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اول مـه یـک عــرصـه جــدال  
. کارگران با رژیم اسـالمـی اسـت 

ھر سال از دو سه ماه  قبل جـنـب  
و جوش زیادی برای برپـایـی ایـن  
ـبـدیـل   روز ھمبستگی جھانی و ت
آن به یک روز اعتراض سـراسـری  

ھر سال به مناسبـت  .  به پا میشود 
ـیـه   ـیـان این روز قطعـنـامـه ھـا و ب
ـیـه سـرمـایـه   ھای پرشوری بر عـل
ــر و   ــق ــه ف ــی ــل ــم و ع داری حــاک
ـر گـرده جـامـعـه   فالکتـی کـه ب
حـاکـم اسـت و بـه طـور واقـعـی  
ــراض کــل جــامــعــه   ــت صــدای اع
ـران   است، از سوی تشکلھا و رھـب

و در  .   کارگری انتشار می یابد 
دل چنین جدالی است که جنـبـش  
کارگری در ایران تـوانسـتـه اسـت  

اول مه روز جھانی کارگر را، ھـر  
چه بیشتر به جلوی چشم جامـعـه  

ـیـز ایـن  .  و جھانیان بیاورد  امسال ن
ـم  ـی ـن ـی از  .  جنب و جوش را مـی ب

ـم کـه کـارگـران   ـی ـن جمله شاھد ای
بازنشسته ذوب آھـن اصـفـھـان در  
ــی و   ــر و گــران ــق ــه ف اعــتــراض ب
ـر خـط   دستمزدھای چـنـد بـار زی
فقر، ھمه کـارگـران و مـردم ایـن  
شھر را به مناسـبـت روز جـھـانـی  
ــابــل   ــق ــر بــه تــجــمــع در م کــارگ

ـیـن  . استانداری فرامیخوانند  ھمچن
نظیر ھمین فراخوان را از کارگران  

ـم  ایـن  .  راه آھـن مشـھـد مـیـشـنـوی
فراخوانھا و جنب و جـوشـی کـه   
ـرپـایـی   ـرسـر ب در میان کارگـران ب
ــیــم و   ــاھــدش ھســت ــن روز ش ای

پژواکش در مـیـان بـخـش ھـای  
دیگر جامعه، نشانگر اینست کـه  
روز جھانی کـارگـر دارد ھـر روز  
بیشتر جای خـود را بـعـنـوان روز  
ـم    اعتراض کل جامعه علیـه جـھـن

.  سرمایه داری حاکم باز مـیـکـنـد 
در متن ھمین اوضاع است که ما  
ـم   ـی نیز در کانال جدید تالش میکن
که جایگاه واقـعـی روز جـھـانـی  
ـــوان روز   ـن ـــه عــ ـر را ب کـــارگــ
ـرخــواســت کــارگــران و کــل   ــف کـی
جامعه علیه سرمایه داری حـاکـم  
و مصائبی که بر سر بخش ھـای  
مختلف مردم آمده است ، توضیـح  
ـبـدیـل اول   دھیم و فراخوانمان بـه ت
مه به روز اعتراض کـل جـامـعـه  

ــمــام رســانــه ھــای   ایــن روزھــا ت
از صـدا  (  فارسی زبان بورژوازی  

وسیمای جـمـھـوری اسـالمـی تـا  
شبکه من و تو، بـی بـی سـی و  

ھـمـت شـان ایـن  )  صدای امریکـا 
شده است تا دولت تدبیر و امید را  
ــد تــا کــاری کــه   ــن یــاری رســان
احـمـدی نـژاد شـروع کـرد ایشـان  
ـرسـانـد یـعـنـی   شاید به سرانـجـام ب

 ! سازد " شکوفا "را  " اقتصاد ایران "
صدا سیما مدام تبلیغ میکند کـه  

ـقـدی " از گرفتن   انصـراف  "  یارانه ن
ــم کــاری   ــرای مــحــک ــم و ب دھــی
ـم را یـادآور   فتوای آخـونـدھـای ق

ـیـاز نـدارد   میشود کـه ھـرکـس ن
ــاعــث   ــن ب ــصــرف شــود کـه ای مـن
خشنـودی خـود خـداونـد سـبـحـان  

روزنامه ھای حکومت با  .  میشود 
ـنـد کـه یـازده   خطوط درشت نوشت
ــن از دولــتــمــردان اصــالحــات از   ت

و  !  گرفتن یارانه مـنـصـرف شـدنـد 
معلوم نیست یازده تن دیـگـر چـرا  
ـر در   ـیـامـب منصرف نشدند تا بـا پ

ــد   ــن شــون ــن  ( بـھــشــت ھــم نشــی ای
ـرای   حدیثی که مردم ساختند و ب

ـنـد  .) ھمدیگر اس ام اس مـیـکـن
ـر   ـنـدگـان خـوب خـدا زی البد این ب

 اول مه و صف متحد کارگران و کل مردم
 شھال دانشفر 

 داستان، داستان غارت 
 زندگی است
 یاشار سھندی 

كارگران كردستان برای داشتـن  
درك روشن از آرایش سیاسی فـی  
ـنـه   ـیـشـی الحال موجود جامعـه و پ
ــری و   ــســم كــارگ ــی ــابــل كــمــون تــق
جریانات بورژوائی، الزم اسـت بـا  
تاریخ جنبش طبقـاتـی خـود آگـاه  

ضـرورت ایـن مسـالـه بـا   •باشـنـد 
ـر نسـل جـوان   توجه به نیاز مبرم ت
ـر   به این دانش تـاریـخـی روشـن ت

 میشود 
ــش اول مـاه مــه در   ـب ــاب جــن ـت ك

ــور   ــری ــان  در شــھ ــت ١٣٧٨ كــردس
ـیـه  )  ١٩٩٩ سپتامبر  (  ـیـمـان در سـل
ــه  )  کـردسـتـان عــراق (  چـاپ و ب

در مـقـدمـه ایـن   •ایران ارسال شـد 
 کتاب نوشته ام؛ 

جمعبندی و گردآوری، جنبش اول  
مه در شھرھای كردستان، بمنظـور  
ـرس   مروری تـاریـخـی و در دسـت
قرار دادن تجارب مراسـمـھـای اول  

ـررسـی   •مه، انجام گرفـتـه اسـت  ب
ــمــاعــی   ــت ــخ مــعــاصــر و اج تــاری

ـررسـی   كردستان ایران، امـروز بـا ب
ـنـا   ھایی كه احزاب ناسیونالیست ب
به منافع طبقاتی و بورژوایـی در  
این مورد ارائه داده انـد ضـروری  

ــش   •اســت  ــار را جــنــب ــن ك و ای
كمونیسم كارگری باید در مقـاطـع  
مختلف تاریخ مـعـاصـر كـردسـتـان  

ـرار دادن   •پیش ببرد  ـیـار ق در اخـت
ادبیات تاریخی جنـبـش كـارگـری  
ـیـن   بویژه از زبان كارگـران و فـعـال

 معرفی کتاب 
 جنبش اول ماه مه در كردستان  

 نسان نودینیان 

 از محسنات خانه نشینی
 ٥   صفحه   ناصر اصغری 

 در حاشیه اخبار کارگری
 مجمع عمومی کارگران کیان تایر

 ٩           صفحه  

 اخبار کارگری
 

 ١٤            صفحه  
 ٦          صفحه  

 ٤         صفحه   ٣            صفحه  
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ــن شــاھــرخ  ٢٥ امـروز    فــروردی
ـاس و   زمانی از چھره ھای سـرشـن

 روز  ٣٥ محبوب کارگری پس از  
ـنـد   تبعید از  زندان قزل حصار  به ب

ـازگـردانـده شـد ١٢  .  رجایی شھـر ب
ـنـد بـه قــزل  ٢٠ شـاھـرخ روز    اسـف

ــد شــده بــوده و در   ــی ــع ــب ــار ت حص
ـیـد و دفـاع از   اعتراض به این تبع
ــه   ــوق انســانــی خــود دســت ب ــق ح
اعتصاب غـذا زده و اعـالم کـرده  
بود که تا وقتی کـه بـه رجـایـی  
ـــه   ــده نشـــود، ب ــر بــازگـــردان ــھ ش

بـدیـن  .  اعتراضش ادامه خواھد داد 
ـبـل از  ٤ ترتیب شاھرخ که    روز ق

این انتقال نیز در حمایت از دراویـش  
ــه   ــد، دســت ب ــن ــابــادی در ب گــن

 روز در  ٤٠ اعتصاب غذا زده بود،  
ــرد و   ــه ســر ب ــصــاب غــذا ب ــت اع
ـا   ـافشـاری کـرد ت برخواست خود پ
اینکه جانیان اسالمی را وادار بـه  

 . عقب نشینی نمود 
ـنـدانـش   با بازگشت شاھرخ ھمب
ــش را جشــن   ــت ـی ورود او و مــوفــق

 . گرفتند و شادی کردند 
ـال اعـالم   گفتنی است که بدنب
ــصــاب شــاھــرخ ، کــارزاری   اعــت
ـلـف   گسترده از سوی جریانات مخت

ـاد  ـاسـی بـه راه افــت ــدان  .  سـی از زن
بھنام ابراھیم زاده و محمد جـراحـی  
دو تن از چھره ھای شناختـه شـده  
کارگـری از وی اعـالم حـمـایـت  

ـامـه ای بـه  .  کردند  ما نیز طی ن
نھادھای کارگری در سراسر جھان  
ــت از شــاھــرخ و   ــار حــمــای خــواســت

 .خواستھای وی شدیم 
ـال   ـب ـیـب بـدن  روز  ٤٠ بدین تـرت

ـار   ــ ـــرخ و فش ـاھ ــ ـــراض ش ـت ــ اع
اعتراضاتی که در حمایـت از وی  

ــا شــد، امــروز   ــن  ٢٥ بــرپ  فــروردی
شاھرخ ھمانطور که خواسته بود از  

 رجایـی  ١٢ زندان قزل حصار به بند  
 . شھر بازگردانده شد 
 سـال حـکـم  ١١ شاھرخ زمانی  

  ٩٠  سال        زندان دارد و  در دی ماه 
بازداشت و برای اجرای ایـن حـکـم  
ـال   ـق ـت ـز ان ـبـری به زنـدان مـرکـزی ت

ـاکـنـون بـه  .   یافت  او از آن زمان ت
ـلـه    زندان  ھای مختلف ایـران از جـم

یزد، کرج و قزل حصار تبعیـد شـده  

اعتراض شاھرخ اعتراض بـه  .  است 
گفته میشود کـه  . این فشارھا بود 

شاھرخ در مدت اعتصاب غـذایـش  
ـلـو وزن کـم کـرده اسـت ٢٠  .  کـی

ـبـت   شاھرخ زمانی باید تحت مـراق
 .ویژه قرار گیرد 

ــه   ــم ــی و ھ ــرخ زمــان  شــاھ
کارگران زندانی و زندانیان سیاسـی  
باید فورا و بدون قید و شرط  آزاد  

 .شوند 
 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی 
 آپـریـل  ١٤ ،  ٩٣  فروردیـن  ٢٥ 
 ٢٠١٤ 
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اتحادیه کارگران مونتاژ 
خواستار انزوای جھانی 
رژیم اسالمی از آی ال 

 او 
 و ھمه مراجع بین المللی است 

گزارش دیدار ارسالن ناظری با  
ــه   ــحــادی ــس واحــد ســراســری ات ـی رئ

 کارگران مونتاژ 
ـاظـری  ١٢ روز    مارس ارسالن ن

ـیـس   در مالقاتی با اندرو دیتـمـر رئ
واحد سراسری اتـحـادیـه کـارگـران  
ــارگــران   ــیــت ک ــاژ از وضــع ــت مــون
ـیـت کـارگـران در   زندانی و وضـع

ایـن مـالقـات  .  ایران سـخـن گـفـت 
ـا ایـن   ـلـی ب ـب بدنبال تماس ھـای ق
اتحادیه و ارسال آخرین خـبـر ھـا از  
وضع کارگران زندانـی در ایـران و  
از جمله نامه کمپیـن بـرای آزادی  
ــه   ــطــاب ب ــی خ ــدان ــران زن کــارگ
نھادھای کارگری در سراسر جھان  
در حمـایـت از شـاھـرخ زمـانـی و  
. خطیر بودن وضعیت او برگزار شـد 

در این مالقات بر روی نکات زیـر  
 :تاکید شد 

ــه    -١  ــحــادی واحــد ســراســری ات
ــت و   ــمــای ــاز ح ــت ــون کــارگــران م
ــارزات   ــی خــود از مــب ــان ــب ــی پشــت

ـاتشـان را   ـب کارگران ایـران و مـطـال
 مستمر با نامه اعالم نماید 

اخبار و اطالعات ارسـالـی    -٢ 
ــیــن بــرای آزادی   ــپ از ســوی کــم
کارگران زندان را در نشریه اتحادیه  

 .مونتاژ استرالیا به چاپ برسد 
 
ــاھــی و اطــالع    -٣  جــھــت آگ

رسانی به کارگران تـحـت پـوشـش  
اتحادیه مونتاژ، مسائل مربوط بـه  
ایران و مبارزات کارگـری در ایـن  
ـای   ـــســات اعضــ ـل ــور در جــ کش
نمایندگان کارگران این اتحادیه بـه  

 .بحث گذاشته شود 
اتحادیه مونتاز ضمن اعـالم  -٤ 

حـمـایـت از کـارگـران زنـدانـی در  
ایران، در حمایت از ایـن کـارگـران  
درکارزار ھای کمپین برای آزادی  
ـلـه در   کارگران زنـدانـی و از جـم
آکسیون ھای اعتـراضـی ای کـه  
از سوی این کمپین در حمـایـت از  
کارگران زندانی بـرگـزار مـیـشـود،  

 .فعاالنه شرکت خواھد کرد 
ـات   ـق ـیـن تـواف در راستـای ھـم
ـاژ   ـت اندرو دیتمر رئیس اتحادیه مـون
بر روی انجام اقدامات زیـر تـوافـق  

 :خود را اعالم داشت 
ارســال  نــامـــه ای در    -١ 

محکومیت رژیم اسالمی بـخـاطـر  
ــر روی   ــی کـردن و فشـار ب زنـدان
ـقـض   فعالین و رھبران کارگری و ن
پایه ای ترین حقـوق کـارگـران در  

 .ایران 
ـلـی ایـن    -٢  ـب گذاشتن قـرار ق

ـزولـه کـردن   ـنـی بـر ای اتحادیه مـب
ـیـن   جمھوری اسالمی در مـراجـع ب
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 .است 
زنی که آزادی میخـواھـد و  بـه  
ــی   ــســیــت ــعــیــض جـن ـب حـجــاب و ت
معترض است، مردمی که اعـدام  
ـقـان   نمیخواھند و به سرکوب و خف
ـرضـنـد،   و بیحقوقـی حـاکـم مـعـت
ـر و گـرانـی و   مردمی که به فـق
ــای زیــر خــط فــقــر   ــزدھ ــم دســت
معتـرضـنـد، مـردمـی کـه اعـدام  
نمیخواھند ، مردمی که خواستـار  
ــان   ــدانــی ــه زن ــم ــوری ھ آزادی ف
سیاسی از زنداننـد ھـمـه و ھـمـه  
ــراض   ــت ــی روز اع ــیــون ــل صــف مــی
ــل   ــی ــری اول مــه را تشــک ــراس س

فراخوان ما ن به اشـغـال  .  میدھند 
خیابان ھا توسط ھمه کارگـران و  
ھمه مردم به مناسبت روز جھانـی  

ــال  .  کــارگــر اســت  ــع شــرکــت ف
بینندگان در برنامـه ھـای کـانـال  
جدید و فراخوانھایشان به مناسبت  
این روز نیز بـه روشـنـی نشـانـگـر  
ـیـن   ظرفیت ھای مـبـارزاتـی چـن

 . روزی برای بسیج کل جامعه است 
ــار اول مــه روز   ــب ــن اعــت ــه ای ب
قدرتنمایی سراسـری کـارگـران و  

ــج کــل جــامــعــه اســت  ــن  .  بسـی ای
ــن اســت کــه روز جــھــانــی   ــی چــن
کارگر میتواند به روز تـظـاھـرات  

 درصـدی ھـا و  ٩٩ با شکوه ما  
ـبـال  .  اشغال خیابانھا باشد  ـق به اسـت
 .چنین روزی برویم 

بسیج کل جامعه برای یـک اول  
 مه بزرگ و سراسری  

بحث بر سـر اتـحـاد کـارگـری و  
بسیج کل جامعه به مناسبت روز  

امـا ایـن  .  جھـانـی کـارگـر اسـت 
ـرد و   اتحاد چگونه شکل مـیـگـی
اینکه آیـا بـا تـوجـه بـه فضـای  
جنب و جـوش وسـیـعـی کـه در  
ـرگـزاری   جنبش کارگری بر سر ب
روز جھانی کار ھست و ھـر سـال  
ـر مـیـشـود و بـا تـوجـه بـه   بیـشـت
ــه،   ــع ــام فضــای اعــتــراضــی ج
چگونه میشود به تـدارک یـک  
ـر از ھـر سـال،   اول مه متفـاوت ت

ـرده و   ــ ـت ــک اول مـــه  گســ ی
سراسری رفت؟ چگونـه مـیـشـود  
روز جھـانـی کـارگـر را آنـچـنـان  
گسترده و با شکوه برپا کـرد کـه  
اخبارش به صـدر اخـبـار جـھـانـی  

 تبدیل شود؟ 
ـیـن   در پاسخ به این سـئـواالت، اول
نکته دیدن موقعیت سـیـاسـی ای  
ـرگـزار   است که در آن اول مه را ب

ـم  ـی ـنـسـت کـه  .  میکن واقـعـیـت ای
جھانی بودن روز جھانی کارگر و  
جامعیت این روز بـه عـنـوان روز  
ــه ھــمــه مصــائــب   ــی اعـتــراض عــل
جامعه، فرصت سیـاسـی مـھـمـی  
است که به مـا امـکـان مـیـدھـد  
ـبـال ایـن روز   ـق که وسیعا بـه اسـت

به این اعتبار میـشـود کـل  .  برویم 
جامعـه را بـه اھـمـیـت سـیـاسـی  
چنیـن روزی مـتـوجـه سـاخـت و  

میشود با نشـان دادن  .  بسیج کرد 
ریشه ھای مصائبی که ھـر روز  
ــگــیــرد،   ــی مــی ــان از مــردم قــرب
کارگران و کل مـردم را مـتـوجـه  
ــقــاتــی جــمــھــوری   ــت طــب مــاھــی
اسالمی و یـک درصـدی ھـای  
ـراض   حاکم میلیارد کرد و به اعـت

 . گسترده در این روز فراخواند 
دیدن ایـن شـرایـط، دیـدن فضـای  
ــای   ــط ھ ــحــی ــاری در م ــج انــف
ـرده   ـراضـات گسـت کارگری و اعـت
ـیـن حـداقـل   ـراض بـه تـعـی در اعـت

 ھزار تومانـی چـنـد  ٦٠٨ دستمزد  
بار زیر خط فقر و دیـدن جـامـعـه  
ای که بخاطر فقر و مـحـرومـیـت  
ـر زنـدگـی و   ـقـه ای کـه ب بیساب
معیشتش حـاکـم اسـت، بـه مـرز  
انفجار رسیده است، ھـمـه و ھـمـه  
یک مولفه مـھـم در بسـیـج ایـن  
نیروی عظیم اعتراضی در سـطـح  
ـپـای تـدارک   جامعـه و رفـتـن ب
ـراض سـراسـری بـه   یک روز اعـت
ــت روز جـھــانـی کـارگــر   ــاسـب مـن

ـراضـی  .  است  از جمله شرایط اعـت
ــب و جــوش   در جــامــعــه و جــن

ــش   ـب ـراضـی در جـن ـرده اعــت گسـت
کارگـری بـه کـارگـران فـرصـت  
ـری در اول   تحرک سیاسی بیشـت

بـه عـبـارت  .  مه امسـال مـیـدھـد 
روشنتر  در شرایطی که  کـانـون  
ھای داغ اعتـراضـی در مـحـیـط  
ھای کارگری و  کـل جـامـعـه  
گسترده است، میـشـود ھـمـه ایـن  
کانون ھا را به تجمعات پرشـوری  
ـبـدیـل   برای گرامیداشت اول مـه ت

 .کرد 
 باالخره اینکه فاکتور مھم دیگـر   
ـنـمـایـی   جایگاه و اھـمـیـت  قـدرت
ــھــای   ــل ــران و تشــک ــب ــحــد رھ ــت م
کارگری در مناسبتی چـون روز  

مـیـشـود  .  جھـانـی کـارگـر اسـت 
رھبران سرشناس کارگری با اسـم  
و رسم خود بیانیه ھای مشتـرک  
به مناسبت روز جـھـانـی کـارگـر  
بدھند و بـه ایـن شـکـل صـدای  
اعتراض کارگران و کـل جـامـعـه  

میشود تشکلھای مختلف  .  باشند 
ـیـه  ٨٨ کارگری ھمچون سال    بیـان

داده و با فراخوان مشتـرکـی کـل  
جامعه را به اعتراضـی سـراسـری  
به مناسبت روز جـھـانـی کـارگـر  

ــد  ــن ــران در  .  بــدھ ــیــشــود کــارگ م
مجامع عـمـومـی خـود و یـا در  
تشکلھای کارگری خود بر روی  
مـکــان واحـدی بــرای بــرگــزاری  
تجمعات اعتراضی در روز اول مه  
اجماع کنند و ھر مرکز کارگری  
ــا   ــارگــری ب ــل ک ــک و ھــر تش
ـر آن   پالکاردی که اسم خود را ب

 . حک کرده است، حضور یابد 
به طور نمونه ما در سال گـذشـتـه  
شاھـد گـرامـیـداشـت مـراسـم روز  
ـر از ســـوی   جـــھـــانـــی کـــارگــ

  ٤٠ ھماھنگ کنندگان طـومـار  
ھزار امضا، کارگران سـنـدیـکـای  
واحد، محافـلـی از کـارگـران در  
ــره در مــحــل ھــای   ــی کــرج و غ

ایـن  .  متفاوتی در شھر تھران بودیم 
نیرو میتوانسـت در یـک مـکـان  

جمع بـاشـنـد و بـا پـالکـاردھـا و  
ـراض   بیانیه ھای خود صدای اعـت
ـر و   واحدی را که ھمانا علیه فـق
گرانی و دستمـزدھـای چـنـد بـار  
ـنـد  . زیر خط فقر است، حضور یـاب

این خود تجربه مھمـی اسـت کـه  
 . باید از آن آموخت 

تماس رھبران کارگری در بـخـش  
ـر سـر   ھای مختلف و اجماع آنھا ب
ــتــرک بــرای روز   مــکــانــی مش
ــاده از   ــف ــی کــارگــر، اســت جــھــان
تکنولوژی امروز از جمـلـه فـیـس  
بـوک و اس ام اس و بـا خـبــر  
کردن کارگـران از کـارخـانـجـات  
ــه از   ــع ــام ــف و کــل ج مــخــتــل
برگزاری چنیـن روزی و مـکـان  
ـرای اتـحـاد   آن، یـک راه مـھـم ب
کــارگــری بــر ســر روز جــھــانــی  

ـیـن شـرکـت  .  کارگر است  ھمـچـن
خانواده ھای کارگـری و حضـور  
مردم معترض با خـانـواده ھـایشـان  
در تجمعات روز جھانـی کـارگـر،  
از جـمـلـه تـمـھـیـداتـی اسـت کـه  
میتواند روز اول مـه را بـه یـک  

 . روز اعتراض بزرگ تبدیل کند 
از جمله  امضا کنندگان طـومـار  

ـر مـنـاسـبـی  ٤٠   ھزار امضـا بسـت
ــحـاد گسـتــرده در   ـرای یـک ات ب

 استان برای برگزاری روز  ٨ سطح  
اول مه در مقابل وزارات کـار در  
تھران و ادارات کار در شھرستانھـا  
ــران صــدای   ــاشــد و ایــن کــارگ ب
ـم   ـیـه تصـمـی اعتراض خـود را عـل
ـیـن   ـر تـعـی بیشرمانه دولت مبنی ب

ــمــزدھــا   ــت  ھــزار  ٦٠٨ حــداقــل دس
ـر   تومان و فقر و گرانـی حـاکـم ب

 . جامعه بلند کنند 
ــھــا ھــمــه بســتــرھــای مــھــم   ــن ای
سازماندھـی یـک روز وسـیـع و  
گســتــرده اعــتــراض بــرای روز  

 .جھانی کارگر است 
فــراخــوان بــازنشــســتــه ذوب آھــن  

 اصفھان یک الگو است 
در راستای آنچه که باالتر تاکیـد  

ــال کــارگــران   ــطــور مــث کــردم ب
بازنشسته ذوب آھن اصفھان یـک  

ایـن  .  قدم مھم به جلو برداشته انـد 
کارگران مکان تجمع به مناسبـت  
روز جھانی کارگر را در مـقـابـل  
استانداری این شھر اعالم کـرده و  
ــه   کــل کــارگــران و مــردم را ب
ـیـوسـتـن بـه صـف اول مـه مــاه   پ

مــھـم اسـت کــه  .  فـراخــوانـده انـد 
ـم   وسیعا به این فراخوان پاسخ دھـی
و ھمه کارگران با خانواده ھایشان  
و ھمه مردم اصـفـھـان وسـیـعـا در  
محل اعالم شده جمع شوند و ایـن  

ــد  ــدارن ــی ب ــن  .  روز را گــرام ای
ـتـوانـد در تـمـام   کاریست که مـی
شھرھا الگو قرار گیرد و بـه طـور  
مثال مکانـی چـون ادارات کـار  
رژیم اسالمی به مراکـزتـجـمـعـات  
ـبـدیـل   وسیع مردم در آن شـھـرھـا ت

 .  شود 
ـنـسـت   بنابراین تمام صحبت من ای
که اگر با این افـق کـه اول مـه  
ــارگــری، روز   ــی ک ــان ــھ روز ج
اعتراض به سرمایه داری و ھـمـه  
مصایبش  و روز ھمه کارگـران و  

 درصـدی ھـاسـت بـه  ٩٩ ھمه ما  
ــرویــم،   ــن روز ب ــراغ تــدارک ای س
میتوانیم نیروی عظیم اجـتـمـاعـی  
خود را برای چنین روزی بسـیـج  

 .  کنیم 
ـروی مـا   ـی ـنـکـه ن خالصه کالم ای
عظیـم اسـت، بـا صـفـی مـتـحـد  
قطعنامـه ھـای اول مـه مـان را  

ـم  .  بدست گیریم  ـی حول آن گرد بیـای
ــھــنــم   ــن بــردگــی و ج ــه ای و ب

 .جمھوری اسالمی خاتمه دھیم 

 

  ١  از صفحه   اول مه و صف متحد کارگران و کل مردم

 کارگر کمونیست را بخوانید



١٣٩٣ فروردین ٢٦   کارگر کمونيست  4 

!  تومان دریافتی شـان اسـت ٦٠٠ 
آمار میدھنـد کـه فـیـکـس کـل  
ــافــت   ــارانــه دری ــران ی ــت ای ــی جــمــع

ـتـی چـنـد  ( میکنند   البته به روای
ـر از جـمـعـیـت زنـده   میلیون بیـشـت

ـنـد  یـکـی  !!)  یارانه دریافت میکـن
نیست به ایشان بگوید اقال بگویـد  

که از مال دنیـا بـی  "  آقا "منھای  
ـنـکـه   ـبـاب ای نیاز است و فقط من
زمینه ظـھـور آقـا امـام زمـان را  
ـــد، دارای   ـن ــ ـرمـــای ـــل فــ ـی ـــعـــجــ ت

ـیـاردی  ٩٥ امپراطوری مالی   ـل  مـی
با این آمار معلوم میشـود  .  ھستند 

که مـحـمـود ھـالـه نـور و حسـن  
ـــد ســـاز و ایضـــا ھـــمـــه   ـی ــ کــل
ــکــه   ــی کــه چــرت ــاســان کــارشــن
میندازند که ھر ریال یارانه نقـدی  
ــورم و کــاھــش   ــدر مــوجــب ت چـق
ھزینـه ھـای بـھـداشـتـی و جـاده  
سازی مـیـشـود، یـارانـه دریـافـت  
میکنند و تازه یادشـان آمـده کـه  
به قول استاد اقتـصـاد در پـاریـس  
ـنـد و   عزم ملی شان را جـزم کـن

فریـدون خـاونـد در  .  انصراف دھند 
بی بی سـی بـه جـنـاب عـنـایـت  
فانی گفتند اگر مـردم بـه فـکـر  
ـبـاشــنـد وانصــراف   مـنـافــع خـود ن
ـقـدر افـزایـش مـی   ندھند، تورم آن
ـقـدی   ـلـغ یـارانـه ن یابد تا ایـن مـب

شـبـکـه مـن و  ! " عمال صفر شـود 
مبلغ یارانه نقدی را با بـودجـه  "  تو 

ــھـداشــت   کـل کشــور و بـودجــه ب
مقایسه کرد تا از ھر جھـت  ...  و  

نشان دھد که این پـول دارد ھـدر  
میرود و دودش ھم به چشم مـردم  

خودم کردم که لـعـنـت  (  می رود  
امـا بـی انصـافـھـا  !)  بر خودم باد 

ـقـدی را بـا   نکردند مبلغ یـارانـه ن
بودجه نیروھای نظامی و امنیتـی  
و انتظـامـی مـقـایسـه کـنـد کـه  
مشخص شود کفه ترازو بـه کـدام  
طرف سنگینـی مـیـکـنـد، یـا بـا  
ـرای فضـیـه قـم   بودجه ای کـه ب

ــود  ــش ــه   . (  صــرف مــی ــاال ک ح
ـیـسـت   صحبت از بودجه شد، بـد ن
که ایشان یک اشاره کـوتـاه ھـم  
ـرخـرج   بکنند که بودجه شـبـکـه پ
شان از سوی کدام دولـت تـامـیـن  
ـیـن ھـمـت   میـشـود کـه ایـن چـن
کردند تا از ھدفمند کردن یـارانـه  

ـنـد  بـھـرحـال سـوال  .  ھا دفـاع کـن

ـیـق   ـقـدر دق ـن است، ایشـان کـه ای
پولی که حق مردم است ریـال بـه  
ـنـد، در   ریال آنرا بی مـورد مـیـدان
مورد خودشان شفاف ودقیق باشند  
و ھزینه این شـبـکـه را مشـخـص  
ــن   ــامــی ــد کــه ازکــجـا ت ــکــردن مـی

