  آن را  جاده اراک به

با پخش خبر و تداوم حرکت مبارزاتی کارگران ، . بستند
کارگران شرکت هپکو اراک نیز که وضعیت مشابهی داشته 
و مطالبات و حقوق شان از سال گذشته به آن ها پرداخت 
نشده ، برای رساندن صدای اعتراض خود به هم طبقه ای 

ر اثر حرکت گسترده و دالورانه د. های خود پیوستند
کارگران معترض ، بلوار خمینی در اراک و پل بختیاری و 
ریل های راه آهن در این منطقه اشغال و به محل تجمع 

به دنبال این حرکت نیروی . کارگران معترض تبدیل شد
. انتظامی جمهوری اسالمی وحشیانه به کارگران حمله نمود

ه تعدادی از کارگران در جریان این حرکت سرکوبگران
مبارزات و اعتراضات کارگران این دو . مجروح شدند

شهریور ماه، نیز ادامه  3۶کارخانه صبح روز چهارشنبه 
در این روز کارگران شرکت هپکو اراک برای دومین . یافت 

ماه حقوق و  ۶روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن 
ختیاری معوقاتشان، مقابل شرکت و نزدیک پل شهید ب

با ادامه دار شدن این تجمعات، کارگران . اراک تجمع کردند
هپکو با راهپیمایی آرام به سمت شرکت آذرآب اراک، با 

این در حالیست . کارگران معترض این شرکت همراه شدند
که کارگران آذر آب نیز امروز دومین روز اعتراضات خود در 

ن هپکو که یکی از کارگرا .این هفته را از سر گرفته اند
ی چشم و ریه دچار  های روز گذشته از ناحیه درگیری

وگو با خبرنگار انصاف نیوز  مصدومیت شده است، در گفت
صبح چهارشنبه کارگران هپکو برای  14ساعت : گوید می

اعالم همدردی با کارگران آذرآب به سمت در ورودی 
رفتند که جمعی از نیروهای یگان ویژه جلوی در ایستاده 

ممانعت نیروهای یگان ویژه از حرکت کارگران . دبودن
باعث شد تا ما از راه قدیمی مابین دو شرکت به سمت 

 ۶44کارگران دو شرکت باهم حدود . آذرآب حرکت کنیم
اما جلوی مرکز آموزش هپکو، یگان ویژه راه . شدند نفر می

این کارگر با تاکید بر صنفی بودن شعارهای . را بسته بود
با شروع حرکت کارگران دو شرکت و سر : کارگران گفت

داده شدن شعارها، بلندگوی نیروی انتظامی شروع به 
آور پرتاب شد و درگیری  بعد از آن گاز اشک. تهدید نمود

   4ادامه در صفحه                       . با کارگران شروع شد

   6از صفحه       ... فریدون محمدی رفیق در باره زندگی

فریدون  ،پس از اتمام دوره راهنمائی .شد کتاب و دفترش را به خانه ببرد از همان مدرسه رهسپار محل کار خود می
وضع زندگی خانواده  شکی نیست که .ل کار شدبه شهر اصفهان رفت و با برادرش در شرکتهای ساختمانی مشغو

( و هست)بود  رفیق فریدون تجسم وضعیت زندگی فالکتبار میلیونها کارگر و زحمتکش محروم دیگری در میهنمان
که زیر سلطه جابرانه بورژوازی وابسته به امپریالیستها و رژیمهای مزدورشان روزگار می گذرانند و کوچکترین مقاومت 

در مواجهه با چنین وضعیتی و در شرایطی که یک جنبش انقالبی . شود با سر نیزه و گلوله پاسخ داده میو اعتراضشان 
در جامعه جریان ( عمدتا با حضور دو سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و مجاهدین خلق ایران)در شکل مسلحانه 

با . شدمی ظان این نظم غارتگرانه پرورانده ای عمیق و مقدس نسبت به بانیان و حاف کینهداشت در دل رفیق فریدون 
ت و تدریج تمام وجود او را تعارض و عصیان علیه این نظام پوسیده فرا گرفه بگسترش مبارزه در جامعه در دهه پنجاه 

 سراسر ایران را فرا گرفتیم وابسته به امپریالیسم شاه ژامواج توفنده مبارزات توده های بپا خاسته علیه رهنگامی که 
و  1۶در مبارزات انقالبی توده ها در سال های  ،ای که به نظم غارتگرانه و بیعدالتی های موجود داشت او با تمام کینه

شرکت کرد و در جریان این مبارزات با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران آشنا شد و به هواداری از آن   15
و جنایاتی که این رژیم از همان نخستین روزهای روی المی شرایط بعد از قیام بهمن و استقرار جمهوری اس .برخاست

 امکان داد تا خیلی زود ماهیت فرصت طلبانه رهبری سازمان چریکهای فدائیکار آمدنش علیه مردم مرتکب می شد، 
که مبشر مواضع انقالبی و  حقایق  ایران با  اعالم موجودیت چریکهای فدائی خلق این اوضاع،در . آشکار شود خلق

این سازمان برخاست و به رفیق فریدون صف خود را از سازشکاران جدا کرده و به هواداری از  وجود در جامعه بود،م
با مطالعه و  رفیق فریدون. گام نهادراه راستین و انقالبی مبارزه برای رسیدن به آزادی و سوسیالیسم این گونه در 

که راه انقالبی سرنگونی امپریالیسم و سگهای زنجیریش و بندی تجربیات انقالبی به این نتیجه رسیده بود  جمع
و روشنفکران انقالبی باید با توسل به این تنها مبارزه مسلحانه است  در جامعه ما مسببان چنین مظالم و غارتگریها

با اعتقاد به  .شکل از مبارزه، توده ها را بسیج و متشکل کرده و مبارزه مسلحانه توده ای را در جامعه به جریان اندازند
با تمام توان و شور تاکتیک و استراتژِی چریکهای فدائی خلق بود که وی پس از پیوستن به صفوف این سازمان 

که  او در شرایطی به چنین اقدام انقالبی ای دست زد. پرداخت مبارزاتی خود به تقویت صفوف چریکهای فدائی خلق
که اپورتونیستها در رأس آن  "ازمان چریکهای فدائی خلق ایرانس"چریکهای فدائی خلق ایران نه فقط در محاصره 

بودند قرار داشتند، بلکه سازمانهای اپورتونیست دیگر نیز هم نوا با باند فرخ نگهدار و شرکاء علیه چریکهای فدایی 
 .  خلق ایران بوده و سیاست نادیده انگاشتن و ایزوله کردن این جریان انقالبی را دنبال می کردند

چریکهای فدائی خلق،  رکت در هسته های مطالعاتی و پخش فعاالنه خبرنامه مازندران، جزوات و اعالمیه هایش
نیروهای مبارز . از زمره فعالیتهای انقالبی رفیق در این سالها بود ،شرکت در مبارزات اعتراضی توده ها در شهر سامان

می آمد تمام شهر مملو از اعالمیه های چریکهای فدائی هر بار که فریدون به شهر در شهر سامان شاهد بودند که 
گسترش فعالیتهای انقالبی از جمله اقدامات برجسته او و رفقای دیگرش در این مقطع که به منظور . شد خلق می

بود که در عین حال حکایت از جسارت و شجاعت  مصادره موتور سیکلت یکی از عناصر دشمنصورت گرفت، شان 
شرایط ترور و خفقان و سرکوب این دوره که باعث ضربه خوردن . ریدون و رفقای همراهش داشتانقالبی رفیق ف

با سازمان قطع نیز را فریدون سازمانهای انقالبی و مبارز و بالنتیجه قطع بسیاری از روابط آنان گشت روابط رفیق 
کردند او با شجاعت  البی را ترک میصفوف جنبش و سازمانهای انق نمود و در شرایطی که بسیاری از عناصر متزلزل،

و شوری دو چندان در جهت ارتباط مستقیم با سازمان برآمد تا با عزمی راسخ در جهت انجام تعهدات و وظایف سترگ 
در راستای همین کوششها بود که با تالش فراوان و در . انقالبی اش به عنوان یک چریک فدائی خلق گام بردارد

 .گیردبرا از سر گذرانده بود توانست در کردستان با سازمان ارتباط   حالیکه بسیاری از خطرات
به این ترتیب رفیق فریدون امکان یافت در صفوف پیشمرگان رزمنده و شجاع چریکهای فدائی خلق در یکسری 

