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 سرسخن: 

 کارگر  طبقه انداز چشم 

 ها  توده خیزش در

  از  که   ایران ستم  و   ظلم  تحت مردم بزرگ  انقالبی خیزش  با
  فضای   دارد  ادامه   آبان(   15)   تاکنون  ( 1401)  شهریور   اواخر

  دوماه   به  نزدیک  است.  شده  دگرگون  بکلی  جامعه   سیاسی
 خصوص  به  ستمدیدگان  و   کارگران  که   نیست  روزی  که  است
  که   جنگی  در  کشور،  سراسر  در  جوان  مردان  و   زنان

  تحمیل   آنها  به  اسالمی  جمهوری  فاسد  و   دزد  سردمداران
  کوکتل   با  حداکثر  و   سنگ  با   یا   و   خالی  دستان   با   اند  کرده

  خود   حمالت  زیر  را  حاکم  دیکتاتوری   سرکوب  ماشین   مولوتف
   نکشند. آتش  به را  سرکوب مراکز   از تعدادی  و  ندهند؛ قرار

  صد   چند  کوتاه  مدت  همین  تا  که  خونین  است  جنگی  این
 .است  گذاشته  جا   به  شده  بازداشت  و   مجروح  هزاران  و   کشته

  است،   ساخته  دگرگون  را  کشور  سیاسی  صحنه  که  جنگ  این
  و   اسالمی  جمهوری  شکنجه   و   دار   رژیم   بر   پیروزی  نگیچگو

 دیکتاتوری  این  سرنگونی  فردای  در  که  رژیمی  مهمتر  همه  از
  دغدغه   به  را  گردد  آن  جایگزین  باید  منطقا  گسیخته  لجام

  های   قیام  تجربه  به  توجه  با   است.  کرده  بدل  ها  توده  اکثریت

  امر   این   بر   سیاسی  نیروهای  ،  98  آبان  و   96  دی  مردمی
 و   هایشان  قهرمانی  همه  رغم  به بپاخاسته  مردم   که  واقفند
  به   خود  خونین  نبردهای  در  سرکوبگر  نیروهای  راندن  عقب
  قدرت   حاضر،  حال در  نیستند  مسلح   و   متشکل  که  این   دلیل

 سرنگونی  از  پس  بتوانند   که  این   برای  الزم   سازماندهی  و 
  مردمی   حکومت  و   خود  دلخواه  دموکراسی  المیاس  جمهوری

  باشد   آنها   اجتماعی  اقتصادی،  خواستهای  تأمین   به   قادر   که
  با   ما  حقیقت،  این  به   توجه  با  .ندارند  ،بیاورند  کار  روی  را

  قدرتهای   به  چشم  که  هستیم  مواجه  ای  سیاسی  نیروهای
 امپریالیستها  تا  منتظرند  خویش  رویاهای  در  و   دارند  خارجی

 و   برداشته   را  اسالمی  جمهوری  و   کنند  عمل   57  الس   مانند
  ازقبل   نیروها  این  رمورد  د  بنمایند.  رژیم   این  جایگزین  را  آنها
  هر   به   آنهم_ قدرت  کسب  از   آنها   هدف   که   است  روشن  نیز

   2حه صف              های توده خواستهای  تحقق  _ روشی

فریاد  کارگران اعتصابی پتروشیمی بوشهر

 سر دادند  "دیکتاتورمرگ بر "
دوشنبه    پتروشیمی    18روز  یک  سایت  کارگران  مهرماه، 

بوشهر کار را متوقف و دست به اعتصاب زدند. در جریان این  
اعتصاب کارگران شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده و در مقابله  

 ."بی شرف ، بی شرف "با نیروی سرکوب شعار می دادند

 

تجمع اعتراضی کارگران کشت و  اعتصاب و 

 صنعت نیشکر هفت تپه 
مهر ماه، با وجود تالش مقامات برای تطمیع    ۲6نبه  شروز سه 

کارگران و جلوگیری از پیوستن آنها به اعتصابات، شمار قابل  
کشیده  کار دست  از  کارگران  از  این    توجهی  در محوطه  و 

کارگران کشت   این تجمع اعتراضیاند.شرکت تحصن کرده 
مهر ماه،   ۲7چهارشنبه    روز بعد یعنی  و صنعت نیشکر هفت

 .ادامه یافتنیز 
 

های  نفر از کارگران شرکت ۳۰بیش از 

 اند نفتی بازداشت شده
مهر ماه، گزارش داده شد که شمار    ۲0صبح روز چهارشنبه  

از   بیش  به  عسلویه  پتروشیمی  بازداشتی  نفر   ۳0کارگران 
نقطه   چند  در  کارگران  گزارش:  این  براساس  است.  رسیده 

تنها کارگران بازداشتی آزاد نشدند  دست به تجمع زدند اما نه  
  ۳0اند و اکنون بیش از  بلکه شمار دیگری نیز دستگیر شده 

برند. در این گزارش از مردم و  سر می کارگر در بازداشت به 
همه کارگران سراسر ایران خواسته شده  است که کارگران  
اعتصابی را در این اردوگاه جهنمی کار تنها نگذارند و از آنها  

 .کنید حمایت

 

آغاز اعتصاب کارگران پاالیشگاه آبادان 

 در همبستگی با خیزش سراسری
مهر ماه، کارگران پاالیشگاه آبادان در    19شنبه  از روز سه  

با   همبستگی  در  نفت  صنعت  کارگران  فراخوان  به  پاسخ 
خیزش سراسری مردم دست به اعتصاب زدند. کارگران با  

از رفتن    14تجمع در محوطه پاالیشگاه آبادان در مقابل گیت  
به سر کار خودداری کردند. ماموران حراست تالش کردند  

را دستگیر کنند که بقیه کارگران مانع  چند تن از کارگران  
این اقدام شدند. ماموران حراست با هو شدن توسط کارگران  

 . مجبور به آزاد کردن کارگران شدند

 
 
 
 

       

 د در باره زندگی رفیق شهی 

 محمد حسین خادمی 

  1۳60آبان سال    7رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی در  
رفیق   اعدام  خادمیبا  ترین   ،محمدحسین  پرشور  از  یکی 

آرمانهای   پیگیر   رهروان  از  و یکی  خلق  فدائی  چریکهای 
گرفت. ایران  انقالبی طبقه کارگر را از ما و کارگران پیشرو  

و  بود  رفیقی  او   مستمر  فعالیت  و  صمیمیت  صداقت،  که 
 در جهت تحقق آرمان های کمونیستی،  خستگی ناپذیرش
رفیق پر شوری که نه تنها مرگ سرخش    ؛زبانزد یارانش بود

بلکه زندگی مبارزاتی اش همواره الهام بخش یارانش بود و  
 می باشد. 

سالی بود که جمهوری اسالمی یورش وحشیانه ای    60سال  
به سازمانهای سیاسی و جنبش انقالبی خلقهای ما سازمان 

ین سال روزی نبود که روزنامه های رژیم جنایتکار  داد. در ا
از تیرباران و کشتن تعدادی از کمونیستها و آزادیخواهان خبر  

امروز ولی فقیه جنایتکار در توصیفش  همان سالی که    ،دننده
خدای سال    "از آن تحت نام  (خامنه ای)   جمهوری اسالمی

ور  . این آخوند مزدور در رأس رژیم دیکتاتنام می برد  " 60
انقالبی در صحنه مبارزه  حاکم در شرایط حضور توده  های 

که فریادهای مرگ بر جمهوری اسالمی فضای جامعه را پر  
با وقاحت تمام می  با یادآوری جنایات آن سال    کرده است،

. وی  "، همان خدای امسال است60خدای سال  " که  گوید  
استعاره این  به    ، با  را  به  ایادیش  اعمال ارتکاب    همان 

مرتکب شده و   60فرا می خواند که در سال   ای یتکارانه جنا
شنیع ترین و ددمنشانه  توسل به  با ریختن خون هزاران نفر و  

.  دادسلطه جمهوری اسالمی امکان تداوم  به    ترین اعمال،
روشها از  آنها  یکی  جنایتکارانه  اعمال  های    و  شکنجه 

کتاب   و  حساب  بدون  اعدام  و  زندانها  در  وحشیانه 

 ۳صفحه        در چنین شرایطی بود کهاهان بود.  آزادیخو 
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 مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی! 

 1صفحه از            ...    چشم انداز طبقۀ کارگر

  به   ربطی  آنها  های  تالش  نتیجه،  در   و   نیست  خاسته  پا   هب
  در   دیگر  طرف  از  ندارد.  ایران  خاسته  پا   به   انقالبی  مردم

  برخی   که  شاهدیم  نیز  مردم  صف   به  متعلق  های  نیرو   صفوف
  که  این  از  و   هستند کارگری گسترده  اعتصابات  انتظار  چشم

  ابراز   زنند  نمی  اعتصاب  به   دست  سراسری   ابعاد   در  کارگران
  مواقع   برخی  انتظار  این  که  ای  گونه  به  کنند  می  ناراحتی

  سرکوفت  برای  توجیهی  به  حتی
  می  بدل  نیز  کارگران  به  زدن
 شود.
  اعتصابات   که  است  مسلم
  انقالبی  شرایط  در   یکارگر
  درخواست  سطح  در  حتی  کنونی

  تواند   می  شان  اقتصادی  مطالبات
  شعارهای   مقابل   در  خود   نوبه  به
  به   شده  تحمیل  خاصیت  بی

  شور   و   گرفته   قرار  جنبش
  خاطر  به  را  ای  انقالبی  و   مبارزاتی
  در   کارگر   طبقه   مبارزاتی  تحرکات

  دالیل   و   آورد   وجود  به   جنبش   کل 
  انقالبی  جنبش  برپائی  واقعی
  مادی   شرایط  به   مربوط  که  کنونی
  های   توده  اکثریت  زندگی

  با   را  است  ایران  ستمدیده
 پشت  در  که  دیدی  اما   نماید.  بیان  بیشتری  چه  هر  برجستگی

  به   متعلق  سیاسی  نیروهای  اکثر  میان  در  اعتصاب  خواست
 گسترش  با  گویا  که   است  این  دارد  وجود  "چپ"  جبهه

  قیام   یک   زمان  سیاسی  ابات اعتص   آغاز   و   کارگری   اعتصابات 
  اسالمی   جمهوری  و   رسید  خواهد   فرا   روزه   دو   یکی  ناگهانی

  کارگران  مدافع   رژیم  تحول، این  اثر   در و  شده  سرنگون

  اشتباه   اما   آمد.  خواهد  کار   سر  بر  ستمدیده   های  توده  و

 نیستند  متوجه   که   است   آن  در  سیاسی  نیروهای  این  بزرگ
  نتیجه   به   تواند   می  وقعی م  ها   توده   ناگهانی  و   وسیع  قیام  که 

  و  باشد کارگری رهبری دارای   که بیانجامد  کارگران  مطلوب
  در   کارگران  بودن  متشکل   مستلزم  چیز  هر  از  پیش  امر  این

 دو   یکی  ناگهانی  قیام  نتیجه  در  باشد.  می  خود   سیاسی  ارگان
  خود   واقعی  معنای  ،انقالبی  رهبری  فقدان  در  سریع،  و   روزه