" کوروش عرفـانـی " آقای  . میشود 
در شبکه انـدیشـه یـکـبـار گـفـت  
وزارت دفاع امریکا پشـت مـاجـرا  

!! است؛ راست و دروغش با ایشـان 
 !) بگذاریم و بگذریم 

اظـھـار  " اما این ماجرای ثبت نـام  
ـرای دولـت  "  نامه  کیسه خـوبـی ب

ـر پسـتـی   شده اسـت تـا در دفـات
 تـومـان بـابـت  ٣٥٠٠ رسمی اش  

ـرنـد  ـتـه الزم  . (  ثبت نـام بـگـی ـب ال
ـنـگـی   ـقـدی است چون بدینوسیلـه ن
ــتــه   ــب ــشــود و تــورم ال ــی ــر م کــمــت

ـرسـد  !)  سرجایش است  به نـظـر مـی
اطالعاتی که از مردم میخواھـنـد  

برای ثبت بـه  .  تمام فرمالیته است 
در روز جمـعـه، روز  (  دفتر پستی  

در  .  مـراجـعـه کـردم !)   امام زمان 
دفاتر پستی اصال در مورد شماره  
ـرسـنـد  . حساب شما چیزی نمی پ

ـم بـه   ـی ـق پرسیدم چرا؟ گفتند مسـت
وزارت کشور وصل ھستیم و آمـار  

ـم  !  آنجا ھست  این حکومت تصـمـی
  ٣٠  تـا  ٢٠ اش را گـرفـتـه کـه  

میلیون را حذف کند ولی باید بـه  
مسالـه مشـروعـیـت بـدھـنـد کـه  
ظاھرا خود مردم داوطلب شده انـد  

ــد  ــرات  .(  و انصــراف داده ان ــه ج ب
میتوان مدعی شد فـردای پـایـان  

ــرا ثــبــت   ــن مــاج ــرم یــارانــه " ای " ف

آمارھای عجیب و غریب خواھنـد  
داد که جمعیـت زیـادی از مـردم  
منصرف شدند و این بـه مـعـنـای  
درآمـد خـوب و زنـدگــی عــالــی  
مردم است و نشانه ھـمـت عـالـی  

فـرامـوش  .  برای پیشرفـت کشـور 
نکنیم جمھوری اسـالمـی اسـتـاد  

 .) آمار سازی است 
کامال مشخـص اسـت کـه مـوج  
دیگری از گـرانـی در راه اسـت   
که شروع آن افـزایـش پـول آب و  

ھـمـکـارم  .  برق و تلفن بـوده اسـت 
که پدرش نانوا است میگوید قرار  
ـر شـود   ـراب است قیمت انواع نان دوب
منتھا منتظر ھستنـد ایـن مـاجـرا  

به گفته ایشان  .  ثبت نام تمام شود 
  ٣٠٠  تومان بـه  ١٢٥ نان لواش از  

 و  ٩٠٠  بـه ٥٠٠ تومان، بربری از  
ــگــک از   ــن ــه  ٦٠٠ س   ١٢٠٠  ب

ــافــت  . تـومــان افـزایــش خــواھـد ی
تبلیغات ریاکارانه دوباره اوج تـازه  
ـنـزیـن   ای گرفته از جمله اینکـه ب
ـلـی   ـری ایران آنقدر ارزان است کـه ت
. تریلی به ترکیه قاچـاق مـیـشـود 

کیفیت نان پایین اسـت چـون نـان  
نمی خواھند دسـتـمـزد  !  ارزان است 

ـنـد   کارگر نـانـوایـی را زیـاد کـن
میگویند چون قیمت نـان واقـعـی  
نیست برای کارفرما صرف نـمـی  
ــد  ــکــن ــد و دارد ضــرر مــی . کــن

زیرنویس وسط بازی فوتبال ظاھـر  
میشود که با انصـراف از یـارانـه  

و بی  !  ھوای پاک خواھیم داشت 
ـیـای   بی سی ھم میگـویـد در دن
ــق   ــواف ــده م ــک ع ــازی ی ــج م

ـنـد یـک   انصراف از یـارانـه ھسـت
!عده ھم مخـالـف، ایـن بـه آن در 

ـم  ...  و  این ھجوم تبلیـغـاتـی عـظـی
کامال آگاھانه و سازمـان یـافـتـه  

برای احـیـای  طـرح مـرده  .  است 
ــه ھــا تصـمــیــم   ــدی یـاران ھـدفــمـن
ــه ســطــح   ــگــر ب ــار دی ــد ب ــن گــرفــت
معیشت مردم ھجوم بیاورند تا بـه  
گفته اساتید اقتصاد در پاریـس و  

قیمتھا واقعی شـود  " لندن و تھران،  
ــقــی   ــط ــن ــه گــذاری م ــا ســرمــای ت

 ." گردد 
یارانه نقدی حق ناچیزی از یـک  

بـا ایـن  .  طلب عظیـم مـردم اسـت 
طرح مستقیـمـا خـود زنـدگـی را  

ـرار  .  ھدف قرار دادند  از اول ھـم ق
از  .  نبود پولی به مـردم داده شـود 

ــمــاعــی " تــرس   ــت " پــیــامــدھــای اج
مجبور شدند که مبلغی به مـردم  
بپردازند و از ھـمـان روز اول سـاز  
کوک کردند کـه ایـن پـول زور  

ـنـد  ! است و گدا پروری است  ـت گـف
ـم   و میگویند اگر این پول را ندھـی
و طرح ھدفمندی به کـمـال اجـرا  
شود ایران میشود جز کشـورھـای  
توسعه یافته مانند برزیل و ھـنـد،  
و خدا را چه دیدید شاید ھـم شـد  

ـتـصـادی " جزو  " قدرتھای نوظھور اق
باشگاه بیست کشور صنـعـتـی  " و  

به گفته ایشان سالھا پیـش  "!  جھان 
که این طرح را در برزیـل و ھـنـد  
به اجرا گذاشتند باعـث شـده االن  
ـرخـوردار   از رشد اقتصادی خوبی ب

نمی گویند ھند یـکـی از  . باشند 
ـر   ـی ـق عظیم ترین  جمعیت ھـای ف

جھـان را داراسـت کـه یـکـی از  
پیامـدھـای اجـرای ھـمـیـن طـرح  

ــد  .  کــذایــی اســت  ــمــی گــویــن ن
ـرزیـل چـنـد   جمعیت زاغه نشیـن ب

و ھمین چند سـال  .  برابر شده است 
پیش خبر آمد که کـودکـان کـار  
وخیابان را به شکل سازمان یافتـه  

ـم  .  ای با تیر میزنند  ـی شاھـد ھسـت
از زمین و ھوا پلیس با چند ھـزار  
نیرو به خشن ترین شکل مـمـکـن  
به این محالت یورش برده کـه در  
جام جھانی فوتبال آبروداری کـرده  

ـلـه  .  باشند  ـف ـر و ن ـی این جمعیت فق
ـیـن سـود سـرمـایـه   ـر قـوان شـده زی
داری، نتیجه کارکرد ھمین نـظـام  
ـرنـگـار و   است که جلو چشـم خـب
ــی   ــی نــوجــوان ــویــزیــون ــیــن تــل دورب
گردبند را از گـردن زن مسـنـی  

" بـی طـرف " می رباید و مـفـسـر  
در آستانه جـام جـھـانـی  :  میگوید 

 !فوتبال این تیر به خودی است 
با وجود جمـھـوری اسـالمـی ایـن  
طرح ھیچگاه برای سرمـایـه آبـی  

ـرای ھـمـه  .  گرم نمیکند  ھرچند ب
کاربدستان حکومت اسالمی نـان  

پولی که از حذف بـخـش  .  میشود 
وسیعی یارانه نقدی مردم نصـیـب  
دولت میشـود، یـک ریـالـش ھـم  
ــرج   بــرخــالف ادعــاھــایشــان نــه خ
ــرج   ــه خ ــھــداشــت خــواھــد شــد ن ب

، بلکه امکانی فراھـم  " زیرساختھا " 
ـیـاردر   ـل ـلـه  مـی میشود که آیت ال
که اشتھای سیر نـاپـذیـری دارنـد  
ـر شـود  . حسابـھـای شـان فـربـه ت

تجربه سی و پیج سـال حـکـومـت  
ــن   اســالمــی نشــان داده کــه ای
ـیـن   ـیـن روت حکومت حتی به قـوان

ـرار  . بورژوازی گردن نمی گذارد  ق
نبوده و نیست بستری فراھم کـنـد  
که سرمایـه داران بـدون دغـدغـه  
سھم خواھی باندھای حکومـتـی،  

جمـھـوری  . سودآوری داشته باشند 
اسالمی یک حکومت مـتـعـارف  

ما بارھا تاکیـد  .  بورژوازی نیست 
کردیم این حکومت نفس وجـودش  
ــعــارف   ــت ــه بــازســازی تــولــیــد م ن
ـرای   سرمایه داری، بلکه اساسـا ب
سرکوب بوده است که در آن ھـم  
ناموفق بوده چرا که بعد از سـی  
ـرای یـک روز   وپنج سال ھـنـوز ب
ـریـزی و   ھم نمی تواند بـدون خـون
. کشتار به حیات خود ادامه دھـد 

ـنـد   و ھمه  ادا و اطـوارھـایـی مـان

 ١  از صفحه   داستان، داستان غارت زندگی است
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ـر   ـیـشـت اجرای طرح ھدفـمـنـدی، ب
گره بر کار بورژوازی می انـدازد  
ــش   ــی را بــرای ــکــه راھ ــا ایــن ت

 .بشکافند  
زیبا کالم  مطرح کرده اسـت کـه  
ـرزا قـاجـار ایـن   از زمان عباس می
سوال مطرح شـده اسـت کـه چـرا  
ایران پیشرفت نکرده است؟ ایشـان  
ـرسـش   پرسیده است با وجود ایـن پ
دویست ساله چرا ایران ھنوز ژاپـن  
ـرکـیـه نشـد  . نشده چرا کـره یـا ت

ایشان علت را نه  اسالم مـیـدانـد،  
ــه اســاسـا ھـمــه   ــادشـاھــان، ن نـه پ
حکومت گران این دویست سـالـه؛  
ـرای   بلکه معتقد است که میدان ب

منـظـور ھـمـان  (  بخش خصوصی  

ــه   ــه ب ـر وابسـت سـرمــایـه داران غــی
ـبـوده تـا ھـر جـور  )  حکومت  باز ن

ـیـاورنـد،   ـنـد سـود بـدسـت ب خواست
بلکه ھمیشه از سـوی بـانـدھـای  

از  .  قوی حکومتی تھدیـد شـدنـد 
ـتـه   دویست سال پیش کـه بـه گـف
این استاد این آرزو مطرح شـده، از  
اصالح طـلـب و انـحـصـار طـلـب،  
قائم مقام و امیرکبیر، شاه و شیـخ  
با ھمه سبعیت سعی کـردنـد کـه  

را آمـاده سـازنـد و  "  زیرسـاخـتـھـا " 
ـلـکـه  ( ھیچ گاه شک نکـردنـد   ب

که ھزینـه آن  )  بسیار معتقد بودند 
باید از جیب ما مردمان کار کـن  

ھـدفـمـنـدی  .  جامعه تامیـن شـود 
ــاعــده   ــن ق ــزاز ای ــه ھــا نــی ــاران ی

 .مستثنی نبوده و نیست 
ـیـون  ٣٠  تا  ٢٠ داستان حذف   ـل  مـی

ـقـدی و کـل طـرح   ـر ن یارانه بگی
ھدفمندی یارانه ھـا، گـوشـه ای  
ـران   از این سبعیت بورژوازی در ای

این حمله ای سازمان یافته  .  است 
و آگاھانه از سوی بـورژوازی بـه  

ــردم اســت  بــا یــک  .  زنــدگــی م
ـبـه   ـیـغـات وسـیـع و ھـمـه جـان تبل
ـنـد کـه   میخواھند به مردم ببـاوران

ـتـصـاد  " این پول موجب ضربه به   اق
است و اگـر  " کشور و زیر ساختھا 

ــوز ھــم   ــد و ھــن ــدھــن انصــراف ن
خواستار آن باشند، بـا دسـت خـود  

." مانع پیشرفت کشـور شـده انـد " 
ـنـد   به شدت روی این کار مـیـکـن

را در مـردم  "  احسـاس گـنـاه " که  
فی الـحـال  .  ایجاد و تقویت سازند 

که ھمه کارگران ایـن پـول راحـق  
ـنـد از   خود میدانند و حاضر نیـسـت

ـرم کـه ایـن  .   آن کوتاه بیایند  گـی
طرح به سالمت اجرا شود امـا آن  
ـرای کـارگـران جـز   سوی آن ھم ب

 .استثمار بیشتر ثمر دیگری ندارد 
داستان، داستان غارت زنـدگـی و  
ــت  ــدگــی اس ــارت گــران زن . غ

تکلیـف جـمـھـوری اسـالمـی بـه  
ـتـکـار   عنوان یک حکومت جـنـای

ــت  .  روشــن اســت  ــای ــن جــن در ای
سازمان یـافـتـه ھـمـه کـارگـزاران  
ـم دارنـد؛   ـی ـق بورژوازی نقـش مسـت
ــانــی کــه   ــصــاددان ــت ــخــصــوص اق ب

ـر و   ـر فـق آگاھانه چشم شان را ب
فالکت زندگی توده مـردم بسـتـه  
ـنـد کـه   اند، کسانـی کـه مـیـدان
ــور   ــھ ــوظ ــای ن ــھ ــدرت ــور، ق ــھ ظ
اقتصـادی بـه بـھـای نـابـودی و  
ـیـونـھـا انسـان   ـل تباھی زندگی مـی
تمام شده است اما با این وجود بـه  

مفید بودن اجرا شدن این  " شدت بر  
ـران  تـاکـیـد  "  طرح برای اقتصـاد ای

تـوصـیـه مـا ایـن اسـت  .  میکنند 
ایشان برای یکبار ھـم شـده کـاله  
ـنـد   ـن ـی ـب خود را قاضی کنند  تا ب

ــخ "  ــاری ــد،  "  کـدام ســوی ت ــادن ایســت
 . ھمین 

 
 

ــتــر   ــا تــی ــه ای ب ــوشــت از ن
تالشھای بی ثمر بر سر افـزایـش  " 

ــبــش واقــعــی   ــن ــمــزدھــا و ج ــت دس
در چند سایت اینترنتـی  "  کارگران 

منتشر شده است كه با نوشـتـن آن  
نیت نویسنده ھر چـه بـوده بـاشـد،  
سراسر نوشته احساسی را كـه بـه  
من خواننده دست داد، تـخـریـب و  
ــار كــردن تشــكــل و   ــب ــی اعــت ب
ــن   ــی نــھــادھــای مــوجــود و فــعــال

ــھــاســت  ایــن  .  كــارگــری عضــو آن
ــی عــمــومــی مــن از ایــن   ــاب ارزی

اما اجازه بـدھـیـد بـه  .  نوشته است 
ــن   اسـتـدالالت و حـرف حسـاب ای

 .نوشته ھم نگاھی بیاندازیم 
ــدای نـوشــتـه آمــده   ـت در ھــمـان اب

افزایش دستمزد بـا  " جنبش : ""است 
ــه  ــه   اطــالعــی ھــای    ھــا و مصــاحــب

اینترنتی، رادیویی و تلویزیونی بـه  
جنبـش واقـعـی  ...".  پایان رسید،  

برای افزایـش دسـتـمـزد در چـنـد  
سال گذشته را با یك گیـومـه بـه  

ـرد  نـمـی تـوانـد  !  تمسخر مـی گـی
صدای فعالین كارگری در سـیـاه  

ھای جـمـھـوری اسـالمـی را    چال 
ـبـه كـارگـران   بشنود كـه از مـطـال

ـرای   پتروشیمی ھـای مـاھشـھـر ب
ـیـون  ٢ افزایش دسـتـمـزد تـا   ـل  مـی

: می گـویـد .  تومان حمایت كردند 
این تحرک سـبـب ھـیـچ گـونـه  " 

فشاری بر دولت و کـارفـرمـایـان  
كسـی كـه  ."  در ایران نشـده اسـت 

تصمیم گرفتـه اسـت سـنـدیـكـای  
ــه و   ـپ كـارگــران نــیـشــكــر ھــفـت ت
سندیكای كـارگـران اتـوبـوسـرانـی  
واحد را ھـمـراه بـا اتـحـادیـه آزاد  
ـتـه ھـمـاھـنـگـی و   كارگران، كمـی
كانون مدافعان حقوق كـارگـران را  
ــد   ــوان ــبـار كــنـد، نـمــی ت بـی اعـت
ــی   حـكــمـت روی كــار آمــدن عــل
ــن عضــو   ـری ــی ت ـت ــی ــعــی، امــن ـی رب
ـنـونـی   ـنـه تـا ك ـی امنیتی ترین كاب
ـر   جمھوری اسالمـی، بـعـنـوان وزی

نمی تواند درك كند  .  كار را بفھمد 
ـیـعـی   كه ایلنا بقول ھمین علـی رب

:  نـوشـت ١٣٩٢  شـھـریـور  ١٧ در  
ـفـی كـارگـران از  "  اعتراضات صـن

".  اسـت ٨٨ جنس اعتراضات سال  
حتـی نـمـی تـوانـد مـتـوجـه ایـن  
موضوع شود كه چرا باالخره بـعـد  

 و نیـم دھـه، بـاالخـره  ٣ از بیش از  
تلویزیون جمھوری اسالمی بر سـر  
ـرنـامـه   حداقل دستمـزد كـارگـران ب
ترتیب می دھد و نظرسنجی مـی  

نمی تواند ببیند كه كارگـران  .  كند 
معترض جلوی مجلس اسـالمـی،  
ـر كـار   عبدالرضا شیخ االسالم، وزی
ــور   دولـت احـمــدی نـژاد را مـجـب
ـبـات   ـر سـر مـطـال كردند با آنـھـا ب

 ھزار امضاء به مذاكـره  ٤٠ طومار  
اینھا از محسـنـات خـانـه  . بنشیند 

 .نشینی سیاسی است 
ــش   ــه فــوق پــی ــال ــده مــق ــویســن ن

دربـاره چـه  .  فرضیـاتـی ھـم دارد 
ھـیـچ  : " بایـد كـرد؟ مـی نـویسـد 

ـیـن و   ـنـکـه فـعـال راھی به جـز ای
رھبران اعتراضی محـلـھـای کـار  
ـیـش بـگـذارنـد و از طـریـق   قدم پ

مجمع عمومیھا در محیط کارھا  
خواست مطالبه افزایـش دسـتـمـزد  

کار و  . را اعالم کنند وجود ندارد 
ــھــای فــعــالــیــن   ــون ــت کــان ــی فــعــال
کارگری که امـروز وجـود دارنـد  
در صورتی ثمربخش میباشـد کـه  
ـری از   بتوانند تعداد ھر چه بیـشـت
کارگران معترض و فـعـال را در  
محیطھای کار قانع کنند تا قـدم  

ـرای امـر  . پیش بگذارند  آنھـا را ب
ـیـن   ـرای تـعـی سازماندھی جنبش ب

حتـمـا  ."  سطح دستمزد بسیج کنند 
ھـایـی    اگر كسی از فعالین تشكـل 

كه مورد بی مھری این نـویسـنـده  
قرار گرفته اند این مطلب را مـی  

ـتـی  : " دید، می گـفـت  نـمـی گـف
ـم  فـرض ایشـان ایـن  !"  نمی دانسیت

ـبـوده   است كه كسی به این فكـر ن
. مجمع عمـومـی سـازمـان بـدھـد 

فرضش این است كه ھـیـچـگـونـه  
تماسی بین فعالیـن كـارگـری در  
ــا   نـھـادھــای مـوجــود كـارگــری ب
ــارگــری در كـــف   ــن ك ــالــی ــع ف
ــز   ــگــر مــراك ــجــات و دی كــارخــان

فــرض  .  كـارگـری وجــود نـداشــتـه 
ــن اســت كــه جــمـھــوری   ایشـان ای

اسالمی دست رو دست گـذاشـتـه  
ـر نـظـر   و تحرك این كارگران را زی
ندارد و مشغول اخـراج، تـھـدیـد و  

ــركــوب نــیــســت  حــتــمــا خــبــر  .  س
دستگیری و زنـدان دھـھـا فـعـال  
ــم   ــه گــوش ایشــان ھ كــارگــری ب

حتما خبر دستگیـری  .  خورده است 
و اخراج كارگران معدن چـادرمـلـو  
و پلی اكریل اصـفـھـان بـه گـوش  

ـر اسـت  .  ایشان ھم خورده است  بھت
تحقیق كند چرا دستگیر و اخـراج  

ایشان فرضش این است كه  .  شدند 
ــر خــط فــقــر بــا   یــك جــامــعــه زی
ـفـاق كـارگـر   جمعیتی قریب بـه ات
ـیـایـد   منتظر این ھستند كه یكی ب
بعد از یك سال نوشته ای بنویسـد  

 . و برایشان امر و نھی كند 
ـلـی   این نوشته به نظر من بطور خی
ــه   سـاده ھـدفــش ایـن اســت كـه ب
ــری   ــیــن كــارگ ــران و فــعــال كــارگ
بگوید ھمین دو رقم كاری را ھـم  
كه می كنید، حال با تمام ضعفھـا  
ـیـد  . وبا فرض کم اثر بودنش، نـكـن

 "!تالشی است بی ثمر "
 ٢٠١٤  آوریل  ١٤ 

 محسنات خانه نشینی
 ناصراصغری 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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ـنـد یـا   كمونیست، و با شیوه مسـت
خاطره نویسی بخشی از ایـن امـر  

در این جھت كتـاب حـاضـر   •است 
ــران و   ــب ســعــی كــرده از زبــان رھ
ــری در   ــبــش كــارگ ــن ــیــن ج فــعــال
ــارزه   ــه مــب ــان، و از زاوی كــردســت
طبقاتی كارگران حركـات اول مـه  
در كـردســتـان را كــه از دو دھــه  

ـقـالب    آغـاز شـده  ٥٧ پیش بـا ان
ــد  ــارگــران   •اســت بــررســی كــن ك

كردستان برای داشتـن درك روشـن  
ــحــال   ــاســی فــی ال از آرایــش ســی
ـقـابـل   ـنـه ت موجود جامعه و پیـشـی
كمونیـسـم كـارگـری و جـریـانـات  
ــخ   ــاری بـورژوائــی، الزم اســت بـا ت

 •جنبش طبقاتی خود آگاه باشنـد 
ضرورت این مسالـه بـا تـوجـه بـه  
ـر نسـل جـوان بـه ایـن   نیاز مبرم ت

 •دانش تاریخی روشن تر میـشـود 
ـتـاب رفـیـق   در تھیه و ادیت این ك
قدیمی و صمیمی ام فـاتـح شـیـخ  
االسالمی مـرا یـاری كـرده اسـت  
كه دستش را به نشـانـه قـدردانـی  

ـر  ( ١٣٧٨ شھریور   •میفشارم  سپتامـب

 ١٩٩٩ ( 
ــھـای   ــا  ١٩٩٦ و  ١٩٩٧ در سـال  ب
کمیته کـردسـتـان  " تشکیل و قوام  

ـران  " حزب کمونیست کـارگـری ای
ــاصــر   ــخ مــع ــاری ــن ت ــدوی پــروژه ت
ــش   ــخ جــنــب ــاری ــان و ت کــردســت
کمونیستی کـارگـری در مـرکـز  
مشغله  و اولویت کـادرھـای ایـن  
ـرار   ـتـه کـردسـتـان ق حزب در کمی

ـروژه مـعـطـوف بـه  .  گرفـت  ایـن پ
ـتـصـادی،   تحوالت اجـتـمـاعـی، اق
سیـاسـی، فـکـری و فـرھـنـگـی  
ـران   دوران معاصر در کـردسـتـان ای

ــود  ــف  .  ب و مــوضــوع پــروژه طــی
ـر کـل   وسیعی از مسـائـل، کـه ب
جامعه بویژه بر زندگی توده ھـای  
مردم تاثیر گذاشته اند، را شـامـل  

تــدویــن  " طــرح ضــرورت  .  مــیــشــد 
تـوسـط  "  تاریخ معاصـر کـردسـتـان 

حـاصـل ایـن  .  فاتح شیخ ارائه شد 
پروژه برای من که از نزدیک بـا  
ـم   تحوالت کردستان آشنایـی داشـت
ـبـش کـارگـری   و به مسـائـل جـن
عالقمند بودم، گردآوری و نوشتـن  

ـبـش اول مـاه مـه در  »کتاب   جن
ــھــای   ــان در ســال ـ  ١٣٥٨ کــردســت

 .  بود ١٣٧٨ 
ـبـش اول   بخشھایی از کـتـاب جـن
مـاه مـه در كــردسـتـان،  شـامــل  
برگزاری مراسم ھـای بـا شـکـوه  
ـبـاشـد  . اول مه در شھر سنندج مـی

در اینجا   مراسم اول ماه مـه در  
 و سپس نـحـوه شـکـل  ١٣٦٨ سال  

ــگــر را   ــه صــنـعــت ــحـادی گـیــری ات
 .  میاورم 

ــاشــكــوه اول مــاه مــه در   جشـن ب
كارگران  سنندج در سـال  !  سنندج 

 ھمچون سالھای پیش و آمـاده  ٦٨ 

ـبـال اول مـاه   تر از گذشته به استق
ـبـل از   •مه میروند  از چنـد روز ق

ــازه   ــنــب و جــوشــی ت اول مــه ج
محالت كارگرنشین شـھـر را فـرا  

بحث حـول اول مـه و   •گرفته بود 
چگونگی برگزاری آن بـه بـحـث  
گرم ھمه محـافـل و اجـتـمـاعـات  

در تـدارك   •كارگری تبدیل میشود 
گرامیداشت این روز اقداماتی در  

ـراكـت   •سطح شھر صورت گرفت  ت
و اطالعیه وسیعا در سـطـح شـھـر  

ـتـھـا از   •پخش گردید  ـراك در این ت
كارگران خواسته شـده بـود تـا در  
ـنـد،   ـن روز كارگر كار را تعـطـیـل ك
ـر   مراسم و جشن مستقل خود را ب
پا دارند و مراسم دولتی را بـطـور  

ـنـد  ـن بـا نـزدیـك   •یكپارچه تحریم ك

ــراســر شــھــر و   شــدن اول مــه س
محالت و مراكز كارگری سیمای  

شـور و   •دیگری بخود میـگـرفـت 
شوق و شادی در ھـمـه جـا مـوج  

ھمه چیز حاكـی از ایـن   •می زد 
بود كه امسال ھم مراسم اول مـه،  

 •با شكوه بسیار برگزار خواھد شد 
این اوضاع مثل سالھای گـذشـتـه  
عوامل جمھوری اسـالمـی را بـه  
تقال و دست و پا زدن انـداخـت تـا  
ـرگـزاری   به ھر نحو كـه شـده از ب
ـری   ـــل كـــارگــ ـق ــ ـت ـم مســ ـراســ مــ
جلوگیری كنند و كارگـران را بـه  

ــد  ــكــشــانــن ــی ب امــا   •مــراســم دولــت
ھوشیـاری و اقـدامـات كـارگـران  
ــه ھــای   ــئ ــوط ــالھــا و ت ــق ــمــام ت ت

كـار   •نیروھای رژیم را خنثی كـرد 
 •ما از سالھای قبل دشوارتر بـود 

ـرگـزاری   اما با این وجود ھیئـت ب
ـئـت    •اول مه انتخاب شد  قبال ھـی

ـتـكـارات اتـحـادیـه   برگزاری بـا اب

ـیـن   صنعتگر و جـمـعـی از فـعـال
امـا در   •كارگری انتخاب میـشـد 

، اتحادیه صنعتگر تعطیـل  ٦٨ سال  
ـرگـزاری   •شده بود  و اینبار ھیئت ب

ـریـــق   ـــدارك اول مـــه از طــ و ت
صندوقھای مالـی كـارگـری كـه  
در شھر سنندج بودند، و با برپایـی  
ـتـخـاب شـد و   مجمع عمومی، ان

روز جـمـعـه   •كارش را شـروع كـرد 
ـنـدج   ھشتم اردیبھشت كوه آبیدر سن
ــد شــوق و   ــه شــكــوھــمــن صــحــن
شادمانی صدھا زن و مرد كـارگـر  
ــدج در   ـن ــكـش شـھــر ســن و زحــمـت

ــبـال از اول مــاه مــه بـود  ـق  •اسـت
ـم  ٤.٣٠ ساعت    بـامـداد روز ھشـت

اردیبھشت ماه، شمار بسـیـاری از  
زنان و مردان انقالبی و آزادیـخـواه  

در طـول   •به سمت كوه آبیدر رفتند 
مسیر تراكتھای زیادی نصب شده  

عنوان بخشی از این تراكتـھـا   •بود 
  ١١ گرامـی بـاد  : " عبارت بود از 

" اردیبھشـت روز جـھـانـی كـارگـر 
زنده باد آزادی، برابری حـكـومـت  " 

ـر جـمـھـوری  " " كارگری  مـرگ ب
ــان،   ــق اســالمــی و گــرانــی و خــف
" بیكاری، ھدیه جمھوری اسالمی 

ـلـه كـوه   جمعیت مردم وقتـی بـه ق
آبیدر میرسیـدنـد بـا یـك پـالكـارد  
ـرافـراشـتـه   بزرگ و پرچـم سـرخ ب
روبرو میشدند كه بـا سـتـاره سـرخ  

ـبـھـشـت  ١١ : " تزئین شده بـود   اردی
ـر   روز ھمبستگی كارگران جھـان ب

ـر  ".  شما پیروز باد  پس از اجتماع ب
فراز كوه آبیدر جمـعـیـت مـردم بـه  

ــام   ــی بــن ــی  " ســمــت مــحــل ــان ك
در آنـجـا   •حركت كردنـد "  ماماتكه 

ـرچـم سـرخ   نیـز یـك پـالكـارد و پ
در ایـن مـحــل،   •نصـب شـده بـود 

ــه جشــن و   ــه نشــان ــن ب حــاضــری
شادمانی رسیدن اول مه، به رقص  
ــا   ــد كــه ت ــن ــی پــرداخــت ــكــوب ــای و پ