 ی کهیکی از اولین عملیات نظام. عملیات قهرمانانه در کردستان شرکت کرده و تجربیات نظامی خود را فزونی بخشد
به همراه دیگر پیشمرگه های چریکهای فدائی  (شناخته می شدکاک فرهاد  با نامکه حال در کردستان )رفیق فریدون 

بود که عزم و تجربه این تسخیر پایگاه کانی دره مزدوران رژیم در منطقه سردشت آن شرکت کرد فعاالنه در خلق 
 .رفیق شجاع را دو چندان نمود

از کردستان به های سازمانی بسیار خطرناک دون در کردستان بود بارها برای انجام ماموریت در دورانی که رفیق فری
و شجاعت های کم  ها انقالبی چندی مبادرت ورزید اعزام شد و در این ماموریت ها به اقدامایران مناطق دیگر 

از مزدوران ضد خلقی رژیم در شهر  او یکبار در یک  اقدام انقالبی توانست وانت یکی. نظیری از خود به نمایش گذارد
مصادره وی حتی موفق به . تبریز را مصادره نموده و آنرا به مقر سازمان در منطقه آزاد شده کردستان منتقل نماید

که در زمان انتقال آن به کردستان شد هر چند ارگانهای سرکوبگر جمهوری اسالمی در اصفهان یکی از مینی بوس 
کوششهای انقالبی کاک فرهاد و  .دگردیور به جا گذاشتن مینی بوس و ترک صحنه به علت کنترل دشمن مجب

 در کردستان نه  در عملیاتهای مسلحانه مختلفهمراه با شرکت وی  برخوردهای فراوانش با نیروهای سرکوبگر رژیم
  4صفحه ادامه در
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 !تشکل های مستقل کارگری، حق مسلم کارگران است
 

کارگران متواری . مصدومان به درمانگاه آذرآب منتقل شدند
های شرکت  بودند اما باز نیروهای انتظامی تا کارگاهشده 

آور پرتاب  آذرآب رفته و حتی داخل کارخانه هم گاز اشک
طی این اتفاق . خواستند کارگران تنها حقوقشان را می. شد

کارگر .تعدادی از کارگران از ناحیه دست و پا آسیب دیدند
ی پا آسیب دیده است،  دیگر شرکت هپکو که از ناحیه

ی کارگران  علت اعتراضات روز گذشته: گوید می

با تمام . ماه گذشته است ۹هپکو ، معوقات مالی 

ای که این مدت  اعتراضات نرم و آهسته

های مطالبه محور به  ایم و نامه نگاری داشته

نهادهای قانونی مانند استانداری، دفتر نماینده 

ها و نهاد قضایی  ولی فقیه در استان، فرمانداری

وی در  .نه ترتیب اثری داده نشده استهیچ گو

یک دستگاه لودر آخرین تولیدی این : ادامه گفت

بوده است و بعد از آن  ۹۹شرکت در مهر ماه 

شرکت هیچ گونه تولیدی نداشته است؛ این 

دستگاه  ۰۲۲۲درحالی است که نزدیک به 

 .ماشین آالت راهسازی وارد ایران شده است
رای ساخت این شرکت دارهای جدید هیچ کدام ب سهام
های تجاری است که  تنها دلیل حضور آنها رانت. اند نیامده

این موضوع باعث شده است که . شود نصیبشان می
ی مشخص و مدونی برای احیای هپکو نداشته باشند  برنامه

 .و تولیدات به سطح مناسب نرسد
رسوائی برخورد نیرو های انتظامی با کارگران به آنجا رسید 

خانه کارگر جمهوری اسالمی در استان مرکزی که حتی 
نیز مجبور شد در بیانه ای ضمن محکوم کردن اتفاقاتی که 

برای کارگران شرکت ( شهریور ماه، 3۲شنبه  روز سه)دیروز 
های آذرآب و هپکو اراک افتاد، این جریان را باعث 

در این بیانیه آمده . شرمندگی و ننگی بزرگ اعالم کند
ر استان مرکزی ضمن محکوم کردن آنچه خانه کارگ: است

امروز بر این کارگران گذشت، از دولت تدبیر و امید 
پاسخگوی حرکت ناشایست نیروهای ... درخواست دارد 

انتظامی باشند که کارگران را مورد ضرب و شتم قرار 
آنهایی که امروز دستور حمله به کارگران عزیز را ... دادند

جسارت برخورد با دوسرمایه  صادر نمودند، چگونه قدرت و
دار که خون کارگر را در شیشه کرده ندارند؟ آنها به کجا 

چندین ماه حقوق هزاران کارگر را وابسته اندکه میتوانند 
پرداخت نکنند و زندگی آنان را نابود کنند و امروز هم مورد 
لطف و عنایت قرار گرفته و کارگران را مورد ضرب و شتم 

 !قرار دهند؟
 

کارگران کارخانه هپکو  م اعتراضاتتداو

 !اراک مقابل ساختمان استانداری
صبح روز شنبه یکم مهر ماه، گروهی از کارگران معترض 
کارخانه هپکو اراک در ادامه اعتراضات صنفی روزهای 
گذشته خود، با تجمع در مقابل ساختمان استانداری استان 

را  های صنفی خود مرکزی در شهر اراک بار دیگرخواسته

 .مطرح کردند

  3ه از صفح          ... فریدون محمدی رفیق در باره زندگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رفیق ) کاک فرهاد جسارت و بی باکی  بلکه به طور برجسته تجربیات بس گرانبهائی برای سازمان و او به بار آوردتنها 

 .را زبانزد همه رفقا نمود( فریدون محمدی سامانی
دیگر ائی خلق در با توجه به ضرباتی که از سوی رژیم ضد خلقی  به چریکهای فد ۶4در سالهای نخستین دهۀ خونین 

وارد شده بود سیاست سازمان این بود که با اعزام رفقا از کردستان به مناطق مختلف کشور جهت باز  مناطق ایران
نظامی جدید در این مناطق برای گسترش هر چه بیشتر دامنه  -سازی روابط ضربه خورده و اسقرار هسته های سیاسی

 و  ی مختلف ایرانضرورت بازسازی دوباره تشکیالت در شهرها. دام نمایدفعالیتهای انقالبی چریکهای فدائی خلق اق
این امر که رفیق فریدون ضمن برخورداری از تجربیات ارزنده مبارزاتی، امکان استقرار در اصفهان را داشت باعث شد 

ماموریت خطیری بود  این. ودرفیق برای ادامه فعالیت انقالبی به منطقه اصفهان و شهرکرد اعزام ش 1۳۶3در سال که  
باری از تجارب گرانبهای انقالبی که از شرکت در جنبش مسلحانه خلق کرد و دیگر ماموریت  که کاک فرهاد با کوله

 .های انقالبیش کسب کرده بود با تمام وجود از آن استقبال کرده و در جهت تحقق آن گام  برداشت
ن تهیه امکانات گوناگون و ارتباط گیری با رفقائی که قبالً با در این دوره رفیق فریدون با کوشش خستگی ناپذیر ضم
در جهت پیشبرد اهداف تشکیالت به تالش شبانه روزی  ۶3او در تماس بودند در فضای سرکوب و خفقان سال 

ان به در جریان همین فعالیتها بود که رفقا توانستند با استفاده از حداقل امکاناتی که رفیق فریدون از کردست .پرداخت
حمله نموده و شهر کرد اصفهان منتقل نموده بود به یکی از صندوقهای قرض الحسنه جمهوری اسالمی در منطقه 

 .تمامی موجودی  آنرا به نفع خلق و برای پیشبرد وظایف مبارزاتی شان مصادره نمایند
که نسبت به مهوری اسالمی با گسترش فعالیتهای رفیق در اصفهان و شهر کرد ارگانهای سرکوبگر رژیم سرکوبگر ج

از طریق یکی از عناصر تشدید فعالیت های مبارزاتی چریکهای فدایی خلق ایران در منطقه بسیار حساس شده بودند 
با استفاده از دهها مزدور مسلح به محل سرانجام خود به روابطی که رفیق فریدون دوباره سازمان داده بود پی برده و 

خود را در جریان این یورش ضد خلقی بار دیگر تهور و جسارت بیمانند فریدون .رش بردنداقامت رفیق در شهر کرد یو
حلقه محاصره دژخیمان رژیم را در هم شکسته  و نابرابر موفق شدطی یک رشته درگیری قهرمانانه او . آشکار ساخت

