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  :خواننده گرامی

تمامی اخبـار و مشـكالت    "يد مسلماآنچه دراین نشريه  می خوان
چـرا کـه کميتـه پيگيـری امکانـات کـافی بـرای جمـع         .کارگری نيست

مگر اینکه شما دوسـتان و   . کليه اخبار کارگری را ندارد  ئهآوری و ارا
ــا را در       ــال اخبارم ــا ارس ــارگری ب ــالين ک ــارگران و فع ــدگان ، ک خوانن

از طریق ایميل یـا  ما انتظار داریم شما .امراطالع رساني  یاری دهيد
وبــالگ  اخبــار روز کــارگری را جهــت تکثيــر و توزیــع در اولــين فرصــت  

این می تواند کوچکترین گامي  باشد که کارگران را در . ارسال کنيد
پيشاپيش از همكاري  و ياري . مسير همبستگی بيشتر کمک کند 

  شما استقبال و آمال تشكر  را داريم 
درود بر آارگران    

  

 :خبارا
نامه جمعي از کارگران ايران خودرو به دبيرکل 

 :سازمان جهاني کار 
در ايران داشتن هر گونه تشکل مستقل وآزاد کارگري غير 

 قانوني و جرم محسوب مي شود
 کارگران ايران خودرو: از
 دبيرکل محترم سازمان جهاني کار آقاي خوان سواماويا: به

 !جناب دبير کل
 با سالم وسپاس

ست به استحضار حضرتعالي برسانيم افرادي که به الزم ا
عنوان نمايندگان کارگران ايران در اجالس سازماني جهاني 
کار شرکت کرده اند به داليل که خدمتان اعالم مي شود 

 .نمايندگان کارگران ايران نمي باشند
انتخاب اين افراد به عنوان نمايندگان کارگران ايران بر  -١

سازمان جهاني کار مي  ٩٨و٨٧امه خالف مفاد مقاوله ن
طبق اين مفاد نامه .باشد که جنابعالي رئيس آن مي باشيد 

ها کارگران حق دارند نمايندگان خودرا در يک انتخابات آزاد بر 
گزيند و دولتها حق ندارند در ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري 

اين افراد انتخاب شده دولت و نماينده کارفرما . دخالت کنند
 .يران مي باشند وهيچ ربطي به کارگران ايران ندارنددر ا
در ايران داشتن هر گونه تشکل مستقل وآزاد کارگري غير  -٢

شرکت ايران خودروکه ما . قانوني و جرم محسوب مي شود
 ٤٠هزار نفر پرسنل دارد که  ١٠٠در آن کار مي کنيم بيش از 

 هزار نفر آن در خود شرکت مرکزي و به صورت مجتمع کار
مي کنند ولي هيچگونه تشکل  کارگري و حتي دولتي نيز 

 .ندارند
کارگران ايران الخصوص کارگران ايران خودرو از داشتن  -٣

هرکسي در ايران . کوچکترين تشکل کارگري محروم هستند
اقدام به ايجاد تشکل کند بالفاصله از کار اخراج و نمايندگان 

 رگران شرکت آن دستگير و زنداني مي شوند نمونه آن کا

 .واحد مي باشند
دولت ايران و در راس آن وزرات کار جمهوري اسالمي  -٤

ايران که شما نماينده آن رابه عنوان نماينده ما کارگران ايران 
س سازمان جهاني کار دعوت کرده ايد مخالف هر در اجال

گونه ايجاد تشکل هاي کارگري به هر شکل ممکن مي 
باشد وزارت کار ايران به هيچ حقوق انساني و حتي قانون 

ودر راستاي همين از برگزاري .خود کار ايران اعتناي ندارند 
 .انتخابات تشکلهاي کارگري جلوگيري مي کند

نيروي انتظامي از رسيدن کارگران به دولت ايران با کمک  -٥
حقوق خود جلوگيري مي کند از بر پاي هر گونه اعتصاب و 
اجتماعات کارگري جلوگيري مي کند و کارگران شرکت کننده 
در اعتصابات کارگري را دستگير اخراج و زنداني مي کند 
نمونه آن اخراج بيش از دهها نفراز کارگران ايران خودرو و 