آنـگـاه در   •ساعتھا ادامـه یـافـت 
ـنـدگـان در   ـن میان تشویق شركت ك
ـپـه   ـر ت این مراسم، پرچمی سـرخ ب
ـرافـراشـتـه   مشرف به ایـن مـحـل ب

ــت   •شــد  ــاع ــا س ــن مــراســم ت ای
صبح جمعه ادامه یـافـت و در  ١٠ 

میان شوق و شادمانـی حـاضـریـن  
   •به پایان رسید 

 
اردیبھشت تحریم ١١

 مراسم دولتی
ــھــشــت   ــب ــم اردی ــازدھ صــبــح روز ی
ـتـی در   كارگران سنندج مراسم دول
محل آمفی تئاتر دانشـگـاه رازی  

ـم   را بطور یكپارچه و قـاطـع تـحـری
و با این كـار عـزم و اراده   •كردند 

ـرگــزاری مـراســم   خـود را بــرای ب
مستقل كارگری بیش از پیش بـه  

 •نمایش گذاشتند 
  

 اردیبھشت، كشمكش كارگـران  ١١ 
و اداره كار، كارگران تـوطـئـه اداره  
ـنـد، و خـود   كار را خنثی مـیـكـن
ـرای   مستقال اقدام به تھیه سالـن ب

 !مراسم بزرگ كارگری میكنند 
كارگران سنندج در شرایطی سـالـن  
ــه   ــه صــحــن ــی را ب ــخــت ورزشــی ت
ـبـدیـل   نمایش قدرت متحد خـود ت
ـیـش از ایـن تـوانسـتـه   كردند كه پ
بودند ھمه موانع، سنگ اندازیـھـا  
و تھدایدات اداره كار سنندج را بـا  

ـنـد  ـن  •دقت و ھوشیاری خنثـی ك
كـارگــران بـه اداره كــار مــراجــعــه  
ـرای مـراسـم   كردند تا محلی را ب

زمانـی كـه عـوامـل   •شان بگیرند 
رژیم از كشاندن كارگران به مراسـم  
ــد،   ــودن ــی ســرخــورده شــده ب ــت دول
كوشیدند تا با سنـگ انـدازی از  
برگزاری مراسم مستقل كـارگـری  

ــد  ــن ــوگــیــری كــن ــه   •جــل از جــمــل
گماشتگان جمھوری اسالمـی در  
ـنـد كـه آن   اداره كـار اعـالم داشــت
ـرای مـراسـم در   زمان مكانی را ب
اختیار كارگران قرار خـواھـنـد داد  
كه مشخصات كامل سخنرانـان را  

اما كـارگـران   •به آنھا تحویل دھند 
بـه ایـن شـرایـط اداره كـار گـردن  

كشمكش بین كـارگـران   •نگذاشتند 
و اداره كار در این رابطه تـا ظـھـر  

 • اردیبھشت ادامه یـافـت ١١ روز  
در این حـیـن كـارگـران كـه مـی  

 معرفی کتاب 
 جنبش اول ماه مه در كردستان  

 ١  از صفحه   
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دانستند رژیم تسلیم نخـواھـد شـد،  
ـنـد خـودشـان راسـا   ـت تصمیم گـرف
ـرگـزاری مـراسـم   محلی را برای ب
تعیین كنند و در این مـورد سـالـن  

 •ورزشی تختی را انتخاب كردنـد 
ــان   ــه ســرعــت در مــی ـر ب ایـن خــب

كارگـران در   •كارگران شھر پیچید 
ساعت یك بعداز ظھر دسته دسـتـه  
به سمت سالن تخـتـی بـه حـركـت  

 •در آمدند 
  

تجمع بزرگ كارگران، و 
مردم شھر سنندج در 

سالن ورزشی تختی، و 
برگزاری جشن باشكوه 

 !اول ماه مه
كارگران در ساعت یك بعداز ظھـر  
دسته دسته به سمت سالن تـخـتـی  

سـاعـت سـه   •به حركـت درآمـدنـد 

بعداز ظھر كارگران درب سـالـن را  
ـیـار   باز كردند و سـالـن را در اخـت

بـا افـزایـش تـعـداد   •خود گرفتنـد 
كارگران و شروع مراسـم، گشـتـی  
ھــای رژیــم كــه قــبــل از آن بــه  
اجتماع كارگران نزدیك شـده و بـه  
بازدید كارتھای شناسایی پرداختـه  
بودند، تا پایان كار جـرات نـزدیـك  

كارگـران   •شدن به محل را نیافتند 
به محض در اختیار گرفتن سـالـن  
ــن و آمــاده    ــزئــی ــه ت فـورا شــروع ب

ـــد  ـردن ـــن كــ ـت ـراكـــت و   •ســـاخــ ــ ت
پالكاردھای مـتـعـددی در سـالـن  

 •نصب شد 
ـنـطـور   روی بعضی از پالكاردھا ای

كـارگـران جـھـان  " نوشته شده بود؛  

  ١١ گـرامـی بـاد  " " متحد شـویـد 
مـا  " "اردیبھشت روز جھانی كارگر 

كارگران صنعتی خواھان تـعـطـیـل  
ـم  ـی مـا  " " روز جھانی كـارگـر ھسـت

كارگـران شـركـت شـاھـو خـواھـان  
ــر   ــی كــارگ ــی روز جــھــان ــعــطــیــل ت

ـم  مـا كـارگـران كـردسـتـان  " " ھستی
ـبـانـی خـود را از مـبـارزات   پشتی
ـم  " كارگران فلسطین اعالم مـیـداری

زنـده بـاد  ” ،  “ زنده باد روز كـارگـر " 
" اتحاد و مبارزه متحدانه كـارگـران 

ـر روی  "  راه ما در اتحاد ماسـت "  ب
این پالكاردھا كه بـا سـتـاره سـرخ  
تزئین شده بودند، امضـا كـارگـران  

 •سنندج بچشم میخورد 
ـیـكـه   ساعت سه بعدازظھر در حـال
چند زن و مرد و پیـر و جـوان در  
داخل و اطراف سالن اجتمـاع كـرده  

ـبـال   ـق بودند، در میان شـور و اسـت
در ابتـدا   •حاضرین مراسم آغاز شد 

ــدگــان در   ـن یـكــی از شـركــت كــن
سپس بـه   •مراسم خوش آمد گفت 

احترام كارگران جانباخته شیكاگـو  
ـبـاخـتـگـان راه رھـایـی   و ھمه جان
ـقـه سـكـوت   ـی طبقه كارگر یـك دق
ـرانـان   سكوت اعالم گردید  و سخن
یكی پـس از دیـگـری صـحـبـت  

 •كردند 
ابتدا جمال چراغ ویسی، در مـورد  

 •تاریخچه اول مه سخنرانـی كـرد 
جمال در صحبتھای خود اشاره بـه  
چگونـگـی مـراسـم روز جـھـانـی  
ــران ھــمــه   ــر تــوســط كــارگ كــارگ
كشورھـای جـھـان و عـنـوان ایـن  
مسئله كه كارگران بـا تـعـطـیـل و  

ـیـن   ـیـد در چـن توقـف كـار و تـول
روزی قدرت مـتـحـد خـود را بـه  
نمایش میگذارند، از جملـه گـفـت  

ــارگــران  "  ــا ك ــن روز بــرای م ای
فرصتی اسـت تـا قـدرت مـتـحـد  
ـم و ایـن   خود را به نمایـش درآوری
ـم كـه ھـمـه   ـی ـن واقعیت را اثبات ك
ثروت ھای این جھان حاصـل كـار  

جمال سخنرانی خود را در  " ماست 
میان شور و شوق و تشویق زنان و  
مردان حاضر در سـالـن بـه پـایـان  

 •برد 
ـران، بـاز ھـم جـمـال   دومین سـخـن
ــاره   ــه درب ــود ك چــراغ ویســی ب
ضرورت متشـكـل بـودن كـارگـران  

جـمـال بـا اشـاره بـه   •صحبت كرد 
محدودیتھایی كه از جـانـب دولـت  
ـراز   ـر سـر راه اب و سرمایـه داران ب

وجود فعالیت اجتماعات و تشكـل  
ـنـد،   ـن ھای كارگری ایجاد می ك
ـرپـائـی شـورا و   پیرامون اھمیـت ب
ـر   مجمع عمـومـی و امـكـان پـذی
ــروی   ــی ــه بــه ن ــی بــودن آن بــا تــك

وی    •كارگران، تـوضـیـحـاتـی داد 
سپس درباره بیمه بیكاری صحبـت  

ــت؛   مــا خــواھــان آن  " كـرد و گــف
ھستیم كه به كارگران بیكار، ھمـه  
ــن شــغــل   ــی كــه از داشــت كســان
ـیـكـاری داده   ـیـمـه ب محرومـنـد، ب

ما در درجـه اول بـایـد كـار   •شود 
داشته باشیم، دولت باید بـمـا كـار  

ـیـكـه شـغـل   •بدھد  امـا در صـورت
ـیـمـه   برای ما تامین نشود، بایـد ب

ـرداخـت گـردد   •“ بیكاری به ما پ
جمال در ادامـه صـحـبـت ھـایـش  

ـنـھـا  ” گفت؛   ـتـی ت بنا به آمار دول
ـیـكـار در كشـور   ده ھزار كارگـر ب
ــد كــه واجــد شــرایــط   وجــود دارن
دریافت بیمه بیكاری ھستند امـا  
ھمه ما می دانیـم كـه ایـن آمـار  
ـنـھـا در   واقعیت ندارد چـرا كـه ت
ـر از ده   ـیـشـت ـنـدج ب ھمین شھر سن

جـمـال  " ھزار نفر كارگر بیكار داریم 
ــن   ــاضــری ــق ح ــوی ــان تش در مــی

 •سخنرانیش پایان یافت 
موضوع سومین سخنرانـی كـه از  
ـراد   جانب یكی دیگر از كارگران ای
ـم و   شد، صـحـبـت در مـورد سـت
تبعیضی بود كه در جامعه نسبـت  

ــشــود  ــن   •بــه زنــان اعــمــال مــی ای
سـخـنــران تـاكــیـد كــرد الزم اســت  
ـری   كارگران برای بدست آوردن براب
زنان ھم طبقه ای خـود در ھـمـه  
ــدگــی   عــرصــه ھــای كــار و زن

 •اجتماعی مبارزه كنند 
 سـالـه ای  ١٥ بعد از آن كـارگـر  

ـر   درباره كار كودكان و جوانان كـمـت
وی بـه   •سال سخنرانی كـرد ١٨ از  

تفصیل توضیح داد كـه چـگـونـه  
ــی   ــت ــنــگــدس ــه داران از ت ــرمــای س
ــری بــرای   ــواده ھــای كــارگ خــان
ــاده   ــف ــرزنــدانشــان اســت ــمــار ف ــث اســت

ـیـد   •میكنند  این رفیق كارگـر تـاك
كرد بجای اینكه كودكان و جوانـان  
ـری از   در این سنین بـا بـھـره گـی
ـنـد و   امكانات جامعه درس بخـوان
برای ارتقا توانایی و استعدادھـای  
انسانی خود بـكـوشـنـد، سـرمـایـه  
داران آنـھـا را از آغـوش خـانـواده  
ـر   ھایشان بیرون كشیده  و دربازار پ

 •مشقات كار استثمار میكنند 
در قسمت پایانی مراسم قطعنـامـه  

ـرائـت شـد و  ٢٣ ای    مـاده ای ق
ـیـد   ـرا تـای حاضران بـا كـف زدن آن

در حین خواندن قطعـنـامـه،   •كردند 
متن چاپ شده آن نیـز در مـیـان  

 •شركت كنندگان توزیع میشد 
ــه   در طــول مــراســم  در فــاصــل
سخنرانی ھا چند نفر از كـارگـران  
ـرانـه شـور و   با خواندن سـرود و ت
شوق بیشتری به مراسم بـخـشـیـده  

ھمچنین توسط چند تن از   •بودند 
كودكان كـارگـران یـك سـرود اجـرا  

ـیـن   •گردید  در طول مراسم ھـمـچـن
ـنـی از شـركـت   ـری با شربت و شـی

مـراسـم بـا   •كنندگان پذیرایی شـد 
ــدن ســرود   از  “  آتــش ســرخ ” خــوان

جانـب یـكـی از كـارگـران و ھـم  

ـر كـارگـران   آوایی طنین انداز سـای
ـیـدا كـرد  ـیـب   •خاتمـه پ ـرت بـدیـن ت

ـر شـكـوه جشـن جـھـانـی   مراسم پ
كارگران كه با شركت ھزاران زن و  
ــم تــمــام   ــرغ ــی ــل ــر و ع مــرد كــارگ
كارشـكـنـی ھـا و تـوطـئـه ھـای  
مسئولین دولتی در سالن ورزشـی  
ـرپـا شـده بـود، در مـیـان   تختی ب
ـر دادن   ــ ـرود و س ــ ـــدن س ـــوان خ

اتحاد، اتحاد، كارگران  ” شعارھای  
ـروزی ” ،  “ اتحاد  ـی “ اتحاد مـبـارزه پ

 •به پایان رسید 
  

تظاھرات و راھپیمایی 
 !در روز اول ماه مه

بعد از تـمـام شـدن مـراسـم سـالـن  
ــھــای   ــخــتــی، مــوجــی از انســان ت
شریف و زحمتكش، سالن ورزشـی  
ــه ســمــت كــوچــه و   ــی را ب تـخــت
خیابانھای شھر ترك گفتند تـا بـا  
تظاھرات و راھپیمایی پرشور خـود  
ــوه دیــگــری از عــزم و اراده   ــل ج
متحد و یكپارچه طبقه كارگـر را  

 •به نمایش بگذارند 
ـر و جـوان    ـی ھزاران زن و مـرد و پ
در حالیكه شعار میدادند، با نـظـم  
و ترتیبی كم نظیر از كوچه ھـای  
مسیر سالن تختی تا خیابان شھدا  

ـنـد  در طـول   •به راھپیمایی پرداخـت
راه مرتبا بر تعداد تظاھر كنندگـان  
ـیـن   افزوده میشد و شـعـارھـا  طـن

ـیـدا كـرد  ـتـھـای   •بیشتـری پ در ان
ـر   ـراب مسیر شمار راھپیمایان به دو ب

 •رسیده بودند 
شعارھای این تـظـاھـرات عـبـارت  

آزادی برابری حـكـومـت  " بودند از  
اتحاد اتـحـاد كـارگـران  " " كارگری 

سیـه  " " زنده باد سوسیالیسم " " اتحاد 
ـر شـده " "ما سپر شده  " گلوله بی اث

ــا ســاعــت   ــی ت ــای ــم ــی ــن راھــپ ای
بعدازظھر ادامه یافت و درمـیـان  ٦ 

شوق و شادمانی كارگران و مـردم  
 •شه پایان یافت 

 
مراسم وز جھانی كارگر  

 !در كارخانه شاھو
مراسم در كارخانه شاھو از ساعت  

 ظھر اول مه شروع شد ١٢ 
در این مراسم كـارگـران كـارخـانـه  
ـنـی   ـرانـی ت ـر سـخـن شاھو عالوه ب
ـنـی   چند از كارگران و پخش شیری
و شربت و خواندن سرود، قطعنامـه  

ــده شــد و  ١٦ ای   مــاده ای خــوان
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مـورد تصـویـب كـارگـران شـركـت  
 •كننده قرار گرفت 

 
 اتحادیه صنعتگر

ھمزمان با آكسیونھای ماه مه در  
ــحـول مـھــم دیـگـر در   ـنـدج، ت سـن
جنبش كارگـری ایـجـاد اتـحـادیـه  

ـنـدج بـود   •صنعتگر در شھـر سـن
پــروســه كســب آمــادگــی بــرای  
ـرده مـا   برپایی آكسیونھایـی گسـت
ــدج و تــالش بــرای   ــن مــه در ســن
برپایی تشكل كـارگـری رادیـكـال  
در این دوره بـطـور واقـعـی از ھـم  

ـنـد  ـیـسـت ـر ن یـكـی از   •تفكیك پذی
ـنـدج،   فعالین جنبش كارگـری سـن
یدی عزیز در مورد ایجاد اتحادیه  

ـیـن مـیـگـویـد  در  : " صنعتگر چـن
بـحـث درسـت كـردن  ١٣٦٤ اسفند  

تشكل كارگر از طرف جـمـعـی از  
كارگران در محل كار و مـراودات  

كارگران   •محل زندگی مطرح شد 
به این مساله فكر مـیـكـردنـد كـه  

ـر كـارگـری " تشكلی به اسم   "  دفـت
بـحـث   •تشكیـل شـود "  اتحادیه " یا  

سازماندھی كارگران حول تشـكـل  
  ١٣٦٥ كارگری تا فـروردیـن مـاه  

در مــیـان كـارگــران در مـحــافــل  
 •مختلف كارگـری وجـود داشـت 

ـلـف   این مساله از زاویه ھای مخت
در   •مـورد بــررســی قــرار گــرفــت 

 بـا اتـحـادیـه  ١٣٦٥ فروردین سال  
خیاطان در مورد تشكـیـل تشـكـل  
كــارگــری مشــورت مــیــشــود بــا  
اتحادیه خیـاطـان تـمـاس گـرفـتـه  
میشود و آنھا تجارب خـودشـان را  
ـیـن كـمـك   در اختیار میگذارند اول
ـرای جـمـع   آنھا مساله جایی بود ب
ــای   ــھ ــاھ ــارگ ــارگــران ك شــدن ك
ــد نــفــر از   ــن ــس چ كــوچــك، ســپ

ــه  ( كــارگــران   ــحــادی ــعــدا ات ــه ب ك

به اداره   •) صنعتگر را ایجاد كردند 
ــا   ــد و ب ــن ــن ــراجــعــه مــیــك كــار م
ــه اســم   ــدان اداره كــار، ب كــارمــن

ـیـس  "  ھدایتی معـاون اقـالمـی "  رئ
 •اداره كار  سنندج، صحبت كردند 

ــاری بــرای   ــچ ك ــی ھــی ــدایــت ھ
ـرای   كارگران انجام نداد و فـقـط ب
ـرای مـالقـات بـا اقـالمـی   آنھا ب

ـتـه بـعـد،   •وقت تعیین كرد  یك ھـف
اقالمی رئیس اداره كار به رفقای  
كارگر گفته بود كه بـایـد حـداقـل  

 كارگر بیمه شده داشتـه  ٥٠ لیست  
ــا مــجــوز دادن تشــكــل   بــاشــد ت
ــت داده   كــارگــری از طــرف دول

ــه بــود   •شــود  ــت و در ضــمــن گــف
تشكلی كه ایجاد میشود زیر نـظـر  
اداره كار است و اداره كار دخـالـت  

كارگران   •مستقیم باید داشته باشد 
در مقابل اقالمی رئیس اداره كـار  
گفته بود ند كه ما جمعی كارگـر  
ھستیم و نمیخواھیم زیر نـظـر اداره  
ــاســی   كـار و یـا گــروھـھــای سـی

ـم  ـم تشـكــل   •بـاشـی مـا مـیـخـواھــی
بـعـد   •مستقل خود را داشته باشیم 

از شنیدن این اظـھـارات اداره كـار  
ـیـشـرفـت ایـجـاد   مرتبـا در كـار پ
تشكل كـارگـری،  كـار شـكـنـی  
میكرد و كارگران مـاھـی دو سـه  

ـتـی در   •بار مراجعه مـیـكـردنـد  وق
مقابل كارشكنیھای اداره كـار نـا  
امید شدند، این بـار ازطـریـق اداره  
ــســت   ــد و لــی ــه وارد شــدن ــم بــی

كارگر بیـمـه شـده را بـه آنـھـا  ٥٠ 
اداره بیمه با ایجـاد تشـكـل   •دادند 

كارگری موافقت كرد و گفـت در  
جایی میتوانیـد مـحـلـی بـه اسـم  

كه بعدھا بـه اسـم  "  دفتر كارگری " 
ــگـر "  ــعــت ــه صـن ــه  "  اتـحــادی ــاخــت شـن

ـیـد  ـن ایـن بـار در   •میشد، ایجاد ك
محل اتحادیه خیاطان دفتری بـاز  

  ٢٥٠ كرند و در مـدت كـوتـاھـی  
 •كـارگـر بـه عضـویــت درآمــدنـد 

كارگران مكانیك، كارگران نقـاش،  
كـارگـران شـوفـاژ كـار، كـارگـران  
ــران نــجــار در   تــراشــكــار و كــارگ

كـار   •اتحادیه صنعتگر جمع شدنـد 
ـراه شـد  از بـدو كـار   •اتحادیـه روب

ھیئتی را برای رسیدگی بـه حـل  
اختالف بین كارگر و كارفـرمـا در  

بـعـضـی از   •اتحادیه انتخاب شـد 
كارگران كـه عضـو اتـحـادیـه ھـم  

 سال بیـمـه  ٧ تا ٦ بودند ھنوز بعد از  
به وضع این كارگـران ایـن   •نبودند 

و ھیئتـی   •ھیئت رسیدگی میكرد 
برای رسیدگی به وضـع كـودكـان  

 سـال  ٧ و ٦ كه سن و سال آنھا بین  
ایـن اقـدامـات   •بود، تشكیـل شـد 

كارفرماھای كارگاھھای كـوچـك  
را بر آشفتـه كـرد و بـه اداره كـار  
میرفتند و شكایت میكـردنـد، كـه  
این اتحادیه صنعتگر كـارگـران را  

ـنـد  در   •علیه مـا تـحـریـك مـیـكـن
اتحادیه یك چـیـز مـعـلـوم بـود و  
اینكه كارگران نمیخواستند دیـگـر  

ـیـمـه بـاشـنـد   •مثل سابق بـدون ب
ـیـمـه   اتحادیه لیست كارگرانیـكـه ب
نبودند به بیمه میبرد و اداره بیـمـه  
ـر   از بیمه نبودن ایـن كـارگـران خـب

كارفرماھا ھنگام مراجعـه   •نداشت 
اداره كار برای بیمه كردن كارگـران  

 •به كارگاھھا مـراجـعـه مـیـكـرد 
كارفرماھا كارگران بیمـه نشـده را  
قایم میـكـردنـد و بـا گـروه ھـای  
مختلف مسئولین اداره بیمه را رد  

سوادآمـوزی ھـم یـكـی   •میكردند 
 •دیگر از فعالیتھای اتحادیه بـود 

این یك تشكل شـورایـی بـود، ھـر  
و در   •چند اسم آن اتـحـادیـه بـود 

مجمع عـمـومـی اتـحـادیـه تـمـام  
ــیــشــد  ــه م ــت ــرف ــمــات گ ــی  •تصــم

ــات و   ــدام ــن اق ــه ای ــوع ــم ــج م
فعالیتھایی كه اتحادیه انـجـام داد  
ـرای تـدارك سـازمـان   ـنـه را ب زمی

 ھـم  ٦٥ یافتـه اول مـه در سـال  
 •فراھم نمود 

 بـه  ٦٧ اتحادیه صنعتگر تا سـال  
در ایـن   •فعالیت خـود ادامـه داد 

ـفـع   مدت اقدامات معینی را بـه ن
ـیـمـه   •كارگران به سرانجام رسانـد  ب

كردن كارگران، رسیدن به وضعـیـت  
كارگاھھای كوچك، ایجاد شركـت  
ـری سـوادآمـوزی   تعاونی و پیـگـی
كارگران از مھمترین این اقـدامـات  

ــد  ــودن ــتــه ھــای   •ب ــی ــه كــم ــحــادی ات
ــی در امــور ورزش و   ــف ــل مــخــت
بـھـداشـت و سـوادآمـوزی بـوجــود  

 •آورد 
اتحادیه صنعتگر و دفتر آنـھـا در  
ــی بــود كــه   ــل ــیــن حــال مــحــم ع
ـران آنـھـا بـدور ھـم   كارگران و رھب

تدارك مـراسـمـھـای   •جمع میشدند 
 اسـاسـا  ٦٧ تـا  ٦٥ ماه مه از سال  

اتـحـادیـه   •از این كانال میگـذشـت 
ـرو    صنـعـتـگـر بـا دو مشـكـل روب

اول از تـوجـه كـردن بـه طـرح   •بود 
ـبـات كـارگـری كـه   بعضی مـطـال
امكان طرح و تحقق آنھـا مـوجـود  
بود غافل ماند و ھـمـیـن بـاعـث  
ــج   ــدرت بســی ــد ق ــوانــن ــد، نــت ش
ــه و نــیــروی   ــعــتــری داشــت وســی
ــداف و   ــول اھ ــشــتــری را ح بــی

دومـا و   •مطالبات خود بسیج كند 
اساسی تر، از ھـمـان روز اول بـا  
فشـار كـارفـرمــایـان، اداره كـار و  
ـم جـمــھـوری اســالمـی روبــرو   رژی

ـیـت   •بود  نزدیك به سه سـال فـعـال
ـرم كـردن   اتحادیه، دست و پنچـه ن

بدنبال مـاه   •با این فشارھا ھم بود 
ـری،  ٦٧ مه    و شروع اوج دسـتـگـی

تــعــدادی از دســت انــدركــاران و  

فعالین اتـحـادیـه صـنـعـتـگـر ھـم  
و این ضربه نھایی   •دستگیر شدند 

را در جھت پایان دادن به عمر ایـن  
از نیـمـه دوم   •تشكل نوپا وارد كرد 

ــتــگــر  ٦٧ ســال   ــع ــن  اتــحــادیــه ص
ـیـت خـود ادامـه   نتوانست به فعـال

 •دھد 
ھمزمان با دوران فعالیت اتـحـادیـه  
ــه عـرصــه   صـنـعــگـر الزم اسـت ب
دیگری از سازمانیـابـی كـارگـران  

درھمـیـن دوران   •سنندج اشاره شود 
صندوقھای مالی كارگری كه بـه  
ـنـی   شكل نیمه مخفی و نیمه عـل
ــان   ــی ــردنــد در م ــك ــی ــیــت م فــعــال
كارگران و خانواده ھای بعضی از  

ایـن   •محالت كارگری بوجود آمد 
ــودنـد كــه   ــدوقـھــا امـكــانـی ب صـن
كارگران به یاری آنھا ھـم شـرایـط  
ـیـف   سخت معیشتی شان را تـخـف
دھند و در عین حـال ابـزاری بـود  
ـیـاز آنـھـا را بـه   كه تا حـدودی ن
متحـد و مـتـشـكـل بـودن جـواب  

تعدادی از این صنـدوقـھـای   •دھد 
كارگری یكسال بعـد از اتـحـادیـه  
ـیـت خـود را   صنعتـگـر ھـم فـعـال

ــد  ــاقــا در غــیــاب   •ادامــه دادن اتــف
اتحادیه صنعتگر مراسـم مـاه مـه  

ــن ایــن  ٦٨ ســال   ــی  تــوســط فــعــال
بـا   •صندوقـھـا سـازمـانـدھـی شـد 

ـم در سـال   ـری رژی ادامه دسـتـگـی
ــن  ٦٨   تــعــدادی از فــعــالــیــن ای

صندوقھا و از جمله رفـیـق جـمـال  
ـر شـدنـد و   چراغ ویسـی دسـتـگـی

 •ادامه كاری آنھا ھـم قـطـع شـد 
ـیـز خـود   صندوقھـای كـارگـری ن
ـیـابـی   ـر سـازمـان انعكاسی از سـی

  •كارگران در آن سالھا بود 
 
 

این اتحادیـه  .  کارگران مونتازاست  
انتقال مسائل مربوط بـه کـارگـران  
در ایران به اتحادیه ھای کارگـری  
دیگر در کشور استرالیا و تشـویـق  
ـان را   ـارزات آن آنان به حمایت از مب

 .از جمله وظایف خود برشمرد 
الزم بــه یــادآوری اســت کــه  
ـاژ در مـاه   ـت اتحادیه کارگران مـون
مارس سال گذشته طی اطـالعـیـه  
ای ضمن اعالم حـمـایـت خـود از  
ــارزات   ــی و مــب ــدان کــارگــران زن

ــر خــواســت   ــران ب ــارگــران در ای ک
انزوای رژیم اسـالمـی از تـمـامـی  
ـلـه   ـلـی و از جـم ـل ـیـن الـم مراجع ب
ــد   ــی ــی کــار تــاک ــان ــازمــان جــھ س

ــه  .  گــذاشــت  ــن اطــالعــی ــن ای مــت
 .ضمیمه است 

 ارسالن ناظری 
ـیـن   عضو کمیته ھمبستگـی ب

 ایران، استرالیا  -المللی کارگری 
 ٢٠١٤  آپریل  ١٤ 
 

 :ضمیمه 
ــا   ــی ــرال ــت ــاژ اس ــت ــادیــه مــون ــح ات

ــی   ــکــوت ســیــاس ــار بــای ــواســت خ
جـمــھـوری اســالمـی در ســازمــان  
جھانی کار و ھمه مراجع جـھـانـی  

 شد 
ـنـده  :  به   ـای ـاظـری نـم ارسالن ن

ــارگــران   ــرای آزادی ک ــیــن ب ــپ کــم
ـــی   ـــدان  FREE THEM)(  زن

NOW 
 

  ۶دوست عزیز، در نشـسـت  
 مارس اتحادیـه کـارگـران  و  

ـامـه زیـر بـه   ـن مونتاژ استرالیا قطع
 .تصویب رسید 

ـا   ـبـسـتـگـی خـود را ب ما ھـم

ــران اعــالم کــرده و   کــارگــران ای
خواھان آزادی فوری و بدون قید و  
ـان   ـی شرط کارگران زندانی و زنـدان

 . سیاسی در ایران ھستیم 
جمھوری اسالمـی را بـخـاطـر  
فشار بر روی فعالین کـارگـری و  

 . فعالین سیاسی محکوم میکنیم 
از مبارزات کـارگـران و مـردم  
ایران برای آزادی، حـق تشـکـل ،  
ــک   ــن ی ــصــاب، داشــت حــق اعــت
زندگی انسانی، برابری و عـدالـت  

 .و کرامت انسانی حمایت میکنیم 
ــی   ــواھــان انــزوای ســیــاس خ

ـایـکـوت آن   جمھوری اسالمی و ب
آی ال  ( در کنفرانس جھانـی کـار  

و ھمـه مـراجـع و نـھـادھـای  )  او  
 . جھانی ھستیم 

ــاژ   ــت ــارگــران مــون ــادیــه ک ــح ات
ــدی خــود را از   ــا خــرســن ــی ــرال اســت
ـارزات شـمـا اعـالم   حمایـت از مـب
میکند و آرزوی موفقیت شـمـا را  