وران رژیم که عجز خود در مقابله مزد . و آنان را در نیل به اهداف پلید و ضد خلقیشان و دستگیری خود ناکام بگذارد
در نمایش مضحک نماز  آن درگیریجهت الپوشانی شکست خود در  با یک چریک قهرمان را تجربه کرده بودند

 .جمعه از زبان امام جمعه مزدورشان مدعی شدند که گویا تمامی تشکیالت چریکهای فدائی خلق را در هم شکسته اند
رفیق فریدون و همرزمانش در ادامه فعالیتهای انقالبی خویش  ات دروغین دشمن،و در پاسخ به تبلیغ در همین زمان

پس . ماشین این مزدور را نیز مصادره نمودند ،یک طرح متهورانه با ترور یکی از مسئولین  بسیج ضد خلقیدر جریان 
بدست آمده به از این فعالیتهای چشمگیر رفیق فریدون بار دیگر جهت وصل تماس و انتقال جمعبندی تجارب 

این سفر با یورش وسیع جمهوری اسالمی به جنبش خلق کرد و جنگ دلیرانه پیشمرگان خلق کرد در  .کردستان آمد
، مواجه منطقه  آالن  که به دنبال آن مقر های سازمانهای فعال در جنبش خلق کرد به کردستان عراق منتقل گردید

اما اینبار رفیق فریدون . منطقه نماند و به اصفهان باز گشت رفیق پس از تماس مجدد، مدت زیادی در این .بود
محمدی پس از مدتی فعالیت در اصفهان مورد شناسائی مزدوران رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی قرار گرفته و 

رژیم ددمنش جمهوری اسالمی پس از شکنجه های وحشیانه رفیق در زندان اصفهان برای تکمیل  .دستگیر گردید
کسانی که رفیق را در زندان ارومیه دیده اند تعریف کردند  .ش برای مدتی او را به زندان ارومیه منتقل نمودندپرونده ا

فریدون در سیاهچالهای رژیم و در چنگال دژخیمان جمهوری اسالمی با درسهائی که در مکتب  رفیق که چگونه
 5ادامه در صفحه          و شجاعت انقالبی خود با روحیه رزمندگی، انقالب و رزم چریکهای فدائی خلق آموخته بود
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  !زنده باد کمونیسم!               پیروز باد انقالب

 شمال توسط  -بستن جاده تهران

 !کارگران معادن ذغال سنگ

 ۶۶در اوائل مهر ماه بر اساس گزارشات منتشر شده  
کارگران معادن زغال سنگ سوادکوه مازندران، در اعتراض 

شمال در  -به ماه ها عدم پرداخت حقوق خود، جاده تهران
تنها ارگران معترض ک. نزدیکی پلیس راه آزادمهر را بستند

بر  یو تعهد آنها مبن  یدخالت مسئوالن محلبعد از 
خود حاضر به ترک مزدی معوقات  عتریپرداخت هر چه سر

 .محل شدند

 

تجمع شماری از بازنشستگان فوالد مبارکه 

 !و ذوب آهن اصفهان مقابل استانداری
مهر ماه، شماری از بازنشستگان  14صبح روز دوشنبه 

و ذوب آهن اصفهان مقابل ساختمان  فوالد مبارکه
استانداری اصفهان تجمع کردند و خواستار وصول مطالبات 
محقق نشده و پرداخت به موقع مستمری بازنشستگی خود 
شدند، هر چند که با وجود اعتراضات مکرر هنوز مطالبات 

با گذشت : آنها می گویند. صنفی آنها برآورده نشده است
مستمری شهریور ماه بازنشستگی روز از مهر ماه هنوز  14

خود را دریافت نکرده و مشکالتی در زمینه درمان مستقیم 
دنبال  به: گوید یکی از بازنشستگان می. و تکمیلی خود دارند

اختصاص بودجه دولتی از مجلس هستیم که اگر طرح 
تامین بودجه بازنشستگان فوالد در مجلس تصویب بشود، 

در حال . تفع خواهد شدبخش زیادی از مشکالت مالی مر
برای بازنشستگان درنظر  ۶۶ای که در سال  حاضر بودجه

به . گرفته شده جوابگوی مطالبات بازنشستگان نیست
همین دلیل هر ماه در بحث پرداخت مستمری و ارائه 

در این . خدمات درمانی و رفاهی صندوق دچار مشکل است
تایید زمینه مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد کشور با 

خبر به تاخیر افتادن مستمری شهریور ماه بازنشستگان 
های  فوالد کشور و اعتراض امروز جمعی از  بازنشسته

پیگیر پرداخت : فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان گفت
مستمری شهریور ماه بازنشستگان فوالد از محل فروش 

این در شرایطی . های  زیرمجموعه هستیم سهام شرکت
یل قطع بودجه دولتی ازسوی سازمان است که به دل

. ایم مدیریت و برنامه با مشکل تامین اعتبار مواجه شده
هزار میلیارد از محل بودجه کشور به صندوق  ۳4حدود 

فوالد اختصاص یافته که در دریافت آن با دولت دچار 

 .مشکل هستیم

کارگران  اعتراضات توسطاز سر گرفتن 

 !سازی تبریز کارخانه بلبرینگ
مهر ماه،  تعدادی از کارگران کارخانه  11ز سه شنبه رو

بلبرینگ سازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن 
ماه معوقات مزدی خود، دور جدید اعتراضات  ۶کم  دست

بر اساس این گزارش؛ در . اند صنفی خود را آغاز کرده
نفر کارگر رسمی و  334سازی تبریز حدود  کارخانه بلبرینگ

درصد از دستمزد اسفند ماه  51یت دارند که قراردادی فعال
ماه نخست سالجاری را از کارفرما  ۶و دستمزد کامل  ۶1

مشکالت این واحد : کارگران معترض می گویند. طلبکارند
سازی شده از زمان واگذاری به بخش خصوصی  خصوصی

 .به تدریج ایجاد شده است

 

خاطر پیگیری زن، به  پرستار یک اخراج

 !وری ارتقای بهرهاجرای قانون 
شهریور ماه، یک پرستارِ زنِ  35به گزارش روز دوشنبه 

اهلل نبوی دزفول در روزهای  بیمارستان خصوصی آیت
گذشته بنا به ادعای مقامات بیمارستان به علت خاتمه 

گزارش به نقل از این پرستار . قراردادش بیکار شده است
یری اجرای سال سابقه کار، به خاطر پیگ 15با : می افزاید

وی در . وری، از محل کار اخراج شده ام قانون ارتقای بهره
ماه که نماینده  ۶ظرف : توضیح بیشتر ماجرا می گوید

ای برای  پرستاران در این بیمارستان بودم پیگیری مجدانه
وری با پرسنل داشتم و با  اجرای قانون ارتقاء بهره

ی جهت ا هماهنگی آنان و جمع آوری امضا توانستم نامه
اجرای این قانون تهیه و به اداره کار ارائه بدهیم که با 

های بعدی و  به دنبال پیگیری. مخالفت شدید مواجه شدم
ارائه نامه به اداره کار استان خوزستان توانستم دستور 
. اجرای این قانون را در بیمارستان خصوصی دریافت کنم

ی این سال سابقه پرستاری در بیمارستان با اجرا 15با 
اهلل نبوی، به عنوان نیروی مازاد  قانون در بیمارستان آیت

 .معرفی و اخراج شدم
 

کارگران فصلی  اتاعتراض خبری از تداوم 

 !مجتمع هفت تپه  بُر نی
نفر از کارگران  344مهر ماه، حدود  3صبح روز یکشنبه 

و صنعت هفت تپه در اعتراض  بر مجتمع کشت  فصلی نی
یلیارد تومان از حق بیمه خود از سوی م 14به عدم پرداخت 

کارفرما، با سفر به اهواز مقابل ساختمان استانداری 
بر اساس این گزارش، این هزینه . خوزستان تجمع کردند

 ۶3تا  ۶۲ای است که بین سالهای   مربوط به فاصله
. است درپرداخت هزینه بیمه این کارگران ایجاد شده