  1۳57بهمن   قیام  تجربه  نرویم.  ورید  راه   دهد.  می   دست  از  را
  قادر   ،تشکل  نداشتن  دلیل  به   کارگر  طبقه  که  داد  نشان  نیز
  بنابراین   نشد.  داران  سرمایه   دولتی  قدرت  شکستن   درهم   به

  درس   بهمن  قیام  شکست   از  باید  مذکور   سیاسی  نیروهای
  شاه   رژیم  سرنگونی  قیام،  آن  با  که  آورند  یاد  به  و   بگیرند
  باقی   نخورده   دست  صورت   به  لتیدو   قدرت   ولی  شد   قطعی

  اختیار   در  ،شکل  در   تغییراتی  با  سرکوبش  ماشین  و   ماند
 گرفت. قرار اسالمی جمهوری گردانندگان

  قیام   است  قرار  اگر  که  گرفت  نتیجه   باید  فوق   واقعیت  از
  قبل  قیامی  چنین  ،شود  پیروز ایران  در  روزه  دو  یکی ناگهانی

 نیروی  و   یافته  سازمان  کارگر  طبقه   به  متکی  باید  چیز  هر  از
  انقالبی   جنبش  کنونی  مشکل  اتفاقا  باشد.  مردمی  مسلح
   باشد. می  امر همین  فقدان نیز جاری

  کشور   بر حاکم  دیکتاتوری که   است  واقعیت این  بر آگاهی با
  امکان   تاکنون  تیحرک   هر  وحشیانه  سرکوب  به  توسل  با  ما

  صحنه   در   و   است  نداده  کارگر  طبقه  به  را   ای  سازمانیابی  چنین
  حوزه   در  چه  فعالکارگر  طبقه  کشور  داخل  مبارزات  سیاسی

  بنابراین   نیست.  متشکل  سیاسی  حوزه  در  چه  و   اقتصادی
  رهنمود   ،کارگران  صفوف  پراکندگی  به   توجه   بدون  که  آنهائی

  می   مدت  کوتاه  یناگهان   "قیام"  و   "سراسری  اعتصابات"
  عملی   بار   نه  کنونی  احوال  و   اوضاع   در  رهنمودشان  دهند،
  واهی   اندازهای   چشم  آن  تحقق  به   نه  و   کند  می  پیدا   موثر
  خواهد   منجر   دارند  خود  ذهن  در   دهندگان  رهنمود  که  ای

  خواهند   نمی  موجود  تجربیات  همه  علیرغم  نیروها  این  شد.
  ایران   بر  حاکم  هوابست  بورژوازی  سلطه  شرایط  در  که  بپذیرند

  گیری   شکل  باشد  می  آن  ذاتی  روبنای  دیکتاتوری  که
 ویژه  مسیر  ،کارگران  سازمانیابی  و   کارگران  انقالبی  سازمان

  نای  گیرد.  می  خود  به  خاصی  شکل  و   کند  می  طی  را  ای
  این   بر  باشد.  می  طوالنی   ای  توده  جنگ   راه   همانا  مسیر

  کارگران   که   دارند   تأکید   ایران  خلق  فدائی  چریکهای  اساس
  و   هاهسته   ایجاد  به  باید  انقالبی  روشنفکران با  همراه  پیشرو 
  وسیله   این  به  و   کرده   مبادرت  نظامی-سیاسی  هایگروه

  را   سرکوبگرش  وحشی  نیروهای  و   حاکم   دیکتاتوری  سلطه
  یک   از  صورتی  چنین  در  تنها  بدهند.  قرار  خود  حمالت  آماج

  کارگران   سازماندهی  برای  شرایط  طرف
  پشتیبانی   راه  و   شده   آماده   بیشتر  چه   هر

  ها توده   خیزش  از  کارگران  یافته  سازمان
  این   در  دیگر  طرف  از  و   گردد،  می  هموار
  و   بسیج  برای   راه  که   است  مسیر

  انقالب   تداوم  جهت  ها  توده  سازماندهی
  رهبری  با ای توده جنگ یک مسیر در

 گردد.  می  فراهم کارگر طبقه

  است   ضروری  مطلب   این   پایان  در
  یعنی   انقالب  پیروزی  که  شود  یدتاک

  زمانی   تنها  وابسته  بورژوازی  از  ید  خلع
  انقالبی  های نیرو  که   است پذیر  امکان

  حاکمه   طبقه  سرکوب  ماشین  شوند  قادر
  قرار   آن  قلب  در  مردمی  ضد  ارتش  که

  نیروئی   هر  بنابراین  سازند.  نابود  را  دارد
  همچون   آن  زوائد  و   ارتش  نابودی  که

  قرار   خود  حمالت   ماجآ  را   پاسداران  سپاه
  دهد   می  نشان  نباشد  آنها  نابودی  خواهان  صراحت  با  و   ندهد

 ستمدیدگان و  کارگران  انقالت پیروزی خواهان عمل در که
  چه   و   باشند  آگاه  خود  چه  هائی  نیرو   چنین  باشد.  نمی  و   نبوده

  خود   برای  کالهی  ها  توده  انقالب  نمد    از  عمل  در  نباشند
  توده   سر   بر  هم   بزرگی  کاله   کار   این   با   البته   که   سازند  می

  خونین   فالت  جوانان  ما،  جوانان  گذارند.  می  بپاخاسته  های
  اند   برخاسته  اهریمن  با  نبرد  به  خالی  دست  با  امروز  که  ایران
  انقالب   از  پس   اسالمی  جمهوری  که   همانطور  که   بدانند  باید
  و   سازماندهی  صرف  را  خود  نیروی  بیشترین  1۳57  سال

  با   امروز  نیروها  این  و   نمود،  خود  مسلح   ینیروها  آرایش
 و  پیر  و   جوان  و   زن  از  ستمدیدگان  و   کارگران  وحشیگری

 نیروهای   کشند،  می   خون  به  خیابانها  کف  در  را  کودک
  و   تشکل  صرف   را   خود   انرژی   بیشترین  باید  هم  انقالب
  ها   توده   مسلح   سازماندهی  با   شوند   قادر   تا   بنمایند  خود   تسلیح

باال    آنها  انقالبی  و   سیاسی  بسیج  با  و  در  که  مسیری  در 
 برخیزند. حاکم  انقالب ضد  با قطعی نبرد بهتوضیح داده شد

  جبهه   به  متعلق  سیاسی  نیروهای  اکثر  میان  در  اعتصاب  خواست  پشت  در  که  دیدی

  اعتصابات   آغاز  و  کارگری  اعتصابات   گسترش  با  گویا  که  است   این  دارد   وجود  "چپ"

  اسالمی   جمهوری   و   رسید   خواهد   فرا   روزه  دو  یکی  ناگهانی  قیام   یک   زمان  سیاسی

  کار   سر  بر  ستمدیده   های   توده  و  کارگران  مدافع  رژیم  تحول،  این  اثر  در  و   شده  سرنگون

  قیام   که  نیستند   متوجه  که   است  آن  در  یاسی س  نیروهای  این  بزرگ   اشتباه  اما  آمد.   خواهد

  دارای   که  بیانجامد  کارگران   مطلوب  نتیجه  به  تواند  می  موقعی  ها  توده  ناگهانی  و  وسیع

  ارگان  در   کارگران  بودن  متشکل   مستلزم  چیز   هر  از  پیش  امر   این  و  باشد   کارگری   رهبری 

  رهبری   فقدان  در  سریع،  و  روزه  دو  یکی  ناگهانی  قیام  نتیجه  در  باشد.   می  خود  سیاسی

  1357بهمن  قیام  تجربه  نرویم.   دوری  راه  دهد.   می  دست  از  را  خود  واقعی  معنای  ،انقالبی

  دولتی   قدرت  شکستن  درهم   به  قادر  ،تشکل  نداشتن  دلیل  به  کارگر  طبقه  که  داد  نشان  نیز

  درس   بهمن  قیام  شکست  از  باید  مذکور  سیاسی  نیروهای  بنابراین  نشد.   داران  سرمایه

 به  دولتی  قدرت  ولی  شد   قطعی  شاه  رژیم  سرنگونی  قیام،  آن  با   که  آورند  یاد  هب  و  بگیرند

  اختیار   در  ،شکل  در  تغییراتی  با  سرکوبش  ماشین  و  ماند  باقی  نخورده  دست  صورت

 گرفت.  قرار  اسالمی   جمهوری گردانندگان

 خودکشی یک  کارگر کارخانه میلگرد سیرجان حدید پس از درگیری با کارفرما 
ای خصوصی، اقدام به خودکشی کرده و جان باخته  مهر ماه، مسئوالن سیرجان اعالم کردند: یک کارگر پس از شلیک گلوله و مجروح کردن سرپرست کارخانه  ۲6صبح روز سه شنبه   

تیراندازی با سالح گرم به سرپرست کارخانه  ساله بوده که به دنبال اخراج از کارخانه اقدام به    ۲9است. فرمانده انتظامی سیرجان توضیح داد: کارگری که خودکشی کرده است فردی  

 .کند. سرپرست کارخانه مجروح شده و االن تحت درمان قرار داردمی

 کشته شدن یک کولبر در اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی سردشت
فرزند و اهل بوکان، در مرز دولبی سردشت    ۲ساله، دارای    50مرزی سردشت، یک کولبر    آبان ماه، در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق   5به گزارش کولبر نیوز، شامگاه پنجشنبه  

 .جان خود را از دست داد
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 ! چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است

 
 1صفحه   از     ....محمد حسین  در بارۀ زندگی رفیق

جمهوری اسالمی، نوکر غارتگران، دشمن زحمتکشان، در جریان کشتارهای بیشمار 
 .  به قتل رساندآبان  7در را  رفیق محمد حسین  خود چریک فدائی خلق،

متوسط در شهر بروجرد بدنیا   ایدر خانواده   1۳۳7ن خادمی در سال  ی رفیق محمدحس
همایون کتیرائی و سیاسی زادگاهش که انقالبیونی چون  فضای  آمد. با توجه به  

تاثیر دیگر   آن  ...در  و  ها  آبادی  و خرم  اعظمی  دکتر  و  آرمان خلق  گروه  رفقای 
خیلی زود با مسائل سیاسی آشنا شد. پس از اتمام دوره دبیرستان   ،گذاشته بودند

راه رفیق صمد بهرنگی گرفت و از اینرو به دانشگاه تربیت معلم تصمیم به ادامه  
باتوجه  در این مقطع  رفت تا بتواند به عنوان یک معلم در جهت اهدافش گام بردارد.  

ساواک به بهانه های    ، به ارتباط یکی از برادرانش با سازمان چریکهای فدائی خلق
 باعث شد  امراین  ر می داد. مختلف خانه آنها را مورد یورش های وحشیانه خود قرا

از نزدیک با    که رفیق خادمی دستگاه سرکوب ماهیت و جنایات  هر چه بیشتر و 
که ساواک برای چندمین بار به خانواده وی   55در اواخر سال  .رژیم شاه آشنا شود

ولی برغم همه   .اش دستگیر کردندرا نیز بهمراه دیگر اعضای خانواده  یورش برد او 
  به بازجوئی درخشانی  ، این رفیق انقالبی چنان  ازجویان ساواکوحشیگری های ب

وی پنج  با این حالدشمن نتوانست شناختی از او بدست آورد.  که  ساواک پس داد
ماه در زندان رژیم شاه بسر برد و هنگامی که از زندان آزاد شد همواره این جمله 

جاری سر زبان او    بر  ،"زندان آموزشگاه انقالبیون است"رفیق یوسف زرکاری که  
 بود.