 .دارد 
ــر کشــوری   ــی ــمــر، دب ــدره درت آن

 اتحادیه 
 کپی به شورای کشوری 

 

 ٢  ادامه از صفحه  
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ـر در سـال   کارگران کیان تـای
 تمام قد و استوار در مقابـل  ١٣٩٢ 

ــارفــرمـــا   ــع و ک ــای وزارت صــن
ایستادند، مانع تعطیلی کـارخـانـه  
شدند  و اراده جمعی خـود را بـه  
. دولت و کارفرما تحمیـل کـردنـد 

ابزار کـارا و ب رنـده اراده جـمـعـی  
ــرگــزاری   ــران در شــکــل ب کــارگ
ــخــاب   ــت مــجــمــع عــمــومــی و ان
نمایندگان کارگران برای مـذاکـره  
با اراده جمعی  مجمـع عـمـومـی  

تجارب و مـرور اطـالعـیـه  .  است 
اعتصاب و اعتراضـات کـارگـران  

ایـن  .  کیان تایر بسیار ارزنده اسـت 
اعتراضات نکات بسـیـار آمـوزنـده  

ـنـدگـان در  ١ . دارد  ــ شـرکـت کـن
مجمع عمومی در ابـعـاد صـدھـا  
ــوده  و در   ــر از کــارگــران ب ــف ن
ــع   ــســات مــجــم ــعــدادی از جــل ت
ـیـش از ھـزار کـارگـر   عمومـی ب

ــ تصـمـیـمـات  ٢ شرکت کرده انـد  
ـبـی اعـالم و   مجمع عمومی کـت
برای جلب حمایت سایر بخشھا در  
کارخانه تصمیمات اتخاذ شـده را  
بر تابلوی اعالنات کارخانه نصـب  

ــ  تـجـمـعـات مـداوم و  ٣ کردنـد  
ــه ای را در اشــکــال   ــران ــگــی پــی
ــش زدن   ــا آت ــاه ب ــف گ ــخــتــل م
الستـیـک و گـاه بـا مـذاکـره و  

ـر اصـالـت  ٤ تحصن پیش بردند   ــ ب
ـنـد   ـ  ٥ تصمیم جمعی متکی ھست

تجمع در مـقـابـل وزارت کـار و  
بسیج افکار عـمـومـی در مـحـل  
ـر   تجمع و ده ھا اقدام و کـار مـوث

ـ کارگران کیان تایر نشان دادنـد  ٦ 
که مجمع عمومی شدنی است و  
با این اراده جمعی میتوانند دسـت  
ــدنــد،   ــن ــت و کــارفــرمــا را بــب دول
ـثـی   اقدامات مزورانه آنـھـا را خـن

ـراکـنـدگـی  .  کنند  و از تفرقه و پ
ـنـد  ـقـول  .  کارگران جلوگیر کـن و ب

ـفـاقـا تـمـام  " مـنـصـور حـکـمـت   ات
زیبایی جنبش مجمع عمومی در  
ھمین است که چپ اسـت بـدون  

چپ اسـت و  .  آنکه تخیلی باشد 
ـر اسـت   از ھمه آلترنانیوھا شدنی  . ت

ــوده   ــکــه ت چـپ اســت بــرای ایــن
ــدان   ــی ــران را بــه م ــیــع کــارگ وس

ـرای    شـدنـی .  میـکـشـد  ـر اسـت ب ت
ــکــه تشــکــل   ــجــای ایــن ــکــه ب ـن ای

کارگری را به رضـایـت دولـت و  
ـیـس   سازمان امنیت و تسـاھـل رئ
ـر از دنـده   جمھور و بلند شدن رھـب
ـنـکـه   مدنی، گره بزند، بـجـای ای

ـرای راه انـــدازی  ــ ـران    ب ــ ـب اش رھــ
ـنـھـانـی   کارگری را به جلسـات پ
ـیـانـدازد،   فرابخواند و به خطرشان ب

ھـای مـن    بجای اینکه اساسنامـه 
ـبـخـواھـی   ـررات دل درآوردی و مـق
ـیـایـد تـا   ـرود و ب وضع کـنـد و ب
رضایت گرایشات را جلـب کـنـد،  
از کارگران میخواھد کـه جـلـوی  
ـقـی   چشم دولت و کارفـرمـا دقـای
ـیـن جـمـع شـونـد و   ـت چند در کان
راجع به یک موضوع نظرشـان را  
ـنـد و حـکـمـی را تصـویـب   بگوی
کنند که بشود بنام کارگران و با  
مسئولیت ھمه کارگران و بعـنـوان  
ـبـه ھـمـه کـارگـران جـلـوی   مطال

ـرویـی  .  مقامات گذاشت  ـی ھیـچ ن
در دنیا نمیتواند مانع جـمـع شـدن  
علنی کـارگـران نـاراضـی یـک  

در  .  جـویـی بشـود   واحد برای چاره 
این روش دست دولت و کـارفـرمـا  

ـنـد  .  تر است   بسته  کسی را نمیتـوان
ـنـد   انگشت  بـه  .  نـمـا و اخـراج کـن

گـری    کسی نمیتوانند اتھام توطئه 
ـنـد تـک   بزنند، کارگر را نمیتـوان
ـنـد   گیر بیاورند و بترسانند، نمیتـوان
رھبر و فعال کارگری را مـنـزوی  

چون حرف حـرف   .  کنند و بکوبند 
 ."مجمع عمومی است 

 
اخبار مرتبط با 

 اعتراضات 
ـراض   ـر در اعـت کارگران کیان تـای
به واگذاری کارخانه بـه مـالـک  
ــتـشــره از ســوی   ـبــلـی آن ، مـن ق

 اتحادیه آزاد کارگران ایران 
کارگران کیان تایر در واکنش بـه  
بدقولی ھـای وزارت صـنـایـع بـا  
برگزاری یک مجـمـع عـمـومـی  
ــه بــرگــزاری   بــزرگ تصــمــیــم ب

 تجمعات اعتراضی گرفتند  
بدنبال  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـر در   تجمعات کارگران کیـان تـای
اعتراض به واگذاری کارخانه بـه  
مالک قبلی آن در تابستـان سـال  
گذشته کـه مـنـجـر بـه  تـحـقـق  
خواست این کارگران و جلوگیـری  

از واگذاری کارخانه بـه مـالـک  
قبلی آن شد مقرر گردید مھر مـاه  
سال گذشـتـه ھـیـات حـمـایـت از  
صنایع بطور کامـل در کـارخـانـه  
ـرا بـدسـت   مستقر و اداره امـور آن
ـتـا بـه اول   گیرد اما اینکـار نـھـای

ــر  .   مــوکــول شــد ٩٣ ســال   ــا ب بــن
گزارشھای رسیده به اتحادیـه آزاد  
ـران بـا آغـاز کـار در   کارگران ای
سال جدید و طی روزھای گذشته  
بجای استقرار ھـیـات حـمـایـت از  
صنایع در کارخانه، رضـا شـرفـی 

به ھمراه فاطـمـی  ) مالک قبلی ( 
یکی از سرداران سـپـاه و  ( سرشت  

وارد  )   فرماندار سـابـق شـھـر ری 
کارخانه  شدند و بار دیگر بـحـث  
ـر   ـف واگذاری کارخانه به این دو ن
ـراض   مطرح شد که این امـر اعـت
ـر را   شـدیـد کـارگـران کـیـان تـای
برانگیخت و آنان صـبـح امـروز بـا  
برگزاری یک مجـمـع عـمـومـی  

 نفره در محل نـاھـار خـوری  ٧٠٠ 
ــجــمــع   ــرگــزاری ت ــه ب تصــمــیــم ب
اعتراضی در مقابل وزارت صنایع  
گرفتند و این تصمیـم را بصـورت  
ــات   ــابــلـوی اعــالن ـر ت ــوب ب مـکــت

ـر  .  کارخـانـه نصـب کـردنـد  ـنـا ب ب
ــده بــه   ــی آخــریــن گــزارشــھــای رس
ــه آزاد کــارگــران ایــران،   ــحــادی ات
ـر اعـالم کـرده   کارگران کیان نـای
اند چنانچه بفوریت وزارت صنایـع  
به تعھد خود عمل نکند و ھـیـات  
خود را در کارخانه مستقر نـکـنـد  
ـرده در   دست بـه تـجـمـعـات گسـت
مـقـابـل وزارت صـنـایـع و دیـگــر  
. نھـادھـای مسـئـول خـواھـنـد زد 

  ٢٠   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
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بدنبال  برگزاری مجمع عـمـومـی  
بزرگی از سوی کـارگـران کـیـان  
تایر برای آغـاز دوره تـازه ای از  
ــات حــمـایــت از   اعـتــراضـات، ھـی
صنایع بطور عـمـلـی بـه خـواسـت  

 کارگران این کارخانه تن داد 
ــران  ــه آزاد کــارگــران ای ــحــادی :  ات

ـر   بدنبال تجمع کارگران کـیـان تـای
در مقابل وزارت صـنـایـع در روز  

ــاه جــاری  و  ١٧  ــور م  شــھــری
ـروز   توافقات صورت گرفتـه در آن

ـیـن   فی ما بین کارگران و مسئول
ھیات حمایت از صنایع برای لـغـو  

" شـرفـی " واگذاری کـارخـانـه بـه  
ـلـی آن و راه انـدازی   ـب مالک ق
ـرخـی از   تولید با مدیریت جدید، ب
مسئولین این ھیات ضمن اجتنـاب  
ــد   از امضــای حــکــم مــدیــر جــدی
کارخانه و با بھانـه طـی مـراحـل  
ــحـول، مــانـع اجــرای   ــل و ت تـحـوی
تـوافـقـات صـورت گـرفـتـه و راه  

در این مـیـان  .  اندازی تولید شدند 
پیگیری نماینـده ھـای کـارگـران  
ـرای   نیز طی روزھـای گـذشـتـه ب
اجرای توافقات صورت گرفـتـه و  
آغاز تولید نتیجه ای نداده بـود و  
ھمـیـن امـر بـاعـث شـده بـود تـا  
ــات   ــع ــم ــج ــه بــرگــزاری ت زمــزم
ــران   ــان کــارگ اعــتــراضــی در مــی

بـه  .  کیان تایر بار دیگر آغاز شود 
ـر   ھمین منظور کارگران کیان تـای
ـری   ـم گـی صبح امروز برای تصمـی
ــرگــزاری یــک تــجــمــع   جــھــت ب
ــل   ــاب ــق ــراضــی بــزرگ در م ــت اع
ـر پـائــی   وزارت کـار، اقـدام بـه ب
ــن   ــال ــی در س ــوم ــم ــع ع ــم مــج

ایـن  . غذاخوری کـارخـانـه کـردنـد 
مجمع عمومی یکی از بزرگترین  
مجامع عـمـومـی کـارگـری در  
ـر بـود کـه تـا   کارخانه کیان تـای
بحال در این کارخانه برگـزار شـده  
بود، بـطـوریـکـه از ھـزار کـارگـر  
ـر   شاغل در کـارخـانـه کـیـان تـای
تقریبا ھمـه آنـان در ایـن مـجـمـع  

بنا بر گزارشـھـای  .  حضور داشتند 
رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ایران، ھمزمان با آغاز این مجـمـع،  
مامورین امنیتی اسالـشـھـر اقـدام  
به احضار تلفنی و بازجویی از دو  
ــد امــا   نــفــر از کــارگــران کــردن
علیرغم این وضـعـیـت، کـارگـران  
شرکت کننده در مجمع به بـحـث  
ـرگـزاری   ـرامـون ب ـی و تبادل نـظـر پ
تجمع اعتراضی در مقابـل وزارت  
ـیـکـه   کار ادامه دادنـد و در حـال
ھنوز این مجمع کـارگـری ادامـه  

ـقـی  " داشت دستوری بـه امضـا   ت
دبیر ھیات حمایـت از  "  خان بیگی 

ـیـد   صنایع مبنی بر راه اندازی تـول
و حل و فصـل امـور جـاری بـه  

ـتـصـابـی  "  میرزایی " آقای   ـر ان مدی

ھیات حمایت از صـنـایـع کـه در  
توافق بین کارگران و ایـن ھـیـات  

 شـھـریـور مـاه بـه  ١٧ در جـلـسـه  
مدیریت کارخانـه مـنـصـوب شـده  

در این نامه آمـده  .  بود فکس شد 
( جنابعالی از ایـن تـاریـخ  : " است 

به سرپرستی کارخانـه  )  ٢٥/٦/٩٢ 
کیان تایر منصوب می گردید تـا  
ضمن عدم نیاز بـه طـی مـراحـل  
ـر اسـاس مـفـاد   تحویل و تـحـول ب
ـر اسـاس   قانون حمایت صنعتی، ب
قوانین و رعایت اصول بـازرگـانـی  
و متن مصـوبـه شـورای تـامـیـن،  
نسبت به راه اندازی تولیـد و حـل  
ــه   و فصـل امــور جـاری کـارخـان

بنا بر ایـن گـزارش،  ".  اقدام نمائید 
ـنـه   بدبنال رسید این فکس و نھـادی
ـر   شدن خواست کارگران کیان تـای
ـریـت   مبنی بر آغاز تولید بـا مـدی
جدید منتصب ھیـات حـمـایـت از  
صنایع و لـغـو عـمـلـی واگـذاری  
ـلـی آن،   ـب کارخانه بـه مـالـک ق
ــده در    ــن کــارگــران شــرکــت کــن
مجمع به ایـن مـجـمـع بـزرگ و  
موفقیت آمیز خود  پایان دادنـد و  
ـلـف   با وصل  برق قسمتھای مخـت
کارخانه  شرایط را برای استـارت  
. تولید از فردا صبح مھیا کـردنـد 

ـیـش از   الزم به یادآوری است از ب
دو ماه گذشته که کارخانه کیـان  
تایر از سـوی وزارت صـنـایـع بـه  
مالک قبلی آن واگذار شـده بـود  
تولید در این کارخانه خوابیده بـود  
و صدھـا کـارگـر ایـن کـارخـانـه  
ـراض بـه ایـن   بطور مرتب در اعـت
ــجــمــع و   ــه ت واگــذاری دســت ب
ــھــادھــای   ــل ن ــاب اعــتــراض در مــق
. مسئول و محل کارخانه مـیـزدنـد 

کارگران کیان تایر دستمزد مـرداد  
ــز   ــور مــاه خــود را نــی و شــھــری
ـرار اسـت بـا راه   ـبـکـارنـد و ق طـل
ـیـد ایـن دسـتـمـزدھـای   اندازی تول

 .معوقه نیز پرداخت شود 
  ٢٥   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 ١٣٩٢ شھریور ماه  
ـراضـــی   ــ ـت ـــجـــمـــع اعــ ـــال ت ـب ــ ــدن ب
ـردرمـقـابـل   امروزکارگران کیان تای
وزارت صنایع،آنان به خـواسـتـھـای  

 خود دست یافتند 
ـبـال دو  :  اتحادیه آزاد کارگران  بـدن

 مجمع عمومی کارگران کیان تایر در حاشیه اخبار کارگری
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  ١٣ ماه کشمکش و تـجـمـع روز  
ـر   شھریور ماه کارگران کـیـان تـای
در مقابل نھاد ریاست جمھوری و  
ـرای   ـیـمـاتـوم ایـن کـارگـران ب اولت
تشدید اعتراضاتشان، آنان از صبح  
امروز دست به تجـمـع در مـقـابـل  
ــد و خــواھــان   ــع زدن ــای وزارت صــن
رسیدگی فوری بـه خـواسـتـھـای  

ــروز،  .  خــود شــدنــد  در تــجــمــع ام
کارگران زن کیان تایر نیز شرکـت  
ـیـه   داشتند و از ھمان سـاعـات اول
ـتـظـامـی و   این تجمع نیروھـای ان
ـری در   امنیتی  به نحو چشمـگـی

ـر  .  محل حاضر شـده بـودنـد  ـنـا ب ب
گزارشھای رسیده به اتحادیـه آزاد  
ـرار   کارگران ایران از آنـجـا کـه ق

 صـبـح امـروز  ٣٠/٧ بود از ساعت  
ــع   ــای ــســه ای در وزارت صــن ــل ج
ـر   برگزار شود کارگران کـیـان تـای

ــه  ٧ از سـاعـت     صـبـح دسـت ب
تجمع در مـقـابـل وزارت صـنـایـع  
زدند و پس از شروع جلسه نماینـده  
ھای آنان تالش کردند وارد جلسـه  
شوند اما از حضور این نماینده ھـا  
در این جلسه ممانعت بعمل آمد و  
ھمین امر خشـم کـارگـران کـیـان  
تایر را بر انگیـخـت و آنـان بـطـور  
متحدانه ای شـروع بـه سـر دادن  
شعارھای اعتراضی کردنـد و در  

 صبح بـه  ١١ ادامه حوالی ساعت  
داخل این وزارتخانه ھجوم بردنـد و  

ما منتظـر  "  پس از سر دادن شعار  
ـنـجـا   جوابیم ھیچ جا نمیریم  ھـمـی

ــیــم  ــان  "  ھسـت ــاب ــه خــی ــار دیـگــر ب ب
بازگشته و به شـعـار دادن ادامـه  

ــد  ــن اعــتــراض  .  دادن ــال ای ــدنــب ب
قاطعانه از سوی کارگـران،  سـه  
ـنـده ھـای آنـان  بـه   نفر  از نـمـای
ــســه دعــوت شــدنــد و   ــل داخــل ج
ـر بـا   ھمزمان کارگران کـیـان تـای

شـرفـی  " شعار مرگ بر جاللی و  
خیانت میـکـنـد جـاللـی حـمـایـت  

ــد  ــکــن ــی ــع خــروج وی از  "  م مــان
جـاللـی نـظـری   .  وزارتخانه شـدنـد 

معاون روابط کـار وزارت کـار و  
یکی از اعضا سازمان حمایـت از  
ــی   ــان اصـل صـنـایـع  و از حـامـی
. واگذاری کارخانه به شرفی بـود 

ــرد از درب   وی دوبــار تــالش ک
پشتی وزارت صـنـایـع و بـدور از  
چشم کارگران از آنجا خارج شـود  
اما ھر بـار کـارگـران مـانـع وی  

در ایـن تـجـمـع کـارگـران  .  شدند 

کیان تایر بطور مرتب شـعـارھـای  
کـار، حـقـوق،  :  زیر را سر میدادند 

ـم مـاسـت    –اعتـراض حـق مسـل
ـرد   کارگر با غیرت ذلت نمی پـذی

ـرز    – ـب تا خون در رگ ماسـت ال
ـرز    –خانه ماست   ـب برای حـفـظ ال

ـر    –بریده باد دست دزد   مـرگ ب
... مرگ بر جـاللـی و   –شرفی  

بنا بر این گزارش در ادامه جلـسـه  
ــع کــه بــا حضــور   ــای ــن وزارت ص
ـر   نماینده ھای کارگران کیـان تـای
برگزار گردید توافقات زیر حاصـل  

واگـذاری کـارخـانـه بـه    -١ :  شد 
مالک قبلی آن متوقف مـیـشـود  

تا زمان استقرار ھیات اجرایـی    -٢ 
سـازمـان حـمـایـت از صـنـایـع در  
ـره   ـف کارخانه، یک ھیات چھـار ن

ـریـت  ٢ متشکـل از   ـر از مـدی ـف  ن
ـر از  ٢ فـعـلـی کـارخـانـه و    ـف  ن

ــع،   ــای ســازمــان حــمــایــت از صــن
ـر   ـیـت اداره کـارخـانـه را ب مسئول

ھـیـات    -٣ عھده خواھـنـد داشـت  
اجرایی سازمان حمایت از صـنـایـع  

ــا    مــھــر مــاه در  ٥ حــداکــثــر ت
ـر خـواھـد شـد و   ـق کارخانه مسـت
ھمچون سالھای گذشته کارخانـه  

 .را اداره خواھد کرد 
اما علیرغم این تـوافـق کـارگـران  
کیان تایر حاضر به پایان دادن بـه  
تجمع خود  نشدند و اعالم کردنـد  
ـر از   ـف تا زمانی کـه حـکـم دو ن
ھمکارانشان برای اداره کـارخـانـه  
صادر نشود و وزارت صنایع نـامـه  
ـرای وصـل   ـرو ب ـی ای بـه وزارت ن
برق کارخانه ندھد محل را تـرک  

بدنبال این خـواسـت  . نخواھند کرد 
از سوی کارگران معترض کـیـان  
ـر   تایر و پس از مدتی کشمکش ب
ـتـا حـکـم دو   سر این مسئله، نھـای
ـرای اداره کـارخـانـه و   نفر فوق ب
ـرو   ـی نامه ای خطـاب بـه وزارت ن
ـرق کـارخـانـه صـادر   برای وصل ب
شد و پس از آن حـوالـی سـاعـت  

ـر بـه  ١٤   ظھر کارگران کیـان تـای
کـارگـران  .  تجمع خود پایان دادنـد 

کیان تایر از حدود دو ماه پیـش و  
ــه بــه   ــال واگــذاری کــارخــان ــدنــب ب
مالک قبلی آن نسـبـت بـه ایـن  
مسئله معترض بودند و بـارھـا در  
اعتراض به این واگذاری دست به  
ـتـی   تجمع در مقابل نھادھـای دول
زدنــد امــا از آنــجــا کــه وزارت  
صنایع نسـبـت بـه ایـن واگـذاری  

مصر بود این کشمکش حـدود دو  
ــد و امــروز   ــی مــاه بــه درازا کش
کارگران کیان تایر مـوفـق شـدنـد  
بطور قاطعانه ای به خواسته خـود  
مبنی بر عدم واگذاری کـارخـانـه  
ـیـدا   ـلـی آن دسـت پ به مالک قب

ـران  .  کنند  اتحادیه آزاد کارگران ای
 ١٣٩٢  شھریور ماه  ١٧  –

ـر  در مـقـابـل   کارگران کیان تـای
نھاد ریاسـت جـمـھـوری و سـپـس  
 وزارت صنایع دست به تجمع زدند 

ـران  در  :  اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ادامه کشـمـکـشـھـای کـارگـران  
ـر سـر    کیان تایر و وزارت صنایع ب
واگذاری این کارخانه به مـالـک  
قبلی آن صبح دیروز آنان دست بـه  
تجمع اعتراضی در مـقـابـل نـھـاد  
رسیدگی به شـکـایـات مـردمـی  

ـر  .  ریاست جمھـوری زدنـد  ـنـا  ب ب
گزارشھای رسیده به اتحادیـه آزاد  
کارگران ایران بدنبـال ایـن تـجـمـع  
ـیـن   اعتراضی از آنجا که مسـئـول
ـراض   این نـھـاد تـوجـھـی بـه اعـت
کارگران نـکـردنـد آنـان دسـت بـه  
تحصن در وسط خیابان زدند و بـا  
ـرای   ـرافـیـک سـنـگـیـن ب ایجاد ت
مدتی خـروجـی خـیـابـان پـاسـتـور  

ــه شــد  ــت ــن اقــدام  .  بس ــال ای ــدنــب ب
اعـتــراضــی از ســوی کــارگــران،  
مسئولین نھاد ریاست جمھوری بـا  
ـنـده ھـای   دعوت سه نفر از نـمـای
آنان، نامه ای را خطاب به وزارت  
ــه   ــدگــی ب ــع بــرای رســی ــای صــن
ـم و آن   خواستھای کارگران تنـظـی
را جھت ارائه به وزارت صنایع بـه  

ـر ایـن  .  این نماینده ھا دادند  ـنـا ب ب
ـر پـس   گزارش کارگران کیان تـای
از دریـافــت نـامــه نـھــاد ریـاســت  
جمھوری به سوی وزارت صـنـایـع  
حرکـت کـردنـد و بـا تـجـمـع در  
مقابل آن خـواھـان رسـیـدگـی بـه  
خواستھای خود شدند اما از آنجـا  
که حضور آنان در مـقـابـل وزارت  
ـلـی ایـن   صنایع ھمزمان با تـعـطـی
ـر   وزارتخانه بود کارگران کیان تـای

 .بناچار به تجمع خود پایان دادند 
خط تولید کارخانه کیان تایر پـس  
ــن کــارخــانــه بــه   از واگــذاری ای
ـرق   مالک قبلی آن بدلیل قـطـع ب
ـرو و   ـی کارخانه از سـوی وزارت ن
نبود مواد اولیه عمال تعطیل شـده  
است  و در طول دو مـاه گـذشـتـه  
تولید در ایـن کـارخـانـه بصـورت  

مقاطع چند روزه صورت گـرفـتـه  
در ایــن مــدت کــارگــران  .  اســت 

ـراض بـه   ـیـز در اعـت ـر ن کیان تـای
واگـذاری کـارخـانـه بـه مـالـک  
قبلی آن بارھا دست به تـجـمـعـات  
ـرغـم   ـی اعتراضی زده انـد امـا عـل
ـرای   وعده ھای مـتـعـددی کـه ب
ــوی   ــن واگــذاری از س ــو ای ــغ ل
نھادھای مسئـول داده شـده اسـت  
اما وزارت صنایع به انحا مختلـف  
در تالش است تـا ایـن واگـذاری  

ــیــت شــود  ــب ــث ــر اظــھــار  .  ت ــا ب ــن ب
ـر  وضـعـیـت   کارگران کـیـان تـای
ــه و   ــان ــارخ ــن ک ــاضــر در ای ح
بحرانھای موجود چندین سالـه در  
آن، نتیجه واگذاری این کـارخـانـه  
به فردی به نام شرفی بـوده اسـت  
و از آنـجـا کـه ایـن واگـذاری و  
واگذاری مجدد کارخانه بـه ایـن  
ــت و وزارت   فــرد از ســوی دول
صنایع صورت گرفتـه اسـت آنـان  
دولت و وزارت صنایع را مسـئـول  
بـدھـی ھـای کــالن ایـجـاد شــده  
ــولــیــد   ــه و عــدم ت بــرای کــارخــان

ـنـد  ـر آخـریـن  .  مناسب میدان ـنـا ب ب
خبرھای رسیده بـه اتـحـادیـه آزاد  
ـتـه   کارگران ایران روز یکشنبه ھـف
آینده قرار است در جلسه ای کـه  
در وزارت صنایع برگـزار مـیـشـود  
ــه   ــه ب ــه واگـذاری کـارخـان ـل مسـئ
ـیـد در   مالک قبلی آن و عدم تول
ــن   ــی ــچــن ــم ــه و ھ ــان ــن کــارخ ای
خواستھای کارگران مورد بررسـی  

ھمچنین بدنبال تجـمـع  .  قرار گیرد 
ــایــر   ــان ت ــارگــران کــی دیــروز ک
ــایـع طــی   ــن وزارت صـن ـی ــول مسـئ
تماسی با وزارت نیرو مقـرر کـرده  
اند روز شنبه ھفته آینده نسبت بـه  
وصل مجدد برق کـارخـانـه اقـدام  

ــرد  ــی ــران  .  الزم صــورت بــگ کــارگ
کیان تایر اعالم کرده اند چنانچـه  
ھفته آینده نسبت به لغو واگـذاری  
ـلـی آن و   ـب کارخانه به مالـک ق
ـیـد در   ـیـن راه انـدازی تـول ھمچـن
کارخانه اقدامی از سـوی وزارت  
ـراضـات   صنایع صورت نگیرد اعـت
ــد کــرد  ــد خــواھــن . خـود را تشــدی

  ١٤   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 ١٣٩٢ شھریور ماه  

کارگران بازداشتی کیان تایر آخـر  
 وقت دیشب آزاد شدند 

ـران    ٥ :  اتحادیـه آزاد کـارگـران ای
ـر کـه   کارگر کارخانه کـیـان تـای

ـروز پـس از احضـار  بـه   صبح دی
پلیس امنیت اسالمشھر بـازداشـت  
شده بودند آخـر وقـت دیشـب آزاد  

این کارگران که از فعالین  .  شدند 
ـر   کارگری کـارخـانـه کـیـان تـای
ھستند به بھانه انچه که ضرب و  
ـتـی حـیـن   ـی شتم یک مامور امـن
ـراض روز   فیلمبرداری اش در اعـت

 مردادماه این کارگران خـوانـده  ١٢ 
ـروز احضـار و   شده است صـبـح دی

 .بازداشت شده بودند 
ـروز   بدنبال این بازداشتھا، ظـھـر دی
تعدادی از کارگران کیان تایر در  
مقـابـل بـخـشـداری چـھـاردانـگـه  
دست به تـجـمـع زدنـد و خـواھـان  
ــد  . آزادی ھــمــکــاران خــود شــدن

ـر اعـالم کـرده   کارگران کیان تـای
بودند که چنانچـه ھـمـکـارانشـان  
ـراضـات   آزاد نشوند دسـت بـه اعـت

اتحادیـه  .  گسترده تری خواھند زد 
 مـرداد  ١٦   –آزاد کارگران ایران  

 در صورت عدم آزادی  ١٣٩٢ ماه  
 کـارگـر بـازداشـتـی کـارخـانـه  ٥ 

کیان تایر، کارگران این کارخـانـه  
فردا نیز دست به اعتراض خواھنـد  

 زد 
بدنبال  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 نفر از کـارگـران کـیـان  ٥ احضار  
تایر به پلیس امنیـت اسـالمشـھـر،  
آنـان حـوالــی ظـھـر امـروز رسـمــا  

بنا بر گزارشھـای  .  بازداشت شدند 
رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ایران، کارگران کیان تایر پـس از  
ـر بـازداشـت ھـمـکـاران   کسب خـب
خود بشدت خشـمـگـیـن شـدنـد و  
تعدادی از آنان دست به تجمـع در  
مقابل بـخـشـداری چـھـار دانـگـه  
ــیــل عــدم حضــور   زدنــد امــا بــدل
بـخـشـدار و فــرا رسـیـدن سـاعــت  
تعطیلی کارخانه به اعتراض خـود  

 .پایان دادند 
کارگر کیان تایر بدلیل آنچه کـه  
ــامــور   ضــرب و شــتــم یــک م
امنیتی و سوزاندن دوربین اش در  
شعله ھای آتش توسـط کـارگـران  