مطالبات مزدی و  همچنین به تاخیر افتادن چند ماه
وضعیت نامعلوم پرداخت حق بهره برداری سالهای گذشته 
از دیگر مطالبات کارگران حاضر در اجتماع امروز یکشنبه 

 .بوده است

  4از صفحه            ...رفیق در باره زندگی
او با شوری فراوان در . یستاددر مقابل دژخیمان می ا 

از  زیر شکنجه های وحشیانه رژیم مقاومت نموده و
هر کرد و  بازگوئی اسرار سازمانیش خود داری می

 سرودهای سازمان را می زمان که فرصت می یافت
مبارزین دیگری که با او هم بند بوده اند از شور  .خواند

که و خستگی ناپذیری مثال زدنی رفیق فریدون و این 
حتی با تنی مجروح و زخم خورده همواره در پی راه 
گریزی از سیاهچال دشمن بود و این که چگونه روحیه 

پاسداران جنایتکار  مبارزجویانه وی باعث شده بود که
ای چشم بر او نمی بستند و تنهایش  رژیم هیچ لحظه

 . ، نقل می کنندنمی گذاشتند
ق چریک فدائی خلق رفی 1۳۶3سرانجام در سال 

فریدون محمدی سامانی با قلبی سرشار از عشق به 
و کینه به دژخیمان و با جان  کارگران و ستمدیدگان

شیفته ای که آکنده از شور زندگی و ایمان به پیروزی 
خلقهای تحت ستم بود به جوخه های کارگران و 

اعدام رژیم مزدور جمهوری اسالمی و اربابان 
ره او را گرامی یاد و خاط. امپریالیستیش سپرده شد

میداریم و بیاد می آوریم خاطره او را که با تمامی 
تجسم رزمندگی و  ،خصائل انقالبی و ارزنده اش

 ، یعنیچریکهای فدائی خلقطبقه کارگر و شجاعت 
او که پایدار و خستگی ناپذیر در . بودرهروان این طبقه 

سخت ترین لحظات به رفقایش روحیه میداد و با 
ربانش  دشوارترین ماموریتها را با چهره بشاش و مه

بیاد می آوریم او را . جسارت تمام بر عهده می گرفت
در کارگران و رنجبران که به همان درجه که در مقابل 

آنها گذشت بود در مقابل دشمنان  زنجیر منعطف و با
همواره در صف قاطع و بی گذشت عمل می نمود و 

سازمان مقدم عملیات نظامی و نبردهای پیشمرگان 
ها فقط برخی از خصوصیات و  این. قرار می گرفت

خصال انقالبی رفیقی است که در صفوف چریکهای 
فدائی خلق در مقابل امپریالیسم و سگان زنجیریش 
دلیرانه جنگید و خون خود را بیدریغ نثار راه رهائی 

 . نمودکارگران و رسیدن به سوسیالیسم 
مبارزات بدون شک دیر نیست روزی که با گسترش 

خلقهای در زنجیر ایران کارگران و انقالبی و مسلحانه 
بساط پوسیده تمامی سگان زنجیری امپریالیسم و 

به سوسیالیسم که  راه رسیدناربابانشان برچیده شود و 
رفیق فریدون محمدی در راه آن سالح برداشت و در 
صفوف چریکهای فدائی خلق جان خود را نثار آن نمود 

 .وار گرددهمدر میهنمان 

 یادرفیق فریدون محمدی گرامی

 !و راهش پر رهرو باد 
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 !زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست

 گروه فوالد ارومیهاعتراض کارگران 

 !مزدماه  ۸به عدم پرداخت 

شهریور ماه، بخشی از  11بعد از ظهر روز سه شنبه 
ماه از مطالبات مزدی  ۲ه که کارگران گروه فوالد ارومی

اند، مقابل اداره کار ارومیه تجمعی در  خود را دریافت نکرده
نماینده . اعتراض به معوقات مزدی خود بر پا داشتند

جمهوری اسالمی از ارومیه در مجلس شورای اسالمی در 
کارگران گروه فوالد ارومیه به علت : این رابطه اعالم کرد

ماه از مطالبات  ۲ی پیش آمده، مشکالت در تامین نقدینگ

 .اند مزدی خود را دریافت نکرده

 

 تجمع اعتراضی کارگران معدن

 !کرمان "اسفندوقهِ"کرومیک  
مهر ماه، کارگرانی که به واسطه  3صبح روز یکشنبه 

به کار استخراج ( جلگه)شرکت پیمانکاری مکانیزاسیون 
رند، کرومیک در منطقه معدنی اسفندوقهِ کرمان اشتغال دا

با تجمع در مقابل ساختمان استانداری و اداره کل تعاون 
های صنفی خود  کار و رفاه اجتماعی استان کرمان خواسته

 34مبنی بر پرداخت حدود دو ماه دستمزد معوقه حدود
بندی مشاغل  کارگر این واحدمعدنی، عدم اجرای طرح طبقه

کم نفر از کارگرانی که از روز شنبه ی ۳و بازگشت به کار 
اند را طرح و  مهر ماه، از ورود به محل کارشان منع شده

نفر  ۳کارگران با بیان اینکه این . خواستار اجرای آنها شدند
به عنوان نماینده صنفی از سوی کارگران بخش پیمانکاری 

خواسته ما : اند، افزودند معدن اسفندوقه انتخاب شده
اینکه برگرداندن همکارانمان به کار سابقشان است ضمن 

اکنون به صورت حداقلی  مان که هم باید مطالبات مزدی
پیمانکاری  کارفرمای شرکت. روز شود  شود، به پرداخت می

کارگر با  ۳این : ین زمینه گفتامکانیزاسیون جلگه در 
اند و به این دلیل قصد تمدید  اتمام قرارداد کار بیکار شده

رتبا در قرارداد کارگران موردنظر را نداریم که آنها م
این . کنند نظمی ایجاد می مجموعه معدن اغتشاش و بی

ادعا که کارگران موردنظر نماینده صنفی سایر کارگران 
اند درست نیست، چرا که کارگران  پیمانکاری معدن بوده

این شرکت هیچ نیازی به نماینده صنفی ندارند ضمن آنکه 
. اردروند انتخاب نمایندگان کارگری مسیر قانونی خود را د

توانند برای پیگیری مطالبات خود به  کارگران اخراجی می
اداره کار شکایت کنند، هیات حل اختالف و تشخیص اداره 
کار هر تصمیمی که برای این کارگران بگیرد، ما نیز از آن 

 .کنیم تبعیت می

قطع نخاعی در بین  65۱۱کشته و  62۱۱

 !کارگران ساختمانی ایران در هر سال

شهریور ماه، رئیس کانون  3۲وز سه شنبه به گزارش ر
کارگران ساختمانی کشور که به وسیله جمهوری اسالمی 
شکل گرفته است، با اشاره به حوادث باالی ناشی از کار در 

قانون سخت و زیان آور : بین کارگران ساختمانی گفت
بودن کار کارگران ساختمانی، از جمله مطالبات جدی این 

کارگران ساختمانی در معرض  قشر است و حقیقتا هم
 1344آمار قابل توجه . بیشترین حوادث ناشی از کار هستند

قطع نخاعی در بین کارگران ساختمانی  1144کشته و 
هزار کارگران 11ایران در هر سال، که فقط بخشی از 

ساختمانی آسیب دیده در هر سال هستند، لزوم توجه جدی 
زیان آور بودن  به مطالبه این قشر برای تصویب سخت و

 .کار کارگران ساختمانی را دو چندان می کند

 

گل "تجمع کارگران معترض معدن 

 !فرمانداریِ سیرجان  مقابل"گهر
مهر ماه،  ۳به گزارش سیرجان خبر، صبح روز دوشنبه 
های اقماری  کارگران شرکت جهاد نصر و دیگر شرکت

سیرجان با تجمع در مقابل  "گهر گل"آهن  سنگ
. ی این شهر خواستار بازگشت به کار خود شدندفرماندار

این کارگران با اعتراض به عدم توجه مسؤالن و 
با این همه مشکالت و : پاسخگویی آنان عنوان کردند

مخارج چگونه ادامه زندگی داشته باشیم و متاسفانه احدی 
این کارگران با پالکاردهایی با مضمون  . پاسخگو نیست

ای پشت پرده معادن را قطع ه دست "،  "ما بیکاریم"
رساندند و جواب  پیام خود را به مسئوالن می "کنید

