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  هشدار به كارگران و كاركنان صنعت فوالد ايران
آھن که به آن لقب مادر صنعت فو/د ایران داده شده است، بر سر دوراھی واگذاری مجتمع از طریق بورس به  به ھرحال امروز سرنوشت ذوب

تواند  است که ھر یک از دو راه فوق می سازی و یا فروش سھام مدیریتی به ویکتور راشنيکوف، قرار گرفته سھامداران در راستای اجرای خصوصی
ھای مرداد و شھریور کار واگذاری سھام  در حالی که به گفته مسئو/ن قرار بود طی ماه. آینده متفاوتی را برای این مجتمع صنعتی رقم بزند

از . ید راشنيکوف نيز روبه رو شده استآھن در بورس انجام شود، این امر ھنوز محقق نشده و این مجتمع صنعتی در عين حال با پيشنھاد خر ذوب
البته شاید یکی از عوامل به تعویق . آھن قرار داریم سوی دیگر رئيس ایميدرو نيز چندی پيش اعLم کرد که در بھترین شرایط برای واگذاری ذوب

آھن  ھرام سبحانی مدیرعامل سابق ذوبب. آھن در بورس نيز انتظار برای تعيين تکليف پيشنھاد خریدار روس باشد افتادن واگذاری سھام ذوب
ھای مختلف  چندی پيش در این زمينه به ایسنا عنوان کرده بود که مدتی قبل ھيأتی از طرف راشنيکوف به ایران آمده و گزارشی از بخش

رف روسی برای خرید به گفته وی پس از بازدید انجام شده، ھنوز ھيچ پاسخ روشنی از ط. آھن تھيه کرده و سپس به روسيه بازگشتند ذوب
آھن تأکيد جدی داشته تا بتواند از این  ھای خود با مسئو/ن ایرانی بر خرید سھام مدیریتی ذوب راشنيکوف در مLقات .آھن ارائه نشده است ذوب

   .سازی کند ھای خود را به دلخواه در این شرکت پياده طریق برنامه
 نمونه يك اعتصاب موفق

به    سراسر کارخانه ذوب آھن اصفھان اعLميه ھایی پخش شد که کارگران رسمی وقراردادی ای کارخانه رادر  87صبح ششم اسفند ماه 
بر اساس این اعLميه اعتصاب ازشنبه دھم اسفند ماه با خودداری ازدریافت غذای .اعتصاب غذا برای بھبود شرایط کاری شان دعوت می کرد

پرسنل  8000ذوب آھن نزدیک به(ل توجه و مھم این حرکت این بود که با توجه به گستردگی کارخانه نکته قاب . کارخانه از سوی کارگران آغاز شد
و نبود ھيچ گونه امکان علنی برای بر پایی اعتصاب، طراحان اعتصاب بھترین شيوه را به کار گرفتند و با پخش ) کارگرشرکتی دارد10000رسمی و

ردند و اعتصاب غذا با استقبال خوب از سوی کارگران درسراسرکارخانه مواجه شد و به مدت یک ھفته اطLعيه موج اعتصاب را در کارخانه ایجاد ک
درطی این مدت حراست کارخانه روش ھای متعددی را برای درھم شکستن اعتصاب در پيش گرفت و به این منظور در گام . دوام پيدا کرد

حن دوستانه با یک یک کارگران صحبت کردند واز آنھا خواھش کردند که مطابق معمول نخست، سرپرستان و مدیران ارشد کارگاه ھای مختلف با ل
پرونده داشتند احضار شده و مورد  افرادی که در حرکت ھای کارگری ذوب آھن در حراست درمرحله بعدی، . غذای کارخانه را دریافت کنند

ترفندھا و   رادی از سراسر ذوب آھن به حراست احضار می شدند و با انواعپراکنده وتصادفی اف بازجویی قرارگرفتند و در مرحله سوم به صورت
  . تھدیدھا از آنھا خواسته می شد که از اعتصاب غذا دست بکشند

ماموران حراست با فرد احضارشده برخوردی به ظاھر صميمانه در پيش می گرفتند وپس از کمی گپ و بازگو کردن اطLعاتی از آن شخص، سعی 
مرعوب کنند تا این تصور در پرسنل ایجاد شود که گویا حراست کارخانه اطLعات قابل توجھی از کليه پرسنل در اختيار  ی را حيرت زده و ميکردند و

سپس در این گفتگوھا به امکان سوء استفاده دشمنان ازاعتصاب اشاره می شد تا این ذھنيت را دامن بزنند که گویی حرکت اعتراضی . دارد
  . ری ضد امنيتی ست ودرنھایت از فرد تعھد می گرفتند که اعتصابش را بشکندکارگران ام

