
   

  

 اعتصاب کارگران کارخانه پتروشيمی تبريز 
بيش از هزار و چهارصد       ٨٩/١٢/٩روز دوشنبه    

نفر از کارگران قراردادی کارخانه پتروشيمی                  
تبريز در اعتراض به بی توجهی مديران و                           
مسئولين و نهادهای دولتی از جمله معاون رئيس             
جمهور و وزير نفت به درخواست های برحق                   
خويش دست به اعتصاب يکپارچه زده و در مقابل          

که هم اکنون نيزادامه           -درب ورودی کارخانه         
خواست های کارگران        .تجمع کرده اند         -دارد    

کارخانه پتروشيمی تبريز که بيش از سه سال است  
برای تحقق آن دست به مبارزه پی گير زده و تا به            
 :حال چندين بار نيز اعتصاب کرده اند،عبارتند از

انعقاد قرارداد  دسته جمعی و حذف پيمانکار             )  ١
 خصوصی

افزايش دست مزد متناسب با رشد تورم و                    )  ٢
 افزايش قيمت کاالها و خدمات

عدم تبعيض با کارکنان رسمی کارخانه و                   )  ٣
 برخورداری از امکانات رفاهی و بيمه

 
کارگر شهرداری آبادان در آستانه                           ٦٠

 بيکاری 
 ٦٠بيش از    ,  در آستانه عيد و شروع سال جديد             

نفر از پرسنل شهرداري آبادان در آستانه اخراج              
 .قرار دارند

يکي ازکارگران شهرداري روز يکشنبه                                
ما :  در اين رابطه با نگراني زياد گفت           ٨٩.١٢.٨

نفر هستيم که به ما گفته اند ديگر نياز                ٦٠حدود  
يعني ميخواهند اخراجمان      ,  به کار شما نداريم            

در حاليکه نداشتن کار ومنبع درآمد براي             .  کنند   
يک کارگر که هيچ شغل و کار ديگري نداشته                    

جز نابودي تدريجي خود و خانواده اش پيامد        .  باشد
 .ديگري نخواهد داشت

اين درحالي است که ساليان در اين کار شهرداري          
خدمت کرده ايم اما از حد اقلهاي حقوق کاري                     

 .محروم هستيم
در ادامه شايان به ذکر است که تمامی شهرداری              
های ايران هر ساله در واپسين روزهای سال اقدام          
به اخراج نيروها در شهر های مختلف کرده و                    
اکنون تبديل به يک سياست ضد کارگری روتين              

 .در شهرداری ها گشته است
 

کارگر پااليشگاه نفت آبادان اخراج                   ٣٠٠
 شدند 

نفر از کارگران پااليشگاه آبادان         ٣٠٠نزديک به    
توسط شرکت هاي پيمانکاري در        ,در آستانه عيد      

 .حال اخرا ج ميباشند 
يکي از فعالين کارگري در آبادان در اين رابطه                
گفت که اين اقدامي ضد کارگري وچپاولگرانه                  
است که بخاطر اينکه شرکت هاي پيمانکاري                     
نميخواهند زير بار پرداخت مزاياي مختلف به                   

در آستانه عيد کارگران         .  کارگران خود بروند         
خود را اخراج ميکنند و بعد مجددا در شروع سال           
جديد نفرات جديدي را بکار ميگيرند واز آ نجا که            
بخاطر بحران بيکاري حتي متخصصين را بعنوان        
کارگر ساده ميتوانندبکار بگيرند و اين اقدام آنها با          

عمال ,  قانون هم مغايرتي ندارد لذا اين ظلم آشکار          
به صورت يک سنت هر ساله در آمده و در آستانه      
عيد انبوهي از خانواده هاي کارگري دچار                           

  .ناراحتي ميشوند
 

: آارگران شرآت توليدي وصنعتي گلريس               
 آارگر در اين مملكت يعني بسيار بدتر از برده 
آارگران شرآت توليدي وصنعتي گلريس آه                     

ماه ٤درزنجان واقع ميباشد از آذرماه يعني مدت               

به اضافه اينكه    ,  است آه حقوق دريافت نكرده اند        
آنها هنوز پرداخت نشده         ٨٨عيدي وپاداش سال         

اين وضعيت باعث مشكالت جدي براي                .است    
آارگران شده وازاين بابت آارگران بشدت تحت              

عليرغم مراجعات وپيگريهاي             .فشار هستند             
مستمري آه د اشته اند ولي اينموضوع آماآان حل         
نشده است ومستمرا وعده و وعيد ميدهند وحتي                 