 مـرداد مـاه  ١٢ در اعتـراض روز  
آنان خـوانـده شـده اسـت بـازداشـت  

 .شده اند 
کارگران کیان تایر از آنـجـا کـه  

ــن   ــی از  ٥ ای ــازداشــت  کــارگــر ب
فعالین کارگری کـارخـانـه مـی  
ـنـده   باشند و ھمیشه در کنار نـمـای
ھایشان مدافـع حـقـوق ھـمـکـاران  
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ـری   خود بوده اند و در روز درگـی
در محل حضور نـداشـتـه انـد ایـن  
دستگیری را اقدامی ھدفمـنـد از  
سوی پلیس امنیت در ھـمـکـاری  
ـرای بـه تـمـکـیـن   با کـارفـرمـا ب
ـنـد  ـقـی مـیـکـن ـل . واداشتن خـود ت

ـر اعـالم کـرده   کارگران کیان تـای
انـــد در صـــورت عـــدم آزادی  
ــه   ــز ب ــان فــردا نــی ــارانش ــک ــم ھ
اعتراضـات خـود ادامـه خـواھـنـد  

الزم به یادآوری اسـت در دو  .  داد 
ـلـی کـه امـروز از سـوی   خبر قب
ـران در   اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای
رابطه با بازداشت کارگران کـیـان  
ــر شــد تــعــداد ایــن   ــتــش ــن ــر م ــای ت

ـر ذکـر شـده اسـت  ٦ کارگران   ـف  ن
ـلـه بـا اعـالم تـعـداد   که بدینـوسـی

  ٥ کارگران بازداشتـی بـه تـعـداد  
ـلـی تصـحـیـح   ـب ـرھـای ق ـر، خـب نف

اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  .  میشـود 
 ١٣٩٢  مرداد ماه  ١٥  –ایران  

کارگران کیان تایر از لـحـظـاتـی  
ـراض بـه بـازداشـت   پیـش در اعـت
شش نفر از ھمکارانشان دسـت بـه  
ــل   ــاب ــق ــراضــی در م ــت تــجــمــع اع

 بخشداری چھاردانگه زدند 
ــه آزاد کــارگــران ایــران  ــحــادی : ات

ـراض   ـر در اعـت کارگران کیان تـای
ـر از   ــ ـف ــ ـــه بـــازداشـــت شـــش ن ب
ـیـش   ھمکارانشـان از لـحـظـاتـی پ
ــل   ــاب ــع در مــق ــجــم ــه ت دســت ب
بخشداری چھاردانگـه زده انـد و  
مصرانه خواھان آزاد ھمـکـاران در  

شـش کـارگـران  .  بند خود ھستنـد 
ـیـس   کیان تایر پس از احضار به پل
امنیت اسالمشھر که صبح امـروز  
صورت گرفت حوالی ظھر رسـمـا  
ـر   ـلـه ب بازداشت شدند و ایـن مسـئ
ـر ایـن   فضای اعتراضی حـاکـم ب

کارگران کیـان  . کارخانه دامن زد 
ـر اعـالم کــرده انـد تـا آزادی   تـای
ـراض خـود   ھمکاران شان بـه اعـت

 .ادامه خواھند داد 
گزارش تکمیلی تجمع اعتراضـی  
ـر در مـقـابـل   کارگران کـیـان تـای
بخشداری چھاردانگه متعاقبـا از  
ـران   سوی اتحادیه آزاد کارگران ای

اتـحـادیـه آزاد  .  منتشر خواھد شـد 
 مـرداد مـاه  ١٥   –کارگران ایران  

 ١٣٩٢ 
 نفر از کـارگـران  ٦ بدنبال بازداشت  

ــان تـایــر مـوجــی از خشــم و   کـی
ـر فضـای ایـن   التھاب کارگری ب

 کارخانه حاکم شده است 
ـران  در  :  اتحادیه آزاد کـارگـران ای

 مـرداد مـاه  ١٢ پی اعتراض روز  
کارگران کیان تایر که منجـر بـه  
درگیری مختصری میـان آنـان و  
یکی از مامورین امنیتـی شـد و  
ـیـن   ـری دورب در نتیجه ایـن درگـی
ـرداری وی طـعـمـه شـعـلـه   فیلمـب
ــیــس   ــق شــد دیــروز پــل ھــای حــری

ــر   ــیــت اســالمشــھ ــر از  ٦ امــن ــف  ن
کارگران این کارخانـه را احضـار  
کرد و صبح امروز آنان در معـیـت  
نماینده ھایشان عازم پلیس امنیـت  

ــد  ــاد  .  اسـالمشــھــر شــدن ــه ی الزم ب
آوری این مامور امنیتی در پـی  

 مرداد مـاه کـارگـران  ١٢ اعتراض  
کیان تایر بدون مجوز قانونی وارد  
ـــدام بـــه   ـــه شـــد و اق کـــارخـــان
ــمــبــرداری از چــھــره ھــای   ــل ــی ف
کارگران کرد که ایـن امـر خشـم  
ـر انـگـیـخـت و در   کارگـران را ب
نتیجه درگیری مختصری که بـه  
ھمین علت پیش آمد دوربیـن وی  
به درون شعله ھای آتش افـتـاد و  

ــا بــر اظــھــار  .  از بــیــن رفــت  بــن
ـر ایـن شـش   کارگـران کـیـان تـای
کارگـر کـه از صـبـح امـروز در  
پلیس امنیت اسالمشھـر بـوده انـد  

ـر آخـریـن  .  بازداشت شده اند  ـنـا ب ب
گزارشھای رسیده به اتحادیـه آزاد  
کارگران ایران ھم اکـنـون فضـای  
بسیار ملتھبی بر کارخانـه کـیـان  
تایر حـاکـم شـده اسـت و ھـر آن  
ـرده   امکان اعتراضات بسیار گسـت
و تندی از سوی کارگران کـیـان  
تایر به دلیل بازداشت ھمکارانشـان  

 .میرود 
ــه   ــمــل ــن شــش کــارگــر از ج ای
کارگرانی ھستند کـه اغـلـب در  
مذاکرات نماینده ھـای کـارگـران  
ـتـی   ـیـن نـھـادھـای دول با مسـئـول
ــران   ــد و کــارگ حضــور داشــتــه ان
کیان تایر بازداشت آنان را تـوطـئـه  
ـیـت و   ـیـس امـن ـل ای از سـوی پ
شرفی برای به تمکـیـن واداشـتـن  

شرفی کـارفـرمـای  .  خود میدانند 
سابق این کارخانـه اسـت کـه در  
ـراضـات کـارگـران کـیـان   پی اعت

  خلع ید شد و از  ٨٧ تایر در سال  
یکماه پیش کارخانه بار دیگـر بـه  
وی واگذار گردید که این امر از  
ـرضـات   آنزمان تـاکـنـون  بـا اعـت
گسترده ای از سـوی کـارگـران  

ـر  مـواجـه شـده اسـت  . کیان تـای
  ١٥   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 ١٣٩٢ مرداد ماه  
ـراض امـروز   گزارش تکمیلی اعـت

 کارگران کیان تایر 
ـران  پـس  :  اتحادیه آزاد کارگـران ای

ــان   ــاه کشــمــکــش مــی ــکــم از ی
ــان تــایــر و وزارت   ــی کــارگــران ک
ــن   ــر واگــذاری ای ــر س ــایــع ب ــن ص
ـلـی آن، از   کارخانه به مالک قب
صبح امروز آتش خشـم کـارگـران  
کیان تایر بار دیگر شعلـه ور شـد  
ــه   ــان در اقــدامــی مــتــحــدان و آن
توانستنـد بـا شـروطـی کـه خـود  
ـلـه واگـذاری   تعیین کـردنـد مسـئ
ـرا   ـلـی آن ـب کارخانه بـه مـالـک ق

ـر  .  بطور موقت فیصله دھند  ـنـا ب ب
گزارشھای رسیده به اتحادیـه آزاد  
ــجــمــع   ــران ایــران بــدنــبــال ت کــارگ
کارگران کیان تایر در روز شـشـم  
ـیـت   ـر ب مرداد ماه در مـقـابـل دفـت
رھبری و وعده رسیدگی منـاسـب  
بـه خـواســت کــارگـران از ســوی  
فرماندار اسـالمشـھـر در شـورای  
تامین اسـتـان، جـلـسـه ایـن شـورا  
ـنـده وزارت   بدلیل عدم حضور نمـای
صنایع برگزار نشد و وعـده ھـای  
متفاوتی از ششـم مـرداد بـه ایـن  
ـر جـھـت   سو به کارگران کیان تای

بر  .  برگزاری جلسه مزبور داده شد 
اساس آخرین وعده ای که در ایـن  
ـر داده   رابطه به کارگران کیان تـای
ـتـه   ـبـه ھـف شده بود قرار بود دوشـن
جاری جلسه شورای تامین جـھـت  
رسیدگی بـه خـواسـت کـارگـران  
ـلـه واگـذاری   مبنی بر حـل مسـئ
ـرگـزار   کارخانه به مالک قبلی ب

ــود  ــه روز  .  ش ــا ک ــج ــا از آن ام
چھارشنبه گذشته رئیس سـازمـان  
حمـایـت از صـنـایـع در راسـتـای  
ــل واگــذاری   ــکــمــی ــن و ت ــامــی ت
کارخانه به مالک قبلی ابالغیـه  
ــروش   ــی بــر عــدم ف ــن ــب ای را م
ــیــد شــده بــه   ــیــکــھــای تــول ــت الس
ــود   ــن شــرکــت داده ب ــولــی مســئ
کارگران کیان تایر روز پنج شنبـه  
ــا امضــای   ــه ب ــذشــت ــه گ ــت ھــف
ـروش   ــ ـــان ف ـــواھ ـــاری خ ـــوم ط
الستیکھا و پرداخت دستمزد خـود  
ـر در   ـق ـریـت مسـت شدند امـا مـدی
شرکت از انجام خواست کـارگـران  

به ھمین دلیل کارگـران  .  سرباز زد 
ـر از سـاعـت    صـبـح  ٩ کیان تـای

امروز با خواست پرداخت دسـتـمـزد  
ــه خــود و روشــن کــردن   ــوق مــع
ـیـف واگـذاری کـارخـانـه بـه   تکل
مالک قبلی، بطور متحدانـه ای  
دســت بــه تــجــمــع در مــحــوطــه  
ـــه جـــاده   ـرف ب کـــارخـــانـــه مشــ
اسالمشھـر زدنـد و بـا افـروخـتـن  
بیشتر آتش الستـیـک نسـبـت بـه  
روزھای دیگر، خواھان رسیـدگـی  
. فوری به خواستھای خود شـدنـد 

ــن اقــدام اعــتــراضــی   ــال ای ــدنــب ب
قاطعانه از سوی کارگـران کـیـان  
ــار   ــی ــتــی بس ــی ــن ــر فضــای ام ــای ت
ــه   ـر حـوالـی کـارخـان شـدیـدی  ب
ــروی   ــده نــی حــاکــم شــد و فــرمــان
انتظامی اسالمشھر با حضـور در  
میان کارگران خواھان پـایـان دادن  

ــراض آنــان شــد  ــه اعــت ایــن در  .  ب
حالی بود که یکی از مـامـوریـن  
ـرداری   ـلـمـب امنیتی که مشغول فی
چھره به چھره از کارگران بـود بـا  
ـر   ـر اث خشم آنان مواجه گردید و ب
درگیری مختصـری کـه رخ داد  
دوربین اش طـعـمـه شـعـلـه ھـای  
آتشی شد که کارگران کیان تایر  

 .بر افروخته بودند 
ــراض   ــت ــن گــزارش اع ــر ای ــا ب ــن ب
ـر درحـالـی بـا   کارگران کیان تـای
شدت ادامه داشت که تعدادی از  
نماینده ھای آنـان در بـخـشـداری  
چھاردانگـه مشـغـول مـذاکـره بـا  
شورای تامین منطقه اسـالمشـھـر  

ــدود   ــد و ح ــودن ــارگــر  ٥٠ ب  ک
بازنشسته نیز با تجمع در مـقـابـل  
کارخانه خواھان پرداخـت سـنـوات  
خود بودند که سپس تـجـمـع خـود  
را به مقابل بخشداری چھاردانگه  

ـرھـای  .  کشاندند  بنا بر آخریـن خـب
رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ـر   ایران اعتراض کارگران کیان تـای
تا لحظه تعطیلی کارخـانـه ادامـه  
ــایــان   ــدن پ ــا فــرا رســی داشــت و ب
سـاعـت کـاری، آنـان خـود راسـا  
ــردن آتــش   اقــدام بــه خــامــوش ک
کردند و به تجمع اعتراضی خـود  

 .پایان دادند 
بنا بر خبر دیگری که به اتحادیـه  
ـران رسـیـده اسـت   ازاد کارگران ای
ـنـده ھـای کـارگـران   جلـسـه نـمـای
ــن   ــامــی ــان تـایــر بـا شــورای ت کـی
ـیـز سـاعـتـی   منطقه اسالمشـھـر ن

ــایـان رســیـد  ــش بـه پ ـی ــا بــر  .  پ ـن ب
جزئیات این گزارش پس از پـایـان  

ـنـده ھـای کـارگـران   جلـسـه نـمـای
ــن   ــامــی ــان تـایــر بـا شــورای ت کـی
ـیـن ایـن   منطقه اسالمشھر، مسئول
شورا مالک قبلی این کـارخـانـه  
را که در حال حاضر کارخانـه بـه  
ـــه   وی واگـــذار شـــده اســـت ب
بخشداری چھاردانگه فرا خواندند  
و پس از جلسـه ای کـه بـا وی  

ــرر شــد  ــق  -١ :  بــرگــزار کــردنــد م
نامبرده مبلغ ده میلیارد تومـان در  
طول یک ماه آینده جـھـت ادامـه  
کار در اختیار کارخانه قرار دھـد  

تا فردا ظھر دستـمـزد مـعـوقـه   -٢ 
کارگران به حساب آنان واریز شود  

کـارخـانـه بـمـدت سـه مـاه و   -٣ 
ـیـار وی   بطور آزمـایشـی در اخـت
باشد و چـنـانـچـه در ایـن مـدت  
کمترین بی توجھی به تـعـھـداتـش  
ـر تـداوم کـار و اجـرای   ـنـی ب مب
تعھدات قـانـونـی اش در مـقـابـل  
ــه   کـارگـران انـجــام دھــد کــارخـان
ــیـار ســازمــان   ــه در اخــت بـالفــاصــل

ـرد   ـرار گـی  -٤ حمایت از صنایع ق
وی در این مدت سه مـاھـه حـق  
حضور در کـارخـانـه را نـخـواھـد  

ــات از ســوی  .  داشـت  ــوافــق ــن ت ای
ـر   نماینده ھای کارگران کیـان تـای
ــه   ــت ک ــی صــورت گــرف ــان زم
ــود  ــل شــده ب ــعــطــی ــه ت . کــارخــان

ـم   کارگران کیان تایر فـردا تصـمـی
ــمــورد را اعــالم   نــھــایــی در ایــن

ــد کــرد  ــواھــن ــه آزاد  .  خ ــادی ــح ات
 مـرداد مـاه  ١٢   –کارگران ایران  

 ١٣٩٢ 
در آخریـن روز عـمـر دولـت دھـم،  
ـر   دود اعتراض کارگران کیان تـای

 آسمان چھاردانگه را پوشاند 
ـران  از  :  اتحادیـه آزاد کـارگـران ای

ــح امــروز   ــاه  ١٢ صــب  مــرداد م
ــان تـایــر بـا دســت   کـارگــران کـی
کشیدن از کار، اقدام به تجـمـع و  
آتش زدن الستیـک در مـحـوطـه  
درونی کارخانه مشـرف بـه جـاده  

این در حالی  .  اسالمشھر کرده اند 
ــن   ــگــان ای ــازنشــســت اســت کــه ب
کارخانه نیز در اعتراض بـه عـدم  
ـرار اسـت    پرداخت سـنـوات خـود ق
ــخــشــداری   ــل ب ــاب امــروز در مــق
چــھــاردانــگــه دســت بــه تــجــمــع  

ــد  ـن ــ ــزن ـر  .  اعــتــراضـــی ب ــ ـــا ب بــن
گزارشھای رسیده به اتحادیـه آزاد  
ـتـه   کارگران ایران بدنبال چـنـد ھـف
اعتـراض و تـجـمـعـات کـارگـران  
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کیان تایر در محـوطـه کـارخـانـه،  
ـیـت   وزارت صنایع و مقابل دفتر ب
رھبری از آنجا که وزارت صنـایـع  
ھمچنان بر واگذاری کارخانـه بـه  
مالک قبلی آن اصرار دارد و از  
طرف دیگر با گـذشـت ده روز از  
مرداد ماه دستمزد کارگران کـیـان  
ــن   ــرداخــت نشــده اســت ای ــر پ تــای
کارگران از صبح امـروز دسـت از  
کارگران کشیدند و بـا آتـش زدن  
الستیک و تـجـمـع در مـحـوطـه  
درونی کارخانه مشـرف بـه جـاده  
اسالمشھر خواھان رسـیـدگـی بـه  

کـارخـانـه  .  خواستھای خود شدنـد 
ـتـه ھـای   کیان تایر در آخریـن ھـف
عمر دولت دھـم و بـا عـجـلـه بـه  
مالک قبلی این کارخانه واگذار  
شده است و کارگران کیان تایر با  
ــق ســوء وی در   ــه ســواب ــوجــه ب ت

ــای   ــه  ٨٧  و  ٨٦ ســاھ  بــرای ب
تعطیلی کشاندن کارخانه، حـاضـر  
ـنـد  . به پذیرش این واگذاری نیـسـت

ـر اعـالم کـرده   کارگران کیان تـای
ــداوم وضــعــیــت   ــد در صــورت ت ان
ــیــدگــی بــه   مــوجــود و عــدم رس
خواست ھایشان جاده اسالمشھر را  
ـراضـات   خواھند بست و دامنه اعت
ـرش خـواھـنـد داد  . خـود را گسـت

ـراض امـروز   گزارش تکمیلی اعـت
ـبـا از   ـر مـتـعـاق کارگران کیان تای
ـران   سوی اتحادیه آزاد کارگران ای

اتـحـادیـه آزاد  .  منتشر خواھد شـد 
 مـرداد مـاه  ١٢   –کارگران ایران  

 ١٣٩٢  
گزارش تکمیلی تجمـع کـارگـران  
ـیـت   ـر ب کیان تایر در مـقـابـل دفـت

 رھبری 
بدنبال  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ــه کشـمـکــش   ـت ـیـش از ســه ھـف ب
ـر  ـیـک  ( کارگران کـیـان تـای السـت

ـر سـر  )  البرز  بـا وزارت صـنـایـع ب
واگـذاری کـارخـانـه بـه مـالـک  
قبلی آن و اعتراضات متعـدد ایـن  
ــانصــد   کــارگــران، امــروز حــدود پ
ـر بـا تـجـمـع در   کارگر کیان تـای
ـری خـواھـان   مقابل دفتر بیت رھـب
ـنـی   رسیدگی به خواست خود مـب
ــه   ـر عـدم واگـذاری کـارخـانـه ب ب

ـر  .  مالک قبلـی آن شـدنـد  ـنـا ب ب
گزارشھای  رسـیـده بـه اتـحـادیـه  
ـبـال ایـن   ـران بـدن آزاد کـارگـران ای

 صـبـح  ٩ تجمـع کـه از سـاعـت  
ـر   ـیـن دفـت امروز آغاز شد مسـئـول

ـنـده   بیت رھبری با دعوت از نـمـای
ھای کارگران برای طرح خواسـت  
ـنـد تـا در   ھایشان از آنـان خـواسـت

ــظــر  ١٢ پــارک   ــت ــن مــن ــروردی  ف
ـنـده ھـای خـود بـاشـنـد امـا   نمای
کارگران حاضر بـه تـرک مـحـل  
نشدند و پس از مـذاکـره ای کـه  
ــن طــرفــیــن  صــورت   فــی مــابــی
ـنـد کـه عـازم ایـن   ـت گرفت پذیرف

 . پارک شوند 
بنا بر این گزارش کارگران کـیـان  

ـر حـدود سـاعـت    بـار  ٣٠/١١ تای
ـیـمـایـی از   ـپ دیگر به صـورت راھ

 فـروردیـن عـازم  ١٢ محل پارک  
ـبـال  .  دفتر بیت رھبری شـدنـد  بـدن

این وضعیت فرماندار اسـالمشـھـر  
در خیابـان ابـوریـحـان خـود را بـه  
ـرض کــیـان تـایــر   کـارگـران مـعــت
رساند و با حضـور در جـمـع آنـان  

ـرای رسـیـدگـی  :  اعالم کرد  من ب
به خواست شما ھمـیـن االن عـازم  
استانداری تھران ھستـم، در آنـجـا  
کاری خواھم کرد کـه وضـعـیـت  
ـلـه   به منوال سابق بازگردد و مسـئ
واگـذاری کـارخـانـه بـه مـالـک  

ـرغـم  .  قبلی ملغی شـود  ـی امـا عـل
ـر   ــھــ ــالمش ــدار اس ــان ـرم ــده فــ وع
ـر بـار دیـگـر   کارگران کـیـان تـای
ـری شـدنـد و   عازم دفتر بیت رھـب
پس از حدود یک ساعت تـجـمـع  
در آنجا با وعده ای که این دفتـر  
ــه خــواســت   ــدگــی ب بــرای رســی
کارگران داد به تجمع خـود پـایـان  

دفتر بیت رھبری قـول داده  .  دادند 
ـنـده نـامـه   است ظرف چند روز آی
ــه   ــدگــی ب ــی ــنــی بــر رس ــب ای م
ـرا بـه    خواست کارگران تنظیم و آن
نماینـده ھـای کـارگـران تـحـویـل  

در تـجـمـع امـروز کـارگـران  . دھد 
ـتـی بـا   ـی کیان تایر ماموریـن امـن
ــل   ــای ــوب ــای م ــھ ــط گــوشــی ضــب
کارگرانی که اقدام به عـکـاسـی  
از تجمع کرده بودنـد عـکـسـھـای  
موجود در این گوشیھا را پـاک  
وسپس آنھا را تحـویـل  کـارگـران  

کــارگـران کــیـان تـایــر از  .  دادنـد 
واگـذاری کـارخـانـه بـه مـالـک  
ـنـد   قبلی آن بشدت خشمگین ھست

  ٣٠ این کارگران در تـجـمـع روز  
تیر مـاه خـود در مـقـابـل وزارت  

شـرفـی :  صنایع شـعـار مـیـدادنـد 
چـپـاول  )  مالک قبلی کارخـانـه ( 

 –میکند، صنایع حمایت میکند  

ـریـده بـاد دسـت   برای حفظ البرز ب
ـر  ... دزد و  ، کـارگـران کـیـان تـای

ـلـی ایـن کـارخـانـه را   ـب مالک ق
بدلیل تالشھای وی در سـالـھـای  

 جـھـت ورشـکـسـتـگـی  ٨٧  و  ٨٦ 
ـلـی و   تعمدی کارخـانـه و تـعـطـی
ـقـی   ـل فروش زمینھای آن داللـی ت
میکنند که بار دیگر با تـمـلـک  
ـــه   ـــه در صـــدد ادام ـــان کـــارخ

ـنـا  .  سیاستھای پیشین خود است  ب
ـر   بر اظھار  کـارگـران کـیـان تـای

 سـال از  ٤ علیرغم گذشت حـدود  
ــن   ــلــی ای ــب ــد مــالــک ق ــع ی ــل خ

ـلـغ   ـیـون  ٣٠٠ کارخـانـه، مـب ـل  مـی
ــدوق   ــان از مــوجــودی صــن ــوم ت
ــار   ـی کـارگــران ھــمـچــنـان در اخــت
ــن   نـامـبــرده اسـت و  در طـول ای
ــاز پــس   ــه ب ــان مــوفــق ب مـدت آن

ــد  کــارگــران  .  گـیــری آن نشــده ان
کیان تایر میگویند چه شده است  
ـنـکـه   که وزارت صنایع علیرغم ای
ــی   ــودن مــالــک قــبــل ــه دزد ب ب
کارخانه اشراف دارد و بـه ھـمـیـن  
دلیل نیـز از وی خـلـع یـد کـرده  
است  بار دیگـر کـارخـانـه را بـه  

ــد  ــکــن ــذار مــی ــن  .  وی  واگ ای
کارگران از تصمیم وزارت صنـایـع  
بشدت خشمگین ھستند و اعـالم  
ــد داد   ــن ــرده انــد اجــازه نــخــواھ ک
ـیـار   کارخـانـه بـار دیـگـر در اخـت

ــی ( شــرفــی  قــرار  )  مــالــک قــبــل
ـرد  اتـحـادیـه آزاد کـارگــران  .  بـگـی
 ١٣٩٢ ششم مرداد ماه   –ایران  

ــه   ـر دسـت ب کـارگـران کـیـان تـای
 تجمع در مقابل بیت رھبری زدند 
ــه آزاد کــارگــران ایــران  ــحــادی : ات

ــح   ـر از صــب ــای کـارگــران کــیـان ت
ـراض بـه واگـذاری   امروز در اعـت
ـلـی آن   ـب کارخانـه بـه مـالـک ق
ـیـت   دست به تجـمـع در مـقـابـل ب

ـر گـزارشـھـای  . رھبری زدند  بنا ب
رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  

 صـبـح  ٩ ایران این تجمع از ساعت  
ـیـن   امروز آغاز شده است و مسئـول
دفتر بیت رھبری از نماینده ھـای  
ـرای حضـور در داخـل   کارگران ب

این دعـوت  .  دفتر دعوت کرده اند 
ــده ھــای کــارگــران در   ــمــایــن از ن
حالی صورت گرفته است که در  
عین حـال از کـارگـران خـواسـتـه  
شده است تجمع خود را در مقـابـل  
دفتر بیت رھبری پـایـان دھـنـد و  
ــر   ــارک نــزدیــک ایــن دفــت در پ

. منتظر نماینده ھای خود بـاشـنـد 
بنا بر آخرین گزارشھای رسیده بـه  

ـران  ده  ( اتـحـادیـه آزاد کـارگــران ای
ـرغـم ایـن درخـواسـت  )  صبـح  ـی عـل

کارگران کیان تایر ھـمـچـنـان در  
ـری حضـور   مقابل دفتر بیـت رھـب
ــه   ــدگــی ب دارنـد و خــواھــان رســی

 .خواستھای خود می باشند 
ـر در ادامــه   کـارگـران کـیـان تـای
مقاومت خود در مقابل واگـذاری  
ـلـی آن از   ـب کارخانه به مالک ق
ـــط   ـــوس ـــک ت ـی ــ ـت ــ ـروش الس ــ ف
ـری بـه   کارفرمای قبلی جـلـوگـی

ـروز طـی  .   عمل آوردنـد  وی  دی
ــه واحــد فــروش   ــه ای ب ابــالغــی
ـیـن ایـن واحـد   کارخانه از مسـئـول
ــکــھــای   ـی ــود تـا الســت ــه ب خـواســت
ـیـمـت   موجود در کارخانه را زیر ق
ــد امــا   ــازار  عــرضــه کــن ــه ب ب
کارگران مانع این فروش شدنـد و  
ـلـی   ـب اعالم کردند کـارفـرمـای ق

 .کاره ای نیست 
ـر اعـالم کـرده   کارگران کیان تـای
اند زیر بار واگذاری کارخـانـه بـه  
مالک قبلی آن نـخـواھـنـد رفـت  
ــا   ــه ب ــط ــارگــران در راب ــن ک ای
واگـذاری کـارخـانـه بـه مـالـک  
ـقـه ای کـه از وی   قبلی و سـاب
ــد کــه   ــن ــگــران ایــن ھســت ــد ن دارن
ـر   نامبرده پس از تسـلـط کـامـل ب
ـلـی آن و   کارخانه اقدام به تـعـطـی
فروش زمینھایـش بـکـنـد کـاری  

ـبـال  ٨٧  و  ٨٦ که در سالھای    بـدن
ـر بـا   آن بود اما کارگران کیان تای
اعــتــرضــات گســتــرده خــود در  
آنزمان، وزارت صنایع را وادار بـه  

گـزارش  .  خلع ید از نامبرده کردند 
تکمیلی تـجـمـع امـروز کـارگـران  
ـیـت   ـر ب کیان تایر در مـقـابـل دفـت
رھبری متعاقبا از سوی اتـحـادیـه  
آزاد کارگران ایران منتشر خواھنـد  

ـران  .  شد  اتحادیه آزاد کـارگـران ای
 ١٣٩٢  مرداد ماه  ٦  –

ـراض   ـر در اعـت کارگران کیان تـای
به واگذاری کارخانه بـه مـالـک  
قبلی آن دست به تجمع اعتراضـی  

 در مقابل وزارت صنایع زدند 
ــه آزاد کــارگــران ایــران  ــحــادی : ات

ـر در ادامــه   کـارگـران کـیـان تـای
ــراضــات خــود بــه واگــذاری   اعــت
ـلـی آن و   ـب کارخانه به مالـک ق
بدنبال اعتراض دیروز خود درمحـل  
ـری از ورود   کارخـانـه و جـلـوگـی

نامبرده به کارخانه، صـبـح امـروز  
ـراضـی در   دسـت بـه تـجــمـع اعـت
مقابل وزارت صـنـعـت، مـعـدن و  
تجارت زدنـد و از ھـمـان لـحـظـه  
شروع تجمع خـود کـه از سـاعـت  

ـیـه  ٣٠/٩  ـر عـل  صبح شروع شـد ب
واگـذاری کـارخـانـه بـه مـالـک  
ــه دادن شــعــار   ــی آن اقــدام ب ــل ـب ق

بنا بر گزارشـھـای رسـیـده  . کردند 
ـران   به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ـر   علیرغم اینکه کارگران کیان تای
بطور یکپارچه ای شعـار مـیـدانـد  
اما مسئولین وزارت صـنـایـع  بـا  
بی توجھی به تجمع کـارگـران و  
ــد   ــردن ــان تــالش ک شــعــارھــای آن
جوابی به کـارگـران نـدھـنـد کـه  
بدنبال این وضعیت کارگران بطـور  
ناگھانی به داخل وزارت صـنـایـع  
ـردنـد و پـس از سـر دادن   ھجوم ب
ــان   ــاب ــه خــی ــر ب ــگ ــار دی شــعــار ب
بازگشتند و به شعار دھـی ادامـه  

ـبـال  .  دادند  بنا بر این گـزارش بـدن
ـر بـه   ھجوم کـارگـران کـیـان تـای
ـیـن   داخل وزارت صـنـایـع، مسـئـول
این وزارتخانـه بـا مشـاھـده خشـم  
کارگران  بناچار از آنان خواستنـد  
با تجمع در مسجد وزارت صنـایـع  