و مدیران  به موازات این اتفاقات در کارخانه نماینده ای ویژه ازطرف دولت به کارخانه آمد تا به بررسی علت اعتصاب بپردازد و گفته می شد بين او
  . کارخانه مشاجراتی در گرفته است

  . ھفته به پایان رسيد و کارگران منتظر ماندند تا شاھد واکنش مدیریت کارخانه نسبت به خواستھایشان شونداین اعتصاب پس از یک 
  . اولين دستاورد کوچک این اعتصاب تعلق گرفتن بن ھای پذیرایی مربوط به شيفت ھای شبکاری به کارگران شرکتی بود

 88درمرحله بعد و درآغازسال   باعث شد تا برای جلوگيری از شروع مجدد اعتصاب،این اعتصاب که بشدت مدیریت کارخانه را شوک زده کرده بود 
اعLميه ھایی توسط مدیریت در بردھا نصب شود و در آن نوید داده شود که به زودی کارگران شرکتی پس ازطی مراحلی مستقيما با خود 

  . بطه ذوب آھن و این کارگران حذف خواھند شدشرکت ذوب آھن قرارداد خواھند بست و شرکت ھای واسطه پيمانکاری از را
به /زم به ذکراست شرکت ھای پيمانکاری در ذوب آھن اصفھان درموارد متعددی با وجود دریافت پول از کارخانه، پرداخت حقوق کارگران شان را 

  . تعویق می انداختند
برکنار شد ومدیرعامل جدید حکم هللا بابایی معرفی گردید که قول  دراواخر فروردین ماه امسال مدیرعامل شرکت به طور غيرمنتظره ای از کار

  . بھبود وضعيت کارگران شرکت را می داد
تير    گفته می شود اگر چه تغيير مدیرعامل کارخانه در چارچوب سياست ھای کLن دولت بوده ولی اعتصاب غذای یک ھفته ای برای او در حکم

  . ی بی کفایتی وی بدل شدخLص عمل کرد و به نوعی به سندی برا
 25  درماھھای اردیبھشت و خرداد ماه امسال فرآیند تبدیل قراردادھای کارگران شرکتی به قرارداد مستقيم انجام شد ونيز از خرداد ماه افزایش

  . درصدی دریافتی پرسنل رسمی اعمال گردید
ر تيرماه انجام شد وطی آن به تمام پرسنل رسمی کارت ھای سفر داده آخرین اقدام کارخانه در زمينه رسيدگی به خواستھای کارگران در اواخ

  . شد که این نيز جزو خواسته ھای بيان شده دراعLميه اعتصاب کارگران بود
 روزه به خواستھایی که به خاطر آنھا اعتصاب را شروع کرده بودند 7به این ترتيب کارگران ذوب آھن اصفھان موفق شدند با یک اعتصاب غذای 

  . دست پيدا کنند

 كارگران شركت چيني البرز مقابل استانداري قزوين تجمع كردند   :به دليل عدم پرداخت حقوق و مزايا
سازي، تاكنون  شركت چيني البرز با توليد انواع ظروف چيني يكي از توليدكنندگان قديمي مستقر در شھر صنعتي البرز است كه در پي خصوصي

  .است برگذار شده تجمعات كارگري متعددي در
  .كارگران شركت چيني البرز به دليل عدم پرداخت حقوق ومزايا در مقابل استانداري قزوين تجمع كردند

رغم توليد اين شركت و صدور كا/ھاي توليدي به كشورھاي عراق،  به گزارش خبرنگار ايلنا در قزوين، تني چند از كارگران اعLم داشتند كه علي
  .ن، حقوق و مزاياي چھار ماه و بخشي از عيدي و پاداش معوقه آنھا ھنوز پرداخت نشده استتركيه، آذربايجا

 .درصد افزايش داشته است 70اين شركت قديمي مشكل توليد وفروش ندارد بطوري كه توليد شركت نسبت به قبل حدود : يكي از كارگران گفت
  .گيرند كارگر حقوق مي 5رخي كاركنان اين شركت ھم اكنون معادل عدم پرداخت مطالبات كارگران درحالي است كه ب: وي افزود

  .دادند در اين تجمع حضور داشتند ھا تشكيل مي نفر آنان را خانم 100نفر از كارگران شركت چيني البرز كه  419اين گزارش حاكي است 
سازي، تاكنون  ر شھر صنعتي البرز است كه در پي خصوصيشركت چيني البرز با توليد انواع ظروف چيني يكي از توليدكنندگان قديمي مستقر د
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  .است تجمعات كارگري متعددي در برگذار شده
بابت سه  اند،  سال گذشته مديريت خصوصي را تجربه كرده 5به گفته عيد علي كريمي دبير اجرايي خانه كارگر قزوين، كارگران اين كارخانه كه در 