باتوجه به اينكه آمتر    .آنها راتهديد به اخراج ميكنند 
از يك ماه به سال نوباقي مانده است اين وضعيت              

 .فشار مضاعفي رابه آارگران واردآرده است 
نميدانيم آه  :  يكي از آارگران دراين رابطه گفت           

به چه آسي بايستي مراجعه آردهيچكس                                 
دردمان رابايستي به چه آسي                 ,پاسخگونيست     

آارگردراين مملكت يعني برده وبلكه بسيار       ,بگوييم
اين وضعيتي است آه متاسفانه براي ما                   ,بدتر    

 .آارگران ايجاد آرده اند
 

نگراني خانواده و اعضاي سنديكااز نامساعد        
 بودن وضعيت جسماني منصور اسالو 

طبق اظهار همسر منصور اسالو  ،  ايشان به دليل           
ناراحتي قلبي  در روزهاي گذشته از زندان به                    
بيمارستان منتقل و پس از يك سري معاينات                        

به زندان منتقل شده است و                 "  پزشكي  مجددا      
تصميم براي ادامه معالجات نامبرده به روزهاي              

بيماري قلبي منصور اسالو     .آينده موآول شده است     
نگراني خانواده و اعضاي سنديكاي آارگران                    
شرآت واحد اتوبوسراني تهران و حومه را به                   

سنديكاي آارگران شرآت واحد     .همراه داشته است   
اتوبوسراني تهران و حومه ضمن ابراز نگراني               
خود از بيماري منصور اسالو از دستگاه قضايي              
انتظار دارد امكانات معالجه و رسيدگي پزشكي                

 .براي ايشان را در خارج زندان محيا سازد 

 ! زندانهای رژيم اسالمی سرمايه، مملو از کارگران زندانی است

 !تا آزادي رضا شهابي و ديگر زندانيان آارگر از پاي نخواهيم نشست

 ٢٠١١مارس  ۶                                         ١٧شماره                                   بولتن اخبار کارگری   
ش کارگری ايرا ن 

نهادهای همبستگی با جنب
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مارچ ٨پبش به سوی   
 روز جهانی زن

 
 زنده باد آزادی زن



 ٢ 

٢ 

 احتمال برگزاری جلسه محاکمه رضا شهابی 

 
بر اساس خبری که به تاييد يکی از اعضای                          

" رضا شهابی    "خانواده فعال کارگری دربند                    
دادگاه اسالمی        ١٥رسيده، مطابق اعالم شعبه              

اسفندماه    ١٥رژيم، قرار است نامبرده در روز               
 .محاکمه شود

ماه قبل از محل کارش        ٩که حدود   "  رضا شهابی "
توسط ماموران امنيتی رژيم ربوده شد، در بند                   

زندان اوين مربوط به وزارت اطالعات                    ٢٠٩
تداوم بازداشت رضا شهابی در            .  محبوس است  

حالی صورت می گيرد که در مهرماه سال جاری           
ميليون تومانی      ٦٠جهت آزادی موقت وی وثيقه          

توديع شد، اما مقامات امنيتی و قضايی از آزاد                   
  .کردنش خودداری به عمل می آورند

 
تن از کارگران آبادانی در آستانٔه اخراج         ٣۶٠

 اند  قرار گرفته
تن از کارگران آبادانی با پايان سال         ٣۶٠قريب به   

 . اند جديد در آستانٔه اخراج قرار گرفته
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری                   

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، قريب به                 
نفر   ۶٠نفر از کارگران پااليشگاه آبادان و             ٣٠٠

از پرسنل شهرداری آبادان در آستانٔه عيد نوروز             
های پيمانکاری    و شروع سال جديد، توسط شرکت       

 .در آستانٔه اخراج قرار دارند
کارگران مذکور اين اقدام را ضد کارگری                            
وچپاولگرانه دانسته و علت آن را عدم موافقت                   

های پيمانکاری برای پرداخت مزايای                      شرکت
 . کنند مختلف به کارگران عنوان می

ها که در آستانٔه عيد نوروز          گويا اين گونه شرکت    
کنند، با شروع سال نو       کارگران خود را اخراج می    

گيرند و به علت            نفرات جديدی را به کار می              
ها حتی متخصصين را      بحران بيکاری در کشور گا    
 .توانند بکار گيرند به عنوان کارگر ساده می