يزل در جريان اعتصابات کارگري در سال گذشته ايران خودرو د
بوده است و اکنون نيز نماينده کارگران اخراجي و بيکار در 

 .زندان به سر مي برند
کارگران ايران به علت نداشتن تشکلهاي کارگري  -٦

وآزاديهاي مدني از دستيابي به حق و دستمزد اوليه محروم 
ارگران ايران ک% ٨٠مي باشند و براي همين اکنون بيش از 

به صورت پيمانکاري و روز مزد در کارهاي که ماهيت دايمي 
دارند کار مي کنند و از داشتن هر گونه حق اظهار نظر در 
مورد قراردادهاي خود ندارند و بر اساس آن تن به امضاي 

و اين کار نقض آشکار مقاوله .چکهاي سفيد مي دهند
 .نامهاي سازمان جهاني کار مي باشد

 قاي رئيس جناب آ
در کشوري که کارگران از داشتن هر گونه تشکلهاي خود 
محروم هستند چگونه و طبق کدامين قانون عده اي به 
عنوان نمايندگان کارگران انتخاب و در اجالس سازمان جهاني 

 .کار شرکت مي کنند
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 ما کارگران ايران خودرو پذيرش اين افراد به عنوان نمايندگان
کارگران ايران از طرف جنابعالي بي اعتناي به قوانين 

 سازمان
جهاني کار به خصوص زير پا گذشتن مفاد مقاوله نامه هاي 

 .مي دانيم ٩٧و ٨٧
ما کارگران ايران خودرواين افراد را  نمايندگان خود نمي دانيم 
وخواهان اخراج آنها از اجالس سازمان جهاني کار مي 

 .باشيم
ما از جنابعالي مي خواهيم ضمن محکوم کردن دولت ايران 
به علت نقض آشکار مقاوله نامه هاي سازماني جهاني 
کاربه علت دستگيري و اخراج کارگران خواهان آزادي فوري 
کارگران زنداني ولغو پيگردهاي پليسي بر عليه کارگران 

 .شويد
 جناب رئيس

ما اميدواريم که سازمان جهاني کار و شخص دبير کل با 
تصويب قطعنامه اي موجبات اجراي مقاوله نامه هاي بنيادين 

آن سازمان را با  ٩٧و ٨٧کار و قبل از هر چيز مقاوله نامه 
برگزاري انتخابات آزادبا ايجاد  تشکلهاي آزاد کارگري و انتخاب 

ان و حضور آنان در اجالس آتي  نمايندگان واقعي کارگر
 .سازمان جهاني کار را فراهم کند

 جمعي از کارگران شرکت ماشين سازي ايران خودرو
 ١٣٨٦هشتم خرداد 

 ikcokar@yahoo.com :آدرس ما
 به تمام سازمانهاي مدافع حقوق بشر: رونوشت

 
  ي تعطيلي  کرمان خودرو در آستانه
و اعتصاب عده اي از دليل اعتراض  شرآت کرمان خودرو که به

تعطيلي  کارگران خط توليد را متوقف کرده بود سرانجام تن به
  .داد

جرگه  کرمان موتور که در ميانه دهه هفتاد شمسي به
خودورسازان کشور پيوسته بود در اين راه با مشکالت 

در ابتدا کرمان موتور توليد خود را با .فراواني روبه رو شد
. و موتورز کره جنوبي آغاز کردعرضه محصوالت کارخانجات دو

سرعت  عرضه دو محصول سي يلو و ماتيز از اين شرکت به
باعث رونق کسب و کار کرمان خودرو در بازار اتومبيل کشور 

در بحبوحه سود آوري اين محصوالت بود که دوو کره .شد
شرکت آمريکايي جنرال  جنوبي بخش اصلي سهام خود را به

سرآغاز روزهاي تيره کرمان خودور  اين کار.موتورز واگذار کرد
سرعت دوو را از معامله با کرمان  شرکت جنرال موتورز به. بود

خودرو منع کرد و ورود قطعات و توليد کليه محصوالت با برند 
  .دوو در ايران ممنوع شد