ـنـد  ـن ـنـشـی در  .  با آنان به گفتگـو ب
این گفتگو که از سوی یکی از  
اعضای ھیـات اجـرایـی سـازمـان  
حمایت از صنـایـع انـجـام شـد بـه  
کارگران کیان تایر اعالم شـد مـا  

  ٥٠ برای اداره کارخانـه تـاکـنـون  
ـم و   میلیارد تومان ھزینه کـرده ای
واگذاری کارخانه نیز ربـطـی بـه  
ما ندارد و اگر شما شرفی را بـه  
ـرویـد   عنوان کارفرما قبول ندارید ب
ـیـد کـه   قوه قضائیه شکـایـت کـن
ــر   ــن امــر خشــم کــارگــران را ب ای
انگیخت و  آنان با صراحـت تـمـام  
اعالم کردند بروید از دزدھـا کـه  
ـیـد   یکی از آنھا نیز خودتـان ھسـت
ـرد  مـا در ایـن   این پول را بـگـی
ـم و کـارخـانـه   مدت کار کرده ای

کارگـران کـیـان  .  سر پا بوده است 
: تایر  در این جلسه اعالم کـردنـد 

با استناد بـه  )  وزارت صنایع ( شما  
ــی و   ــک قــبــل ــال ــای م ــھ دزدی
ـم   اعتراضی که ما کارگران کردی
وی را خلع ید کردید و االن دارید  
بار دیگر کارخانه را تحویل ھمـان  
دزد میدھید چـه شـده اسـت کـه  
اینھمه بـا عـجـلـه و آنـھـم چـنـد  
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صباحی باقی مانده به پایان عمـر  
دولت دھم اینھمه بـه دسـت و پـا  
افتاده اید و کارخانه را فـورا بـه  

ـر  .  شرفی واگذار کـرده ایـد  ـنـا ب ب
این گزارش از آنجـا کـه مسـئـول  
وزارت صنایع در این نشست بطـور  
مداوم بر این نکته تاکید مـیـکـرد  
که کارخانه واگـذار شـده و ایـن  
ـیـدا کـرده اسـت   مسئله خـاتـمـه پ
خشم کارگران بر انگیختـه شـد و   
آنان بطور یکپارچه ای بـا اعـالم  
ـم   اینکه جاده اسالمشھر را خـواھـی
بست با سر دادن شـعـار اقـدام بـه  
ترک  جلسـه کـردنـد  و تـالش  
ـرای بـاز   مسئولین وزارت صنایع ب
ـر   گرداندن کارگران به جلسـه مـوث

 .واقع نشد 
کارگران کیان تایر پس از تـرک  
جلسه بار دیگر در خیابان بـه سـر  
دادن شعار پرداختند و در سـاعـت  

ـنـکـه در  ١٢  ـر ای  ظھر با تاکید ب
صورت عدم رسیدگی به خـواسـت  
شان جاده اسالمشـھـر را خـواھـنـد  
. بست به تجمع خود پـایـان دادنـد 

بنا بر گزارش دیگری نیز کـه بـه  
اتحادیه آزاد کارگران ایران رسـیـده  
است در حالی که کارگران کیان  
تایر در مقابل وزارت صنایع تجمع  
کرده بودند دو تن از نماینده ھـای  
آنان در بخشداری چھار دانگه در  
جلسه شورای تامین شرکت کـرده  

در این جلسه ضمن تـھـدیـد  .  بودند 
ـنـده ھـای کـارگـران از آنـان   نمای
خواسته شـد تـا کـارگـران را در  
رابطه بـا واگـذاری کـارخـانـه بـه  
مالک قبلی قانع کنند امـا ایـن  
نماینده ھا اعـالم کـردنـد خـودتـان  
ــد  ــی ــکــن ــکــار را ب ــد ایــن ــائــی .   بــی

ـر اعـالم کـرده   کارگران کیان تـای
اند زیر بار واگذاری کارخـانـه بـه  
مالک قبلی آن نـخـواھـنـد رفـت  
ــا   ــه ب ــط ــارگــران در راب ــن ک ای
واگـذاری کـارخـانـه بـه مـالـک  
ـقـه ای کـه از وی   قبلی و سـاب
ــد کــه   ــن ــگــران ایــن ھســت ــد ن دارن
ـر   نامبرده پس از تسـلـط کـامـل ب
ـلـی آن و   کارخانه اقدام به تـعـطـی
فروش زمینھایـش بـکـنـد کـاری  

ـبـال  ٨٧  و  ٨٦ که در سالھای    بـدن
ـر بـا   آن بود اما کارگران کیان تای
اعــتــرضــات گســتــرده خــود در  
آنزمان، وزارت صنایع را وادار بـه  

 .خلع ید از نامبرده کردند 

ـر در تـجـمـع   کارگران کـیـان تـای
شـرفـی :  امروز خود شعار میـدانـد 

چـپـاول  )  مالک قبلی کارخـانـه ( 
 –میکند، صنایع حمایت میکند  

ـریـده بـاد دسـت   برای حفظ البرز ب
رئیس سـازمـان  (خان بیگی  –دزد  

ــع  ــای ــا کــن  )  حـمــایــت از صــن حــی
قسمتی  ( ، ... شرفی را رھا کن  و 

از فایل صوتی شعـارھـای امـروز  
کارگران کیان تایر بر روی سایـت  
ــت  ــه اس ــاد قــرار گــرفــت ــح )   ات

  ٣٠   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
  ١٣٩٢ تیر ماه  

ــد اھــدائــی   ــن ــف یــک خــاور گــوس
ـر  ) قربانی (  مالک قبلی کیان تای

نیز برای ورودش به کارخانه موثر  
 واقع نشد 

بدنبال  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
ـر از   واگذاری کارخانه کیـان تـای
سوی سازمان حمایت صـنـایـع بـه  
مالک قبلی آن، کارگران کـیـان  
ـقـال   ـت تایر ھمچنان زیر بـار ایـن ان
نمیروند و از ورود وی به کارخانـه  

 .  جلوگیری میکنند 
ــه   ــده ب ــا بــر گــزارشــھــای رســی ـن ب
ـران، در   اتحادیه آزاد کـارگـران ای
پی چندین بار اعتراض کـارگـران  
کیان تایر به واگـذاری کـارخـانـه  
ـری   به مالک قبلی آن و جـلـوگـی
ــوســط   ــه ت ــه کــارخـان از ورودش ب
کارگران، وی به انحا مختلف در  
تالش اسـت تـا آنـان را وادار بـه  
پذیرش مالکیـت خـود کـنـد امـا  
ـتـه   ـر از دو ھـف کارگران کیان تای
ـفـاق افـتـاده اسـت   پیش که این ات
ــه   ـر بـار واگـذاری کـارخــانـه ب زی

ـر  .  مالک قبلی آن نرفته اند  بنا ب
ــای   ــن گــزارش وی در راســت ای
ــران ضــمــن   راضــی کــردن کــارگ
ــد کــاالی   وعـده اھــدا یــک سـب
دویست ھزارتومانی بـه ھـر کـدام  
از آنان، صبـح امـروز یـک خـاور  
ــه   ــه کـارخــان ــز را ب ـی ــد ن ـن گـوســف
ـربـانـی کـردن ایـن   فرستاد تا با ق
گوسفندان و پـخـش آن در مـیـان  
کارگران، خود نیز وارد کـارخـانـه  
ـر بـا   شود اما کارگران کیـان تـای
ـنـد بـا   مشاھده خاور پر از گـوسـف
ــن   خشـم و انـزجـار  بـه سـمـت ای
ــردنــد و آن را   ــیــن یــورش ب مــاش
مجبور به بازگشت نـمـودنـد و در  
ھمان حال بخش دیـگـری از آنـان  
نیز طبق سنت اعتراضـی مـوجـود  

ــه بــا آتــش زدن   ــن کــارخــان در ای
الستیک دست به اعتـراض زدنـد  
ـلـی را   ـب و اجازه ورود به مالک ق

کارگران کـیـان  .  به کارخانه نداند 
ــراض بــا   ــت ــن اع ــر پــس از ای ــای ت
برگزاری یک مجـمـع عـمـومـی  
ـر عـزم خـود   در سالن غذاخوری ب
مبنی بر جلوگیـری از واگـذاری  
ـلـی آن   ـب کارخانـه بـه مـالـک ق

الزم بـه یـادآوری  .  تاکید کـردنـد 
است کارگران کیان تایر در سـال  

 بدلیل به تعطیلی کشـانـدن  ١٣٨٧ 
کارخانه از سوی فرد فوق الذکـر  
و عدم پرداخت دستمـزدھـایشـان از  
ـتــر   ــورش بـه دف سـوی وی، بـا ی
مرکزی کارخانه و تصـرف آن و  
برگـزاری تـجـمـعـات مـتـعـدد در  
ـتـی،   مقابل نھادھای مسـئـول دول
وزارت صنایع را وادار به خـلـع یـد  
از نامبرده کردنـد و از ان تـاریـخ   
ـر بـا از سـر   کارخـانـه کـیـان تـای
ـرار   گیری تولید بر روی پـایـش ق

ـر  .  گرفته است  کارگران کیان تـای
ــنــد کــه   ــت ــن ھس ــون بــه ای ــن مض
مالک قبلی با بـدسـت گـرفـتـن  
ـلـی   کارخانه بار دیگر آنرا به تعطی
بکشاند و سپس زمین آنرا کـه در  
ـیـارد   ـل حال حاضر حـدود ھـزار مـی
ــه فــروش   ــان ارزش دارد ب ــوم ت

اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  .  برسـانـد 
  ١٣٩٢  تیر ماه  ٢٩  –ایران  

ـراض   ـر در اعـت کارگران کیان تـای
به واگذاری کارخانه بـه مـالـک  
قبلی آن بار دیـگـر بـا آتـش زدن  
 الستیک دست از کار کشیدند  

بدنبال  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
زمزمه واگذاری کارخـانـه کـیـان  
تایر به مالک قبلی آن در طـی  
ھفته ھای گذشته، کارگران ایـن  

 تیر ماه اقـدام بـه  ١١ کارخانه روز  
ـیـک   اعتصاب و آتـش زدن السـت

ـراض بـه  .  کردند  ـبـال ایـن اعـت بدن
ـر اعـالم شـد   کارگران کـیـان تـای
ـیـن کـاری صـورت نـخـواھـد   چن
ـرغـم ایـن وعـده   ـی گرفت امـا عـل
صبح امروز اطالعیه ای از سـوی  
مدیر عامل جدیـد ایـن کـارخـانـه  
که از سوی مالک قبلی به ایـن  
ــر   ــصــاب شــده اســت ب ــت ســمــت ان
تابلوھای اعالنات کارخانه نصـب  

بنا بر گزارشھای رسـیـده بـه  .  شد 
ــه آزاد کــارگــران ایــران،   ــحــادی ات
ـر بـا مشـاھـده   کارگران کیان تـای

این اطالعیه بالفـاصـلـه دسـت از  
کــار کشــیــدنــد و بــا آتــش زدن  
الستیک در قسـمـت مشـرف بـه  
ـراض   جاده اسالمشھر کارخانه اعـت
خود را تشدید کردند و در پـی آن  
ـتـی بـا حضـور در   ـن مامورین امی
ـر وعـده   محل کارخانه بار دیگر ب
ـر عـدم واگــذاری   خـود مـبــنـی ب
کارخانه به مالک قبلی تـاکـیـد  
ــمــامــی   ــد و در پــی آن ت ــمــودن ن
اطالعیه ھای مدیر عامل جـدیـد  
از تابلوھـای اعـالنـات کـارخـانـه  

ـــد  ـــع آوری ش ـــم ــــی  .  ج در پ
کشمکشی که مـیـان کـارگـران  
کیان تایر با وزرات صـنـایـع حـول  
ــه   ــه ب ــان ــذاری کــارخ طــرح واگ
ـلـی در گـرفـتـه اسـت   مالک قب
صبح دیروز در وزارت صـنـایـع بـه  
نماینده ھای این کـارگـران اعـالم  
شد  به وزارت کار دستور خواھیم  
ـر چـیـده   داد تا شورای کارخانه ب

اعضای  شـورای کـارخـانـه  . شود 
ـراضـات   ـر در پـی اعـت کیـان تـای
سالھای گـذشـتـه کـارگـران ایـن  
کارخانه و در مجمع عمومی آنان  
. به عنوان نماینده انتخاب شده انـد 

ــده ھــای   ــن ــمــای ــســه ن ــل در ایــن ج
کارگران نیر بـا قـاطـعـیـت اعـالم  
ــخـب کــارگــران   ــت ــد مــا مــن کـردن
ـتـوانـد   ـی ھستیـم و ھـیـچـکـس نـم

ـبـال  .  شورای ما را منحل کند  بدن
زمـزمـه قــطـعـی شـدن واگــذاری  
ـر بـه مـالـک   کارخانه کیـان تـای
قبلی آن در وزارت صـنـایـع، وی  
طی حکمـی یـکـی از اعضـای  
ھیات حمایت از صنایع مستقر در  
ـر را بـه   محل کارخانه کیـان تـای
عنوان مدیر عامل جدید و دامـاد  
نامبرده را به عـنـوان مـعـاون وی  
ـیـز   انتصاب کـرد کـه ایـن امـر ن
بشدت از سوی  کارگـران کـیـان  
تایر مورد اعتراض قرار گـرفـت و  

ــر مــاه مــعــاون  ٢٤ آنــان روز   ــی  ت
انتصابی مالک قبلـی کـارخـانـه  
ـراض   ـرون کـردنـد و در اعـت ـی را ب
امروز خود نیز بطور قاطـعـانـه ای  
اعالم نـمـودنـد بـه ھـیـچ عـنـوان  
ــع   ــای ــیــم تصــمــیــم وزارت صــن تســل
مبنی بر واگـذاری کـارخـانـه بـه  
مالک قبلی آن نخواھـنـد شـد و  
ھیچگاه وی را بـه کـارخـانـه راه  

ــد داد  ــواھــن ــخ ــه آزاد  .  ن ــادی ــح ات
ـران   ـر مـاه  ٢٦   –کارگـران ای ـی  ت

 ١٣٩٢ 
آتش خشم کارگران کیان تایر بـار  

 دیگر شعله ور شد 
: اتحادیـه آزاد کـارگـران ایـران 

بدنبال زمزمه واگـذاری کـارخـانـه  
ـایـر  ـبـرز ( کیان ت ـیـک ال بـه  )  السـت

ـار دیـگـر   کارفرمای سـابـق آن، ب
شعله ھای آتش از ایـن کـارخـانـه  
ــن   ــارگــران ای ــد و ک ــی ــانــه کش زب

در  .  کارخانه دست از کار کشیدنـد 
ـایـر   ـان ت حال حاضر کـارگـران کـی
ـافـت   دستمزد خرداد ماه خود را دری
ـبـود   نکرده اند و تولید در آن با کـم

ـا بـر  .  مواد اولیه مـواجـه اسـت  ـن ب
اظھار کـارگـران ایـن کـارخـانـه از  
ــش زمـزمــه واگــذاری   ــھــا پــی مـدت
ـلـی آن   ـب کارخانه به کارفرمـای ق

ــاال گــرفــتــه اســت و  )  شــرفــی (  ب
ـا   نامبرده دیروز در جلسه ای کـه ب
ــن   ــولــی ــران و مســئ ــدی شــرکــت م
کارخانه و نماینده ھـای کـارگـران  
در وزارت صنایع برگـزار شـده بـود  
شرکت داشت کـه ایـن امـر خشـم  
صدھـا کـارگـر ایـن کـارخـانـه را  
ـا   برانگیخت و آنان صـبـح امـروز ب
ــه   ــدام ب دسـت کشــیـدن از کـار اق
ـیـک در   تجمع و آتـش زدن السـت
محوطه درونی کارخانه مشرف بـه  

 .جاده اسالمشھر کردند 
بنا بر گـزارشـھـای رسـیـده بـه  
ـال   ـب اتحادیه آزاد کارگران ایـران بـدن
ــراضــی از ســوی   ــت ایــن اقــدام اع
کارگران، مسئولین شورای تامـیـن  
استان در مـحـل حـاضـر شـدنـد و  
ــال مــذاکــراتــی کــه صــورت   ــب ــدن ب
گرفت کارگـران بـه تـجـمـع خـود  
ـانـه ای   ـاطـع پایان دادند و بـطـور ق
اعالم داشتند تحت ھیچ شـرایـطـی  
کارفرمای سابق را به کارخانه راه  
ـانـچـه وزارت   نخواھنـد داد و چـن
ـایـع بـدون تـوجـه بـه خـواسـت   صن
ـنـکـار کـنـد   کارگران اقـدام بـه ای
دست به اعتراضـات گسـتـرده ای  

حجم آتشی که امـروز  .  خواھند زد 
ـا کـرده   ـایـر بـرپ ـان ت کارگـران کـی
بودند به حدی بود که بدنبال پایان  
ـنـھـای   اعتراض کـارگـران، مـاشـی
ــه خــامــوش   ــدام ب ــی اق آتـش نشــان

ــد  ــودن ــم ــش ن ــردن آت ــال  .  ک ــب ــدن ب
ـان   اعتراضات گسترده کارگران کی

ــھــای   ــر در ســال   ٨٧  و  ٨٦ تــای
کارفرمای این کارخانـه خـلـع یـد  
شد و از آنزمان تاکنون اداره آن در  
ـایـع   اختیار سازمان حمایـت از صـن

اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  . قرار دارد 
 ١٣٩٢  تیر ماه  ١١  –ایران  
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 اعتراضات کارگری 
 

تجمع کارگران پلی اکریل اصفھان 
دراعتراض به حضور قائم مقام مدیر عامل 

 !درکارخانه
ـراض بـه  ٣٠٠ : فروردین ١٩  کارگرپلی اکریل اصفھـان دراعـت

ـرای شـرکـت در   حضورقائم مقام مدیر عامل درکـارخـانـه ب
خـلـع  .  جلسه مدیران نواحی پلی اکریل،دست به تجمـع زدنـد 

ـر عـامـل بـه عـنـوان یـکـی از   ـم مـقـام مـدی ید حضـورقـائ
ـــه  ـت ـــل    ھـــای ده   خـــواســ ـری ـــی اکــ ـل ــ ـران پ ـــه کـــارگــ  گـــان

 .، مطرح شده بود ٩٢ اصفھان،دراعتراضات آبان ماه 
  

کارگران فوالد زاگرس برای سومین بار 
 تجمع کردند 

 نفر از کارگران شرکـت ذوب آھـن فـوالد  ١٥٠ : قروردین ٢٠ 
ـراض بـه   زاگرس برای سومین روز در ھفتـه جـاری در اعـت

 کارگر در مـقـابـل  ٢٧٤ انحالل این واحد تولیدی و بیکاری  
خالـد  .  دفتر این واحد تولیدی در شھرستان قروه تجمع کردند 

نادری یکی از  کارگران کارخانه ذوب آھن فوالد زاگـرس  
ــت  ــجـمــع حضــور داشــت، گـف ــن ت   ٢٠ ( امـروز  :  کـه در ای

سومین روز تـجـمـع کـارگـران فـوالد زاگـرس در  )  فروردین 
ـراض بـه انـحـالل کـارخـانـه اسـت کـه   ھفته جاری در اعـت
متاسفانه بعد از تجمعات صورت گرفته نه مسئوالن دولتـی  
و نه مالکان کارخانه ھیچ عکس العملی برای پاسـخ دادن  

ـنـکـه دو  .  دھند   به اعتراض کارگران نشان نمی  او با بیـان ای
ـبـه   در  )   فـروردیـن ١٦ ( تجمع صورت گرفته یکی روز شـن

ـبـه     ١٧ ( مقابل اداره کار شھرستان قروه و دیـگـری یـکـشـن
ـنـدج صـورت  )  فروردین ماه  در مقابل استانداری در شھر سـن

ـیـز سـال  :  گرفته است، افزود  با این حال تجمعات متعددی ن
گذشتـه در سـطـح شـھـرسـتـان، اسـتـان و تـھـران از سـوی  

ھـا، ھـیـچ    کارگران انجام شده است که بـا انـجـام ھـمـه آن 
ای که امنیت شـغـلـی کـارگـران را تضـمـیـن کـنـد    نتیجه 

ـنـد سـال گـذشـتـه  ٢٢ نـھـایـت      حاصل نشده است و در    اسـف
کارخانه به بھانه نداشتن توجیھه اقتـصـادی مـنـحـل اعـالم  

ـتـه وی، امـروز  .  اند    کارگر آن بیکار شده ٢٧٤ شده و   به گف
کارگران به صورت انفرادی در حال تھیه و تنظیم شـکـایـت  

ـروه    نامه  ای به اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شـھـرسـتـان ق
ـنـد  ـنـده  .  در خصوص انحالل کارخانه وبیکاریشان ھسـت نـمـای

کارگـران کـارخـانـه فـوالد  : کارگران در خاتمه تصریح کرد 
زاگرس اصرار دارند تا گرفتن پاسخ قاطـعـانـه از مسـئـوالن  
. دولتی و کارخانه به تجمعات اعتراضی خود ادامـه دھـنـد 

ـره  ٩٢  اسفنـدمـاه  ٢٦ در تاریخ   ، سـھـامـداران و ھـیـأت مـدی
کارخانه فوالد زاگرس اقدام به درج آگھی انحالل این واحـد  

 .ھای کثیراالنتشار کردند   تولیدی در روزنامه 

کارگران کیان تایر در واکنش به بدقولی 
ھای وزارت صنایع با برگزاری یک مجمع 
عمومی بزرگ تصمیم به برگزاری تجمعات 

 اعتراضی گرفتند
بدنبال تجمعات کارگران کـیـان  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـلـی آن   ـب تایر در اعتراض به واگذاری کارخانه به مالک ق
در تابستان سال گذشته که منجر به  تـحـقـق خـواسـت ایـن  
کارگران و جلوگیری از واگـذاری کـارخـانـه بـه مـالـک  
قبلی آن شد مقرر گردید مـھـر مـاه سـال گـذشـتـه ھـیـات  
ـر و اداره   ـق حمایت از صنایع بطور کامل در کارخـانـه مسـت

ـتـا بـه اول سـال     ٩٣ امور آنرا بدست گیرد اما اینکار نـھـای
ـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  .  موکول شد  بنا ب

کارگران ایران با آغاز کار در سال جـدیـد و طـی روزھـای  
گذشته بجای استقرار ھیات حمایت از صنایع در کارخـانـه،  

یکـی  ( به ھمراه فاطمی سرشت  ) مالک قبلی (رضا شرفی 

وارد  )   از سرداران سابق سپاه و فـرمـانـدار سـابـق شـھـر ری 
کارخانه  شدند و بار دیگر بحث واگذاری کارخانه بـه ایـن  
دو نفر مطرح شد که این امر اعتراض شدید کارگران کیـان  
ـرگـزاری یـک   تایر را برانگیخت و آنـان صـبـح امـروز بـا ب

ـم بـه  ٧٠٠ مجمع عمومی    نفره در محل ناھار خوری تصـمـی
ـنـد   ـت برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل وزارت صنایع گـرف
ـلـوی اعـالنـات   ـر تـاب و این تصمیم را بصـورت مـکـتـوب ب

بنا بر آخرین گـزارشـھـای رسـیـده بـه  .  کارخانه نصب کردند 
اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کیان تایر اعـالم کـرده  
اند چنانچه بفوریت وزارت صنایع به تعھد خود عمل نـکـنـد  
و ھیات خود را در کارخانه مستقر نکند دست به تجمـعـات  
گسترده در مقابل وزارت صنایع و دیگر نـھـادھـای مسـئـول  

 .خواھند زد 
 ١٣٩٣  فروردین ماه  ٢٠  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 اعتراض کارگران به اخراج: تکاب

" زره شـوران " کارگران اخراجـی مـعـدن طـالی  :  فروردین ١٨ 
ـر اخـراج   ـنـی ب تکاب در اعتراض به تصمیم کارفرمایان مـب

تـجـمـع ایـن  .  آنان، راه اصلی این معدن را مسـدود نـمـودنـد 
  ٣ کارگران که خواستار بازگشت به کار ھستند تا ساعـت  

 فروردین ادام یافـت و مـورد حـمـلـه  ١٨ بعدازظھر دوشنبه  
ـرار گـرفـت  . ماموران نیروی انتظامی رژیم در شھر تکاب ق

کارگران اخراجی معدن طالی زرە شوران، ھـمـگـی سـاکـن  
 .می باشند " زرەشوران، ھلوچلی و شھر تکاب "روستاھای  

  
  کارگران

 
کنفدراسیون جھانی سندیکاھای کارگری 

خواستار آزادی شاھرخ ) آی تی یو سی( 
 زمانی شدند

 
 ٢٠١٤  آپریل  ١٣  - ١٣٩٣  فروردین  ٢٤ یکشنبه  

 
 رئیس جمھور اسالمی ایران، حسن روحانی، 

 
 ریاست جمھوری 

 خیابان پاستور، میدان پاستور 
 

 تھران ـ جمھوری اسالمی ایران 
 

 media@rouhani.ir  :ایمیل 
 

 رئیس جمھور روحانی، 
امروز، ما به نام کنفدراسیون جھانی سندیکاھای کارگـری  

ـیـون  ١٧٦ و به نمایندگی از سوی  ) آی تی یو سی (  ـل  مـی
ـیـز از سـوی کـارگـران  ١٦١ کارگر در    کشور از جھان و ن

نگرانی شـدیـد  )  بی دابلیو آی (  بین الملل چوب و ساختمان 
ـیـانـگـزار   ـن خود را از وضعیت آقای شاھرخ زمانی، عضـو ب
ـری سـازمـان ھـای   سندیکای نقاشان تھران و کمیته پیـگـی

او از ھشتم ماه مـارس امسـال  .  کارگری اعالم می نماییم 
ما متوجه شده ایم کـه جـان  .  تا کنون در اعتصاب غذاست 

 .آقای زمانی در خطر جدی است 
ـرخـی  ٢٠١٤ روز ھشتم مارس   ، ھمکار ما، آقای زمانی و ب

ـبـانـی   ـی از ھم سلولی ھای او برای اعالم ھمبستگی و پشـت
ـیـان سـیـاسـی در زنـدان   از اعـتـصـاب غـذای دیـگـر زنـدان

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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در حـالـی کـه  .  گوھردشت، دست به اعتـصـاب غـذا زدنـد 
ـرد،   آقای زمانی سه روز بود در اعتصاب غذا به سر مـی ب
به طور ناگھانی رئیس زندان بدون ھـیـچـگـونـه تـوضـیـحـی  

آقـای  .  تصمیم به انتقال ایشان به زندان قـزل حصـار گـرفـت 
زمانی در اعتراض به این تصمیم، ھمـچـنـان بـه اعـتـصـاب  
غذای خود می دھد و از زمان انتقال به زنـدان قـزل حصـار  
ھشت روز را در سلول انفرادی گذرانده است و به زور بـه او  

ـلـو از وزنـش را از دسـت داده  .  غذا خورانده اند  او ھفده کی
 .است 

آقای زمانی در اصل ھمراه با آقای محمد جراحـی در مـاه  
ـر شـده اسـت ٢٠١١ ژوئن   در یـک مـحـاکـمـه  .   دسـتـگـی

ـریـز او را   ـب فرمایشی، شعبه یک دادگاه انقالب اسالمی ت
ـنـج سـال زنـدان  ١١ به    سال زندان و آقـای جـراحـی را بـه پ

این محکومیت به دنبال مجرم شناختن او از  .  محکوم نمود 
جمله اقدام علیه منافع ملی با راه اندازی یـا عضـویـت در  
ـیـه حـکـومـت   گروه ھای مخالف نظام و فـرا فـکـنـی عـل

این مورد به بخش بررسی نقض حـقـوق  . صورت گرفته است 
 :بشر  آی تی یو سی به نشانی زیر گزارش شده است 

 http://survey.ituc-csi.org/ 
چنانکه از سـال  .  زندانیان زیادی در زندان قزل حصار ھستند 

ـرشـان  ١٣٠٠٠ زندانی که  ٢٠٠٠٠  این زندان حدود  ٢٠١١  ـف  ن
ـنـد،   ـم مـربـوط بـه آن ھسـت زندانیان مـواد مـخـدر یـا جـرای

ـرای  .  نگھداری می شوند  این امر شرایط بسیار خطرناکی ب
 .زندانیان سیاسی ایجاد کرده است 

 !رئیس جمھور روحانی 
آی تـی یـو  »جنبش  اتحادیه بین المل گارگری، از جمـلـه  

از زمان انتخاب شما برای نشـانـه   «بی دابلیو آی »و   «سی 
ھایی از بھبود وضعیت حقـوق بشـر و آزادی کـارگـران از  
جمله حقوق بنیادین شناخته شده در کـنـوانسـیـون آی ال او  

که در آن ھـمـه کشـورھـای عضـو  )  سازمان جھانی کار ( 
ـبـایـی ولـی   موظف به اجرا و احترام به آن شده اند، با شـکـی

ـرام  .  نگران منتظر مانده ایم  ـم احـت اکنون از شما می خـواھـی
به این حقوق بنیادین را بویژه در ھمین مورد یاد شده، نشـان  

 .دھید 
از شما می خواھیم سالمتی و آزادی آقای شاھرخ زمـانـی  

مضافا اینکه او بـایـد بـه کـار  .  را بالفاصله تضمین نمایید 
دولت ھمچنین بـایـد بـه آزادی حـقـوق  .  پیشین خود برگردد 

ـیـون ھـا زنـان و مـردان کـارگـر   ـل اتحادیه کار از سوی مـی
باشد که کشور شما بار دیـگـر بـه جـامـعـه  .  احترام بگذارد 

 .کشورھای آزاد و دمکراتیک برگردد 
 با احترام 

 شارون بارو  
آی تـی یـو  (  کنفدراسیون جھانی سندیکاھای کـارگـری  

 )سی 
 امبت یوسون 

 )بی دابلیو آی ( بین الملل چوب و ساختمان 
 

 پیام به مناسبت روز کارگر
 

 شاھرخ زمانی
 پیام شاھرخ زمانی به مناسبت روز کارگر 

 روز ھمبستگی جھانی کارگران گرامی باد 
مھمترین مقطع تاریخی برای ما کارگران روز اول مـاه مـه  