ها به صورت      شايان ذکر است که اينگونه اخراج         
يک سنت هر ساله در آمده و در آستانٔه سال جديد              

های کارگری دچار مشکالت           انبوهی از خانواده     
 .شوند اقتصادی و خانوادگی می

 
 تحصن کارگران کارخانٔه کيان تاير در تهران 

البرز (ها تن از کارگران کارخانه کيان تاير                صد
در روز دهم اسفند دست به تحصن               )  تاير سابق  

 .زدند
ها   به گزارش سايت اصالح طلب سحام نيوز، صد         

تن از کارگران کاخانه کيان تاير همراه                                    
هايشان مقابل کارخانه در حاشيه آزادراه                خانواده

 .آيت اهللا سعيدی متحصن شدند
کاگران کيان تاير که ماه هاست حقوق خود را                     

اند با در دست داشتن پالکاردهايی            دريافت نکرده 
در حاشيه آزادراه آيت اهللا سعيدی نشسته بودند و              
نيروهای يگان ويژه نيز در نزديکی اين تحصن                

 .حضور داشتند

به علت جمعيت زياد متحصنان نيروهای پليس و             
يگان ويژه از حمله به متحصنان و درگيری با                    

ها خودداری کردند و تنها با محاصره کامل                     آن
ها جلوگيری        متحصنان از پيوستن مردم به آن               

 .کردند می
 

کارگران صنايع نفت و گاز شرکت دريا ساحل         
 ماه حقوق معوقه  ٣و 

نفر از کارگران شرکت       ١٠٠٠هم اکنون بيش از       
دريا ساحل مستقر در عسلويه، گچساران و خارک         
دستمزدهای آذر و دی و بهمن ماه  را دريافت                      

 . نکرده اند
حجم سنگين و فشردگی کار، زندگی شبانه روزی           

دوری   ،در کمپهای بدون امکانات و غير بهداشتی        
از خانواده و نگران خاطری از جهت فقر و                          

شرايط روحی    ،گرسنگی و محروميت خانواده ها       
و روانی کارگران را به مرز انفجار رسانيده                       

"است سرمايه دار نو کيسه و مدير                   "  اخوان. 
شرکت که از پاسدار کميته چيهای آدمکش ديروز           

هر روز جواب کارگران را يا با وعده های            ،است

کارفرماى !  دروغ ميدهد يا با تهديد اخراج از کار          
پروژه های شرکت دريا ساحل قرارگاه خاتم االنبيا         

 .سپاه پاسداران است
 

کارگران شرکت پترو تکسان عسلويه و                      
ماهشهر يک ماه است که حقوق دريافت                     

 نکرده اند 
بعلت کارشکنی عوامل کارفرما هم اکنون با                        

روز از پايان ماه دستمزدهای بهمن ماه             ٨گذشت  
نفر از  کارگران شرکت پترو                     ٣٣٠بيش از       

 . تکسان پرداخت نشده است
مدير شرکت و همپالگيهای دزدش با           "  ابراهيمی"

جوابهای سر باال و امروز و فردا کارگران                           
معترض را که خواستار دريافت فوری                                    
دستمزدهايشان هستند در ابهام و سرگردانی فرو             

بهانه ابراهيمی و همدستانش کسری            .   برده اند  
مرتب به کارگران      .  بودجه و بحران مالی است          

وعده وعيد دروغ ميدهند و هر روز حسابهای                    
 .بانکيشان انباشته و انباشته تر ميشود

 

 ٢٠١١مارس  ۶                                         ١٧شماره                                   بولتن اخبار کارگری   
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 !دستگيری فعالين کارگری موقوف

 !کارگران زندانی، فورًا و بی قيد و شرط بايد آزاد شوند

  رضا شهابی را آزاد کنيد: پخش تراکت
بنا بر اخبار دريافتی وبالگ بولتن اخبار                                

نسخه   ٨٠٠کارگری، طی چند هفته گذشته تعداد           
با عنوان رضا           ٥در٢٠تراکت در قطع های              

شهابی را آزاد کنيد و فعالين کارگری هنوز در                 
زندان هستند از جانب کميته مستقل دانجشويان                

 .چپ در سطح چند شهر ايران پخش گرديد
همچنين کميته مستقل دانشجويان چپ پيش از اين          
نيز در اقداماتی مشابه از جمله نصب پالکارد و               
چسباندن بر چسب به صورت گسترده خواهان                
آزادی منصور اسالو فعال کارگری ديگر در بند             