کرمان خودرو بالفاصله درصدد جبران اين زيان برآمد و در اين 
در ايران » گل«براي مدل  راستا قراردادي را با فولکس واگن

گاه نتوانست موفقيت توليد دوو را  توليد گل هيچ. منعقد کرد
براي اين شرکت تکرار کند و سرانجام کرمان خودرو تن 

  .تعطيلي داد به
داخلي سازي قطعات گل و وارداتي بودن  عدم دستيابي به

اکثر قطعات باعث افزايش بهاي تمام شده اين خودرو شده 
کرمان خودرو نتوانست در مقايسه با  همچمنين.بود

خودروهاي ديگر همکالس خود که در داخل کشور ساخته 
 ».دست آورد م بازار مناسبي را بهمي شوند سه

  

  در ايران خودرو چه ميگذرد؟
   :از زبان يكي از آارآنان ايران خودرو 

مهندس و . آارمند اخراج آرد ٢٠٠٠خودرو شب عيد ايران 
  غيره

ه از روزي آه دآتر منطقي مدير عامل ايران خودرو شد
  . ه است رسيد٣٠٠به  مدير ٤٥مديران ارشد از  است ، 
تا از آدمهايي آه ٥٠٠يعني . تا هم آخوند اضافه شده٢٠٠

. مزاياي يك مدير  ارشد دارن و  حقوق ميليوني ميگيرن
وارد ايران خودرو ميشود بازرسي  ماشين هر نفري آه

ميشود و تنها ماشين اين افراد هنگام ورود و خروج 
  .ودنميش بازرسي 

دآتر منوچهر منطقي و برادرش مصطفي منطقي و برادر 
سپاه  آه درمسلم پاخيرزن و دوست قديميشون  خانمش 

هم سوابق و خدمات شاياني بقول اين آقايون داشته ، 
  .دالعاتيهاي قديمي هستنابراهيم سنايي  از اط

ت مديره باشگاه پيكان ئاالن عضو هي منطقي برادر دآتر
آارهاي خريد و ميليارد دالر بودجه داره٧هست آه سالي 

  .هدانجام ميدنيز ايران خودرو را 
مدير شهرداري ايران خودرو بود  ٨٥ابراهيم سنايي  تا مهر  

به عنوان  آه بعد از برآناري و انحالل شهرداري ايران خودرو
  . ناز شصت مديريت باشگاه پيكان به وي اهدا شد
  . است  باشگاه پيكان محل آمد و شد خيلي از بزرگان

د و آسي نيست آه فرياد در ايران خودرو دزدي بيداد ميكن
  …رس ما آارگران و آارآنان ايران خودرو باشد

 ادامه دارد…
 
اعتراض کارگران شرکت  

واحد اتوبوس رانی تهران 
ومه به سازمان و ح

 جهانی کار 
سازمانهای کارگری در 
سراسر جهان نود و 
ششمين کنفرانس ساالنه 

آی ال او "سازمان جهانی کار 
در راه است و هر ساله سازمان جهانی کار عليرغم " 

اعتراضات کارگران در ایران ، خانه کارگر و شوراهای 
و اسالمی را بعنوان نماینده کارگران به رسميت شناخته 

هياتی از سوی جمهوری اسالمی ایران در این اجالس 
ما کارگران در . ما به این موضوع معترضيم. شرکت ميکند

حتما خبر دارید . ایران از حق داشتن تشکل خود محروميم
که نزدیک دو سال است که ما کارگران شرکت 
واحداتوبوسرانی تهران برای داشتن سندیکای خود مبارزه 

اکنون . مورد فشار و تهدید قرار داشته ایمميکنيم و همواره 
ریيس هيات مدیره سندیکا بجرم فعاليت برای این تشکل به 

به تعدادی از کارگران . سال زندان محکوم شده است ٥
اعضای هيات مدیره سندیکا " شرکت واحد که عمدتا

ابراهيم مددی، سيد داود : به اسامی آقایان ،هستند
حيات غيبی، یعقوب رضوی، یعقوب سليمی، منصور 

در هيئت های حل .... سليمی، عباس نژند کودکی و 
اختالف اداره کار شرق تهران بدون هيچگونه مدرک قانونی 