روز جھـانـی کـارگـر اسـت و  
ـران   حال کارگـران جـھـان و ای
یک سال دیگر کـارگـری را  
در بدترین وضعیـت از لـحـاظ  
فقر و فالکت ، شـدت یـابـی  
استثمار ، افزایش سرکوبھـا و  
ــل افــزایــش   ــاب ــتــه در مــق ــب ال
مقاومت و مبارزات کارگـری  
در زوایای گوناگون را پشـت  

 .سر نھاد 
این روز ھا کارگران ایران و جھان در ھر شرایطی که باشنـد  
خود را اماده برگزاری روز ھمبستگـی جـھـانـی خـود مـی  

 .کنند  
و با کمال تاسف امسال سومـیـن سـال اسـت کـه مـن روز  
ـرد چـرا کـه آزادی   جھانی کارگر را در زندان بسر خواھم ب
اندک خود را به میمنت وجـودی حـمـھـوری اسـالمـی از  
دست دادم ، اما با دلی پر جـوش و خـروش ، بـا ایـمـانـی  
ـراری   آکنده از امید به پیروزی کارگران ایران و جھان و بر ق
دنیای بدون استثمار انسان از انسان فرا رسیدن روز جـھـانـی  
کارگر و روز رزم و تالش برای متحد و متـشـکـل شـدن را  
ـریـن   از پشت میله ھای زندان قـزل حصـار بـا صـمـیـمـانـه ت
ـیـن و تشـکـل   احساس انسانی به تمامی کارگـران ، فـعـال
ـم ، و دسـتـان و قـدم   ھای کارگری گرامی باد می گـوی
ھای کارگران مبارز را که دست به اعتراضات متحدانـه و  

 .گسترده خواھند زد پیشا پیش بوسه باران می کنم 
دوستان و رفقا از تاریخ باید درس و عبرت گرفت و آنھـا را  

مردم متـحـد ھـرگـز شـکـسـت نـمـی  " آویز گوش کرد، که  
ـیـن  "  یکی برای ھمه ،  ھمه برای یکی  " ،  "  خورند  ھـمـچـن

ـنـھـا راه  " نباید فراموش کنیم درس مھم تاریخ خود را که   ت
طـی سـالـھـا و  "   نجات کارگران وحدت و تشکیالت اسـت 

دھه ھای گذشته دیده ایم که تفرقه و پراکنـدگـی چـه بـه  
روز طبقه کارگر ایران و جھان اورده است، ھمین این را بـایـد  

 . آئینه عبرت تمام نما برای ساختن اینده خود قرار بدھیم 
من از زندان قزل حصار با قلبی اکنـده از امـیـد و شـور و  
ـیـن و   شوق و با ایمان به راه طبقه کارگر و اعتماد به فـعـال
ـراضـات   ـتـظـار اخـبـار اعـت کارگران مبارز، بی صبرانه در ان
گسترده و متحدانه کارگران ایران و جھـان در روز جـھـانـی  

ـر  .  کارگر ھستم   در ھر کجای از این جھان پر طـالطـم و پ
ـلـب   ـم ق از ظلم و ستم که باشید دستان مھربانتان را از صمـی
ـرد مـیـان کـار و   ـب می فشارم و می خواھم مرا در میدان ن

 .سرمایه دوشا دوش خود بدانید 
 پیش بسوی مبارزات متحدانه 
 گرامی باد روز جھانی کارگر 

 پرتوان وپیروز باد رزمتان 
 شاھرخ زمانی  زندان قزل حصار  

 ٢٣/١/١٣٩٣ 
 

گدائی دولت از سفره خالی :داوود رضوی 
 کارگران

در روزھای اخیر صدا و سیما بطور مـرتـب دائـمـا از مـردم  
ــه  در صــورت عــدم   ــن یـاران مـی خــواھــد کــه از گـرفــت
ـرنـامـه ھـائـی در   نیازخوداری کنند وحتی در این راسـتـا ب
تلویزیون به نمایش گذاشته که احسـاسـات مـردم را تـحـت  

ـرار بـدھـدتـا دولـت را   ـر ق تاثی
ـتـصـاد   ـلـکـه اق ـنـد ب یاری کن
ــا   ـرشــود ،ت کشـور شـکــوفـا ت
ـرار   جائیکه ما یادمان اسـت ق
بود دولت روحـانـی بـه یـاری  
ـیـایـد امـا بـا ایـن   کارگران ب
تبلیغات گسترده صدا و سیمـا  
بــنــظــر مــی ایــد کــه دولــت  

روحانی ھم کسـری بـوجـه خـود را از جـیـب کـارگـران و  
نیازمندان می خواھد تامین کند ،واقعـا جـای سـوال اسـت  
که چه کسانی یارانه می گیرند، انچه که ما در اطـراف  
ـنـد کـه   خود شاھد ھستیم کسانی از یارانه استفاده می کن
واقعا نیازمند ھستند ،بیشترین دریافت کننـده ھـای یـارانـه  
ھا از قشر حقوق بگیر و کارگران ھستند  ھر چند که ایـن  
ـرای کـمـک بـه   پرداخت ھااز سوی دولـت بـه اصـطـالح ب
ـری   ـراب اقشار کم در امد، باعث تورم  و افـزایـش چـنـدیـن ب
قیمت ھا شده است و در واقع بابت گرفتن این حداقـل پـول،  
مردم چندین برابر به دولت پـس مـی دھـنـد و طـبـق نـظـر  
سنجی ھای موجود مردم  حتی حاضرند شرایط به قبـل از  
یارانه ھا بازگردد، حال شما با این تبلیغات رسانه ای  کـه  
ـیـازمـنـد   در این روزھا براه انداخته اید می خواھید این قشر ن
که در تامین حداقل نیازھای روزمره زندگی خود باز مانـده  
ـنـد مـحـروم   اند را از این حداقل پولی که دریافت مـی کـن
ـر   کنید تا شما چرخ ھای اقتصاد را پویا تر کنیـد ،  بـھـت
ـر   نیست بجای گدائی و در خواست از مردمی که خـود زی
بار گرانی و شرایط موجود در جـامـعـه کـمـرشـان تـا شـده  
ـروازانـه   ـنـد پ ـل کمی دست از خواسته ھای غیر مـعـقـول و ب
ـرای   ھای بی اعتبار که جز ھزینه ھای بـی دسـت اورد ب
مردم منافعی ندارند بردارید ودرصدد برخورد با فسادو رانـت  
خواری گسترده ای که در بـخـشـی ازصـاحـبـان قـدرت در  
ـیـسـت بـجـای تـھـدیـد کـردن   ـر ن حاکمیت شده باشید، بـھـت
کشورھای دیگر و به  انزوا بردن کشور در دنیا ، بـه فـکـر  
گسترش تولید و شرایطی برای جـذب سـرمـایـه ھـاو حـفـظ  

ـتـی  .  نخبه ھای کشور باشید   ایا فراموش کرده اید که وق
احمدی نژاد صحبت از دھا ھزار ساعات کار کـارشـنـاسـی  
ـنـدگـان   در مورد اجرای یارانه ھا میکرد ھمگی شمـا نـمـای
مجلس چشم بسته تائید می کردید و حتی کسانـی راکـه  
از این طرح انتقاد کردند به زندان انداختید ،ایـا درسـالـھـای  
گذشته که یارانه وجود نداشت شرایط ما کارگران و مـردم  
کم درامد بھتر بوده که امروز با جار و جنجـال و سـر صـدا  
ـر   باز ھم قشر زحمت کش و نیازمند را تھدید به شرایـط بـدت
ـنـظـر   ـم و ب ـی زندگی می کنید؟ انچه که ما شـاھـد ھسـت
میرسد با اجرای فاز دوم ھدفمند کردن یارانه ھا گـرانـی و  
ـرای   تورم شدیدتر دیگری در راه است و این جار و جنـجـال ب
منصرف کردن مردم از گـرفـتـن یـارانـه ھـا فـقـط نـوعـی  
جنگ روانی است میان اقشار کم درامـد و کـارگـران تـا  
بجای مقابله و اعتراض به شرایط موجـود بـه فـکـر حـفـظ  
ـنـاک   کردن ھمین شرایط فالکت بار باشند و صدای وحشت
ـرسـد   و رسای فقر و فساد موجود در جامعه کمتر بگـوش ب
ـتـی   و می خواھند با این جنجال ھا ناکارامدی و بی کفـای
ـیـسـوادی   خودشان را در اداره کشور پنھان کنند وگرنه ھر ب
ـروتـی کـه در   این را می فھمد با وجود تـمـام مـنـابـع و ث
اختیار دارید سالھا ست در تامین حداقل معـیـشـت زنـدگـی  
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مردم مانده اید و ھیچ ربطی بـه دریـافـت و عـدم دریـافـت  
ـم و ھـم پـا   یارانه ندارد،  به قول قدیمی ھا ھم باالتون دیـدی
ئین تون تا زمانیکه قدرت ھم مثل ثروت در این کشور بیـن  
افرادی خاص می چرخد اوضاع اقتصادی و سیاسی مـردم  
از این بھتر نخواھد شد و ایـن نـوع روش ھـا ھـم از ھـمـان  
ـرای حـفـظ مـنـافـع   جنس سرکوب است از نوع بـی صـدا ب

 .صاحبان قدرت و سرمایه 
 ٩٣ داوود رضوی فروردین  

  
شیث امانی و مظفر صالح نیا صبح امروز به 
اطالعات نیروی انتظامی شھر سنندج احضار 

 شدند

اردیبھشت روز جـھـانـی  ١١ ( با نزدیک شدن به اول ماه مه  
شیث امانی و مظفر صالح نیا از اعضـای ھـیـات  ) کارگر 

مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح امروز بـه اطـالعـات  
نیروی انتظامی شھر سنندج احضار شـدنـد و در رابـطـه بـا  

ـنـد  ـت ـرار گـرف در ایـن  .  مراسم ایـن روز مـورد بـازجـوئـی ق
بازجوئی مامورین اطالعات نیروی انتظامی سنندج بـه ایـن  
ـران اعـالم   دو عضو ھیات مدیره اتـحـادیـه ازاد کـارگـران ای
ــاره مـرحــلـه دوم اجـرای قـطــع   ــت در ب کـردنـد حـق صــحـب
سوبسیدھا را ندارند و برای برگزاری مراسم اول ماه مـه روز  
جھانی کارگر میباید اقدام به اخـذ مـجـوز از فـرمـانـداری  
سنندج بکنند و چنانچه این فـرمـانـداری از دادن  مـجـوز  
خودداری کرد آنان حق برگزاری مراسم روز جھانی کـارگـر  
ـنـد بـا   و شرکت در آنرا ندارند و چنانچه اقدام به اینکار کن

اتحادیه آزاد کارگران ایران با  .  آنان بشدت برخورد خواھد شد 
ـر صـالـح   محکوم کردن احضار و تحت فشار قرار دادن مظـف
ـرگـزاری   ـرای ب ـیـل اقـدام کـارگـران ب نیا و شیث امانی بدل
مراسم روز جھانی کارگر اعالم میدارد بر پائی مـراسـم ایـن  
ـران اسـت و چـنـانـچـه   ـم کـارگـران ای روز جھانی حق مسـل
نھادھای مسئول امسال نیز ھمچـون سـالـھـای گـذشـتـه از  
ـنـد   دادن مجوز برپائی مستقل مراسم این روز خـودداری کـن
ـیـن پـایـه   کارگران ایران با اتکا به حقوق انسانی خود و قوان
ای کشور دست به تجمعات خیابانی خواھند زد و ذره ای  
از حقوق اجتماعی خود در اعتراض به وضعیت مشقـت بـار  
موجود و گرامیداشت روز جھانی کارگر کـوتـاه نـخـواھـنـد  

 .آمد 
 ١٣٩٣  فروردین ماه  ٢٠  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

  
صدور حکم زندان برای اعضای کمیته 

 ھماھنگی شھرستان بوکان
ـتـه ھـمـاھـنـگـی شـھـرسـتـان   بنابر خبر رسیده ،اعضای کمی
بوکان  که از دستگیر شدگان مجمع عمومـی شـھـر کـرج  

 توسط وکـیـل  ١٣٩٣  فروردین  ١٧ می باشند ،روز سه شنبه  
ـرای آنـھـا صـادر شـده   ـر ب پرونده مطلع شدند که احکام  زی

جمال مینا شیری و ھادی تنومند ھـر کـدام بـه سـه  :  است 
ـیـن قـاسـم مصـطـفـی پـور   سال و نیم حکم تعزیری و ھمچن

 سـال  ٢ ،ابراھیم مصطفی پور  ومحمد کریمی ھر یک بـه  
قـابـل ذکـر اسـت کـه  .  حکم تـعـزیـری مـحـکـوم شـدنـد  

نامبردگان پس از دستگیری در مجـمـع عـمـومـی کـرج،در  
 در شھر بوکان بازداشت و روانـه زنـدان  ١٣٩١  آذر  ٢٩ تاریخ  

شده بودند که پـس از حـدود دو مـاه بـازداشـت در تـاریـخ  
ـتـه  ٢٣/١١/١٣٩١   با قرار وثیقه آزاد شدند ما اعضای کـمـی

ھماھنگی ضمن محکوم کردن این احکـام صـادره ،احضـار  
،بازداشت و تھدید کارگران و فعالین کارگری که جـرمـی  
جز دفاع از حقوق حقه کارگران ندارند را محکوم و خـواھـان  
ـیـن کـارگـری   آزادی بدون قید و شرط ھمه کارگران و فعال

ـرای کـمـک بـه  .  در بند می باشیم  کمیته ھـمـاھـنـگـی ب
 ١٣٩٣ فروردین  ٢٠  -ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
در خواست از شاھرخ زمانی برای شکستن 

 اعتصاب غذا
ـنـد  !    شاھرخ زمانی عزیز، رفـیـق، دوسـت و ھـم رزم در ب

فریاد اعتراض تو که جان ات را  وثیقه آن قرار داده ای از  
ـم ضـد   فراز دیوارھای بلند و مـخـوف  زنـدان ھـای  رژی
انسانی و کارگر ستیز جمھوری اسـالمـی  گـذشـت و در  

صد ھا نفر بـا نـگـرانـی و  .  فرا خنای جھان انعکاس یافت 
خشم از بیدادی که بر تو و دیگر کارگران در بند مـی رود  
به حمایت از تو بر خاستند و  دھـھـا تشـکـل کـارگـری و  
ـیـن شـجـاع   ـنـد کـه فـعـال ـت ھزاران نفر دیگر در جھان دریـاف
ـرای   ـنـی  ب کارگری در ایران  چه ھزینه گـران و سـنـگـی

و این به خوبـی  .  دست یابی به حقوق اولیه خود می پردازند 
ـیـن  کـارگـری   ـران و فـعـال نشان می دھد که کارگران ای
ـم اسـالمـی   زندانی تنھا نیستند؛ نشان می دھـد کـه  رژی
ـیـن   سرمایه اگر چـه ھـنـوز مـی تـوانـد تـن و جـان فـعـال
کارگری را به بند بکشد اما نمی تواند صدای اعتراض و   

 .  مبارزه آنان برای رھایی را زندانی کند 
ـر در  !   شاھرخ عزیز  ـف خانواده تو و به ھمـراه آنـان ھـزاران  ن

سراسر جھان با دلھره  و تشـویـش ، نـگـران سـالمـتـی تـو   
ما به عنوان بخش کوچکی از این ھزاران  نفر از  .   ھستند 

ـرام ھـمـه کسـانـی کـه در   تو تقاضا می کنیم که به احـت
سطح جھانی  به حمایت از تو خاسته اند، اعتصـاب غـذای  
خود را بشکنید و به شیوه دیگر برای تحقـق خـواسـت خـود  

ـنـان   .  به مبارزه ادامه دھید  ـی ـیـش بـا اطـم ـیـش از پ اکنون ب
می توان گفت که پایان اعتصاب غذای  تو بـه ھـیـچ رو  
به معنای پایان حمایت و ھمبسـتـگـی جـھـانـی از تـو  و  

خواسـت آزادی  . دیگر فعالین کارگری  زندانی نخواھد بود 
کارگران زندانی و ھمه زندانیان سیاسی در ایران اینـک بـه  

این خواست ھمچون آواری  .  خواست عمومی  بدل شده است 
 .بر این رژیم سرکوبگر فرود خواھد امد 

ـیـش از     ٣٣ شاھرخ عزیز، پایان اعتصاب غذایـت بـعـد از ب
روز، حک شدن لکه ننگ دیگری بر پیـکـر سـراسـر خـون  
ـقـای خـود را در سـرکـوب،   آلود رژیمی خواھد بـود کـه ب

ـنـد  ـی اگـر چـه  !  شـاھـرخ عـزیـز  .  کشتار و جنـایـت مـی ب
مسئولیت کامل ھرگونه صدمه به سالمتی شـمـا مـتـوجـه  
ـرای   کلیت جمھوری اسالمی ایران است، اما سالمتی تـو ب

ـم کـه  !   ھمه ما بیش از این مھم است  ـقـاضـا داری از شما ت
اعتصاب غذای خود را بشکنید تا ھـمـچـنـان در کـنـارھـم  
ـیـایـی کـه در آن از   ـقـه کـارگـر و دن برای آرمانھای طـب
ـری   مناسبات ظالمانه و استثمارگرانه سـرمـایـه د اری خـب

ـلـی  .  نباشد مبارزه کنیم  با گرمترین درودھا  اتحاد بین الـمـل
 ٢٠١٤  آوریل  ٩ در حمایت از کارگران در ایران  

 
 برگزاری گل گشت حمایتی  شاھرخ زمانی

ـیـن  ٢٠/١/٩٣ امروز چھارشنبه  ـپ  تـعـدادی از اعضـای کـم
حمایت از شاھرخ زمانـی در ادامـه ی اعـتـصـاب غـذای  
یک روزه ی خود، در  گل گشتی عمـومـی  بـار دیـگـر  
ـیـن   پشتیبانی خود را  از شـاھـرخ زمـانـی و دیـگـر فـعـال
کارگری دربند اعالم نموده و خواستار تـحـقـق خـواسـتـھـای  

در این مراسم ابتدا یکی از حـاضـریـن بـا اعـالم  .  آنان شدند 
یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جان باختـگـان راه آزادی  
و  برابری و قدردانی از تمامی مـقـاومـتـھـا و رزمـنـدگـی  
. ھای فعالین کارگری دربند،شروع مـراسـم را اعـالم نـمـود 

ـر ضـرورت حـمـایـت   سپس یکی از حضار با ایراد سخنانی ب
توده ھای مردم از فعالین کارگری دربند تاکـیـد ورزیـده و  
ـیـن   ـپ آن را امری عاجل دانسته و حرکتھایـی ھـمـچـون کـم
ـقـویـت   حمایت از شـاھـرخ زمـانـی را گـامـی در جـھـت ت

حاضرین در پـایـان  .  ھمبستگی طبقه ی کارگر تلقی نمود 
ـرحـق شـاھـرخ   ـردفـاع از خـواسـت ھـای ب مراسم بار دیگر ب
زمانی تاکید ورزیده و آزادی بدون قید و شرط وی و دیگـر  

کمپین حمایـت از  .  فعالین کارگری دربند را خواستار شدند 
 ٢٠/١/٩٣ شاھرخ زمانی  
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انتقال محمد  –دستگیر شده مھاباد 
 موالنایی از بیمارستان به زندان

 صبح روز  ١٠ ساعت  
 فروردین  ١٧ یکشنبه  

ــاه   ــد  ٩٣ م ــم ــح ، م
ــایــی کــارگــر   مــوالن
ــدانــی کــه جــھــت   زن
معالجه پزشـکـی بـه  
مرخصی آمده بود بـه  

ـرگشــت  ــن  .  زنـدان ب ای
در حالـی اسـت کـه  
این کـارگـر زنـدانـی  

ـری بـود  . ھنوز تحت درمان بود و در بیمارستان مھاباد بسـت
ـرگـردانـده   بعد از ترخیص  از بیمارستان، بالفاصله به زنـدان ب

کمیته دفاع از کارگران زندانی مھاباد ضمن محکوم  ..  شد 
کردن این تصمیم که توسط دادستان مھابا د اتخـاذ شـده از  
ـقـاضـامـنـد اسـت تـا   کلیه وجدان ھای بیدار و کـارگـران ت
نسبت به این تصمیم دادستانی مھاباد، اعتراض خـود را بـه  

ـنـد  مـحـمـد  .   ھر شکلی که برایشان میسر است اعـالم کـن
  ٧٦ موالنایی کارگر بازنشسته شھرداری مھاباد اسـت کـه  

سال سن دارد و به اتھام دفاع از حقوق کارگران و عضـویـت  
در کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای  
کارگری توسط دادگاه مھاباد به یک سال حبس تـعـزیـری  
محکوم شده و با وجود بیماری ھای متعـدد کـه دچـار او  
شده و پزشکان چند بار اعالم کردند که توان ادامـه حـبـس  

اما تا این لحظه قوه قضائیـه ھـنـوز بـه درخـواسـت  . را ندارد 
پزشکان و خانواده محمـد مـوالنـایـی جـواب نـداده و امـاده  

ـتـه  .  نیست تا این کارگر مریض و مسن را آزاد کننـد  کـمـی
 دفاع از کارگران دستگیر شده مھاباد 
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اعمال ضد کارگری و غیر قانونی تا کی ، 
محاکمه و زندانی کردن کارگران را تمام 

 !!!کنید
ـتـه   ـر از اعضـای کـمـی ـف ـنـج ن در اخبار اخیر شنیـدم کـه پ
ھماھنگی  برای کمک به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری  
ـری ، قـاسـم   ـنـا شـی با نام ھای ھادی تنـونـد ، جـمـال مـی
مصطفی پور، ابراھیم مصطفی پور و محمد کریـمـی را در  

  ١٥٦ مھاباد محاکمه کرده و به   "  انقالب "شعبه اول دادگاه  
ماه زندان محکوم کردند ، اتھام ایـن کـارگـران شـرکـت در  
مجمع عمومی کمیته ھماھنگی در کرج است عملی کـه  
نه تنھا جرم نیست، بلکه حق قانونی و صـد در صـد ھـمـه  
کارگران و انسانھا است و توسط نھاد ھای جھانی از جملـه  
سازمان جھانی کار رسمیت قانونی و حـکـم اجـرایـی دارد  
ھمچنین توسط خود جمھوری اسالمی نیز اعالم پـذیـرش و  
امضا شده است و صد البته در کوره ده ھای عـقـب مـانـده  
ترین کشور ھای دنیا نیز پذیرفته شـده و مـتـشـکـل شـدن  
آزادانه و مستقل کارگران به عنوان حق پایه ای و قـانـونـی  
ـران کـارگـران اگـر   برسمیت شناخته شـده اسـت، امـا در ای
بخواھند متشکل شوند، بی شرمانـه گـرفـتـار شـکـنـجـه ،  

مـن شـاھـرخ زمـانـی عضـو  .  محاکمه و زندان می شـونـد 
سندیکای کارگران نقاش، زندانی در قزل حصار در حـالـی  

ـرم و  ٣٥ که     ٢٢  روز است در اعتـصـاب غـذا بسـر مـی ب
کیلو وزن ازدست داده ام،  ضمن محکوم کـردن مـحـاکـمـه  
کارگران مھاباد، می خواھم این کـارگـران را بـدون ھـیـچ  
ـیـان   قید و شرطی تبرئه کرده ، تـمـامـی کـارگـران و زنـدان
سیاسی را آزاد نموده و از تعقیب و دستگیری و مـحـاکـمـه  
کارگران برای ھمیشه دست بر دارند، ھمچنیـن از تـمـامـی  
ـران و   کارگران ، تشکل ھا ، نھـاد ھـا ومـردم ازادیـخـواه ای
ـنـج   جھان می خواھم برای حمایت از کارگران بـخـصـوص پ
ـنـد تـا ایـن   ـرده از ھـیـچ اقـدامـی دریـغ نـکـن کارگر نامب

شـاھـرخ زمـانـی  .  کارگران ازادی خود را از دست نـدھـنـد  
 ١٣٩٣ فروردین  ٢٢ زندان قزل حصار  
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در محکومیت احکام  –دستگیر شده مھاباد 
صادره توسط شعبه اول دادگاه انقالب 

 مھاباد
ـبـش   کارگران، مردم آزاده و تشـکـل ھـای کـارگـری؛ جـن
ـرای احـقـاق حـقـوق   کارگری ایران در چند سال گـذشـتـه ب
ـرو بـوده و   کـارگـران بـا فـرازو نشـیـب ھـای فـراوانـی روب

داران ھمراه با حامیانشان برای سرکوب این جنبش بـا    سرمایه 
ھر وسیله ای که برایشان مـھـیـا بـوده، از جـمـلـه تـھـدیـد،  
احضار، اخراج از کار، محاکمه و زندان در صـدد آن بـودنـد  

اما فعاالن رادیـکـال  .  که جنبش کارگری را مرعوب کنند 
ـبـا  ـلـکـه مـرت در حـال  "  این جنبش نه تنھا مرعوب نشـدنـد ب

ـیـد  .  تعرض بوده و ھستند  روزی را در سال گذشته نمـی یـاب
که کارگران را به جرم دفاع از مطالبـاتشـان بـه پـای مـیـز  

ـم  .  محاکمه نکشانده باشند  ـر شـدی در آخرین محاکمه با خـب
ـرای کـمـک   که رفقای ما و اعضای کمیته ھماھنگی ب
ـنـونـد و   به ایجاد تشکل ھای کارگری بنام ھای ھـادی ت

 ماه حبس تعزیری ،قـاسـم  ٤٢ جمال مینا شیری ھر کدام به  
مصطفی پور، ابراھیم مصطفی پور و مـحـمـد کـریـمـی ھـر  

ـقـالب  ٢٤ کدام به    ماه حبس تعزیری در شعبه اول دادگـاه ان

مھاباد به اتھام عضویت در کمیته ھماھنگی و شرکـت در  
. مجمع عمومی آن کمیته در شـھـر کـرج مـحـکـوم شـدنـد 

کمیته دفاع از فعالین کارگری مـھـابـاد ضـمـن مـحـکـوم  
کردن این احکام ناعادالنه از تمام کارگران و تشـکـل ھـای  
کارگری می خواھیم که در مقابل این احـکـام نـاعـادالنـه  
ـراض خـود   سکوت نکنند و به ھر طریق ممکن صدای اعـت

ـیـد و  .  را به اذھان عمومی برسانند  ما خواستار آزادی بی ق
ـم و   ـی شرط  کلیه زندانیان سیاسی و کارگران زندانـی ھسـت

 .خودمان را درکنار این عزیزان خواھیم دید 
 

درخواست رضا شھابی از شاھرخ زمانی 
 برای پایان دادن به اعتصاب غذایش

ـقـه ای عـزیـزم،   رفیق ھم طب
ـر ھـمـگـان  !  شاھرخ زمـانـی  ب

ـر   ـقـال غـی ـت روشن است که ان
ــدان قــزل   ــه زن ــو ب ــی ت ــون ــان ق

  ٣٣ حصار که مـوجـب شـده  
روز در اعتصاب غذا بـه سـر  
ببری و به لحاظ جسـمـی و  
ــن   ــدتــری ــحــت شــدی روحــی ت
فشارھا قرار بگیری، چیـزی  

نیست جز ادامه ی سناریویی که بـه اسـم تشـکـیـل گـروه  
درخـواسـت  ( و تبلیغ علیه نظام  )  سندیکا ( ھای غیر قانونی  

ـقـه ی  )  حقوق حقه ی کارگـران  ـرار اسـت مـقـاومـت طـب ق
اما زھی خیال باطل که این مـوج  .  کارگر را در ھم شکند 

تـو خـودت  !  شاھرخ عـزیـز .  به راه افتاده از حرکت باز ایستد 
خوب می دانی که نه فقط من، کـه ھـمـه ی مـدافـعـان  
ـبـوه   ـنـد، و ایـن ھـمـه از ان آزادی و برابری پشتیبان تو ھست
ـراض   بیانیه ھا و امضاھایی که در حمایت از حـرکـت اعـت

مقاومت تـو امـروز نـدای حـق  .  آمیزت منتشر شده پیداست 
ـرای   طلبی طبقه ی کارگر ایران را جھانی کرده اسـت و ب
ـقـاتـی   مایی که اساس اقتصادمان بر حرکت جمعـی و طـب
است، چه چیزی از این بھتر؟ به ھـمـیـن خـاطـر اسـت کـه  
پیش از ھر چیز در قامت یک رفیق و در وھله ی دوم بـه  
عنوان یک نفر از طبقه ی کارگر ایران از تو مـی خـواھـم  
به اعتصاب غذایت پایان دھی، چه اینکه این نـه تـو، کـه  

ـبـش  !  رفیق عزیـزم .  زندان و زندان بان اند که شکسته اند  جـن
کارگری ایران نیازمند خون جـدیـدی در رگ ھـای خـود  

مـا حـاال راه درازی در  .  است و این خون تویی و امثال تو 
ـم  ـی ـیـمـای ـپ از تـو  .  پیش داریم که باید دوشادوش ھـم آن را ب

ـنـی و بـه   ـی ـب خواھش می کنم که خودت را یـک فـرد ن
ـنـی  ـنـشـی ھـمـان  .  عنوان صدایی از یک طبقه به قضاوت ب

طور که گفتم امروز این صدا به مدد مقاومت تـو جـھـانـی  
ـم .  شده است  .. پس با ما بمان تا این راه را با ھم ادامه دھـی

. که در نشیب دره سـر بـه سـنـگ مـی زنـد . به سان رود 
ـیـسـت زنـده بـاش .  رونده باش  . امید ھیچ معجزی ز مرده ن

 ٢١/١/١٣٩  رضا شھابی  ٣٥٠ بند   –اوین  
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در حمایت از شاھرخ  -دستگیر شده مھاباد 

 زمانی
آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سـیـاسـی و کـارگـران  

 .زندانی،خواست ما کارگران است 

شـاھـرخ  :  کارگران، مردم آزاده و تشـکـل ھـای کـارگـری 
ھاست که در زنـدانـھـای    او مدت .  زمانی یک کارگر است 

شاھرخ زمانی کـارگـر آگـاه  . مختلف در ایران بسر می برد 
و معترضی است که در مقابل سیستـم سـرمـایـه داری بـه  
مبارزه برخواسته و خواستار دنیای عاری از ستم و استثـمـار  

اما نظام سرمایه داری برای ادامه حاکمیت خـود،ایـن  .  است 
ـر و زنـدانـی کـرده اسـت  . کارگر پیشرو و رزمـنـده را اسـی