ها پیمانکاری بوده و  مسئوالن نیز این بود که این شرکت
ها تمام شده و دیگر کاری برای آنها  امور خیلی بخش

 .نمانده است
 

نشین  کاران به دلیل بیکاری حاشیه چای

 !اند و دستفروشی می کنند شده
شهریور ماه، مدیرعامل  31س گزارش روز شنبه بر اسا

کاران کشور در مورد وضعیت درآمدی  اتحادیه چای
های  خشکسالی: گوید می( ۶۶)کاران در سال جاری  چای

کاران وضعیت  در پی و عدم توجه به وضعیت بیمه چای  پی
معیشتی این قشر از کارگران کشاورزی را با بحران جدی 

ه آژیر خطر برای این گروه چند رو کرده به طوری ک روبه
دهد برداشت  آمار نشان می. ست که روشن مانده است سالی

چای نسبت به دو دهه گذشته به یک سوم کاهش پیدا 
کاران به حاشیه  کرده و این امر موجب شده بسیاری از چای

هایی به دست ما رسیده که  گزارش. شهرها کوچ کنند
ها پیش آنها را به  لدهد برخی از افرادی که سا نشان می

شناختیم، به دلیل بیکاری و نداشتن  عنوان کشاورز می
درآمد ثابت امروز در حاشیه شهرها دستفروشی و 

 .کنند مستخدمی می

تجمع کارگران ستاره خلیج فارس با وعده 

 !پیگیری مسئوالن وزارت کار خاتمه یافت

مهر ماه، گروهی ازکارگران ستاره  3صبح روز سه شنبه 
ج فارس بندر عباس در پی تجمع اعتراضیِ روز های خلی

شهریور ماهِ خود در تهران، در  ۳و دوشنبه  3یکشنبه 
اعتراض به پایان قرارداد خود با وعده پیگیری مطالبات 
صنفی این کارگران توسط مسئوالن وزرات تعاون کار و 
رفاه اجتماعی، خاتمه یافته و راهی محل سکونت خود در 

بر اساس این گزارش، این کارگران . بندرعباس شدند
کارگری هستند که مدیریت جدید پاالیشگاه  ۶5بخشی از 

ستاره خلیج فارس قصد دارد مسئولیت آنها را به شرکت 
قرارداد کاری تمامی این کارگران . پیمانکاری واگذار کند

که پیش از این از طریق آزمون استخدامی منعقد شده بود 
ه اتمام رسیده است و از همان زمان در پایان شهریور ماه ب

گزارش می . برند تاکنون در وضعیت سرگردانی به سرمی
ها، مدیریت پاالیشگاه نفت  افزاید، در مقابل این نگرانی

ستاره خلیج فارس اعالم کرده که کارگران مورد نظر تنها 
ساله اعزام و پس از  ۳برای گذراندن یک دوره مهارتی 

بق خود در پاالیشگاه بازخواهند اتمام دوره، به کار سا

 .گشت
 

دو روز تجمع اعتراضی کارگران کارخانه 

 !ماه مطالبات مزدی 1پروفیل ساوه بابت 

شهریور ماه، بین  31تا سه شنبه  1۲در طول روزهای شنبه 
نفر از کارگران کارخانه پروفیل ساوه، دو روزِ  ۳44تا  344

دی خود ماه مطالبات مز ۶کاری در اعتراض به تعویق 
مقابل درب ورودی کارخانه و فرمانداری این شهرستان 

شهریور ماه،  31در پی تجمع روز سه شنبه . اند تجمع کرده
کارگران معترض با قولی که از سوی مسئوالن فرمانداری 
در مورد اینکه تا آخر هفته مطالبات معوقه پرداخت خواهد 

گزارش بر اساس این . شد، اعتراضات خود را خاتمه دادند
ی نورد پروفیل ساوه در شهرستان ساوه قرار دارد  کارخانه

 .مشغول بکار است  کارگر در آن 1144که مجموعا بیش از 
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 !کارگر زندانی آزاد باید گردد

مخابرات طی نامه ای به   شرکتیکارکنان 

خواستار رسیدگی به  3۱کمیسیون اصل 

 !دمطالبات خود شدن
مهر ماه، کارکنان شرکتی  3بر اساس گزارش روز یکشنبه 

مجلس، با اشاره  ۶4ای به کمیسیون اصل  در نامه مخابرات
به مصوبات و تصمیم های گرفته شده و در نهایت عدم 
پایبندیِ شرکت مخابرات ایران به این مصوبات، خواستار 

در بخشی از این نامه آمده . رسیدگی به مطالبات خود شدند
های متعددی به  اخراج ۶۶و  ۶1های  در طی سال: است

صنفی نیروهای پیمانکاری به شرح ذیل دلیل مطالبات 
رغم مکاتبات نمایندگان محترم  صورت پذیرفته که علی

مجلس شورای اسالمی و رای ادارات کارکماکان بالتکلیف 
نفر از مخابرات منطقه مازندران، اخراج  11اخراج . هستند

نفر از  11نفر از مخابرات منطقه کرمان، اخراج  ۳5
نفر از مخابرات منطقه  3راج مخابرات منطقه لرستان، اخ

خواهشمند است دستور فرمایید موضوع احقاق .  کرمانشاه
حق صنفی و قانونی نیروهای شرکتی شرکت مخابرات 

ها و قوانین کار جمهوری  ایران مطابق با دستورالعمل
اسالمی ایران مورد بررسی قرار گیرد و از محضر 

ه گوش حضرتعالی تقاضا داریم، صدای مظلومیت ما را ب
سایر نمایندگان محترم مجلس رسانده و ما را یاری 

 .فرمایید
 

کارگر کارخانه سیمان کارون  25۱تجمع 

 !در اعتراض به معوقات مزدی

یکی از کارگرانِ معترض کارخانه سیمان کارون اظهار 
کارگر کارخانه سیمان کارون روز های  314حدود : داشت

در اعتراض به شهریور ماه،  31و سه شنبه  34دوشنبه 
رژیم از پرداخت نشدن مطالباتشان مقابل دفتر نماینده 

مسجد سلیمان و ساختمان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
: کارگر مزبور گفت. شهرستان مسجد سلیمان تجمع کردند

کارگر رسمی قراردادی و روزمزد  354این کارخانه حدود 
 1دی معادل دارد که در این میان کارگران رسمی و قراردا

ماه مطالبات  15ماه مزد معوقه و کارگران روزمزدی حدود 
در همین رابطه شکایتی نیز . مزدی پرداخت نشده طلبکارند

از سوی کارگران در اداره کار ثبت شده است، طبق رای 
هیئت تشخیص، کارفرما موظف به پرداخت همه مطالبات 

ارفرما با ای کارگران شده اما تاکنون ک معوقه مزدی و بیمه
ادعای نداشتن استطاعت مالی به این حکم تمکین نکرده 

 .است

اخراج یک کارمندِ زن صدا و سیمای 

 !کرمان به دلیل طرح مطالبات صنفی خود

مهر ماه، یکی از کارمندان مرکز صدا و  3روز سه شنبه 
در حالی که در جایی  ۲3سال : سیمای استان کرمان گفت

ز سوی مسئوالن وقت صدا و  دیگر مشغول به کار بودم ا
سیمای کرمان، از من برای ویراستاری و نویسندگی دعوت 

ی کاری خود را با پیوستن  به همکاری شد، آن زمان آینده
دیدم و برای همین این  به سازمان امیدوارکننده می
سال کار کردن خبری از  13پیشنهاد را پذیرفتم اما بعد از 

و عیدی نشد و در نتیجه ی تامین اجتماعی، پاداش  بیمه
کارفرما مدام : وی در ادامه می افزاید .ناچار به شکایت شدم

البته . ی استخدام مرا به ادامه کار دلگرم می کرد  با وعده
نشینی و  جای خانه ام این بود که به خود من هم ترجیح

بیکاری منتظر تغییر شرایطم باشم اما دریغ از عملی شدن 
بود که تصمیم  ۶3ره در سال باالخ. کوچکترین وعده

گرفتم بعد از دوازده سال کار، تکلیف خودم را با مجموعه 
روشن کنم، برای همین به اداره کار مراجعه کردم و 

نفر  1شکایتی را مطرح کردم، این اقدام من باعث شد تا 
ی  دیگر از همکارانم که در همین مرکز به حرفه