از نزدیک شاهد با توجه به وحشیگری هائی که در دوران کوتاه زندان  رفیق خادمی  
خود را    مهم زندگی  تصمیم  ه بودکسب نموداز دوره اسارت خود  و تجربیاتی که    بود

تا   برآمد  خلق  فدائی  سازمان چریکهای  با  ارتباط  در صدد  و  راه بتواند  گرفت  در 
پرافتخار این سازمان همچون یک چریک فدائی خلق به وظایف انقالبی خویش  
عمل نموده و دین خود را به کارگران و ستمدیدگان ادا نماید. اما با توجه به ضربات 

تالشهای وی برای ایجاد د  ی وارد شده بوبه سازمان فدائ  55سختی که در سال  
ای دیگر از دوستان همراه عدهه  ارتباط به جائی نرسید و در نتیجه تصمیم گرفت ب

در جریان انقالبیش مستقالً در جهت پیشبرد خط مشی مبارزه مسلحانه اقدام نماید.  
ات اما مدتی نگذشته بود که با گسترش مبارز.  این تالش ها وی دوباره دستگیر شد

توده ها، رژیم شاه مجبور به باز کردن درب های زندان شد و لذا رفیق از زندان رها  
انقالبی توده  امواج مبارزات  آزادی یعنی شده و به  ها برای رسیدن به استقالل و 

 رهائی از سلطه امپریالیسم و دست یابی به یک شرایط آزاد و دموکراتیک، پیوست. 
  ارب مبارزاتی تج توده ها، به دلیل برخورداری از  رفیق خادمی با شرکت در انقالب

خود به کار می برد    سطح آگاهی سیاسیای که برای ارتقای   و تالشهای بی وقفه
و   ۲1جریان انقالب ایفاء نماید، انقالبی که اوجش قیام  نقش موثری در    ستتوان
 .  بود 1۳57بهمن در سال  ۲۲

بهمن دسته    قیام  و  دار  و  خمینی  و  خورد  طرف شکست  از  پیشاپیش  که  اش 
جمهوری امپریالیستهای غرب  برای جانشینی رژیم شاه تعیین شده بودند، رژیم  

دوره    اسالمی  این  در  نمودند.  برپا  ایران  در  کرده  را  رخنه  سازمان د اپورتونیسم  ر 
با آشکاری تمام خود را نمایان ساخت و با طرفداری از این چریکهای فدائی خلق  
پریالیستها چنان شرایطی به وجود آورد که انقالبیون آگاه به رژیم دست نشانده ام

و   سازمان جدا شده  آن  از  سازمان،  انقالبی  های  خلق "تئوری  فدائی  چریکهای 
از اولین رفقائی بود که به این جریان پیوست. خادمی  رفیق  .  را شکل دادند  "ایران

با خصال   ین رو و از ا  آمدفردی پخته و مجرب به حساب می   ،علیرغم سن کمش  او 
حسن نظر رفقای سازمانیش   و برخوردهای سنجیده خود خیلی زود توانست  انقالبی

کاندیدای    وی به زودیرشد سیاسی او در سازمان بقدری سریع بود که    .را برانگیزد
 عضویت در سازمان گردید و مدتی بعد به عضویت سازمان پذیرفته شد. 

 برای حل مسائل  مجبور بود  )چریکهای فدائی خلق ایران(سازمان در این دوره که  

4صفحه ادامه در  

 

 تعطیل کردن دوباره بزرگترین معدن طالی جغرافیای ایران  

 توسط اهالی بلوچستان در تفتان

 
آبان ماه، صدها تن از مردم بلوچ با   9به گزارش رسانه های محلی در بلوچستان، روز دوشنبه  

تجمع در معدن طالی تفتان، اجازه استخراج به مسئولین معدن ندادند و معدن را تعطیل کردند.  
مهرماه نیز، ریش سفیدان و جوانان غیور بلوچ دستگاه    ۲6بر اساس این گزارش در روز سه شنبه  

ماشین آالت معدن را جمع آوری و با حضور خود در فرمانداری اعالم کرده بودند که هیچ  و  

این اعتراضات به دنبال خیزش مردم و قتل   .نیرویی حق ندارد از این معدن طال استخراج کند 
 عام جمهوری اسالمی در زاهدان رخ داد.

 

 اهرات در شهر کارگرنشین الوند قزوینتظ

 
دهند که در این  ن ماه، ویدئوهای دریافتی از شهر الوند قزوین نشان می آبا  1۲روز پنجشنبه  

شهر کارگرنشین تظاهرات بزرگ و رادیکالی در جریان بوده و  جوانان انقالبی خسارات بسیاری  
بردار می  اند. در این ویدئو شنیده می شود که: یک معترض به فیلم گران وارد کرده به سرکوب 

 ! بردار پاسخ می دهد: نه بابا، من خودم خطرمگیری؟ فیلممی گوید: خطر نداره فیلم  
 

به عملی  نسبت تجمع اعتراضی کارگران نگهبان قطار شهری اهواز 

 ی پرداخت حقوقنشدن وعده 
آبان ماه، کارگران بخش حراست و نگهبان قطار شهری اهواز، نسبت به    14صبح روز شنبه  

های داده شده برای وصول مطالباتشان تجمع اعتراضی بر پا کردند. کارگران  محقق نشدن وعده 
ماه معوقات مزدی دارند. کارگران نگهبان قطار شهری اهواز گفتند: منتظر عملی 14معترض  

ای و سنواتی، تامین امنیت شغلی، تعیین تکلیف  ت بیمهشدن پرداخت مطالبات مزدی، معوقا
وضعیت قطار شهری اهواز و مدیریت کارگاه هستیم. طی چند سال گذشته برخی مسئوالن 
وعده رسیدگی به وضعیت کارگران باقیمانده قطار شهری را دادند اما هنوز نه فعالیت کارگاه  

 .ستنه مطالبات مزدی کارگران پرداخت شده اآغاز شده و 
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 تشکلهای مستقل کارگری، حق کارگران است!

  
 3صفحه    از     ....محمد حسین  در بارۀ زندگی رفیق

معدود  زد، رفیق محمدحسین یکی از  بدست به مصادره بانکهای مختلفی    اشمالی
می  بشمار  کهافرادی  در حوزه   آمد  حالیکه  تشکیالتی شرکت در  کار  مختلف  های 

 . در این دوره،یکی از اعضای فعال و ثابت تیم عملیاتی نیز بوددر همان حال  کرد  می
 او در چندین مصادره بانک با شجاعت کامل عمل نمود. 

  رفقا.  بودمحمدحسین خادمی    خستگی ناپذیری در کار از خصوصیات برجسته رفیق 
ترین وظایف تشکیالتی از جمله به رفیق ترین و سنگین همواره برای انجام سخت 

محمدحسین مراجعه میکردند و او با پشتکار، عالقه و شوری بی پایان از آنها استقبال 
یک بخش از انتشارات سازمان را به عهده یت  لمسئو  این در حالی بود که وی  .میکرد
و نشان می داد    جستدر کارهای دیگر نیز فعاالنه شرکت می  و با این حال  داشت

عشق او به رفقا و   شایستگی انجام وظایف تشکیالتی مشکل و سنگین را دارد.  که
تا به آن حد بود که هر رفیق در نگاه اول   چریکهای فدائی خلقآرمانهای انقالبی  

تمامی مشکالت شد وی  ؛ و همین عشق بود که موجب می ا فورا تشخیص می دادآنر
 بپذیرد.با آغوش باز  شایمان به پیروزی راه پر افتخار سازمان   باو نامالیمات را 

این انشعاب را    رفیق محمدحسین  60در جریان انشعاب تحمیلی به سازمان در سال  
محکوم نمود و با انرژی هر چه تمامتر برای ترمیم ضربات وارده به سازمان تالش 

رفتن یک خانه علنی که رفیق به آنجا رفت و آمد    کرد. در این زمان با توجه به لو
جمهوری اسالمی افتاد. هوشیاری   نیروهای امنیتیداشت در دام تیم تعقیب و مراقبت  

ه به آشنائی او به حرکت چریکی در شهر ) و از آنجا که بی نظیر رفیق با توجبی
ها و خیابانهای تهران شناسائی داشت( باعث شد که متوجه این  اغراق از تمام کوچه 

تعقیب بشود و آنرا با رفقای سازمان مطرح نماید. سازمان نیز در عین حال که از 
برای شناسائی و   تیمی را   ،همان زمان سعی در پاک کردن ردهای پلیسی مینمود

که  فراوانی  مشکالت  ولی  گرفت.  نظر  در  کننده  تعقیب  مزدوران  انقالبی  اعدام 
ها و نیروهای مبارز برای سازمان بخصوص در رابطه با هجوم وحشیانه رژیم به توده 

 .پیش آمده بود باعث شد این طرح برای چند روز به عقب بیافتد
در اولین  توانستند  رفیق را گم کرده بودند    مزدوران امنیتی که ابتدا رد  در این فرصت،

شهریور ماه علیرغم    ۲1فرصت او را دستگیر سازند. باالخره رفیق محمدحسین در  
ب  زنده  سیانور  قرص  از  گشت. ه  استفاده  اسیر  اسالمی  جمهوری  دژخیمان  دست 

را    این رفیق کارگران و زحمتکشان، این چریک فدائی خلقدستگاه اطالعاتی رژیم 
. شدت شکنجه های اعمال شده بر او به گونه ای های وحشیانه بردشکنجه   به زیر

که   بودند  بود  سوزانده  زانو  تا  را  رفیق  پاهای  دژخیمان  شد  آشکار  رفیق   .بعدها 
محمدحسین، رفیقی که عشق به خلق و کینه به دشمن با سراپای وجودش درآمیخته  

ستی از خود نشان نداد تا  کمترین سُهای دژخیمان رژیم،  ، به رغم همه شکنجه بود
 . سالم ماندندنیز آنجا که حتی قرارهای ثابت رفیق 

با ایمانی پرصالبت به آرمان پرولتاریا تمام اطالعات و اسرار سازمانی بدین سان، او   
زندگی به آرمانهای انقالبی خود تا آخرین لحظه    و را در سینه خود محفوظ نگهداشت  

 ند. ماپای بند کوتاه و پر افتخارش 

 د! گرامی و راهش پر رهرو با محمد حسین خادمییاد رفیق  
 

 اعتصاب کارگران ماشین سازی بهمن موتور

 
روز است که    ۲آبان ماه، کارگران هولدینگ بهمن موتور    10بر اساس گزارش روز سه شنبه  

وارد اعتصاب شدند. این اعتصاب برسر افزایش دستمزد و اعتراض به اخراج چند نفر از کارگران  
مهر ماه، با بهانه های مختلف اخراج شدند. اعتصاب    ۲8است که بدنبال اعتصاب روز پنجشنبه  