همچنين سه نفر از کارگران . حکم اخراج داده شده است
شيث امانی و محمود  ،در ایران به اسامی صدیق کریمی

  صالحی به جرم برپایی 
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به ز حقوق کارگران هم اکنون در زندان مراسم اول مه و دفاع ا 
سازمان جهانی کار که ظاهرا قرار است کارگران . سر می برند

عليرغم اطالع از همه این  ،نيز در اجالس آن نمایندگی شوند
نه تنها عکس العملی نسبت به آن نشان نداده  ،اتفاقات
بلکه با به رسميت شناختن هيات منتخب دولت بعنوان  ،است

کارگران عمال در مقابل ما کارگران در ایران قرار گرفته نماینده 
ما به این مساله اعتراض داریم و ميخواهيم که از . است

 .اعتراض ما حمایت کنيد
  

  در تهران تجمع آردن"آيميكال" آارگر اخراجي
  ين آارگران از بهمن سال گذشته تا آنون حقوق نگرفته اند ا

آارگران اخراجي : ن گفتدبير اجرايي خانه آارگر استان تهرا
شرآت توليدي آيميكال، در خانه آارگر تهران تجمع آرده و طي 
اين تجمع خواستار رفع مشكالت حقوقي، شغلي و بازگشت 

در گفت و گو با , پرستي  به آار مجدد خود شدنداسماعيل حق
اين آارگران آه تعداد آنها به : افزود, خبرنگار گروه آارگري ايلنا

د، به دستور مدير شرآت مجبور به ترك محل آار رس  تن مي ۴٠
آارگران اخراجي اين شرآت توليدي مواد : وي گفت. خود شدند

  .اند  ماه سال گذشته حقوق دريافت نكرده  شيميايي از بهمن
  هزار آارگر آوره پزخانه در استان تهران   ٧ساعته  ۴٨اعتصاب ٣-

هزار  ٧يش از اعتصاب دو روزه ب: نماينده آارگران پاآدشت گفت
ورامين و , آباد پاآدشت  هاي خاتون  پزخانه  آارگر شاغل در آوره

  . آجر پايان يافت   قرچك با افزايش قيمت خشت خام
اين اعتصاب گسترده آارگران در اعتراض : افزود عباس ساالري

توماني خشت خام آجر بود آه توسط  ۵٠٠هزار و  ٧به قرارداد 
هاي استان تهران تعيين شده   پزخانه  اتحاديه انجمن صنفي آوره

  . بود
وي با اشاره به اينكه اين اعتصاب با دست از آار آشيدن 

اين اعتصاب با : گفت, هزاران آارگر به صورت آرام دنبال شد
رسيدگي آارفرمايان به درخواست به حق آارگران و افزايش 

هزار تومان پايان  ٩به  ۵٠٠ هزار و ٧قيمت خشت خام از 
  .يافت

    
    آارگر ويتانا جاده قديم آرج را بستند ١٢٠بيش از 

آارگر شرآت ويتانا در  ١٢٠تهران خبرگزاري آار ايران بيش از «
تعلل آارفرما در بازسازي و نوسازي خط توليد،  اعتراض به

تعطيلي واحد و تعويق حقوق و مزايا، جاده قديم آرج را 
  .بستند

حدود :  گفت  يكي از اعضاي شوراي اسالمي آار ويتانا
اي از آارگران ويتانا آه تعدادشان  صبح امروز عده  ١٠ساعت 

دليل تعلل و بي  شد، به نفر تخمين زده مي  ١٢٠بيش از 
بازسازي و نوسازي خط توليد و تعطيلي  توجهي آارفرما به 

واحد و نيز بالتكليف بودن خود، با تجمع در اتوبان فتح، اين 
آرامش  آرام نيروي انتظامي و بهجاده را بستند آه با دخالت 

دعوت آردن آارگران از طرف شوراي اسالمي آار، آارگران 
  .محوطه شرآت ويتانا هدايت شدند معترض به

اينكه خط توليد شرآت ويتانا در ارديبهشت  وي با اشاره به
   : دليل بازسازي و نوسازي تعطيل شده بود، گفت به ٨۵سال 