های  کایتگری و بازیگری مشغول بودند نیز ش مجری
پس از این اتفاق بود که . مشابهی را در اداره کار ثبت کنند

مسئوالن وقت مرکز از من خواستند تا میانِ پس گرفتن 
تالشم . شکایتم و ادامه همکاری خود، یکی را انتخاب کنم

این بود که بدون توجه به این وضعیت، هم کارم را ادامه 
نهایت کارم را از بدهم و هم پیگیر حقوق خود باشم، اما در 

هایم ادامه دادم که منجر به  دست دادم ولی به پیگیری
این دیوان رای خود را . صدور رای دیوان عدالت اداری شد

کارشناس حقوقی سازمان صدا و . به نفع من صادر کرد
در سابقه : گوید ای نامبرده می ی بیمه سیما با تایید سابقه

با مرکز  ۶3سال ای وی هیچ شکی نیست، ایشان تا  بیمه
اند و از این  صدا و سیمای استان کرمان همکاری داشته

تاریخ به بعد این همکاری خاتمه یافته است اما درمورد 
مسئله استخدام او در سازمان باید بگویم که ما هیچ ردیف 

ای نداریم که بخواهیم افراد جدیدی را به صورت  بودجه
تِ مطالباتِ خود پس از اینکه وی باب. رسمی استخدام کنیم

طرح دعوی کرد، نماینده سازمان در همه جلسات رسیدگی 
به این پرونده حضور داشت و آنجا هم اعالم کردیم که 
این مشکل تنها محدود به یک یا چند نفر نیست و هزار و 
چند نفر دیگر از کارکنان این سازمان با چنین مشکلی 

ان صدا و مواجه هستند اما واقعیت امر این است که سازم
 .ی قانونی برای استخدام این افراد را ندارد سیما اجازه

تجمع اعتراضی کارگران رسمی کارخانه 

 !نوظهور در محوطه کارخانه

نفر از  1۶شهریور ماه، حدود  33صبح روز چهارشنبه 
کارگران رسمی کارخانه نوظهور برای مدت یک ساعت در 

هایت این محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند که در ن
تجمع اعتراضی با وعده پرداخت شدن مطالبات از سوی 

از : یکی از کارگران معترض گفت. کارفرما خاتمه یافت
مجموع کارگران کارخانه نوظهور شمار افراد باقیمانده به 

ماه است که معوقات مزدی  1نفر می شود و  34زحمت 
اند این در حالی است که تا همین  خود را دریافت نکرده

کارگر بدون کوچکترین مشکلی  344ندی پیش بیش از چ
مالکیت و مدیریت این واحد . کردند در این کارخانه کار می

صنعتی به بخش خصوصی تعلق دارد و در رابطه با 
مطالبات صنفی معوقه شکایتی نیز از سوی کارگران در 

در پی تجمع امروز . مراجع قضایی ثبت شده است
امل هم به صورت پیامکی به چهارشنبهِ کارگران، مدیرع

کارگران اعالم کرده بود که مطالبات آنها را پرداخت خواهد 
نفر از کارگران  34شهربور ماه، 35صبح روز سه شنبه . کرد

کارخانه نوظهور در واکنش به خالف وعده کارفرما با 
روز از وعده پیامکی کارفرما، بار دیگر  5گذشت نزدیک به 

ماه  1در محوطه کارخانه تجمع کردند و خواستار پرداخت 
بر اساس این گزارش در پی . مطالبات مزدی خود شدند

تجمع کارگران، شب سه شنبه برای رسیدگی به مشکالت 
ای با حضور کارفرما، مسئوالن اداره کار و  آنها جلسه

ای تنظیم و با  شد و صورتجلسهنماینده کارگران برگزار 
تعهد کتبی مدیریت قرار شد یک ماه از دستمزد بیش از 

. شهربور پرداخت شود ۳4کارگر این کارخانه تا  34
همچنین کارفرما متعهد شده است الباقی دستمزدهای 

کارفرما همچنین تعهد . کارگران را ماه به ماه پرداخت کند
ارگران را هرچه های ک داده است؛ سه ماه از حق بیمه

سریعتر به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند تا 

 .های کارگران رفع شود مشکل تمدید نشدن دفترچه بیمه
 

جان باختن یک کارگر به علت کشیده شدن 

 !به درون دستگاه خمیر گیر
مهر ماه، یک کارگر جوان شاغل  14بعداز ظهر روز دوشنبه 

ین در زنجان، درحین در کارخانه کاغذسازی راشا کاسپ
انجام کار و تمیز کاری دستگاه خمیر ساز، بخشی از سر و 
دستش به درون دستگاه کشیده شده و در همان لحظات 

 .حادثه جان خود را از دست داداولیه 
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 !مسلم کارگران زندستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق 

جان باختن یکی از کارکنان شرکت 

 !به علت سوختگی "اویکو"
مهر ماه، یکی از کارکنان شرکت  ۶صبح روز پنجشنبه 

سوزی در مسیر خط لوله گاز  کو که در حادثه آتشاوی
 3ورودی به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در روز یکشنبه 

شده  ۳درصدی از نوع درجه  ۶1مهر ماه، دچار سوختگی 
بر اساس این گزارش این . بود، جان خود را از دست داد

مسیر خط لوله گاز مربوط به بخش شرکت ملی گاز و پیش 

 .یل فشار بوده استاز ایستگاه تقل
 

کارگرِ کارخانه هایِ فوالد  73اخراج 

 !در قزوین قزوین و آرمان شفق
براساس اطالع رسانیِ کارگرانِ کارخانه های فوالد قزوین 
و آرمان شفق در تاکستان که در استخدام یک کارفرمای 

شهریور ماه به  1۶واحد مشغول به کار بودند، روز یکشنبه 
. داد، شغل خود را از دست دادنددلیل پایان مدت قرار

نفر از  13: گزارش به نقل ازکارگران می افزاید
نفر دیگر در  35شدگان در کارخانه فوالد قزوین و  تعدیل

هریک از این . اند کارخانه آرمان شفق مشغول به کار بوده
سال سابقه کاری دارند و قرارداد  13کارگران نزدیک به 

ها  این تعدیل. تمه یافته استکاری آنها در زمان اخراج خا
ها صورت گرفته و این نگرانی را  در راستای کاهش هزینه

کارگر باقیمانده نیز به  144به وجود آورده است که 

 .سرنوشت مشابه مبتال شوند
 

نفر از پرسنل شرکتی مخابرات  6۱۱تجمع 

 !اهواز مقابل شرکت مخابرات خوزستان
نفر از  144دود شهریور ماه، ح 31صبح روز سه شنبه 

پرسنل شرکتی مخابرات اهواز در خیابان کیان پارس مقابل 
یکی از حاضران . شرکت مخابراتِ خوزستان تجمع کردند
مگر ما چه فرقی : در تجمع به نمایندگی همکارانش گفت

شرایط بسیار بدتری داشته باشیم، ها داریم که باید  با رسمی
م به موقع دستمزدمان بسیار پایین است، همان را ه

کارکنان شرکتی . پردازند، امنیت شغلی هم نداریم نمی
مخابرات پیش از این نیز بارها نسبت به اوضاع نابسامان 

 .اند شغلی خود تجمع کرده
 

کارگر قراردادی در پی  63۱اخراج 

 !تعطیلی کارخانه فوالد صدر خرم آباد
 شهریور ماه، از اواخر مرداد ماه 3۲به گزارش روز سه شنبه 

سال جاری کارگران و پرسنل اداری کارخانه فوالد صدر 
های  آباد استان لرستان به علت متوقف شدن فعالیت خرم

: کارگران کارخانه می گویند. اند این کارخانه بیکار شده
ماه است مطالبات  3کارگر قراردادی هستیم که  1۳4حدود 

 .ایم مزدی خود را دریافت نکرده
 

امل کارخانه چسب ادعای بیشرمانه مدیر ع

 !ما در تبریز بیکار نداریم: هل 

شهریور ماه، مدیرعامل کارخانه  34به گزارش روز دوشنبه 
بار اول با وضع . چسب هل در تبریز بار دیگر خبرساز شد

برانگیز و غیر متعارف برای کارگران این واحد  قواعد تعجب
ایی که واکنش رسمی و غیر یسازنده چسب و مواد شیم