مهر ماه کارگران نیز برسر افزایش دستمزد و اعتراض به شرایط کار بوده است. ابراهیم پور از  
همین است که  مدیران ارشد بهمن موتور با لحنی آمرانه به کارگران اعتصابی گفته است:  

سالنهای مونتاژ شاهد اعتصاب کارگران    ! بهمن موتور در اردیبهشت سال جاری نیز درهست
خواست   به  نشینی  عقب  با  سریعا  مدیریت  و  دربرگرفت  را  دیگر  بخشهای  بسرعت  بودکه 
کارگران رسیدگی کرد. کارگران می گویند اما باز زبانشان دراز شده و بخاطر اعتصاب، کارگر 

و اخراج کنید، گذشته است.  اخراج می کنند. دوره اینکه چند کارگر را شناسایی کنید و بترسانید  
انقالب است و نباید زبان درازی کند؟ نمی  ایران دستخوش  ابراهیم هنوز نفهمیده که  پور 
پور   به  کارگران  دارد؟ جواب  ریسک  دار  سرمایه  و  آخوند  برای  اینروزها  درازی  زبان  فهمد 

اینصورت  ابراهیم و کارفرمایان قاطع است: به خواستهای کارگران فورا پاسخ دهید در غی ر 
اعتصاب را به داخل کرج و جاده قدیم می کشانیم و با فضای اعتراضی موجود در شرکتها،  
اعتصاب در قطعه سازی ها و توابع مجتمع کروز شروع خواهد شد. شرکت بهمن موتور با  

کارگر وابسته به مجتمع کروز در جاده قدیم کرج واقع است. کشاورز و علیپور از سرمایه    ۳700
بزرگ و صاحبان کروز هستند که بیشتر وقت شان را در آمریکا زندگی میکنند. کروز داران  

یکی از مجتمع های بزرگ قطعه سازی و از سهامداران بزرگ شرکتهای مهم خودروسازی  
 . کشور است

 

بخاطر   خودسوزی یک کارگر پیمانکاری کارخانه ایران تایر مهدی 

 عدم دریافت حقوق
ک کارگر کارخانه ایران تایر مهدی شهر سمنان بدلیل عدم پرداخت  مهر ماه، ی  ۲5روز دوشنبه  

نفر از همکاران وی که اقدام به نجات او    ۳مطالباتش اقدام به خودسوزی با تینر می کند.  
مهر ماه، کارگر پیمانکاری که اقدام به    ۳0شوند. روز شنبه  کنند نیز، دچار سوختگی می می

ب  و دچار جراحات شده  از گذشت  خودسوزی کرده  بعد  در    5ود،  بیمارستانی  در  روز بستری 

 .ساری، در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد
 

 اعتراض نیروهای مخابرات گیالن به حذف اعتبار بیمه 
دوشنبه   روز  تامین    9صبح  گفتند:  مخابرات گیالن  پیمانکاری  نیروهای  از  ماه، جمعی  آبان 

ماه  ی نیروها تا پانزدهم آبان ماه ادامه دارد اما دوم آباناجتماعی اعالم کرده بود که اعتبار بیمه 
نفر از همکاران بیمه ندارند و هیچ    1۲00این اعتبار بیمه از سوی اداره بیمه حذف شد. حدود  

ماه حق بیمه را پرداخت نکرده و   8نیست. از یک طرف شرکت مخابرات    کس هم پاسخگو
قانون تامین اجتماعی    ۳6از طرفی هم بیمه اعتبارها را حذف کرده است. درصورتیکه طبق ماده  

تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در  "
با این اوصاف هم شرکت مخابرات و هم تامین اجتماعی تخلف    "مقابل بیمه شده نخواهد بود.

 .کنند اما بارِ این تخلفات بر روی دوش کارگران افتاده استمی
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 ! پیروز باد انقالب!   زنده باد کمونیسم

 اعتصاب کارگران تراکتور سازی تبریز       

شنبه   سه  موتورسازان    ۳روز  شرکت  کارگران  ماه،  آبان 
تراکتورسازیِ تبریز در اعتراض به سطح نازل حقوقها برای  
افزایش   آنها  خواست  زدند.  اعتصاب  به  دست  روز  دومین 
دستمزدهاست. این کارگران ماه گذشته نیز به خاطر همین 

 مطالبات دست به اعتصاب زده بودند.  
 

 کار  جان باختن یک کارگر گچ 

 انفجار آبگرمکندر اثر 
شنبه   روز  گزارش  یک    7به  گذشته  روزهای  در  ماه،  آبان 

کار حین کار در یک واحد مسکونی در شهر تالش،  کارگر گچ 
به قصد نجات فرزند پسر صاحبخانه که در حمام خانه دچار  
دچار   آبگرمکن  ناگهانی  انفجار  با  بود،  شده  سوزی  آتش 

بی در  بستری  روز  از چند  بعد  و  به  سوختگی شده  مارستان 
دست   از  را  خود  جان  مادرش  و  صاحبخانه  پسر  همراه 

 .دهندمی
 

کارگر معدن زغال سنگ  ۲جان باختن 

 پابدانا حین کار در اثر ریزش سقف معدن
آبان ماه، در اثر وقوع    9دقیقه شب دوشنبه    ۳0و   19ساعت  

تونل کارگاه   در  زغال     14/  1۲حادثه ریزش سقف  معدن 
کارگر دچار حادثه    5زغالسنگ کرمان،    سنگ پابدانا از معادن

ها با جراحت نجات  نفر آن   ۳شدند که در نتیجه عملیات امداد  
کارگر دیگر جان خود را از دست دادند. این    ۲پیدا کردند و  

کارگر از استان سیستان و بلوچستان برای کار به کرمان    ۲

 .آمده بودند 
 

تجمع کارگران شکالت آیدین اعتراض و 

 علیه حقوق ناچیز
روز یکشنبه یکم آبان ماه، کارگران شاغل در کارخانه آیدین  

به روز گذشته  تولیدی  کارگران خطوط  پایین    دلیل  گفتند: 
معا  نبودن  تامین  و  دریافتی  حقوق  خانوادهایشان  بودن  ش 

عمومی   روابط  مدیر  کردند.  برگزار  اعتراضی  تجمع 
سازی آیدین نیز گفته است: کارگران به پایین بودن  شکالت 

حقوق خود اعتراض دارند. بر اساس اعالم رئیس اداره کار،  
ای با تعاون و رفاه اجتماعی بستان آباد، قرار است در جلسه 

وان کمک معیشتی  نمایندگان کارگری آیدین مبالغی به عن
پرداخت  موانع  و  مشکالت  تا  شود  پرداخت  کارگران  به 

 .ها در کمترین زمان ممکن بررسی و رفع شود حقوق

تجمع  کارگران کمباین سازی تبریز 

 اعتراضی برگزار کردند 

شنبه   سه  کمباین  10روز  کارگران  ماه،  تبریز آبان  سازی 
ماه گذشته مدیریت شرکت کمباین  سازی  گفتند: طی چند 

کاری   قرارداد  ممکن  طریق  هر  به  تا  است  کرده  تالش 
کارگران رسمی باقی مانده این شرکت را به وضعیت قرارداد  

آبان ماه،    9موقت تبدیل کند و این فشارها از روز دوشنبه  
کارگران امروز سه شنبه دست به تجمع    بیشتر شده در نتیجه

زده  کمبایناعتراضی  شرکت  از اند.  یکی  تبریز  سازی 
واحدهای صنعتی مطرح در کشور است که قبل از خصوصی  

حدود   تعدادکارگران    500سازی  اکنون  اما  داشت.  کارگر 
کارگر در   55کامال کاهش یافته است. تا پایان سال گذشته 

که به مرور شغل خود را از دست  این واحد مشغول کار بودند  
کارگر رسمی در    18دادند. در حال حاضر این کارخانه حدودا  

نیروی کار اداری دارد که گفته    10تا    5بخش تولید به همراه  
می شود از یک ماه پیش با تصمیم مدیریت شرکت برای  

قرار گرفته  قراردادهای خود تحت فشار  اند. تبدیل وضعیت 
های اصلی شرکت  ر در یکی از سالن کارگر دیگ  ۲0حدودا  
سازی مشغول مونتاژ بلبرینگ هستند که مدیران این  کمباین 

مجموعه در تالش هستند به بهانه نداشتن صرفه اقتصادی  
بطور کل تولید کمباین را متوقف کرده و با انتقال کارگران  

 به این واحد مجاور به تولید بلبرینگ بپردازند.
د  کارخانه،  این  قبول  کارگران  به  حاضر  گذشته  ماه  چند  ر 

پیشنهاد تغییر قرار داد استخدام رسمی برای انتقال به واحد  
نشده بلبرینگ پرداخت  سازی  اکنون  هم  نتیجه  در  و  اند 

ماه به تاخیر افتاده و در عمل مزایای    5تا    4ها  دستمزد آن 
حق   تشویقی،  کاری،  اضافه  پاداش،  جمله  از  مزدی  دیگر 

نهار حق    اخیرأ .  شودنمی  پرداخت  ها آن  به  … ماموریت، 
نفر از همکاران با سابقه رسمی و قرار داد دائمی    ۲  کارفرما

ها هم اکنون به اداره کار شکایت را از کار بیکار کرده و آن
اند. کارگران معترض، خواستار دخالت مسئوالن استانی کرده 

بازپس  و  شغلی  وضعیت  تکلیف  تعیین  حقوق  برای  گیری 

 .ز کارفرما هستندماهانه خود ا
 

کارگر در پی حادثه انفجار   4جان باختن 

 کارخانه اکسیژن اهواز 
انفجار چهارشنبه شب    6به گزارش روز جمعه     4آبان ماه، 

  4آبان ماه در کارخانه اکسیژن اهواز منجر به جان باختن  
حادثه   دقیق  کارگر مصدوم شد. علت  و یک  گردید  کارگر 

 .هنوز مشخص نیست

کارگران ابنیه فنی قم  تداوم اعتراضات 

 پرداخت حقوق و مطالبات صنفی برای

روز یکشنبه یکم آبان ماه، کارگران شاغل در خطوط ابنیه  
مان را در چند  آهن قم گفتند: هر ماه پیمانکار حقوقفنی راه 
کند که این موضوع مشکالت زیادی را برای  واریز میقسط  

بگیر هستیم، بوجود آورده است. تنها کاری که  ما که حداقل 
توانند کارگران ابنیه فنی در پیگیری مطالبات معوقه خود می 

رسانه  بدهند  شاید  انجام  تا  است  مشکالتشان  کردن  ای 
 صدایشان به گوش مسئوالن باالدستی برسد.