 .شده بودند



 ٣ 

٣ 

همين :  ديکی از کارگران معترض می گوي                      
ابراهيمی بی وجدان با باال کشيدن دستمزدهای ما            

اول صبح با     ،کارگران به ثروتهای نجومی رسيده     
کلی وعده    ،هواپيما از تهران به اين جهنم می آيد           

های پا درهوا و قول و قرار تحويل ما ميدهد و                    
. عصر دوباره با هواپيما به تهران بر ميگردد                    

همين االن در ميان ما تعداد زيادی از کارگران                  
. ماه است خانواده هايشان را نديده اند            ٦بيش از    

در اين گرما بدون غذا و بهداشت مناسب با زندگی          
در سوله ها و کمپهای کثيف از صبح تا شب جان              

آخرش هم دستمزدهای ناچيزمان را                  ،می کنيم   
خانواده هايمان هم در آن طرف برای                .  نميدهند

اجاره خانه و هزار بدبختی ديگر و برای زنده                    
. ماندن، برای نان شب به ما چشم دوخته اند                          

حکومت اسالمی و آخوند و خدا هم مدافع دزدان               
 .گردن کلفتی چون ابراهيمی هستند

 
ماه حقوق معوقه کارگران شهرداری منطقه       ٤
 کرمانشاه  ۶

کارگران رفتگر شهرداری منطقه شش کرمانشاه            
مدت چهار ماه است که دستمزدهای خود را از                  

اين کارگران  .  اند  کار دريافت نکرده     شرکت پيمان 
های الهيه و     باشند و معابر  شهرک       نفر می   ۴٠که  

کار   کنند، بارها نسبت به پيمان        معلم را نظافت می    
اند،   بابت عدم پرداخت حقوق خود، معترض بوده          

 .اند ای نگرفته اما تاکنون نتيجه
به گزارش کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد                

تشکل های کارگری، کارگران رفتگر منطقه شش         
شهرداری کرمانشاه به صورت قراردادهای سه              

کنند و مبلغ دستمزد      ماهه برای اين شرکت کار می      
اين کارگران از    .  باشد  هزار تومان می     ٣٠٣آنها  

 ١٠صبح کار خود را شروع و بيش از              ۵ساعت  
کنند و روزهای جمعه و تعطيالت           ساعت کار می   

اين در  .  رسمی نيز بايد سر کارشان حاضر باشند         
حالی است که آنها بابت ساعت کار اضافی و ايام              

 .کنند تعطيل، مبلغی دريافت نمی
 

ماه   ٦تجمع کارگران سد داريان برای دريافت       
 حقوق معوقه 

نفر از کارگران سد مخزنی داريان در تاريخ          ٧٠٠
جهت دريافت شش ماه حقوق معوقه        ٨٩/    ١٢/    ٧

. خود در مقابل فرمانداری پاوه دست به تجمع زدند   
آنها که در دو شيفت روز و شب در اين پروژه                    

روز اعتراض،     ٣کنند، توانستند بعد از            کار می  
چنين     هم.  ماه خود را دريافت کنند                ٣حقوق    

اسفند نسبت    ٢٠کارگران اعالم نمودند که اگر تا           
به پرداخت مابقی حقوق آنها اقدام نشود، بار ديگر           
در مقابل فرمانداری شهرستان پاوه دست به تجمع          

 .زنند اعتراضی می
در حالی کارگران به اين موفقيت دست يافتند که               
روز بعد وقتی که جهت حضور بر سر کار، در                 

های    محل ايستگاه سرويس حاضر شدند، ماشين             
اياب و ذهاب در محل نبود و آنها ناچار شدند که                

اما .  با خودروهای کرايه عمومی به سر کار بروند       
به محض ورود کارگران، کارفرما و مامورين                 
حراست از ورودشان جلو گيری نموده و اعالم                 

کارگران با اتحاد    .  اند  کردند که همگی آنها اخراج      
. و همبستگی خود به اين تصميم اعتراض کردند             

وقتی که اين خبر در شهر پخش گرديد، مقامات                 
فرمانداری پاوه برای جلوگيری از اعتراض                       

عمومی و همراهی مردم، کارفرمايان را ملزم                   
 .کردند که کارگران را بازگشت به کار نمايد

 
 انتقال افشين نديمی به زندان مرکزی سنندج 
 
 

افشين نديمی عضو کميته        ٨٩/١٢/٩روز دوشنبه    
هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های                             