بار هم با   زیادی را به دنبال داشت و اینرسمی 
نامبرده  با . موضعگیری در باره بیکاران منطقه آذربایجان

چند ": تمسخر و تحقیر در باره کارگران بیکار گفته است
 344ایم برای جذب  ها آگهی داده ماه است که در روزنامه

بازاریاب آن هم با امکانات مناسب ولی هیچکس به ما 
این بدان معنا است که ما در تبریز بیکار  مراجعه نکرد

ای هستند که حوصله تکان دادن خود را  آنها عده. نداریم

 ."هم ندارند
 

 "شرکت توسعه صنعت"کارگران 

 !ماه حقوق معوقه 2۱و  آذربایجان

شرکت توسعه صنعت "جمعی از کارگران کارخانه 
 اند، ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده 34که در  "آذربایجان

ای خطاب به مسئوالن دولتی خواستار رسیدگی به  در نامه
 1۳بر اساس گزارش روز پنجشنبه .  مشکالت خود شدند

کارگر شرکت توسعه  33مهر ماه، در این نامه که از سوی 
: نوشته شده آمده است( کمباین سازی )صنعت آذربایجان 

 144باتوجه به اینکه این کارخانه ظرفیت اشتغال دست کم 
ر را دارد، خواستار اقدامی فوری برای رفع مشکالت کارگ

در حال حاضر شرایط تولید دراین کارخانه . موجود هستیم
مهم صنعتی بسیار نامناسب و بحرانی است و در صورت 

توجهی به مشکالت به زودی شاهد تعطیلی و بیکاری  بی
کارگران خواهیم بود و استمرار شرایط فوق تهدیدی برای 

کارگری است که در کارخانه کار  33دود امنیت شغلی ح
کنند و به همین دلیل تاکنون چندین مرتبه از مسئوالن  می

در . اند مربوطه خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده
 ۶4پیش از سال : بخش دیگری از این نامه آمده است

کارگر در این واحد کار می کردند اما از این  144حدود 
تدریجی مشکالت مالی کارخانه از تاریخ به بعد با افزایش 

تعداد کارگران کاسته شد به طوری که اکنون تنها حدود 
از طرف دیگر . نفر در این واحد صنعتی مشغول کارند 33

ماهه اخیر  34شان تنها محدود به دستمزدهای مطالبات
شود، عالوه بر معوقات حقوقی، حق بیمه کارگران در  نمی

در حال حاضر آنها در  چند ماه گذشته پرداخت نشده و
زمینه تمدید دفترچه های درمانی خود با مشکل روبرو شده 

در پایان این نامه، کارگران درخواست مداخله و . اند
پس : اند اند و گفته رسیدگی به مشکالت خود را مطرح کرده

از گذشت قریب به دو سال از مشکالتی که برای کارخانه 
از شما مسئوالن توسعه صنعت آذربایجان ایجاد شده 

خواهیم تا به مساله کارگران توسعه صنعت  کشوری می
. آذربایجان ورود و ما را از این وضعیت نجات دهید

 ۶4های مخابرات طی نامه ای به کمیسیون اصل  شرکتی
 !داستار رسیدگی به مطالبات خود شدنخو

 

کارگران معدن زغال سنگ طزره،  اعتراض

 !خود ماه مطالبات 2به پرداخت نشدن 

نفر از  ۶44شهریور ماه، حدود  3۶صبح روز یکشنبه 
کارگران شیفت صبح معدن زغال سنگ طزره از 

های معادن زغال سنگ البرز شرقی نسبت به  زیرمجموعه
اضی رتعویق دو ماه مطالبات مزدی خود دست به تجمع اعت

مرتبا کارفرما وعده : گویند کارگران معترض می. زدند
دهد اما در عمل هیچ خبری  وقه را میپرداخت مطالبات مع

از پرداخت دستمزدها نیست به همین دلیل دست به 
بابت : کارگران معترض می گویند. ایم اعتراض صنفی زده

دستمزد تیر و مرداد طلبکارند و پیش از این دستمزد خرداد 
ماه تاخیر در پنجم مرداد ماه، دریافت  ۳ماه خود را پس از 

شهریور ماه، برای دومین روز  35ه روز دوشنب. اند کرده
نفر از کارگران معترض در محوطه  544کم  متوالی دست

به دنبال : بر اساس این گزارش. محل کار خود جمع شدند
برپایی این اعتراض صنفی، نماینده کارفرما در جمع 
کارگران معترض حاضر و وعده داده است که تا فردا 

لب آنها را پرداخت بخشی از ط( شهریور ماه 3۲شنبه  سه)
شهریور ماه، کارگران معدن  3۶روز چهارشنبه . خواهد کرد

زغال سنگ البرز شرقی موفق به دریافت یک ماه از 
یک ماه : کارگران گفتند. مطالبات پرداخت نشده خود شدند

کارگر  344ماه معوقات حقوقی حدود هزار و  3از مجموع 
ه، پرداخت شهریور ما 3۲شنبه  این واحد معدنی روز سه

   .شد
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 !جمهوری اسالمی، با هر جناح و دسته، نابود باید گردد

کشور  ستاییتجمع کارگزاران مخابرات رو

 !مقابل شرکت مخابرات ایران در تهراندر
کارگزار  144شهریور ماه، بیش از  1۶صبح روز یکشنبه 

مخابرات روستایی از استانهای مختلف کشور به تهران 
آمدند و مقابل شرکت مخابرات ایران تجمع اعتراضی برپا 

ر انعقاد قرارداد دائم و اجرای طرح آنها خواستا. کردند
. بندی مشاغل براساس مصوبات وزارت کار هستند طبقه

کنندگان که از استان گیالن به تهران آمده،  یکی از تجمع
های مختلف مطالباتمان را پیگیری  بارها از راه: گوید می

ایم، به همین دلیل است  ایم اما تاکنون پاسخی نگرفته کرده
پایتخت را به جان خریدیم تا در کنار  که رنجِ سفر به

 . همکارانمان به اوضاع اعتراض کنیم

گزارش به نقل از کارگزاران می افزاید، پس از خاتمه 
تجمع امروز یکشنبه، نمایندگان کارگزاران با مسئوالن 

ن ای برگزار کردند که ظاهرا ای شرکت مخابرات جلسه
دوشنبه  صبح روز . تجلسه به نتیجه مطلوب نرسیده اس

شهریور ماه، تجمع کارگزاران مخابرات روستایی کشور  34
تجمع امروز . برای دومین روز متوالی در تهران ادامه یافت

شهریور ماهِ  1۶در اعتراض به اظهار نظر روز یکشنبه 
سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ارتباط با تجمع 
: کارگزاران مخابرات روستایی بود که گفته است

ران مخابرات روستایی معتقدند که شرکت مخابرات کارگزا"
باید با آنها قرارداد مستقیم منعقد کند که از نظر قانونی این 

 ."امر، غیرممکن است

 

تجمع جمعی از کارکنان شرکتی مخابراتِ 

 !ارومیه در دفتر نماینده مجلس
شهریور ماه، جمعی از کارکنان  31صبح روز سه شنبه 

در دفتر نماینده رژیم از ارومیه در  شرکتی مخابراتِ ارومیه
مجلس جمع شدند و از او خواستند که پیگیر مطالبات آنها 

به : گویند کارکنان شرکتی مخابرات ارومیه می. باشد
قراردادهای غیرقانونی که در تنظیم آن الزامات قانون کار و 

 .بندی مشاغل در نظر گرفته نشده، معترضیم طرح طبقه

 

ه شیر آالت سیمگون کارگرِ کارخان ۸۱

 !ماه معوقات مزد و عیدی دارند 66 قزوین
 ۲4شهریور ماه، حدود  3۳بر اساس گزارش روز پنجشنبه 

جاده  ۳کارخانه شیر آالت سیمگون واقع در کیلومتر  کارگر
ماه  11قزوین رشت اظهار داشتند که بابت دست کم 

از کارفرمای خود  ۶1و  ۶3های  دستمزد و عیدی سال
 ۶1ماه از سال  ۶مطالبات مزدی آنان مربوط به . دطلبکارن

یکی از . ماهه سال جاری می شود 1به همراه دستمزد 
کارگران شاغل با بیان اینکه سوابق کاری هر یک از 

جدا : رسد، گفت سال می 11کارگران به صورت میانگین به 
سال  ۲ماهه، پرداخت سنوات حدود  11از معوقات مزدی 