متأسفانه از جانب آارفرما و شرآت سرمايه گذاري البرز آه 
از سهامداران عمده اين واحد است، هيچ اقدامي در رابطه با 

  .است اندازي انجام نگرفته  راه
با شكايت شوراي اسالمي آار از : رضايي تصريح آرد

مديرعامل و معاونانش، حكم جلب اين اشخاص از طرف 
أموران نيروي انتظامي در حال قانوني صادر شده و م مراجع

  .اجراي قانون هستند
قرار است امروز نمايندگان شوراي اسالمي آار و :  وي گفت 

آارگران در جلسه مديران شرآت سرمايه گذاران البرز شرآت 
  .آنند تا در مورد وضعيت ويتانا تصميم گيري شود

در صورت قانع شدن : عضو شوراي ا سالمي آار ويتانا افزود
ندگان آارگران در اين جلسه، آارگران تصميم دارند جلوي نماي

، وزارت آار و شرآت سرمايه گذاري البرز  خرداد  ١۵بنياد 
  .وضعيت تعطيلي ويتانا رسيدگي شود تجمع آنند تا به

از :  رضايي در مورد حقوق و مطالبات آارگران، گفت 
ارديبهشت سال گذشته تا آنون آارگران هيچ حقوقي از 

اند و مطالبات معوقه زيادي طلب دارند آه  ا نگرفته آارفرم
  خواستار احقاق آنها هستند

 
  
در مقابل خانه " ايمن ظرف"جمع کارگران کارخانه ت

  آارگر قزوين  
خرداد ماه در  ١٢روز شنبه " ايمن ظرف"دهها کارگر کارخانه 

مقابل خانه آارگر قزوين تجمع کرده و خواستار رسيدگي به 
کارگر مرد کارخانه  ٢٠کارگر زن و  ٧٠. ندمشکالتشان شد

ايمن ظرف در جريان تجمع خود ضمن اشاره به پايمال شدن 
کارفرماي کارخانه به : حقوق خود از سوي کارفرما گفتند

هزار تومان و به کارگران مرد بين  ١٢٠تا  ١٠٠کارگران زن بين 
هزار تومان حقوق مي دهد و از پرداخت ديگر  ١٨٠تا  ١۵٠

  .خودداري مي کندمزايا 
 
  

  آارگران ايران ترمه و تهران پتو اعتصاب آردند
    آارند ماه حقوق و مزايا طلب ۴اين آارگران  

از اعتصاب  نون شوراهاي اسالمي آار استان قمرييس آا
: هاي ايران ترمه و تهران پتو خبر داد و گفت آارگران شرآت 

  .تاين اعتصاب از پنج شنبه هفته گذشته شروع شده اس
هاي ايران ترمه و تهران  آارگر شرآت  ۵٠٠: افزود تقي نصيري

پتو آه تحت مالكيت يك شخص قرار دارد، نيمي از عيدي و 
ماه حقوق نيز  ۴را دريافت نكرده و  ٨۵پاداش سال 

  .آارند طلبه
آارگران بر سر : رييس شوراي اسالمي آار تهران پتو گفت

آنند و خواهان  شوند، اما آار نمي  آارهايشان حاضر مي 
  .پرداخت حقوق معوقه خود هستند

اينكه همه مسئوالن استان قم از وضعيت  وي با اشاره به
تا آنون :  هاي ايران ترمه و تهران پتو خبر دارند، گفت  شرآت 

اقدامي عملي براي رفع اين مشكل صورت نگرفته و 
صحبتهاي گذشته مسئوالن استان با مسئوالن شرآت نيز 

  ».نبوده استنتيجه بخش 
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                               :شعر                                                                  :خاطره
 طرح حمايت از کارگران زنداني، تجربه ي شخصي

 روزبهان اميري، وبالگ انديشيدن با پتک

در روزگاري که فعاالن کارگري شديدترين فشار ها را تحمل 
ند، به همت چندين تن از دانشجويان دانشگاه هاي مي کن