ابنیه یک   کارگران  مسئولیت  تحت  قم  ریلی  ناحیه  فنی 
شرکت پیمانکار مشغول کار هستند و جدا از دریافت اقساطی  
حقوق   ماه  دو  و  سنوات  حق  نکردن  دریافت  بابت  حقوق 

نیز دچار مشکل هستند. دولت و   1400پرداخت نشده سال  
خواسته  که  بدانند  باید  فنی  مسئوالن  ابنیه  کارگران  های 

ها  م قانونی و اگر به این خواسته ست و هآهن هم صنفی راه 

 .ترتیب اثر داده نشود، مشکالت کارگران حادتر خواهد شد
 

در شهرداری تهران به  تجمع اعتراضی 

 عدم تمدید قراردادسبب 
آبان ماه، جمعی از پرسنل شرکتی سازمان    4روز چهارشنبه   

بین    فرهنگی شهرداری تهران  : دادندکه    ۲5تا    10اطالع 
گویند  کار داریم و بعد از این همه سال حاال می ی  سال سابقه 

بودجه   که  است  مدعی  شرکت  نداریم!  نیاز  شما  به  بروید 
نداریم. باهمین بهانه نه حقوق مهرماه را پرداخت کرده و نه  

 برای ماه جدید قراردادی با ما امضا شده است.
روز گذشته با تجمع مقابل سازمان فرهنگی    ۲معترضین طی  
ن خواستار پیگیری مسئله و بازگشت به کار  شهرداری تهرا

نیروهای   اخیر  روزهای  طی  گزارش،  این  اساس  بر  شدند. 
از سازمان  با  شرکتیِ بسیاری  قرارداد  از عدم تمدید  ها خبر 

 .اندشرکت پیمانکار خود داده 
 

کارگر در اثر استنشاق گاز  ۳جان باختن 

 سمی در شهرستان ساری 
جمعه   ماه،    1۳روز  چهاردانگه    ۳آبان  بخش  در  کارگر 

در   استراحت  هنگام  مازندران،  استان  در  ساری  شهرستان 
اجاره  واحد مسکونی  استراحتگاه خود که یک  در  محل  ای 

با   گرفتی  گاز  حادثه  دچار  است،  چهاردنگه  ییالقی  منطقه 
 و جان خود را از دست دادند.  ده منوکسید کربن ش
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 زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست! 

 اعتصاب کارگران پتروشیمی               

 و پاالیشگاه عسلویه 

دوشنبه    پاالیشگاه    18روز  و  پتروشیمی  کارگران  مهرماه، 
عسلویه دست از کار کشیده و سه راه عسلویه و جاده اتوبان،  

گزارشات  راه مبادالتی کاالدر این منطقه را بستند. بر اساس  
کارگران    از  تن  چند  اعتصاب  این  ادامه  در  شده   منتشر 

 اعتصابی در عسلویه بازداشت شده اند. 
 

کارگر حین کار در اثر   ۲جان باختن 

 ریزش تونل فاضالب در شرف آباد کرمان 
ای از کارگران مشغول حفر آبان ماه، عده   10روز سه شنبه  

آباد   تونل برای سیستم فاضالب شهری در روستای شرف 
حوالی کرمان بودند که به یکباره بخشی از دیواره خاکی آن  

نفر   ۲ریزش کرد و با فرار به موقع تعدادی کارگر، متاسفانه  
در عمق خاک گرفتار   افغانستان  اتباع کشور  از  از کارگران 

ا از چندین ساعت تالش  شدند.  بعد  مدادگران موفق شدند 
این   اجساد  و    ۲مداوم  خاک  آوار  زیر  از  را  مفقودی  کارگر 

 .سنگ پیدا کنند
 

شرکتی   نیروهای  از  جمعی  بیکاریِ  تداوم 

  مخابرات اصفهان و تجمعات اعتراضی
آبان ماه، جمعی از نیروهای مخابرات اصفهان    6روز جمعه    

سایر  و  مجلس  نمایندگان  از  درخواست  وجود  با  گفتند: 
به   توجهی  مخابرات  شرکت  مسئله،  حل  برای  مسئوالن 

آن خواسته  پیگیریِ ی  نود  اصل  کمیسیون  است.  نکرده  ها 
موضوع را به آقای حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان، سپرد و 

امکی به نیروها آب پاکی را روی دستمان  ایشان با ارسال پی 
های انجام شده  با پیگیری"ریختند. در پیامک آمده است:  

در خصوص کارگران عزیزِ طرف پیمانکار مخابرات، با تاکید  
بر اجرای مفاد صورتجلسه منعقده در استانداری اصفهان، از  
ادامه   از  متعدد  مکاتبات  طی  شسکام  شرکت  که  آنجایی 

برات استان انصراف داده است، شرکت طاها  همکاری با مخا
طبقه  طرح  اجرای  به  مقدمات  متعهد  و  شده  مشاغل  بندی 

تصویب آن را آغاز و پس از طی مراحل قانونی، از ابتدای  
و براساس   ۲8در تاریخ    -۲قرارداد آن را اجرا خواهد کرد.  

بندی(  های حقوقی شرکت قبلی )و با لحاظ طرح طبقه فیش
  7۲0روزه( حقوق    10رد افراد )البته با ارفاق  و بر اساس کارک

نفر را واریز و مابقی کارگران را تا روز یکشنبه پرداخت خواهد  
از    -۳کرد.   غیر  عقد    970به  آمادگی  کرده  امضا  قرارداد 

و   بیکاری  از  جلوگیری  هدف  با  و  کارگران  بقیه  با  قرارداد 
دارد بیمه وجود  نیروهای معترض مخابرات  "انفصال حق   .

گویند: بعد از این پیامک، تعداد زیادی از پرسنل مخابرات  یم
عدم بستن قرارداد با پیمانکاران محلی    از تالش خود برای 

حدود   اما  کردند  امضا  را  قرارداد  و  شدند  از    60ناامید  نفر 
اند. اگرچه نماینده  پرسنل هنوز راضی به بستنِ قرارداد نشده 

اجرا  نیروها قول  به  پیامش  در  بندی ی طرح طبقه اصفهان 
مشاغل را توسط شرکت پیمانکار طاها داده است، اما شرکت  

ای ندارد،  بندیپیمانکار طاها در حال حاضر هیچ طرح طبقه
طرح   از  شسکام  پیمانکار  شرکت  که  است  درحالی  این 

کرد که با شکایتِ بندی برخوردار بود اما آن را اجرا نمیطبقه
دهد مام شواهد نشان می نیروها مجبور به اجرای آن شد. ت

بندی کامال در حد حرف است و هیچ که اجرای طرح طبقه 

 .نشانی برای اجرایی شدنِ آن وجود ندارد
 

مخابرات اصفهان مانع بازگشت به کار  

 نمایندگان کارگری شد 
پنجشنبه    پیمانکاری    1۲روز  نیروهای  از  ماه، جمعی  آبان 

گفتند:   اصفهان  دو مخابرات  به  ا  اخیرا  نمایندگان  نفر  ز 
اجرایی شدنِ   برای  و  بودند  ما  پیگیرِ مطالبات  کارگران که 

بندی مشاغل در شرکت توسط پیمانکار تالش  قانون طبقه
ی بازگشت به کار ندارند. بعد از  بسیاری کرده بودند، اجازه 

اعتراضات بسیار، شرکت پیمانکار شسکام به اجرایی کردن  
ا از آنجا که اجرایی بندی مشاغل رضایت داد امقانون طبقه 

نتیجه   در  برای مخابرات داشت  مالی  بار  قانون  این  کردنِ 
و  اصفهان  در  این شرکت  به حذف  اقدام  شرکت مخابرات 
روی کار آوردن پیمانکار محلی کرد تا نیروها به همان وضع  

خواسته  به  توجه  بدون  محلی  پیمانکار  برگردند.  ی سابق 
رات برای بازگشت به  نیروها روی کار آمد و نیروهای مخاب

کار مجبور به امضای قرارداد با شرکت پیمانکار محلی شدند.  
شرط بازگشت به کار این نمایندگان دادنِ  گویند:  کارگران می 

تعهد به مخابرات و قبول مسئولیتِ اعتراضات و وارد کردنِ  
ی نیروها عدم حضور چند روزه   خسارت به شرکت به دلیل 

 .بود
 

ماه دستمزد کارگران   ۶عدم پرداخت 

 صنایع بسته بندی داروگر رشت
شنبه    رشت    14روز  داروگر  کارگران  از  تعدادی  ماه،  آبان 

حدود   گفتند:  گیالن  استان  در  صنایع    ۲0واقع  در  کارگر 
سال باقی    ۲۳تا    18بندی داروگر رشت با سوابق باالی  بسته
طلبکارند. تعداد    ماه دستمزد سال جاری خود را   6اند که  مانده 

به   جاری  سال  ابتدای  در  کارخانه  این  نفر   70کارگران 
در حال حاضر  می کارفرما  به سیاستهای  توجه  با  اما  رسید 

نفر کاهش یافته است. بیشتر   ۲0تعداد کارگران به حداقل  
اند به مشاغل  ساختمانی،  کارگرانی که از کارخانه خارج شده 

کرایه خودرو و نظافت پیک موتوری، رانندگی در موسسات  
های تولید و  اند و تعداد کمی هم در واحدمنازل روی آورده 

 .اندصنعتی مشغول شده 

مشکالت کارگران شهرداری کوت عبداهلل  

 هنوز پابرجاست

شنبه   عبداهلل    14روز  کوت  شهرداری  کارگران  ماه،  آبان 
دارد.  ادامه  مشکالتمان  پیمانکار،  تغییر  وجود  با  گفتند: 

ماه  از  برخی  و  طلبکاریم  مزدی  صورت  معوقات  به  ها 
روز    9الحساب حقوق دریافت کردیم. پیمانکار حق بیمه  علی

های ناقصی که  ما را هم واریز نکرده است. با این حق بیمه
اند معلوم نیست تا چند  مختلف برایمان واریز کرده پیمانکاران  

سالگی باید پای کار باشیم! از پیمانکار سابق هم حدود بیست 
خدمات   بخش  کارگران  چرا  هستیم.  طلبکار  حقوق  روز 

  شود؟ها توجه می شهری آخرین گروهی هستند که به آن 
 

 کارگران خدماتی شهرداری زاهدان 

 ماه حقوق نگرفته اند ۳ 
آبان ماه، کارگران خدماتی شهرداری زاهدان    14روز شنبه  

را هنوز دریافت    1400ماه دستمزد و عیدی سال    ۳گفتند:  
مطالبات،  نکرده پرداخت  عدم  و  معیشتی  مشکالت  اند. 

مسئوالن  است.  آورده  وجود  به  برایمان  زیادی  مشکالت 
شهری مدعی اند که  مطالبات مزدی معوقه کارگران مربوط  

سنوا است.  به  مانده  جا  به  قبلی  مدیران  از  و  گذشته  ت 
کارگران در خاتمه از شهردار و شورای شهر درخواست کردند  

 .که حقوق معوقه را پرداخت نمایند
 

 اعتراض کارگران  

 مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان 
آبان ماه، شماری از کارگران مجتمع فوالد   4روز چهارشنبه 

ماه   9بوتیای ایرانیان در کرمان گفتند: در حال حاضر حدود  
مصوبه   مدیریت   1۲از  با  کارگری  نمایندگان  جلسه  بندی 

می  است.  مجتمع  نگرفته  صورت  اقدامی  هنوز  ولی  گذرد 
سازی در  بندی مشاغل، یکساناجرای طرح تجمیع و طبقه 

کارگران  داخت پر برای  دستمزد  سطح  کردن  همسان  و  ها 
و   زرند  کارگران  همانند  ایرانیان  بوتیای  فوالد  مجتمع 
سیرجان که زیرمجموعه شرکت میدکو هستند و در نهایت  

ها، بخشی از مطالبات کارگران است.  رفع تبعیض در پرداخت 
سال   در  ایرانیان،  بوتیای  فوالد  با    1۳90شرکت 

شرکتسرمایه  توسعه    گذاری  )هلدینگ(  تخصصی  مادر 
کار   به  شروع  »میدکو«  خاورمیانه  معدنی  صنایع  و  معادن 

وعده.کرد نشدن  عملی  به  نسبت  می  کارگران  معترض  ها 
     باشند و خواستار دستیابی به مطالبات خود می باشند.
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 کارگر زندانی آزاد باید گردد! 