ویق افتاده و خبری از پرداخت آن قبل کارگران به تع

 .نیست

به جرم امضا   ،شرکت مخابرات اخراج از

 !نکردن قراردادهای غیرقانونی
در پیِ واکنش شرکت مخابرات ایران نسبت به انتشار یک 

مخابرات   بار کارگران شرکتی عکس در فضای مجازی، این
به این توضیحات واکنش نشان دادند و آن را مغایر با 

 :آمدهشهریور ماه  3۶مورخ در گزارش . دانستند واقعیت
شرکت مخابرات ایران در توضیحات خود آورده از آنجا که 

عنوان رکن اصلی به   نیروی انسانی در هر سازمان به
باشد،  حساب آمده و تکریم آنان از اصول اصلی مدیریت می

سیاست شرکت مخابرات ایران نیز همواره حفظ منزلت 
امین امنیت شغلی و اشتغال پایدار هست و نیروی انسانی، ت

نه : اما نیروهای شرکتی مخابرات می گویند. خواهد بود
تنها در ارومیه به دلیل امضا نکردن قراردادهای غیرقانونی، 

اند، بلکه این اتفاق در کرمان  تعدادی از پرسنل اخراج شده
نفر از نیروهای بخش خصوصی  ۳۲. است نیز رخ داده 

جود داشتن رای برگشت به کار از اداره تعاون، کرمان، با و
کار و رفاه اجتماعی، چند روز در هوای گرم تابستان در 

رو روبروی ساختمان مخابرات کرمان نشستند و  پیاده
. مدیران از ورود آنها به داخل ساختمان جلوگیری کردند

این نیروها با وجود داشتن حکم بازگشت به کار روزها 
گوید، شرکت  مخابرات کرمان می .سرگردان ماندند

نفر بوده، دیگر فعال  ۳۲پیمانکاریِ که طرف قرارداد این 
توانند به سرِ کار  نیست و بنابراین نیروهای آن نمی

در شرایطی که تبعیض حاکم است و اگر . بازگردند
های خصوصی را امضا  قراردادهای غیرقانونیِ شرکت

بقه کار داشته نکنیم، بدون توجه به اینکه چند سال سا
کنند کرامت نیروی  شویم، چگونه ادعا می باشیم اخراج می

هم اکنون بنا  شایان ذکر است که ؟انسانی حفظ شده است
 ۶1به آمار منتشره از طرف خود مقامات رژیم بیش از 

از کارگران در محیط های کار، به صورت پیمانکاری  درصد
ی کارمی و تحت قوانین موقت و بدون کمترین امنیت شغل

  .کنند
 

کارگر کارخانه صابون سازی یاس  13

 !ماه حقوق پرداخت نشده 24و خرمشهر 
تعدادی از کارگران  از قول شهریور ماه، 31روز سه شنبه 

با توقف : ده شکارخانه صابون سازی یاس خرمشهر گفت
 114، حدود ۶1فعالیت تولیدی این کارخانه از ابتدای سال 

کارگر این کارخانه،  114ز مجموع ا. کارگر بالتکلیف شدند
ای دیگر تسویه حساب  نفر بازنشسته شده، عده 34حدود 

کارگر   ۹۹و در حال حاضر تنها  کردند 

ماه حقوق معوقه  ۰۲اند که با بیش از  باقیمانده

این کارگران  .برند همچنان در بالتکلیفی به سر می

ف های مختل طی چند سال گذشته به دفعات مقابل نهادکه 
مسئوالن استانی : گویند اند می دولتی در استان تجمع کرده

دهند  هر بار قول پیگیری مطالبات معوقه ما کارگران را می

 .اما در عمل تاکنون اتفاقی نیفتاده است
 

 !جلوه ای دردناک از وضع کارگران ایران

یک کارگرجوان بعد از حادثه ریزش تونل چری کوهرنگ 
متن . دئو منعکس شده است صحبتی کرده که در یک وی

ساعت یک  و نیم بعد از  ":حرفهای این کارگر چنین است 
ظهر آمدیم سر کار، بچه ها مشغول کار بودند و داشتیم 

دقیقأ ساعت چهار و نیم این اتفاق رخ . آرماتور را می بستیم
داد که یهو تونل ریزش کرد، درب بیرونِ تونل، که بچه ها 

نه کسی بود، نه امدادی بود، نه . رمتأسفانه رفتند زیر آوا
می بینید، ( اشاره به پیراهن خود)این خون را . مسئولی بود

کار میکردند، هم ( گریه)خون بچه هایی است که اینجا 
االن جانشان را از دست . فامیل ما بودند و هم غریبه بودند

اینجا کسی رسیدگی نمی . رویِ دستهای من( گریه)دادند 
است اینها هم انسانند، حق دارند، حق کند، خدا شاهد 

زندگی دارند، چه جوری ما ایمنی نداریم؟ حراست نداریم؟ 
بهداشت نداریم؟ مگر میشود یک تونل چیزی نداشته 
باشد؟این سخنان بیانگر گوشه کوچکی از شرایط کار 
کارگران ستمدیده در زیر یوغ نظام جهنمیِ سرمایه داری 

 .حاکم بر کشور می باشد

 

پیمانکار در فاز  کارگر ده هاات مزدی معوق

 !پرداخت نشده است عسلویه 24 -22

شهریور ماه، یکی از  3۶بر اساس گزارش روز چهارشنبه 
نفر از کارگران  ۲4حدود : کارگران در عسلویه می گوید

واقع در  33 -33یکی از شرکت پیمانکاری شاغل در فاز 
ارای معوقات عسلویه از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون د

با وجود معوقات مزدی و وعده های انجام . مزدی هستند
نشده کارفرما، هیچ پروژه ای متوقف نشده و روند کار رو 
به جلو بوده است حال نوبت کارفرمایان است که حق ما، 

 ۳دستمزد کارگر را بموقع بپردازند و نه با تاخیر بیش از 
کم انجام شده  ماه، پرداخت ها در قالب مساعده های بسیار

است ولی با توجه به بازگشایی مدارس این پرداختی ها 
 .کفاف هزینه های جاری خانواده های کارگری را نمی دهد

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hi8a
WrmuS3I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hi8aWrmuS3I
https://www.youtube.com/watch?v=Hi8aWrmuS3I
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 !بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر

برای آشنایی با دیدگاه ها و 

تحلیل های چریکهای فدائی 

 های زیر خلق ایران از سایت

 :دیدن کنید
 

www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

برای تماس با چریکهای فدائی خلق 
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آسیب جسمی وارد می آورد،  زمانی که فردی به فردی دیگر"

آن هم آسیبی که به مرگ وی بیانجامد، این را ما قتل غیر عمد 

می نامیم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پیش بداند که آسیب 

وارده به مرگ طرف مقابل منجر خواهد شد، آنگاه عمل او را 

هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان . قتل عمد می نامیم

می دهد که آنها به طور حتم به دام مرگی زودرس  وضعی قرار 

و غیر طبیعی می افتند، مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال 

خشونت که مرگ در اثر شلیک گلوله و یا به ضرب شمشیر، وقتی 

جامعه هزاران انسان را از شرایط الزم حیات محروم ساخته و 

ه زندگی آنها را در شرایطی قرار می دهد که در آن قادر ب

کردن نیستند، وقتی آنها را به زور چوب قانون مجبور می سازد 

که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتیجۀ اجتناب ناپذیر این 

شرایط است فرا رسد؛ وقتی جامعه می داند و به خوبی هم می 

داند که این هزاران نفر اجبارا قربانی این شرایط خواهند شد، 

ربوطه را برقرار نگاه می دارد، این و با وجود این، شرایط م

عمل جامعه یک نوع قتل عمد است، درست مثل قتل عمد توسط 

یک فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه، قتلی که هیچ کس نمی تواند 

قتلی که ظاهرا قتل نیست، . در قبال آن از خویشتن دفاع کند

زیرا کسی قاتل را نمی بیند، زیرا که مرگ این قربانی چونان 

ی طبیعی به نظر می آید چرا که در آن، تعرض به عمل مرگ

ولی در هر . آمده بیشتر ناشی از بی عملی ست تا انجام وظیفه

 "حال در اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 

 

 ("وضع طبقۀ کارگر در انگلستان"فردریک انگلس )
 