تهران طرح حمايت از کارگران زنداني در دانشگاه هاي تهران 
برگزار مي شود که در اين جا مي توانيد در مورد اين طرح 

شخصي در ياري  ٔ من مي خواهم از تجربه . بيشتر بخوانيد
به اين طرح و برگزاري آن در دانشکده ي علوم دانشگاه 

هران بگويم، دانشکده اي که شايد غير سياسي ترين و ت
ديروز  .ناشاد ترين فضا را در دانشگاه تهران داشته باشد

متر مربعي البي  ۵٠٠ميزي را در ميان فضاي حدودا 
دانشکده نهاديم و مقدمات کار را فراهم کرديم و کار را آغاز 

جو جالبي بود، چون در دانشکده اي اين کار را مي . کردم
عده اي آمدند، نگاه ! کرديم که عميقا ضد سياسي است

برادري بسيجي . مي کردند به بروشورها و تعجب مي کردند
نه، :" امد و از من پرسيد که آيا مجوز دارم و به او گفتم که

بروشوري را که در دست داشت به روي ميز !" دوست عزيز
دانشجويان مي . پرتاب کرد و رفت که به روسايش خبر دهد

آمدند، اعالم تعجب مي کردند و خوشحالي از اين که اين 
دليل بازداشت ها را . طرح در دانشکده شان برگزار مي شود

مي پرسيدند و هنگامي که به آن ها مي گفتم اعالم هم 
دردي مي کردند و مي گفتند که خود را در اين مبارزات 

دوستان انجمن اسالمي هم تکه انداختند . دخيل مي دانند
و " آيا واقعا جز تو کسي نيست که به اين ها کمک کند؟" که

ي مشارکت و شيخ  مسلما از جبهه" پاسخ شنيدند که 
ساعتي فعاليتمان را ادامه داديم ."کروبي کمکي نمي رسد

تا يکي از ماموران حراست که واقعا مرد شريفي است آمد و 
به او گفتم که نيازي به مجوز نمي . باز از من مجوز خواست

از من خواست که پيش معاون فرهنگي دانشکده . بينم
به اتاق کناري رفتيم که رئيس . او نبود. برويم و مجوز بگيريم

يکي از بروشور ها را به او نشان داد . محترم دانشکده بودند
که هم قد عميد زنجاني ( آقاي رئيس. و داستان را گفت

ناگهان برافروخته شد و مجوز ) هستند و خوش تيپ تر
گفتم که ندارم چون نياز نمي بينم، چون اگر ميز . خواست

خط اول ! نباشد روي زمين هم مي شود اين کار را کرد
چون !!"( مال کدوم جنبشي؟" بروشور را خواند و پرسيد که 

) جنبش کارگري در خط اول آن بروشور نوشته شده بود
پرسيد که دانشجو هستم يا نه و سپس گفت . لبخندي زدم

دانشگاه جاي " گفتم که ." م جاي اين کارها نيستعلو"که 
اين کارهاست و در دانشکده هاي ديگر هم اين طرح برگزار 

ايشان باز هم به شکلي کامال غير آکادميک و ." مي شود
حاال جنبش "غير اخالقي برخورد کردند و پرسيدند که 

و من هم به ايشان ياداوري کردم که اين " کارگري چيه؟
جهاني دارند که همه نسبت به آن آگاهي  کلمه مفهومي

. دارند، به خصوص ايشان که در انگلستان دکتري گرفته اند
..." تند جمش کن تا "ايشان عرض کردند که آگاهي ندارند و 

و در اين جا کمي رفتار آکادميک کردند و ادامه نداند و سريع 
آن عزيز . از اتاق شان رفتند تا مساله را پيگيري کنند

تي هم کلي ايده داد که به قول خودش چگونه آقاي حراس
چيزي که خيلي جالب بود پشت کار "! بپيچانيم"رئيس را 

آقاي رئيس بود در پيگيري اين مساله، با وجود اين که 
آن چه که برايم خيلي ارزش داشت غير از !جلسه داشتند

ياري در اين طرح و حمايت عملي و نه در حد شعار از جنبش 
الش اول براي تغيير اين فضا بود، و فهماندن اين کارگري، ت