های اعتراض کارگران پیمانکاری پایانه

 خدماتنازل نفتی خارک به کیفیت 

آبان ماه، کارگران بخش عملیات دریایی،    10روز سه شنبه  
پایانه  صادرات  و  از  کشتیرانی  عسلویه  و  خارک  نفتی  های 

ارائه گفتند:  منطقه  این  پیمانکاری  نیروهای  ی مشکالت 
ی پیمانکار است اما  خدمات به نیروهای پیمانکاری برعهده 
مه شود و بدتر از هخدمات ضعیفی به این نیروها ارائه می 

دهند. و کیفیت غذایی است که به کارگران پیمانکاری می 
نفرات   این  ندارد.  وجود  مناسبی  شرب  دریا  14آب  در  روز 

شود. به طور  ها نیز خدمات مناسبی ارائه نمیهستند اما به آن 
و   است  نشده  تجهیز  درستی  به  کارگران  این  اتاق  مثال 

ی برای  کمترین امکانات از جمله تشک و روبالشی و لباسشوی
 .این نیروها تدارک دیده نشده است

 

 اعتراض کارکنان دفاتر پیشخوان دولت به 

 ی خدماتعدم تغییر تعرفه 
آبان ماه، کارکنان دفاتر پیشخوان دولت،   11روز چهارشنبه    
تعرفه  به تغییر  اعتراض  عدم  پیشخوان  دفاتر  خدمات  ی 

هزار دفاتر پیشخوان    17گویند: حدود  کردند.  معترضین می 
دولت در سراسر کشور مشغول به کار هستند که اگر به این  

ها  های روستایی را اضافه کنیم، تعداد آن تعداد آی سی تی 
این دفاتر با  تر می بسیار بیش شود. در حال حاضر کارمندان 

سال    ۳شوند، با حقوق  هایشان که صدها هزار نفر می خانواده 
کنند. نیروهای دفاتر پیشخوان  پیش زندگیِ خود را سپری می 

می افزایش  دولت  متولی  مقررات،  تنظیم  سازمان  گویند: 
تعرفه است اما این سازمان دولتی که خود از دولت حقوق  

ها تواند دردِ یک کارمندِ ساده را متوجه شود. آن گیرد نمیمی
توان با حقوق سه سال  د درک کنند که چطور می نتواننمی

پیش از پسِ قیمتهای سر به فلک کشیده امروز برآمد. همین  
توان از  ها را باال ببرند باز هم به زور می امروز هم اگر تعرفه 

هزینه سه سپسِ  از  برآمد.  زندگی  چیز  های  همه  پیش  ال 
 های ما نباید تغییر کند؟تغییر کرده چرا تعرفه 

 

عدم تمدید اعتبار بیمه درمان تامین 

 اجتماعی کارگران شهرداری رودبار
از کارگران شهرداری رودبار    ۲روز دوشنبه   ماه، یکی  آبان 

گفت: اداره تامین اجتماعی شعبه رودبار در استان گیالن به  
های مالی شهرداری رودبار به تامین اجتماعی از  دلیل بدهی 

هستند،   خدمات  نیازمند  که  کارگرانی  درمان  اعتبار  تمدید 

ماه حق بیمه سال جاری   ۳خودداری کرده است. دست کم  
گران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است، و من و  ما کار

بابت   طلبکاریم.    4تا    ۳همکارانم  نشده  پرداخت  مزد  ماه 
های درمان  الکترونیکی شدن نسخ کاغذی و حذف دفترچه

و عدم تمدید اعتبار درمان تامین اجتماعی برای تعدادی از  
خانواده  و  بیمارستان کارگران  در  که  طرف هایشان  های 

ایجاد  قرارداد   اجتماعی بستری هستند، مشکالتی  تامین  با 
خواهیم  کرده است. ما از مسئوالن استانی و شهرستانی می 

دریافتی،   حداقل  با  کارگران  ما  مشکالت  به  نسبت  که 

 .تفاوت نباشندبی
 

اعتراض کارگران نساجی بروجرد به عدم  

 پرداخت مطالبات مزدی 

گران کارخانه نساجی  مهر ماه، کار  18به گزارش روز دوشنبه  
بروجرد دراستان لرستان گفتند: یک و نیم ماه معوقات مزدی  

های آینده  سال جاری طلبکاریم و نگرانیم این معوقات در ماه 
بروجرد  نساجی  کارخانه  در  اکنون  هم  کند.  پیدا  افزایش 

کارگر به صورت قراردادی مشغول کارند    1400نزدیک به  
های خود هستند. پیش از  ده که نگران تامین نیازهای خانوا

روز بود اما به یکباره حقوق  مان به مرداد ماه مطالبات مزدی 
مرداد و شهریور کارگران به تاخیر افتاد که با پیگیری صنفی 
ماه   مرداد  حقوق  از  نیمی  گذشته  هفته  اواخر  در  کارگران 
پرداخت   برای  راهکاری  کارخانه  اگر مدیریت  پرداخت شد. 

ارگران پیدا نکند، کارگران برای تامین  های خود به کبدهی

 .های زندگی دچار مشکل خواهند شدهزینه
 

ادامه دار شدن مشکالت یکساله قطعی گازِ  

 آجر گنبد و بیکاری کارگران 
شنبه   سه  روز  گزارش  کارگران    ۳به  از  تعدادی  ماه،  آبان 

کارخانه آجر سفال گنبد گفتند: از یکسال پیش گاز کارخانه  
میلیاردی از سوی اداره گاز    ۳آجرسفال گنبد به دلیل بدهی 

کارگر بیکار    50شهرستان قطع شده و در نتیجه آن حدود  
اند. علیرغم اطالع مسئوالن کسی به جدیت برای رفع  شده 

وا  این  مشکالت  ما  کامل  و  نشده  میدان  وارد  صنعتی  حد 
کم  کارگران همچنان سرگردانیم. کارگران بیکار شده دست 

سال در آجر گنبد سابقه کاری دارند و در شرایط    16تا    15
های دیگر وجود ندارد و سنی فعلی کاری برای آنها در واحد 

بیکاری  آن بیمه  مقرری  دریافت  با  تنها  را  خود  معاش  ها 

 .کنندتامین می
 

  ۲۰۰ماه معوقات مزدی  ۳دم پرداخت ع

 کارگر پیمانکاری فضای سبز شهرداری 

 بندر عباس  
آبان ماه، کارگران پیمانکاری فضای سبز   4روز چهارشنبه  

مطالبات   است  سال  چندین  گفتند:  عباس  بندر  شهرداری 
تاخیر  با  بندر عباس  مزدی کارگران فضای سبز شهرداری 

شی از بیمه کارگران  شود، عالوه بر حقوق، بخپرداخت می 
به تامین اجتماعی پرداخت نشده است. ما از کار با پیمانکاران  

ایم و به دنبال عقد قرارداد مستقیم با شهرداری  خسته شده 
هستیم. متاسفانه شهرداری مدعی است که توانایی پرداخت  
حقوق کارگران را ندارد اما در طول سالهای گذشته تعدادی  

افرا برخی  سفارش  با  پسترا  در  مدیریت  د  و  دولتی  های 
 شهری جذب کرده است! 

 

به   چوب  کیش  کارخانه  کارگران  اعتراض 

  عدم پرداخت مطالبات معوقه مزدی خود
چهارشنبه   چوب    4روز  کیش  کارخانه  کارگران  ماه،  آبان 

گفتند: در این اوضاع اقتصادی که قیمت اجناس گران شده،  
ماه به تاخیر افتاده است. حدود    ۳حقوق کارگران کیش چوب  

کارگر در کارخانه چوب کیش شاغل هستند که اکثرا از    ۳0
شهرها و استانهای مختلف کشور برای کار به این کارخانه،  

اند. قرار بود کارگران بخش  مهاجرت کرده   به جزیره کیش
اما   ارسال کنند  برای خانوادهایشان  را  درآمدشان  از  زیادی 
حداقل دریافتی کارگران کفاف مخارج خوراک خودشان را  

هایشان. باتوجه به انعکاس  دهد چه برسد به خانواده هم نمی 
مجدد مشکالتمان امیدواریم که این مسئله هر چه سریعتر  

 .سئوالن مرتفع شود از سوی م
 

درخواست کارگران تعدیلی چدن  

 کویرخاوران برای بازگشت به کار 
ماه از بیکاری    4مهر ماه، با گذشت    ۳0به گزارش روز شنبه  

کارگر قراردادی شاغل در کارخانه چدن کویر خاوران،   4۲
است.  نامعلوم  آنها  کار  به  بازگشت  و  شغلی  وضعیت  هنوز 
تعدادی از کارگران بیکار شده گفتند: فعالیت فاز اول کارخانه  

گذاری یک شرکت  با سرمایه   98چدن کویرخاوران از سال  
شیوع  به بهانه  98چینی آغاز شد. پیمانکار چینی یکبار سال  

اقدام به تعطیلی کارخانه و تعدیل حدود   کارگر    ۲50کرونا 
نهایت خردادماه سال   اعالم وضعیت 1400کرد که در  با   ،

سفید کرونا فعالیت کارخانه دوباره از سر گرفته شد و تعداد  
زیادی از کارگران تعدیلی بازگشت بکار شدند. بعد از گذشت 

سال   ماه  )خرداد  چی(  1401یکسال  دوباره  کارفرمای  نی 
این  و  کرد  متوقف  را  کارخانه  کاهش  فعالیت  بهانه  به  بار 

تعدیل  هزینه به  اقدام  کرد.   4۲ها  موقت  قرارداد  کارگر 
شمش   تولیدکننده  کارخانه  شده  تعدیل  کارگران  خواسته 
چدن بازگشت به کار سابق و عقد قرارداد بلندمدت است تا  

 .ها تامین شودامنیت شغلی آن 
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 دستمزد برابر در مقابل کار برابر، حق مسلم کارگران زن! 

اعتراض کارگران سیمان بهبهان نسبت به  

 شغلی بدیل وضعیت عدم ت
دوشنبه   پیمانکاری    18روز  کارگران  از  جمعی  ماه،  مهر 

ها  شرکت سیمان بهبهان اظهار داشتند: به دلیل آنکه وعده 
برای تبدیل وضعیت استخدامی کارگران به نتیجه نرسیده 

مهر ماه، کار در کارخانه را محدود   17است، از روز یکشنبه  
کارخانه  کرده  در  کارگر  هزار  از  بیش  گفتند:  کارگران  اند. 