ـرد،    شاھرخ زمانی در مدت زمانی که در زندان به سر مـی  ب
بارھا از طرف مسئوالن قضایی به زندان ھای متعدد تبعـیـد  
ـبـعـیـد   شده و این در حالی است که در محکومیت ایشـان ت

بـا ایـن وصـف، مسـئـوالن قضـایـی  .  در زندان وجـود نـدارد 
ـتـا شـاھـرخ زمـانـی در  " مکررا  او را تبـعـیـد کـرده و نـھـای

اعتراض به این بی عدالتی، اقدام به اعتصـاب غـذا نـمـوده  
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مھابـاد،  .  است 

ضمن محکوم کردن قوه قضائیه در مـورد سـرنـوشـت یـک  
ـرحـق شـاھـرخ   انسان و سکوت این قوه در مقابـل خـواسـت ب

ـر ایـن بـاور    زمانی و نیز اعتراضات گسترده بیـن  ـلـی، ب الـمـل
ـرونـده   ھستیم که ھر گونه اتفاق نا گوار بر عھـده قـاضـی پ
ـتـل   است و آن قاضی باید در یک دادگاه علنی بـه جـرم ق

خواست یک زندانی کـه  .   عمد دادگاھی و محاکمه شود 
ـر   در مقابل آن آماده است تا جان خود را از دسـت بـدھـد، ب

ـلـی مـھـم  .  گرداندن او به زندان اول اسـت  ایـن خـواسـت خـی
نیست تا قوه ای که خود را مستقـل و داعـیـه دادخـواھـی  

تفاوت بـاشـد    مظلومان را دارد در مقابل جان یک انسان بی 
 . و در مقابل خواست یک کارگر زندانی مقاومت کنند 

ـیـک مـی  ـر    قاضی پرونده شاھرخ زمانی، ن دانـد کـه در اث
ـروت و سـرمـایـه   استثمار کارگرانی ھمچـون شـاھـرخ بـه ث
بادآورده دست یافته و خودکار و کاغذی کـه بـا آن حـکـم  
ـثـمـار و   زندان و تبعید شاھرخ را امضا کـرده اسـت، از اسـت

قـاضـی دادگـاه بـا  .  ھا بدست آورده است   حاصل رنج شاھرخ 
تکیه بر صندلی راحتی که از عرق و رنج کـارگـر بـدسـت  

مـحـابـا حـکـم صـادر    آورده است علیـه خـود کـارگـران بـی 
 .کند   می 

قوه قضائیه چرا باید در مـقـابـل خـواسـت شـاھـرخ زمـانـی  
اینچنین سکوت کند؟ راسـتـی ایـن چـه رازی اسـت کـه  
قاضی دادگاه و حامیان سرمایه از اعتراض یـک کـارگـر  

 سال زندان کفـایـت  ١١ چنان وحشت دارند که صدور حکم    آن 
ـبـعـیـد    نمی  کند و او را مرتبا از ایـن زنـدان بـه آن زنـدان ت
 !کنند؟   می 

انـد کـه    داران و محافظانشان به خوبـی درک کـرده   سرمایه 
قدرت نیروی متشکـل تـوده کـارگـر، در ایـن کشـمـکـش  

ـیـچـد   دار و سیستمش را در ھم مـی   طبقاتی، طبقه سرمایه  . پ
ھـای شـاھـرخ    تالش برای ایجاد تشکل کارگری و فعالیـت 
داران را وادار    زمانی دقیقن به این دلیل اسـت کـه سـرمـایـه 

ـرایـش  ١١ کرده است که او را اسیر و حـکـم    سـال زنـدان ب
ـیـه    سرمایه .  صادر کنند  داران متشکل و سازمان یـافـتـه عـل

ـیـاز بـه تشـکـل و    کارگران می  جنگند و توده کارگر نیز ن
کارگران بـایـد بـدون  . مبارزات منسجم و سازمان یافته دارد 

ـیـای   توھم در مقابل این ھمه بی عدالتی ایستاده و ایـن دن
نابرابر را تغییر دھند تا انسانھا شاھد ذوب شدن جان انسانھـا  

ـیـد و شـراط شـاھـرخ  .   نباشند  ما خواستـار آزادی بـدون ق
 .زمانی و کلیه کارگران زندانی ھستیم 
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احضار و تھدید فعالین کارگری و اعضای 
 کمیته ھماھنگی در سنندج

ـیـن   طبق گزارش رسیده، طی روزھای اخیر، تعدادی از فعـال
ـرای کـمـک بـه   کارگری و اعضای کمیته ھماھنگـی ب
ایجاد تشکل ھای کارگری، ھمچون خالد حسینی، غـالـب  
حسینی، عباس اندریاری، سوسن رازانی ، کوروش بخشنـده  
ـنـدج   و مجید حمیدی توسط اداره ی اطـالعـات شـھـر سـن
احضار و مورد بازجویی قرار گرفته، و صراحتا  مورد تھدیـد  

شواھد ازین قرار اسـت کـه بـا  .  بازجویان نیز قرار گرفته اند 
ـر شـدن اوضـاع   نزدیک تر شدن به اول ماه مـه و بـغـرنـج ت
اقتصادی و اجرای فاز دوم حذف یارانه ھا، و محتمل شـدن  
امکان بروز خیزش ھای عمومی، مـیـزان فشـار و تـعـرض  
دستگاه ھای امنیتی به فعالین کارگری و تشـکـل ھـای  

شـایـان ذکـر اسـت در  .   کارگری نیز افزایش یافتـه اسـت 
ـتـصـادی ای کـه حـاکـمـیـت   اوضاع و احوال  سیاسی و اق
سرمایه در ایران با آن مواجه است، تشکل ھـای کـارگـری  
و کارگران پیشرو که عمال در تقاطع آینده قرار گرفـتـه انـد  
و مسیر و ماھیت مبارزات آنی و آتی طبقه ی کـارگـر را  
ـریـن تـھـاجـمـات قـھـرآمـیـز   مشخص می نمایند، مورد بیشت
عوامل سرمایه قرار گرفته و می گیرنـد؛ تـا شـایـد بـدیـن  
وسیله رسالت تاریخی و طبقاتی آنـان را کـه الـھـام بـخـش  
حرکت ھای اعتراضی کارگران می بـاشـد را بـا چـالـش  
مواجه نموده، و فرایند مبارزات توده ای را دچـار گسـسـت  

ـر  .  نمایند  کمیته ھماھنگی ضمـن پـای فشـاری مـجـدد ب
ـیـن   تمامی مواضع برحق جنبش کارگری، و دفـاع از فـعـال
ـیـشـرو و   آن عرصه، ھر گونه تعرضی به صفوف کارگـران پ
تشکل ھای کارگری را محکوم نمـوده، و خـواھـان پـایـان  
ـیـن   بخشیدن به تھدید ،بازداشت و احضار کـارگـران و فـعـال
کارگری و تمامی عرصه ھای سیاسی و اجتمـاعـی مـی  

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  .  باشد 
 ٢٣/١/٩٣ ھای کارگری  

 
 

 ناامنی محیط کار
 

کارگری بر اثر برق گرفتگی درمشھد جان 
 سپرد

کارگر جوانی که در یک کارخانه مشـھـد مشـغـول کـار  
ایـن کـارگـر جـوان در  .  بود بر اثر برق گرفتگی جان باخت 

حال کار با دلر برقی بود که ناگھان دچار برق گـرفـتـگـی  
 .شد و جان باخت 

  تخلیه بار ماسه جان یک کارگر را گرفت
در ھنگام تخلیه بار مـاسـه در یـک شـرکـت  :  فروردین ٢٠ 

تولید بتن آماده در شھر صنعتی مأمونیه یکی از کـارگـران  
ـیـه گـرفـتـار و جـان    شرکت در زیر ماسه  ھای در حال تـخـل

 .سپرد 
 

کارگری در اداره نیروی کشش راه آھن به 
 .زندگی خود پایان داد

ـیــروی  «ش .  حـجـت »جسـد  :  فـروردیـن ١٩  ، کـارگـر اداره ن
کشش راه آھن در حالی که با طناب دار از جرثقیل سقـفـی  

 فـرزنـد  ٢  «حـجـت ». کارگاه آویزان شده بود، پیدا شده است 

ھای فـرزنـدانـش بـه جـا    ای از او به ھمراه عکس   دارد، نامه 
  ٧٩  بود، از سـال  ٥٥ متولد سال   «ش . حجت ». مانده است 

به استخدام اداره نیروی کشش راه آھن درآمده بود، مشـمـول  
ـر ھـمـکـارانـش   ـنـد سـای قرارداد کار رسمی شده بود و ھـمـان

 .ھا را بر عھده داشت   وظیفه تعمیر و نگھداری از لکوموتیو 
  

 مرگ دلخراش کارگر جوان در بیمارستان
در   «علی آذریـان تـازه کـنـد » ساله به نام  ٢٦ کارگر جوان  

بیمارستان خمینی تھران به علـت وجـود گـاز ھـای سـمـی  
منتشر شده در یکی از بخش ھای این بیمارسـتـان بـه طـرز  

ھـنـگـامـی   «علی آذریان تازه کـنـد ».  دلخراشی جان باخت 
که برای آوردن تجھیزات به بخش پیوند اعضا رفته بـود بـه  
ـقـه   ـی علت نشت مواد سمی در این محـل پـس از چـنـد دق

به دلیل نگھداری این مواد در  .  جانش را از دست می دھد 
این بخش موارد ایمنی برای خارج شدن مواد سمی رعـایـت  

 .نشده است 
 

مرگ راننده کامیون در معدن مس 
 درالوئیه رابر

ـیـه  : فروردین ١٩  کامیونی در معدن مس درالوئیه ھنگام تخل
ـرتـاب   بار در کنار پرتگاه دچار حادثه شد و به داخـل دره پ

در این حادثه راننده کامیون به عـلـت شـدت جـراحـات  .  شد 
 .وارده در محل وقوع حادثه کشته شد 

 
کارگرزن کارگاه لباس واقع در ٣سوختگی

 نظام آباد تھران 
ـبـه  :  فروردین ١٩    ١٨/١/٩٣ درپـی آتـش سـوزی روز دوشـن

) نظام آبـاد ( یک کارگاه لباس واقع در خیابان شھید مدنی  
ساله دچـارسـوخـتـگـی شـدنـدوجـھـت  ٦٠ و ٥٤،٥٦ کارگرزن  ٣ 

 .درمان به بیمارستان مطھری منتقل شدند 
 

سقوط کارگران دو کشته و یک زخمی برجا 
 گذاشت

ـقـه  :  فروردین ٢٣  چند کارگرساختمانی بدنبال سقـوط از طـب
 شـھـر  ٥ چھاردھم ساختمان در حـال سـاخـت واقـع در فـاز  

و  ٢٢ (  سـالـه کشـتـه و دو کـارگـر ٢٢ پردیـس ، کـارگـر  
 .زخمی شدند ) ساله ٢٣ 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

این میزان افراد بیکار برای متزلزل کردن 
 .ھر نظامی کفایت می کند

طبق محاسبات صورت گـرفـتـه مـا در سـال  :   وزیر کشور 
 میلیون نفر بیکار خواھیم داشت که ایـن  ١١ تا  ٥/١٠  ١٤٠٠ 

میزان افراد بیکار برای متزلزل کردن ھر نـظـامـی کـفـایـت  
این در حالی است که طبق بررسی ھـای انـجـام  .  می کند 

ـرانـی ھـمـه دارای  ١١ ،  ١٤٠٠ شده در سال    میلیون بیکار ای
 . مدرک دانشگاھی ھستند 

 
 نفر از کارگران مرکز پخش ١٣اخراج 

 داروگر رشت
ـر از کـارگـران مـرکـز پـخـش  ١٣ طبق گزارش رسـیـده   ـف  ن

.  جاده تھران اخـراج شـدنـد ٥ داروگر رشت ،واقع در کیلومتر  
این اخراج به بھانه کاھش فروش و کاھش سود مـورد نـظـر  
ـریـت   مدیریت صورت گرفته وحکم اخراج نیز  تـوسـط مـدی
شرکت داروگر واقع در دفتر مرکزی تھـران صـادر گـردیـده  

 .است 
کمیته ھماھنگی بار یـکـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  

 ١٣٩٣  فروردین  ٢٠  -کارگری  
 

تعطیلی کارخانه ریسندگی نیک نخ 
 !کارگر٥٠وبیکاری

ـیـل  :  فروردین ٢١  کارخانه ریسندگی نیک نخ سمنان، بـه دل
آنچه از سوی کارفرما کاھـش مـنـابـع مـالـی و کـاھـش  

 اسفند ماه سـال  ١٤ فروش محصوالت تولیدی ذکر شده، از  
تـعـداد کـارگـران شـاغـل در  .   تعطیل اعالم شـده اسـت ٩٢ 

ـنـد ٥٠ نیک نخ    کـارگـران بـابـت حـقـوق سـه  .    نفر  ھست
ماھه زمستان و عیدی و پاداش پـایـان سـال از کـارفـرمـا  

 .طلبکار ھستند 
 

 کارگر پیمانی پاالیشگاه نفت ٢٠اخراج
 آبادان در روزھای پایانی سال گذشته

ـر از  ٢٠  اسفند ماه سال گذشته  ١٢ در تاریخ  : فروردین ٢٠   نف
 «مھتـاب دشـت »کارگران  قرار دادی شرکت پیمانکاری  

سـوابـق کـار  .  به دلیل اتمام مھلت قرار داد کارتعدیل شدند  
این تعداد کارگر مـاھـر بـا  .    سال است ١٠  تا  ٥ کارگران   

ھای آموزشی وبا آزمون در این شرکت بـا    سپری کردن دوره 
در پاالیشگاه نفت آبادان مشـغـول   «طناب بند »عنوان شغلی  
کارگران تعدیل شده شرکت مـھـتـاب دشـت  .  اند   به کار شده 

ھم اکنون بیکار بوده و منتظرند تا شاید کارفرما در انـجـام  
 .پروژه جدید مجددا آنان را به کار فراخواند 

 
 نفر از کارکنان جھاد دانشگاھی گیالن ٤٠

 اخراج شدند
 نفر از کارکنان جھاد دانشگاھی گـیـالن  ٤٠ :    فروردین ١٦ 

ـیـسـت  ـیـل  .  اخراج شدند و دلیل این اخراج ھنوز مشخص ن دل
 نفر از کارکنان  بدھی جھاد دانشـگـاھـی اعـالم  ٤٠ اخراج  

کرده اند و افراد اخراج شده خواستار دریافت نامـه اخـراج از  
کار از طرف جھاد دانشگـاھـی شـدنـد کـه ھـنـوز بـه ایـن  

 .درخواست پاسخ داده نشده است 
  

  دستمزدھای پرداخت نشده
 

پرداخت حقوق کارگران شرکت تعاونی 
  ماه به تعویق افتاده است٩آبداران 

مـاه  ٩ پرداخت حقوق کارگـران تـعـاونـی آبـداران  : فروردین ٢٠ 
 .است به تعویق افتاده است 

 
 ٣٣تأخیر در پرداخت دستمزد و عیدی 

 کارگر نقش ایران قزوین
ـقـه  :  فروردین ١٩  ـران کـه سـاب ـقـش ای کارخانه فرش بافـی ن

  ٨٩ طوالنی در حوزه تولید فرشھای ماشینی دارد از سـال  
ه ھا وتجھیزات تولید آن از کارخانـه    تعطیل شده وھمه دستگا 

 ھـیـچ حـقـوقـی بـه حسـاب  ٩١ از اسفند  .  خارج شده است 
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کارگران این واحد واریز نشده است عالوه بر حـقـوق سـنـوات  
ـرداخـت نشـده اسـت   وعیدی کارگران نیز در این سـال  .  ھـا پ

 .  میلیون تومان است ٣٠٠ طلب کارگران از کارفرما   
  

 ١٢٧ ماھه در پرداخت حقوق ٩تعویق 
 کارگر کارخانه نوپوش رشت

کارگران شاغل در کارخانه نـوپـوش رشـت از  :  فروردین ١٨ 
ـیـل مشـکـالتـی کـه ایـن واحـد در  ٩٢ مھر ماه سال    به دل

اش دارد، حقوقـی دریـافـت    زمینه فروش محصوالت تولیدی 
اند و پیش از آن نیز حقوق اردیبھشت، خرداد و تیر مـاه    نکرده 

کارگران این واحد تولیدی در  .  به حسابشان واریز نشده است 
انـد     میلیون تومان دریافتی داشـتـه ٣ سال گذشته در مجموع  

  ٥٠٠ که آن ھم به صورت علی الحـسـاب در شـش قسـط  
 .ھزار تومانی به حسابشان واریز شده است 

 
کارگران کارخانه فوالد سازان فرآیند بابت 

  طلبکار ھستند٩٢بخشی از مطالبات سال 
ـنـد کـه سـازنـده  :  فروردین ٢٣  در کارخانه فوالد سـازان فـرآی

مخازن تحت فشار مواد سوختی نفـت و گـاز در مـنـطـقـه  
 کـارگـر  ٢٠  کارگر رسمی و  ٦٠ صفا دشت شھریار است،  

قراردادی حقوق ماھھای بھمن و اسفند و عیـدی و پـاداش  
 بر این حق بیمه مربـوط بـه    عالوه . اند   سال گذشته را نگرفته 

ماھھای آبان، دی واسفند این کـارگـران ھـنـوز بـه حسـاب  
کارفـرمـا در پـاسـخ بـه  .   تامین اجتماعی واریز نشده است 

ــرداخــت نشــدن مــعــوقــات   ــران در مــورد پ واکــنــش کــارگ
گوید که فوالد سازان فرآیند وضعیت مـالـی    حقوقیشان می 

تواند با نیروی کـار    مناسبی ندارد و با وضعیت موجود نمی 
 .رسمی ادامه بدھد 

  
 گزارش

 
 افزایش ٩٣تورم ھم کاھش نیابد دستمزد 

 کند پیدا نمی
نماینده کارفـرمـایـان در شـورای عـالـی کـار  :  فروردین ٢٢ 

ـرای کـاھـش تـورم    اینکه می :  گفت  گوینـد وعـده دولـت ب
ـرای  ٩٣ محقق نشود، شورای عالی کار در سـال    دوبـاره ب

حـتـی  .  دھـد، صـحـت نـدارد   افزایش مزد تشکیل جلسه می 
اگر وعده دولت برای کاھش تـورم مـحـقـق نشـود، شـورای  

 مجدد برای افزایش مزد تشکیل جلـسـه  ٩٣ عالی کار سال  
 دولـت ھـیـچـگـونـه  ٩٣ برای حداقل دستمزد سال  . دھد   نمی 

تعھدی را نپذیرفت و ھر آنچه که در بخش افزایش حـداقـل  
دستمزد، حق بن نقدی، حق مسکن و سنوات صورت جلـسـه  

 .شد تنھا برعھده کارفرمایان است 
  

ھای برون شھری افزایش  نرخ بلیت اتوبوس
 یافت

ھـای     درصدی قیمت بلیت اتـوبـوس ٢٠ افزایش  :  فروردین ١٨ 
ـبـل    جاده  ای که برای ایام نوروز اعمال شده بود بـه حـالـت ق

. یـابـد   گردد و این میزان افزایش اعمال شده ادامه می   بازنمی 
ـرون   س   نرخ بلیت اتـوبـو  ـرھـای    ھـای ب ـرای سـف شـھـری کـه ب
یافت و پس از پایـان     درصد افزایش می ٢٠ نوروزی ھر سال  

گشـت امسـال پـس از پـایـان    تعطیالت به نرخ قبـل بـازمـی 
  ٢٠ تعطیالت به قیمت قبلی خود برنگشت و ھمان افـزایـش  

درصدی به عنوان نرخ جدید جابجایی این بخش از حـمـل و  
 .شود   نقل در طول سال لحاظ می 

  
 حمله به دستفروشان میدان گاز سنندج

ـبـه مـورخ   بر اساس گزارش رسیده بـعـدازظـھـر روز سـه شـن

ـر  ١٩/١/٩٣  ـف  در یک حمله سازماندھی شده حدوده پنجاه ن
ـبـانـی   ـی از مامورین صد معبر شھرداری شھرسنندج بـا پشـت
ـروشـان   ـف نیروی انتظامی اقدام به جـمـع آوری وسـایـل دسـت
میدان گاز کردند ودر نھایت بعضی از اموال از جمله چـنـد  

الزم بـه  .  دستگاه خودرو وانت آنان را مصادره وبا خود بردند  
 نفر دستفروش در این مکان بـطـور  ١٠٠ ذکر است که حدود  

ـنـه   ثابت مشغول به کار بوده  و چندین سال اسـت کـه ھـزی
. خود وخانواده ھایشان را از این طریق بـه دسـت مـی اورنـد 

ـروھـای   ـی ـیـز مـورد تـھـاجـم ن این دستفروشان سال گذشـتـه ن
ـنـد بـا تـجـمـع   شھرداری وانتظامی قرار گرفتند که تـوانسـت
خود مقابل استانداری واداره کار سنندج به محل کسب بـاز  

کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  .  گردند 
 ١٣٩٣ فروردین  ٢٠ -ھای کارگری 

  
 اخبار بین المللی

 

تظاھرات آسیب دیدگان زلزله در  -شیلی 
 اعتراض به تاخیر کمک رسانی دولت

در ایـکـیـکـه  (   فـروردیـن ١٥ (  آوریل  ٤ صدھا نفر روز جمعه  
ـر در کـمـک   ـراض بـه تـاخـی واقع در شمال شیلی در اعـت
. رسانی به آسیب دیدگان زمین لرزه دست به تظاھرات زدنـد 

ـرضـان   با گذشت پنج روز از وقوع این زمین لرزه مھیب مـعـت
ـرق   از مسئوالن نسبت به کوتاھی در تامین سرپناه و آب و ب

در مقابل مسئـوالن و  .  برای آسیب دیدگان به خشم آمده اند 
ـرق و   مقامات شیلی ادعا می کنند ارائه خدمات آب و ب

ـرار شـده اسـت  ـرق ـرزه  .  سوخت از روز جمعه ب   ٨ .  ٢ زمـیـن ل
ریشتری سه شنبه در ایکیکه جان ھـفـت تـن را گـرفـت و  

در  .  موجب ویرانی نزدیک به دو ھزار و ششصد خـانـه شـد 
ـنـاه ھـای   پی آن، صد ھا نفر از اھالی این منـطـقـه در سـرپ

ـر ایـن حـادثـه جـاده ھـای  .  موقت اسکان داده شده اند  بر اث
در حـال حـاضـر  .   مناطق اطراف به کـلـی مسـدود شـدنـد 

نیروھای ارتش در حال امدادرسانی به منـاطـق آسـیـب دیـده  
مقامات شیلی نسـبـت بـه وضـعـیـت بـھـداشـت در  .  ھستند 

 .مناطق زلزله زده طی سه ماه آینده ھشدار داده اند 
 

تظاھرات در اعتراض به  -مراکش 
 سیاستھای اقتصادی دولت

 آوریـل  ٦ ھزاران کارگر، معلم و کارمند دولت روز یکشنبه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 تظاھرات در شیلی                                                 
 

 تظاھرات در مراکش                                                
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در اعتراض به سیاستھـای ریـاضـتـی دولـت  (   فروردین ١٧ ( 
نیروھای پلیـس  .  در خیابانھای کازابالنکا راه پیمایی کردند 

شماری از حاضران در این تجمع را که علیه نظام پادشاھی  
در ایـن  .  ایـن کشـور شـعـار مـی دادنـد بـازداشـت کـردنـد 

 اتحادیه کـارگـری فـراخـوانـده شـده  ٣ تظاھرات که بدعوت  
 .بود حدود ھشت ھزار نفر در این تجمع شرکت کردند 

ـنـدگـان حـمـل    ھایی   بر روی پالکارد   که از جانب تظاھر کـن
 خـود    ما از استانداردھای زندگی " میشد شعارھایی ھمچون  

ـردن سـن  بـازنشـسـتـگـی "و  " کنیم   دفاع می  بـه  "  نه به بـاال ب
 .چشم میخورد 

 
آمار کارگران قربانی حوادث کار  -جھان 

 در جھان
ـیـه  ١٥ در ھـر  "  سازمان جھانی کار " مطابق آخرین آمار    ثـان

 کارگر در سـطـح جـھـان  ٢٤٠ یک کارگر و در ھر ساعت  
بر اثر حوادث ناشی از کـار، جـان خـود را از دسـت مـی  

چنانچه مدت کـار روزانـه در سـطـح جـھـان، بـطـور  .  دھند 
 ساعت در نظر گرفته شود و تعداد روزھای کـار  ٨ متوسط  

  ٤٠  ھـزار و  ٥٩٩ شش روز در ھفته محاسبه گردد، ساالنه  
کارگر بر اثر حوادث کـاری جـان خـود را از دسـت مـی  
ـقـص عضـو   دھند و چند میلیون نیز دچار مصـدومـیـت و ن

  ٨٧٠ ھمچنین طبق آمار سازمان جھانی کـار،  .   می شوند 
ـر   میلیون کارگر در جھان به ھمـراه خـانـواده ھـای خـود، زی
خط فقر زندگی می کنند بطوریکه روزانه به ھر نفر کمتـر  

 . دالر تعلق می گیرد ٢ از  
 

بیش از " فیلیپ موریس"شرکت  -آمریکا 
 کند  را اخراج می  تن١٢٠٠

ـیـپ مـوریـس "  تولید کننده سیگار    شرکت آمریکایی  ـل ـی " ف
اعالم کـرد کـه در نـظـر  )   فروردین ١٥ ( آوریل  ٤ روز جمعه  

" برخن اوپ زوم " دارد تا کارخانه تولید سیگار خود در شعر  
  ١٢٣٠  بـاعـث اخـراج    این تعطیلی .  در ھلند را تعطیل بکند 

این شرکت علت این  .   از کارگران این شرکت خواھد شد   تن 
ـر    تصمیم را کاھش تقاضا برای سیگار بدلیل آگاھی  ـیـشـت  ب

مردم نسبت به خطرات مصرف سیگار، کاھش قدرت خـریـد  
ـیـات و مـتـعـاقـب آن   مردم و افزایش مالیات بر روی دخـان

 . افزایش قیمت آنھا، عنوان کرده است 
ـر    این شرکت می    ٢٠ گوید مقدار فروش در چھار سال اخـی

درصد افت داشته است و بنظر نمیآید که ایـن رونـد رو بـه  
 .بھبود باشد 

 
خشکسالی جان میلیونھا نفر را  -سوریه 

 کند تھدید می
سازمان ملل ھشدار داده است که خشـکـسـالـی در سـوریـه  

. کـنـد   ھا تن از ساکنان این کشور را تھدید مـی   جان میلیون 
ـیـل   به گفته برنامه جھانی غذای سازمان ملل متحد بـه دل

رود که محصول گندم سـوریـه امسـال    بارش کم انتظار می 
خبـرگـزاری فـرانسـه بـه  .  ای مواجه شود   سابقه   با کمبود بی 

دھد که ماه گـذشـتـه    نقل از برنامه جھانی غذا گزارش می 
ـر   ـف ـیـون ن ـل در منـاطـق جـنـگ زده سـوریـه بـه چـھـار مـی

ھای غذایی رسانده است اما حال مجبور اسـت کـه    کمک 
. ھای غذایی را به یک پنجم این میزان کاھـش دھـد   بسته 

گوید که عالوه بر کمبود بودجـه بـه    برنامه جھانی غذا می 
ـنـده،   دلیل نرسیدن پول از جـانـب کشـورھـای کـمـک کـن
جنگ شرایط بسیار سختی را برای ارسـال کـمـک ھـای  

ـتـه مـھـنـد ھـادی،  .  غذایـی بـه وجـود آورده اسـت  بـه گـف

ھای برنامه جھانی غذا به سوریـه،    ھماھنگ کننده کمک 
ـیـاز  ٩   میلیون تن از مردم سوریه به کمک ھای غـذایـی ن

 .دارند 
وی ابراز نگرانی کرد که اگر بـارش بـاران ھـم چـنـان بـه  

ـیـون  ـل ـر بـه خـطـر    میزان کم ادامه پیدا کنـد جـان مـی ـف ھـا ن
ـلـف شـدن احشـام و  .  بیافتد  ـر از ت در خشکسـالـی بـه غـی

خشک شدن کشتزارھا، منابع آبی نیز از بین مـی رونـد و  

آخـریـن بـار در سـال  .  شونـد   انواع بیماری ھا نیز فراگیر می 
 و سه سال قبل از شروع جنگ در سوریه این کشـور  ٢٠٠٨ 

ـرو شـد  . با بدترین خشکسالی طی چھل سـال گـذشـتـه روب
ـیـش  ـنـی کـرده اسـت کـه    سازمان ملل متحد ھم چنین پ ـی ب

عالوه بردرگیری ھای جاری احـتـمـاال بسـیـاری دیـگـر بـه  
 .دلیل قحطی و خشکسالی از سوریه خواھند گریخت 

 
 

اعتصاب و تظاھرات بر علیه  -یونان 
  دولت سیاست ریاضت کشی

بـه فـراخـوان دو  )   فـروردیـن ٢٠ (  آوریـل  ٩ روز چھار شنبه  
کـارگـران   ADEDYو   GSEEاتحادیه بزرگ کارگری  

ـتـصـادی دولـت    در اعتراض به سیاستھای ریاضت کشی   اق
بدلیل اعتصاب مـدارس و  .  دست به اعتصاب عمومی زدند 

ھا فقط بـخـش خـدمـت    ھا تعطیل ماندند، بیمارستان   داروخانه 
ـقـل   رسانی اضطراری اش باز بـودنـد و خـدمـات حـمـل و ن

ـر در  . شھری در اتن بکلی فلج شده بودند  ـف ھمزمان ھزاران ن
ـیـمـایـی کـردنـد  ـپ در  .   اتن به سمت پارلمان این کشـور راھ

ـتـشـر شـده بـود،   GSEEای که از طرف اتحادیه    بیانیه  مـن
بسـت رسـیـده    ھای به بن   این پاسخ ما به سیاست : " آمده است 

دولت است که کارگران را تحت فشار قرار داده و مـردم را  
ـم و    مـا اعـتـصـاب مـی " و  "  به روز سیاه نشانـده اسـت  ـی کـن

 ". ھا خاتمه دھیم   میجنگیم تا به این سیاست 

 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان 
 !برسانيد