  .طلبكار ھستندماه حقوق و عيدي و پاداش معوقه خود 
  .ھفته گذشته اين كارگران چندين بار در محل كار خود تجمع كرده بودند: وي افزود

كه مديريت فعلي شركت نسبت به مديران سابق موفقيت بيشتري داشته اما معلوم نيست چرا بحران در اين واحد  با وجود آن: كريمي افزود
  .توليدي ھمچنان ادامه دارد

  نگراني فرماندهان نظامي از شروع مجدد نا آرامي ها در ايران 
ری، به گزارش منابع خبری ایران معاون ستاد کل نيروھای مسلح این کشور تلویحا نسبت به بروز مجدد بحران در ارتباط با انتخابات ریاست جمھو

سردار سرتيپ سيد مسعود جزایری، معاون فرھنگی و تبليغات  .ابراز نگرانی کرده و خواستار برخورد فوری و شدیدتر با مخالفان شده است
آقای  .ھشدار داد" تھدیدھا و بحران ھا"نسبت به پایان " خوشبينی کاذب"دفاعی ستاد کل نيروھای مسلح، روز دوشنبه دوم شھریور نسبت به 

/یه ھای اصلی کودتای "، "رئوس سازمان کودتا"چون جزایری در این سخنان بدون آنکه از کسی نام ببرد برای توصيف مخالفان از اصطLحاتی 
درحالی که /یه ھای اصلی : "به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، آقای جزایری گفته است .نام برد" بحران آفرینان"و " خائنان به انقLب"، "نرم

لذا باید قبل . چار چنين تھدیدھا و بحران ھایی نشویمکودتای نرم تا حدی ھنوز دست نخورده باقی مانده اند، نمی توان خوشبين بود که مجددا د
مل از آنکه جریان ھای مزبور به تجدید قوا و سازمان بپردازند، نھادھای اطLعاتی و قضایی به رسالت و وظيفه تاریخی، شرعی و قانونی خود ع

داشت که نتيجه انتخابات ریاست جمھوری را زیر  او آشکارا به افرادی چون ميرحسين موسوی و مھدی کروبی، رھبران مخالف، اشاره ".کنند
امنيت . ما در شرایطی نيستيم که برای محاکمه اغتشاشگران زمان زیادی را از دست بدھيم: "او ھمچنين وقت را تنگ دانست .سوال برده اند

نباید اجازه فرار به جلو به بحران : "ری افزوداو جای دیگ ".ملی کشور اقتضا می کند در اسرع وقت آشوب گران به سزای اعمال خائنانه خود برسند
این افراد با کمک خارجی ھا در حال زمينه سازی ھستند تا بحران را نھادینه کنند و مکان و زمان را برای عمليات ھای بعدی . آفرینان اصلی را داد

 ".ين راستا است و خود پرده دیگری از طرح کودتا استگروه سازی ھایی که اخيرا صحبت ھایی از آن به ميان می آید در ھم .در اختيار بگيرند
یدهللا جوانی، رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران،  .مقام ھای سپاه پاسداران ایران در گذشته بارھا خواستار محاکمه رھبران مخالف شده اند

 .ز انقLب محافظت کردا" با چنگ و دندان"که قبL خواستار محاکمه آقای موسوی شده بود روز یکشنبه گفت باید 

 تجمع جمعي از كسبه خيابان وليعصر در مقابل ساختمان شوراي شهر تهران

صبح روز گذشته جمعی از کسبه خيابان وليعصر تھران در اعتراض به یک طرفه شدنِ بخشی از این خيابان در مقابل ساختمان شورای شھر 
. بان وليعصر باعث کاھشِ درآمد آنان شده و خواستار لغو این اقدام شده انداین کسبه می گویند یک طرفه شدن خيا. تھران تجمع کردند

ن اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی امنيتی بودنِ طرحِ یکطرفه شدنِ خيابان وليعصر را تکذیب کرده و از احتمال یک طرفه شد
 .خيابان جردن، نيز سخن گفته است

 ز دانشگاه شيراز آغاز شددور تازه اعتراضات دانشجويي ا

. گيرند از روز شنبه انتظامات در ورودی دانشگاه به شدت ورود و خروج دانشجویان را کنترل کرده و اجتماع بيش از چند نفر را به شدت زیر نظر می
 .تعداد افراد انتظامات از حالت معمولی بيشتر است و ورود و خروج درب ورودی دانشگاه به شدت کنترل می شود