بهان مشغول کارند. بر اساس مجوزی که از چند  سیمان به
برای   کارخانه  هلدینگ  مدیره  هیات  سوی  از  پیش  سال 
تبدیل وضعیت استخدامی کارگران صادر شده است، قرار بود  
همه کارگران از حالت قرارداد با پیمانکار خارج و به صورت  
اتفاق نیفتاده  این  قرارداد مستقیم استخدام شویم که هنوز 

  آنها   کند کهگفته کارگران تبدیل وضعیت کمک می   است. به
حق   و  دستمزد  بروزرسانی  در  پیمانکاران  بدعهدی  از 

 .های خود رها و یکسره با کارفرما طرف حساب شوندبیمه
 

ماه   1۳عدم پرداخت مطالبات مربوط به 

 دستمزد کارگران شهرداری سی سخت 
شنبه   س  7روز  شهرداری  کارگران  از  تعدادی  ماه،  ی  آبان 

 80سخت واقع در استان کهکیلویه و بویراحمد گفتند: حدود  
کارگر در مجموعه شهرداری سی سخت به صورت مستقیم  

سال مشغول کارند که یکسال دستمزد    15با سوابق باالی  
را   1401به همراه عیدی و حقوق مهر ماه سال  1400سال 

کارگران   این  حال  در عین  ابتدای    6طلبکارند.  حقوق  ماه 
اند. جدا  الحساب دریافت کرده جاری را به صورت علی سال  

کم سه تا چهارماه حق بیمه  از دستمزد پرداخت نشده، دست 
کارگران نیز پرداخت نشده است. وصول مطالبات کارگران  
شهرداری سی سخت نیاز به پیگیری اعضای شورای شهر  

ماهه اعضای شورای شهر  5تا    4دارد که آنهم با اختالفات  
در  درباره   اعضاء  از  برخی  حضور  عدم  و  شهردار  برکناری 

 .جلسات شورا فعال قابل پیگیری نیست
 

ماه حقوق معوقه کارگران   ۳عدم پرداخت 

 های سوخت گاز یاسوج جایگاه
آبان ماه، کارگران جایگاهای سوخت گاز    11روز چهارشنبه  

ماه حقوق دریافت نکرده اند. در    ۳کم  در شهر یاسوج دست 
جایگاه سوخت گاز    5جی یاسوج،  انجایگاه سوخت گاز سی 
ها به صورت شیفتی کارگر در آن  50فعال است که حدود  

ها به پیمانکار  مشغول کارند. متاسفانه مسئولیت برخی جایگاه
شده   کارگران  واگذار  به  حقوق  پرداخت  برابر  در  که  است 

جایگاه نیست.  مدعیمتعهد  گاز  سوخت  نگهداری  داران  اند 
تعرفه جایگاه  به  توجه  با  دولت مصوب  های سوخت  که  ای 

کرده و عدم افزایش کارمزدها صرفه اقتصادی ندارد. وضعیت  

یاسوج   CNG های سوخت گازهمکاران شاغل در جایگاه 
معی و  است  نهادمشابه هم  ندارند.  نظارتی  شت خوبی  های 

داران افزایش دهند و اداره کار باید نظارت خود را بر جایگاه 

 .دندر صورت تخلف با آنها برخورد کن

کارگران ابنیه فنی اراک خواستار مشخص 

 شدند شانشدن وضعیت مطالبات

آبان ماه، گروهی از کارگران ابنیه فنی اراک    9روز دوشنبه  
شدند.   خود  مطالبات  وضعیت  شدن  مشخص  خواستار 

آن  مزدی  مطالبات  و پرداخت  است  حداقلی  صورت  به  ها 
ها رفع تفاوت حقوق بین کارگران خط و نیروی درخواست آن 

کار تجمیعی است. کارگران به رویه پرداخت حقوق خود نیز 
هستند گوین  معترض  می  زمان    دو  از  ما  مشکالت  عموم 

شده   آغاز  خصوصی  بخش  به  فنی  ابنیه  خطوط  واگذاری 
قرارداد   عقد  و  پیمانکار  کارگران حذف  ما  درخواست  است. 

راه  با  راه مستقیم  کارگران  است.  عنوان  آهن  به  اراک  آهن 
که   مزایایی  برخی  از  ریلی  خطوط  تعمیرات  و  نگهدارنده 

رومند. به عنوان مثال  مند هستند، محهمکاران تجمیعی بهره 
آن  به  دارند و  به موقع  ها مزایای  نیروهای تجمیعی حقوق 

تعلق می مناسبتی  و  آنها  عرفی  امنیت شغلی  و  ما    ازگیرد 

 .کارگران خط بیشتر است
 

 تایراعتصاب کارگران کارخانه کیان

گزارش  سه  به  کارخانه    ۲6شنبه  روز  کارگران  ماه،  مهر 
مهرماه، دست از کار کشیده و    18به  تایر از روز دوشنکیان

برند. مینزدیک به یک هفته است که در اعتصاب به سر  
ها از  به عدم پرداخت حق بیمه نسبت  اعتراض این کارگران  

تیرماه و بسته شدن خدمات درمانی آنهاست. همچنین حقوق 
شهریورماه نیمی ازکارگران نیز تاکنون پرداخت نشده است. 

شنبه   در    ۲۳روز  شعار  سردادن  با  کارگران  این  مهرماه 
اعتراض به عدم رسیدگی به مشکالتشان خواستار پیگیری  
تعیین تکلیف شرکت توسط مسئولین شدند که از طرف سپاه  
قرار  شدید  تهدید  مورد  امنیت  پلیس  و  اسالمشهر  ناحیه 

کیان  کارگران  هم گرفتند.  که  کردند  اظهار  تنها تایر  اکنون 
نفر از    60اند. تعداد  ر استخدام شرکت مانده نفر کارگر د  8۳0

نشده  قرارداد  تمدید  قبل  ماه  از  در    1۳و    کارگران  نفر هم 
شهریورماه اخراج شدند. تعداد دیگری از کارگران نیز بخاطر  
شرایط بحرانی کارخانه و عدم رسیدگی مسئوالن به موضوع  

.اندتعیین تکلیف شرکت استعفا داده 

 رگران شهرداری مزدی کا اتمعوق      

 پرداخت نشده است  بندر گز 
آبان ماه، کارگران مجموعه شهرداری بندرگز  9روز دوشنبه 

ماه دستمزد پرداخت نشده دارند و بخشی از    4گفتند: حدود  
آن بیمه  نشده  مطالبات  پرداخت  نیز  اجتماعی  تامین  به  ها 

است. اما شهرداری مدعی است که مبلغ طلبش از نهادهای  
حدود   به  اکنون  هم  است. ۳5دولتی  رسیده  تومان  میلیارد 

دانیم شهرداری بتواند به  کارگران معترض می گویند:بعید می
زودی   توقع  این  کند.  دریافت  عوارض  بابت  را  خود  بدهی 

و  معیشت  مسئله  به  گز  بندر  شهرداری  مسئوالن  داریم 
کارگر مجموعه خود با توجه به   110پرداخت دستمزد حدود 

 .دیگر منابع مالیشان رسیدگی کنند
 

عدم پرداخت مطالبات قدیمی کارگران  

 فوالد قزوین و آرمان شفق
دوشنبه   کارگر  9روز  ماه،  فوالد  آبان  کارخانه  معترض  ان 

حدود   گفتند:  شفق  آرمان  و  از مجموع    150قزوین  کارگر 
کارخانه فوالد قزوین و آرمان   ۲کارگر شاغل در    400تا    ۳00

باالی   سوابق  با  دریافت    15شفق  به  موفق  هنوز  سال 
خود از کارفرمای اصلی    95و    94مطالبات قدیمی سالهای  

تا    ۲ن حداقل ارقامی بین  اند. هر یک از کارگراکارخانه نشده 
میلیون تومان بابت عیدی و حق سنوات سالهای گذشته    ۳

کاری طلبکارند که ارزش ریالی آن امروزه  و همچنین اضافه 
یکبار    95به حداقل کاهش یافته است. این دو کارخانه سال  

از سوی مالک اصلی کارخانه تعطیل اعالم شدند و در نتیجه  
شدن  ۳00حدود   بیکار  ماه  کارگر  چندین  گذشت  از  بعد  د. 

امور  و  تصفیه  اداره  سوی  از  کارخانه  دو  این  مدیریت 
ورشکستگی دادگستری شهرستان تاکستان به چند شرکت  

از یکسال  سرمایه  گذار اجاره داده شده است که آخرین آن 
پیش فعالیت خود را در این واحد آغاز کرده است. مسئوالن  

طیلی کارخانه و شکایت  شهرستانی آن زمان بعد از اعالم تع
کارگران برای وصول مطالبات خود وعده کرده بودند طلب  
با فروش محصوالت بجامانده و ضایعات   را  کارگران  همه 

پردازند اما بعد از گذشت چندین سال هنوز دست  کارخانه می 
مانده  عده  خالی  مطالباتشان  دریافت  برای  کارگران  از  ای 

 .است
 

ماه معوقه مزدی   ۷الی  ۶عدم پرداخت 

 کارگران شهرداری زرنه 
مهر ماه، کارگران مجموعه شهرداری زرنه    19روز سه شنبه  

از توابع شهرستان ایوان غرب که در استان ایالم واقع شده  
ماه دستمزد پرداخت نشده   7الی   6کم است،گفتند که دست

کارگران معترض می  با وجود همه مشکالتی  دارند.  گویند: 
زمینه در  داریم    که  توقع  مواجهیم،  آن  با  حقوق  دریافت 

پرداخت   و  معیشت  مساله  به  زرنه  شهرداری  مسئوالن 

  .دستمزد کارگران مجموعه خود رسیدگی کنند
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 جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد! 

 سازی  اعتصاب کارگران سوله

 آباد کتول سازان علی قایم
سازان  سازی قایم مهر ماه، کارگران سوله  18روز دوشنبه    

که   علی دادند  اطالع  گلستان  استان  در  واقع  کتول  آباد 
مهرماه دست از    16ی از روز شنبه  دکارگران این واحد تولی

 .اند و اعتصاب آنان همچنان ادامه دارد کار کشیده 
 

عدم پرداخت حقوق کارگران فضای سبز  

 یاسوج شهرداری  
دوشنبه   شهرداری    ۲5روز  سبز  فضای  کارگران  ماه،  مهر 

ماه گفتند:  بویراحمد  و  کهکیلویه  استان  در  هاست یاسوج 
معوقات مزدی طلبکارند. کارگران این مجموعه از دی ماه  

، )به جز یک ماه دستمزد خرداد ماه سال جاری(  1400سال 
ماه رسیده   9اند و مطالباتشان به حدود حقوق دریافت نکرده 

  .و نگران افزایش این معوقات هستند
 

ساله کارگران صدر فوالد   ۵بالتکلیفی 

 برای بازگشت به کار و دریافت

 مطالبات معوق  
آبان ماه، یکی از کارگران معترض شرکت   1۲روز پنجشنبه  

نفر از کارگران    180، حدود  96صدر فوالد گفت: آذر ماه سال  
دلیل  برای    به  ما  شدند.  بیکار  کارفرما  سوی  از  نیاز  عدم 

به   کارمان  به  بازگشت  وضعیت  و  مزدی  مطالبات  پیگیری 
می  سر  مختلف  هستیم.  نهادهای  بالتکلیف  هنوز  اما  زنیم 