مساله به آقايان که جلوي چشم خودتان جاي اين 
  !کارهاست

 
  چون سنگ نبايد ماند

  مردمكان حيرت زده ام 
دردشت جريده ها بي 

  تاب مي دويد
  قلبم ايستاده بود, اما 

 طوفاني , درياي افكارم 
  تكرار دردها 

  باسيلي امواج
بي  برصخره هاي سنگي

  احساس 
  مي آوبيد

  آاش باد هاي مهاجر
  گلبرگهاي فريادم را 

  به چهار سوي جهان مي بردند
  شايد حس آنند 

  آارفرمايان 
  فرياد آارگران گرسنه را 
  برسفره ضيافت خويش

  اي ابر هاي پُر احساس 
  ديوارهاي سنگي 

  احساس آودآان گرسنه را نمي فهمند
 آاجهاي پير 

  هستند سوگوار دستفروشان آوچكي
  آه در روياي قرص ناني 

  برسينه خيابان 
  درخوابي ابدي به سفر رفته اند

  دراين مصيبت ها 
  چون سنگ نبايد ماند

  بايد جوي وار
  به رود خانه پيوست 

  سد استبداد را
  بايد در هم شكست 

 تقديم به آارگران و زحمتكشان ميهنم
 

 
 

ز زبان آار گران زحمتكش ميهنمون بشنويما  
 

تلفني آه با نماينده شوراي آارگري آارخانه  در تماس
آقا اصلي “: فشر سنگ در غرب تهران داشتم پرسيدم 

“ترين مشكل شما چيه؟  
زندگي ما  –مشكل اصلي ما حقوقه “: او جواب داد

وقتي من آارگر چرا؟ چون . آارگران زير خط فقر است
هزار تومان حقوق ميگيرم در حالي آه خط فقر ١٨٣
, نمهست چطور بايد زندگيم رو بگذرو هزار تومان۴٠٠

آارگر ٣٠٠در اين آارخانه . خرج خانواده ام رو در بيارم
هر ماه . رسمي داشتيم آه االن همه قراردادي شدن

بعد از اين دوره قرارداد ديگه بايد منتظر اين باشيم آه 
شغلي نداريم چون به راحتي و بدون هيچ دليلي آارگر 

تيارات دست آارفرماست و تمام اخ .را اخراج ميكنند
از شما ميخوام آه تو نشريه تون  .آارگر هيچ حقي نداره

مسئولين به درخواست ها و مشكالت درج آنيد آه 
ما تابحال جلساتي هم . آارگران رسيدگي نميكنند

داشتيم آه اين موضوع رو مطرح آرديم اما نتيجه اي 
  .نداشت
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                                     :مقاله
  

موجيم آه ايستادگي . ما زنده به آنيم آه ارام نگيريم
  ما عدم  ماست

  
به راستي از آجا آغاز آنيم و چه چيزي را بايد فرياد بزنيم؟ 
اين روزها تمامي جريده ها و سايتها و بالگها پراست از 

معلمين , خبر دستگيري ها و اخراج و سرآوب آارگران 
د گفت به گونه اي همه جوانان و دانشجويان وباي, زنان ,

وچه . اقشار جامعه از سوي دولت تحت سرآوب قرار دارند
تنز جالبي آه اني دولت خود را حامي مستضعفان و با 

بود  ينبه راستي ا!!!!! شعارمهرورزي سرآارآمده ست 
مهرورزي؟؟؟ آه ما هرورز شاهد بستن آارخانه ها به 

راستي چرا گوش شنوايي . عناوين مختلف هستيم 
نيست؟ مگر آارگران ما چه مي خوا هند ؟ جز حق وحقوق 
خود آه دراآثر موارد آارگراني داريم آه حتي يك سال هم 

راستي چگونه است آه . حقوق خود را دريافت نكرده اند
آقا زاده ها هر روز برجي بنا مي آنند و آارگران بايد گرسنه 
رد و خسته از بيداد اين استبداد در گوشه آارخانه ها مو

ضرب و شتم قرار بگيرند؟ اين روزها شاهد بگير وببند هاي 
زيادي در اين زمينه بوديم آه با آوچكترين اعتراض آارگران 

ج و يا دستگير و با وثيقه ابراي خواسته اي به حق خود اخر
ويا در زندان مورد آزار قرار مي . هاي سنگين آزاد مي شوند

  .ما رسيده استبنا به گزارشات موثق آه بدست . گيردند
  
براي دومين بار شيث اماني و  ١٧/٣/٨٦روز پنج شنبه . 