ماه حبس ،خود را به            ٤کارگری،جهت گذراندن     
دادگاه  .  دادگاه شهرستان کامياران معرفی کرد               

شهرستان کامياران نيز  او را روانه زندان                            
الزم به ذکر است افشين             .مرکزی سنندج کرد          

دستگير شد ودر طول         ١٣٨٨نديمی تابستان سال      
روز  بازداشتی که  به سر برد  در طول اين                 ٢٨

بار دادگاهی شد و آخرين بار توسط شعبه            ٣مدت  
يک دادگاه انقالب سنندج به اتهام اقدام عليه امنيت           

ماه حبس تعزيری     ٤ملی از طريق نوشتن مقاله به       
 .محکوم گرديد

کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های               
کارگر ضمن محکوم کردن اين حکم برای اين                   
فعال کارگری ،خواهان آزادی تمامی زندانيان                   

  .سياسی در بند می باشد 
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 ! همبستگی کارگری مرز نمی شناسد
 !زنده باد همبستگی جهانی کارگران

 ولفگانگ مولر يار و ياور کارگران ايران در گذشت
  

يار و ياور کارگران و              Wolfgang Mullerولفگانگ مولر   
بخصوص کارگران ايران که در هر شرايطی در همه ی گردهم                
آيی های جنبش چپ کارگری در هامبورگ شرکت می کرد به                    

او که کارگر چاپخانه      .    طور غير منتظره ای از ميان ما رفت           
بود و تمام عمر خود را صرف فعاليت و دفاع و حمايت  از                             
جنبش کارگری نمود حتی پس از مرگ خود نيز کارگران ايران                
را فراموش ننموده و در روز مراسم گرامی داشت خود نيز از                    
اين وظيفه غافل نماند، او وصيت نموده بود که مراسم سوگواری              
برگزار نکنيد، همه از من و زندگی به شادی ياد نمايند، او نمی                    

و همه  !.  خواهد کسی در سوگش گريه کند و الزم نيست هيچ کس گلی در اين مراسم به همراه آورد                        
همين کار را کردند و وصيت او را به جا آوردند، دختر او نيز به پاس احترام به او اين مسئله و                                     

فوريه     ٢٧خواسته ی ولفگانگ را به جا آورد و در مراسم بزرگداشت او در روز شنبه                                                    
صندوق کمک مالی در دفاع از کارگران ايران گذاشته و از همه خواست که می توانند به جای                    ٢٠١١

 .خريدن گل مبلغ آن را در اين صندوق همياری انداخته و به کارگران ايران دهند
ياد همه ی کارگران و بخصوص ولفگانگ که خود را متعهد به جنبش کارگری جهان می دانست                               

 !گرامی باد



 ۴ 

۴ 

اعتراض و اعتصاب در ايران خودرو ادامه             
 دارد 

توليد کم در روز جواب کارگران ايران خودرو به          
 مديريت ايران خودرو

 مبارزه ادامه دارد اما با شکل ديگر
با گذشت بيش از يک ماه از حادثه خونين کشته                  
شدن بيش ازچند کارگردر ايران خودرو و با                       
وجود سرکوب شديد کارگران توسط نيروهای                   
سرکوبگر وبا وجود تهديد ودستگيری دهها کارگر        
کارگران ايران خودرو نه از تهديدات نيروهای                
امنيتی هراسيده اند ونه از دستگيری و زندانی                    
شدن و نه مرعوب حرفهای مديريت ايران خودرو         

 .شده اند
کارگران ايران خودرو با اتخاذ يک تصميم                          
هوشيارانه توانسته اند تا اين لحظه به اعتصاب                 

کارگران ايران خودرو تصميم       .  خود ادامه بدهند    
گرفته اند با کم کردن توليد روزانه در مقابل                         

 . خواست مديريت بايستند
خودرو   ١٠٠کارگران ايران خودرو هر روز                

نسبت به هر برنامه توليدی که مديريت اعالم می             
کند کمتر توليد می کنند اين مبارزه با استقبال همه            
قسمتها پشتبيبانی واجرا می شود کارگران از زدن          
توليد بيشتر خوداری می کنند وحتی حاضر نشدند           

 .رکورد توليد را بشکنند
کارگران  ايران خودرو خواستار محاکمه عامالن          

 !حادثه کشتار کارگران هستند نه برکناری آنها
کارگران خواهان اجرای برگزاری تشکل کارگری      