ماه مطالبات    7کارگران بیکار شده در زمان بیکاری حدود  
تحت پوشش بیمه    مزدی طلبکار بودند و بعد از بیکاری نیز

سال    15تا    10بیکاری قرار گرفته بودند. هر یک از کارگران  
پردازی در این واحد صنعتی را دارند و اگر کارخانه  سابقه بیمه 
راه  امکان  دوباره  بیمه  حق  ادامه  پرداخت  با  شود  اندازی 

 .شودبازنشستگی برایشان فراهم می 
 

ساله کارگران یاس خرمشهر   1۰بالتکلیفی 

 دریافت مطالبات معوقهبرای 
مهر ماه، تعدادی از کارگران    ۲0به گزارش روز چهارشنبه  
خرمشهر،   یاس  واحد  10کارخانه  این  تعطیلی  از  بعد  سال 

نتوانسته هنوز  قضایی  حکم  صدور  وجود  با  اند  تولیدی 
مطالبات معوقه حقوقی و حق سنوات خدمت خود را دریافت  

دلیل آنچه از سوی    به   91کنند. این کارخانه از نوروز سال  
شد تعطیل و ورشکسته  خوانده می   "مشکالت مالی" کارفرما  

عمده  بخش  هنوز  تاکنون  زمان  آن  از  و  شد  از  اعالم  ای 
کارگر این واحد تولیدی پرداخت نشده    150مطالبات حدود  

است. کارگران حدود دو نیم میلیارد تومان از مطالبات خود  
می  اشتغالشان  زمان  به  مربوط  دریافت    شود که  هنوز  را 

تا    91اند. عالوه بر آن، این مطالبات مربوط به سال  نکرده
است که ارزش پولی آن در حال حاضر که در مهر ماه    9۳

 . قرار داریم به حداقل کاهش یافته است 1401سال  

تجمع کارگران اخراجی روغن جهان برای  

 بازگشت به کار 

روز از    50مهر ماه، پس از گذشت حدود     ۲4روز یکشنبه   
اعالم پایان فعالیت کارخانه روغن نباتی جهان، هنوز وضعیت  
اشتغال کارگران بیکار شده این واحد تولیدی نامعلوم است. 

حدود   گفت:  اخراجی  کارگران  از  کارخانه    80یکی  کارگر 
شهریور   )یکم  کارخانه  تعطیلی  از  بعد  جهان  نباتی  روغن 

کارگر در بخش    8تا    7شدند. هم اکنون فقط    بیکار(  1401
مانده  باقی  و نگهبانی  بوده  بالتکلیف  همچنان  که  اند 

نمی  پرداخت  فاصله  مطالباتشان  این  در  روزه    50شود. 
به   کار،  به  بازگشت  و  کارخانه  بازگشایی  برای  کارگران 

اعتراض کرده  اند  نهادهای مختلف دولتی در استان زنجان 
 .ای نداشته استکه تا امروز نتیجه 

 

بالتکلیفی کارگران کارخانه آسفالت قلعه  

 گنج در پی تعطیلی موقت کارخانه 
کارخانه    مهر ماه، یکی از کارگران بیکار شده  16روز شنبه  

آسفالت قلعه گنج گفت: کارخانه آسفالت قلعه گنج اخیرا به  
دلیل مشکالت زیست محیطی پلمب و فعالیتش متوقف شده  

تعدادی کارگر بالتکلیف شدند. مسئول اداره  و در نتیجه آن  
حفاظت محیط زیست قلعه گنج میگوید: این کارخانه تولید  

و سنگ  تهدید آسفالت  و  هوا  آلودگی  ایجاد  به علت  شکن 
بی نیز  و  عمومی  بهداشت  مسائل  علیه  به  کارفرما  توجهی 

زیست محیطی و اخطارهای صادره از سوی این اداره مبنی 
گی و نصب فیلتراسیون، پلمپ و از ادامه  بر رفع کامل آلود

 . فعالیت آن جلوگیری شد
 

عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران  

 ایرانشهر  شهرداری 
چهارشنبه   ایرانشهر    ۲0روز  شهرداری  کارگران  ماه،  مهر 

ماه مطالبات مزدی سال جاری طلبکاریم و    5گفتند: بابت  
می  شهرداری  از  زندگی  سنگین  مخارج  به  یم  خواهباتوجه 

بخشی از این طلب مزدی را پرداخت کند. همچنین حدود  
نشده   15تا    14 واریز  کارگران  عیدی  حق  که  است  سال 

در   مالی  منابع  کمبود  ادعای  از  ناشی  ما  مشکالت  است. 
شهرداری است. همچنین نگرانی ما انباشته شدن مطالباتمان  

ماه  به  در  قادر  اینکه شهرداری  و  است  آینده  سالهای  و  ها 

  .اخت آن نخواهد بودپرد

کارگر مجتمع صنعتی اروم   ۵1مسمومیت 

 تریلر در اثر استنشاق گاز آمونیاک
کارگر مجتمع صنعتی    51مهر ماه،    ۲7صبح روز چهارشنبه  

جاده مهاباد در استان آذربایجان    ۲اروم تریلر واقع در کیلومتر  
غربی در اثر استنشاق گاز آمونیاک دچار مسمومیت شده و  

و طالقانی منتقل شدند. این اتفاق به    های امام به بیمارستان
دنبال نشتی شیر یکی از تانکرهای تولیدی حین تعویض شیر 

 .ای اتفاق افتاده استدر بازدید دوره 
 

دی از  بیکار کردنِ بدون دلیل تعدا

 کارگرانِ پتروشیمیِ سپهر الوان

 توسط کارفرما 
مهر ماه، کارگری در اعتراض به    ۲۲به گزارش روز جمعه  

سپهر الوان در مورد بیکار    صحبتهای کارفرمای پتروشیمیِ
کردن برخی از کارگران با سابقه این مجموعه گفت: قرارداد  
شغل   آن  هنوز  که  نشده  تمدید  حالی  در  کارگران  این 

انضباطی مورد  هیچ  کارگران  این  و  اند، نداشته   پابرجاست 
آن  چرا  در  کارفرما  خبری  پیش  چندی  کرده؟  اخراج  را  ها 

حدود   بیکاری  پت  ۲0خصوص  الوان  کارگر  سپهر  روشیمی 
منتشر شد. در آن خبر، کارگران از اخراج بدونِ دلیل خود بعد  

شان کار خبر دادند و گفتند دلیل بیکاری   سال سابقه   7تا    5از  
کاهش   در  مجموعه  جدید  مدیریتِ  تصمیماتِ  به  اعتراض 

  ۲0 – 10حقوق و مزایا و همچنین تغییر سیستم اقماری از  
 ی سپهر الوان اما علت جموعه است. مدیریت م  ۲1 – 7به 

ها عنوان کرد؛  عدم تمدید قرارداد با نیروها را بومی نبودنِ آن
موضوعی که با تکذیب کارگران مواجه شد. همچنین کارفرما  
این شرکت   اقماری گفت:  تغییر سیستم  علت  در خصوص 
یک شرکت عملیات غیرصنعتی )خدماتی( با تمرکز بر هتل  

شرکت در شهرستان عسلویه    داری است و محل هتل این
)روستای   کنگان  شهرستان  جغرافیایی  حدود  در  و  نبوده 
شیرینو( است. همچنین این شرکت بیان کرد، روال کاری  

و روزکار بوده که باتوجه به   7-۲1و  7-14و 14-14منطقه، 
در عین حال ستودنی همکارانمان،   و  فعالیت خدماتی  نوع 

 .نوع سوم در نظر گرفته شده است
 

سد شفارود برای   تراض کارگران اع

 رسیدگی به مطالبات معوقه خود 
یکشنبه   در    17روز  واقع  شفارود  سد  کارگران  ماه،  مهر 

ماه حقوق   8تا  6شهرستان رضوانشهر استان گیالن گفتند: 
هم   سد  ساخت  وضعیت  حال  عین  در  طلبکاریم،  معوقه 

اما  نامشخص است. مسئوالن مرتبا قول پیگیری می دهند 
هنوز خبری از پرداخت مطالبات کارگران نیست. پروژه سد 
رضوانشهر،  پونل  منطقه  گیالن،  غرب  در  شفارود  مخزنی 
کیلومتری   نیم  و  دو  فاصله  در  و  شفارود  رودخانه  روی 

کیلومتری کالنشهر رشت برای   65و    شهرستان رضوانشهر
سال   از  منطقه  کشاورزی  و  شرب  آب  حال    9۲تامین  در 

   .ساخت است
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دیدگاه ها و تحلیل  برای آشنایی با 

های چریکهای فدائی خلق ایران از  

 های زیردیدن کنید:  سایت
www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

برای تماس با چریکهای فدائی خلق 

 ایران با نشانی زیر مکاتبه نمائید: 
BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 
 

 آدرس پست الکترونیکی: 
E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 
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زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد،  "

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

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

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

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

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

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

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

از شرایط الزم حیات محروم ساخته و   را  انسان  جامعه هزاران 

شرایطی   در  را  زندگی  آنها  به  قادر  آن  در  که  دهد  می  قرار 

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

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

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

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

و با وجود این، شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دارد، این عمل  

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

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

آن از خویشتن دفاع کند. قتلی که ظاهرا قتل نیست، زیرا کسی  

که مرگ این قربانی چونان مرگی طبیعی  قاتل را نمی بیند، زیرا  

به نظر می آید چرا که در آن، تعرض به عمل آمده بیشتر ناشی  

اینجا   در  حال  هر  در  ولی  وظیفه.  انجام  تا  ست  عملی  بی  از 

 " ارتکاب به قتل عمد محرز است  
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زمانی که فردی به فردی دیگر آسیب جسمی وارد می آورد، آن "

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

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

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

می نامیم. هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان وضعی قرار 

ی زودرس  و غیر طبیعی می دهد که آنها به طور حتم به دام مرگ

می افتند، مرگی به همان اندازه ناشی از اعمال خشونت که مرگ  

هزاران  جامعه  وقتی  شمشیر،  ضرب  به  یا  و  گلوله  شلیک  اثر  در 

انسان را از شرایط الزم حیات محروم ساخته و آنها را در شرایطی  

قرار می دهد که در آن قادر به زندگی کردن نیستند، وقتی آنها 

زور چوب قانون مجبور می سازد که در این شرایط بمانند تا  را به

وقتی   رسد؛  فرا  است  شرایط  این  ناپذیر  اجتناب  نتیجۀ  که  مرگ 

جامعه می داند و به خوبی هم می داند که این هزاران نفر اجبارا 

قربانی این شرایط خواهند شد، و با وجود این، شرایط مربوطه را 

این عم دارد،  نگاه می  است، برقرار  قتل عمد  نوع  جامعه یک  ل 

درست مثل قتل عمد توسط یک فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه، قتلی 

که هیچ کس نمی تواند در قبال آن از خویشتن دفاع کند. قتلی  

که ظاهرا قتل نیست، زیرا کسی قاتل را نمی بیند، زیرا که مرگ  

این قربانی چونان مرگی طبیعی به نظر می آید چرا که در آن، 

تعرض به عمل آمده بیشتر ناشی از بی عملی ست تا انجام وظیفه.  

 " ولی در هر حال در اینجا ارتکاب به قتل عمد محرز است 
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