به ) بازداشت شدگان روزجهاني آارگر( صديق آريمي 
  .شعبه دوم بازپرسي دادگاه سنندج اعزام شدند

ی کارگران اخراجی و بيکار، و  شيث امانی، مسئول اتحادیه
رایط فوق، در زندان سنندج در ش  صدیق امينی، عضو اتحادیه

صدیق امينی . برند جسمی و روانی سختی به سر می 
ی گوش و  ی نيروهای امنيتی رژیم از ناحيه تحت شکنجه

دندان دچار شکستگی شده و از معالجات پزشکی محروم 
تا : نماينده آارگران تعليقي شرآت واحد گفت. شده است

آار استان تهران  اين لحظه هيات هاي حل اختالف ادارات
 ٥٤نفر از گروه  ٦نفر و اخراج  ٤ازگشت به آار نسبت به ب

  .اند  آارگران تعليقي شرآت واحد راي داده نفري

  
همچنين بنا به گفته يكي از فعالين سنديكاي شرآت واحد 

  خانه کارگر واتوبوسراني در تهران در اعتراض به شرآت 
  سازمانهایآه قرار است  شوراهای اسالمی

ششمين کنفرانس ساالنه  کارگری در سراسر جهان نود و
   :گفت  در راه است" آی ال او "کار  سازمان جهانی

حتما خبر دارید که نزدیک دو سال است که ما کارگران 
شرکت واحداتوبوسرانی تهران برای داشتن سندیکای خود 
. مبارزه ميکنيم و همواره مورد فشار و تهدید قرار داشته ایم

م فعاليت برای این اکنون ریيس هيات مدیره سندیکا بجر
به تعدادی از . سال زندان محکوم شده است ٥تشکل به 

اعضای هيات مدیره " کارگران شرکت واحد که عمدتا
ابراهيم مددی، سيد : به اسامی آقایان ،سندیکا هستند

داود رضوی، یعقوب سليمی، منصور حيات غيبی، یعقوب 
در هيئت های حل .... سليمی، عباس نژند کودکی و 

ف اداره کار شرق تهران بدون هيچگونه مدرک قانونی اختال
همچنين سه نفر از کارگران . حکم اخراج داده شده است

شيث امانی و محمود  ،در ایران به اسامی صدیق کریمی
صالحی به جرم برپایی مراسم اول مه و دفاع از حقوق 

سازمان . کارگران هم اکنون در زندان به سر می برند
هرا قرار است کارگران نيز در اجالس آن جهانی کار که ظا
نه  ،عليرغم اطالع از همه این اتفاقات ،نمایندگی شوند

بلکه  ،تنها عکس العملی نسبت به آن نشان نداده است
با به رسميت شناختن هيات منتخب دولت بعنوان نماینده 
. کارگران عمال در مقابل ما کارگران در ایران قرار گرفته است

آار گران ايران ضمن محكوم نمود ن اين عمل انجمن اتحاد 
مي داند چراآه پس از  عليه آار گران توهينياين اقدام را 

بارها اعتراض براي رسيدگي به درخواست آارگران تنها 
و آسانيكه به عنوان . چماق و زندان عايد ما شده است

د مورد قبول ننماينده آارگران دراين جلسه شرآت مي آن
. چرا آه خود از همين عناصر آزار ديده اند ندآارگران نيست

ما مي خواهيم نماينده واقعي آار گران در اين جلسه 
آه زبان آارگرن را متوجه شوند  نه , شرآت داشته باشد

آسانيكه دست اندر آار اخراج و باز داشت آار گران 
  .هستند

  انجمن هبستگي با آارگران                        

  
  

پيشنهادات شما هستيم  منتظر نظرات و
    .با ايميل ما در تماس باشيد

 