 !ماه بعد ۶هستند نه وعده 
کارگران خواهان دستگيری عامالن کشتار                          

 !کارگران هستند نه دستگيری کارگران
کارگران خواهان خروج نيروهای سرکوبگر از              

 )زدن پايگاه مقداد در شرکت(شرکت هستند 
کارگران خواهان انحالل شرکتهای پيمانکاری                 

 !هستند نه تعويض پيمانکار
کارگران خوهان افزايش دستمزدها هستند نه                      

 !اضافه کاری اجباری
کارگران خواهان دريافت مزد در مقابل کار شان            

 !هستند نه صدقه مديريت
کارکران برای يک             
دنيای بهتر تالش می          
کنند  و برای رسيدن            
به آن می خواهند در            
کنار هم و با اتحاد هم          

 !مبارزه کنند
کارگران خواهان                 
رسيدن به خواستهای         
اعالم شده به مديريت         
ايران خودرو هستند و       
برای رسيدن به                      
خواسته هايشان به                
 !مبارزه ادامه می دهند

کارگر کيان تاير در            ٥٠٠تجمع اعتراضی      
 مقابل بخشداری چهاردانگه 

کارگران کيان تاير در ادامه تجمع اعتراضی خود          
در برابر بخشداری چهاردانگه در روز شنبه هفتم          

اسفند و روز         ٩اسفند ماه،  روزهای دوشنبه                
چهارشنبه يازدهم اسفند ماه نيز دست به برپائی                 
تجمعات اعتراضی بزرگتری در مقابل بخشداری          

 .چهاردانگه در جاده اسالمشهر زدند
اسفند ماه در حالی که حدود             ١١روز چهارشنبه     

پانصد نفر از اين کارگران در مقابل بخشداری                  
چهاردانگه دست به تجمع اعتراضی زده بودند                 
بقيه کارگران نيز در داخل کارخانه و در پشت                   
نرده های کارخانه مشرف به جاده اسالمشهر اقدام         

 . به آتش زدن ضايعات الستيک کردند
: در اين تجمع کارگران کارگران شعار ميداند                    

ای مردم     –هرگز نديده ملتی اينهمه بی عدالتی              
 –مرگ بر درغگو           –باغيرت حمايت حمايت         

 مرگ بر ستمگر

کارگران کيان تاير در اين تجمع با توجه به هفته               
های پايانی سال از بستن جاده خودداری کردند اما          
بدليل بوق زدنهای ممتد ماشينهای عبوری برای               
اعالم همبستگی با کارگران در محور جاده                          

اتوبان آزادگان تا ميدان جهاد که                      -اسالمشهر
کيلومترها مسير است ترافيک بسيار سنگينی ايجاد        

 .شده بود
بنا بر اظهار کارگران در حالی که مامورين                         
راهنمائی و رانندگی با کارگران ابراز همدردی               
ميکردند نيروهای گارد ويژه در مصلی محل                     
مستقر شده بودند و از آمدن به محل تجمع                               
کارگران خودداری کردند اما نيروهای امنيتی با              
حضور در ميان کارگران سعی در فيلمبرداری از          
آنان کردند که با عکس المعل  شديد کارگران                       

 .مجبور به قطع فيلمبرداری شدند
 ١۴:    ٣٠صبح تا ساعت        ٩اين تجمع از ساعت        

ادامه داشت و کارگران با نزديک شدن به پايان                 
 .ساعت کارشان  به تجمع خود پايان دادند
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 !به نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران در خارج کشور بپيونديد

 ما کارگران پارسيلون گرسنه ايم 
 

اسفندبا   ١١کارگران پارسيلون روز         
ما کارگران پارسيلون گرسنه        “شعار   

احمدی نژاد در خرم     “  استقبال”به  “  ايم
تا از يکطرف                    .  آباد رفتند         

اعتراضاتشان به عدم پرداخت حقوق          
ومطالبات عقب افتاده شان را بنمايش         
گذارند و از طرف ديگر پاسخ                           

شکنی به  اين ادعای احمدی نژاد  دندان
ما جزو معدود          (اسفند       ٨بتاريخ     

 .داده باشند) خوابد کشورهايی هستيم که کسی در آن به نان شب خود محتاج نيست و گرسنه نمی
شود که کارگران کارخانه پارسيلون لرستان سالهاست با مشکل بسته شدن و بازگشايی                خاطر نشان می  

کارخانه وباعدم پرداخت و تاخيرهای طوالنی درپرداخت حقوق ومطالباتشان مواجه هستند و در اين                    
 .اند رابطه تجمعات اعتراضی مکرری داشته