این افراد در جریان . دانشجوبان بسيجی و وابسته ھم دانشجویان را زیر نظر دارند و به نھادھای امنيتی در سرکوب دانشجویان کمک می کنند
تقش اعتراض دانشجویان به انتخابات به ھمکاری با نيروھای سرکوبگر پرداخته و در بازداشت دانشجویان و تحویل دانشجویان به نيروھای امنيتی 

ضرب و شتم دانشجویان در ھنگام ورود به خوابگاه ھا، دستگيری دانشجویان معترض و تحویل آنان به نيرو ھای امنيتی و تLش . یادی داشتندز
ز با وجود تمامی این تدابير، دانشجویان ا .برای بر ھم زدن و مقابله با اعتراض دانشجویان به نتيجه انتخابات از فعاليت ھای بسيج دانشگاه بود

این فریادھا که با . سر دادند“ مرگ بر دیکتاتور”و “ هللا اکبر”شب یکشنبه در خوابگاه ھای دانشگاه شيراز و علوم پزشکی فریاد  ٢٣ساعت 
و ات استقبال دانشجویان بسياری روبرو شد، تا مدت زیادی ادامه داشت و به این ترتيب دانشجویان اعتراض خود را به کشتار مردم، نتيجه انتخاب

خرداد جو دانشگاه شيراز متشنج شد و با پيوستن مردم به  ٢٣/زم به یادآوری است پس از انتخابات و از روز .انتصاب احمدی نژاد نشان دادند
نظامی نيروھای .خرداد در اثر حمله به مردم عده زیادی به دانشگاه پناه آوردند ٢۵دانشجویان سرکوب اعتراضات بيشتر شد، به صورتی که در روز 

داشجوی  ١٠٠برای سرکوب مردم و دانشجویان از تير ساچمه ای استفاده کردند که منجر به آسيب چشمی تعدادی شد و پس اینکه حدود 
خرداد در جریان یورش به دانشگاه توسط نيرو ھای نظامی و شبه نظامی دستگير شدند،  ٢۵نفر از مردم در روز  ٣٠٠دانشگاه شيراز و حدود 

 .يل و خوابگاه ھا به سرعت تخليه شددانشگاه تعط

  بياينه دانشجويان دانشگاه زنجان در محكوميت احكام صادره
اعLم حکم محکوميت تنی چند از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه زنجان، بھت و نگرانی دانشجویان این دانشگاه وتمامی آزادیخواھان 

با مراسم تنفيذ حکم ریاست جمھوری و وقایع اخير، این نکته را در ذھن تک تک ما تداعی ھمزمانی اعLم این حکم .ایران را موجب شده است
کرده است که گویا دست ھای پشت پرده ای از ترس عکس العمل وجدان بيدار جامعه و دانشگاه با قصد و نيتی از پيش تعيين شده سعی در 

 .واه دیگری است دال بر براعت محکومين این پروندهپنھان سازی این حکم داشته اند که به گمان ما این خود نيز گ
ش نگرانی دیگر ما از آغاز دوباره ی رفتاری است که با تمسک به ریسمان نخ نما شده ی پرونده سازی، تحت نام اقدام عليه امنيت ملی و تشوی

 .و کژ راھه ی دیگری را زمينه سازاذھان عمومی به جریان انتقام گيری و کينه ورزی به ساحت دانشگاه و دانشجویان مبدل شود 
ز این بار روی سخن ما با مسئولين قضایی است، آقایان، اميد داشتيم که به ما بگویيد وقایع سال گذشته ی دانشگاه زنجان تنھا تخطی و تجاو

 .یک فرد بوده است که پا را از حد خود فراتر گذاشته و حریم مطمئنه ای برای خود تصور کرده است
 .تيم که بگویيد این انحراف را به یاری دانشجویان این دانشگاه به مسير اُولی خود برميگردانيد و نه با به زندان افکندن آناناميد داش

ون ھيچ اميد داشتيم که بگویيد دستگاه قضا، با متظاھر به شریعتی که بخواھد با سوءاستفاده از موقعيت خود، حقوق یک فرد را زیر پا بگذارد، بد
ما برخورد خواھد کرد وجایگاه شاکی و متھم را تغيير نخواھد داد اما متاسفانه محکوميت ناجوانمردانه ی این عزیزان باور دیگری را در ذھن  تفاوتی

 ،از این رو بار دیگرخاضعانه تقاضا داریم که اجازه ندھيد اعتماد فرزندان این خاک در پای مطامع شخصی و یا جناحی گروھی خاص .رقم زده است
ان که بر با بی تدبيری و خودسری از بين برود، اميد داریم که دادگاه تجدید نظر، آب رفته را به جوی اصلی بازگردانده و با اعLم برائت دوستانم

  .ھمگان واضح و مبرھن است، سعی در جبران خسارتھای مالی و روحی وارده بر این دوستان نماید


