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 بمناسبت انتشار مجدد کارگر امروز
 1389نهم اسفند  –رضا مقدم 

انتشار مجدد نشریه کارگر امروز مصادف است  اتا 
قرار داشتن جناش کارگری ایران در یک موقتیتیت  

طاقه کارگر از نظر اقتتصتادی .  تییین کننده تاریخی
و مییشتی در ادترین وضیی  سی ساله اخیر است  
و اا سیاس  حذف یارانه ها میرود تا فقر و مشتقتتتی 
را تجراه کند که در تاریخ صد ساله اش کتم نتظتیتر 

در مقاال این آینده سیاه اقتصادی و متیتیتشتتتی . اس 
یک آینده روشن و تااناک هم قرار دارد اگتر طتاتقته 
کارگر ایران درک صتحتیتحتی از اوضتاس ستیتاستی 
ایران، منطقه خاور میانه و شتمتال آفتریتقتا اتیتااتد و 

در متیتان .  اتواند اه رسال  تاریخی خود عتمتل کتنتد
کشورهای شمال آفریقا و خاور میانه طتاتقته کتارگتر 
ایران تنها اخشی اس  که یک انقالب را پشت  ستر 
گذاشته و تجراه جناش شورایی و کنتتترل کتارختانته 
را دارد؛ تجراه ماارزه اا رژیمی را دارد که اا نتام 
انقالب سرکواش کترده و تتمتام دستتتاوردهتایتش را 

اا همه این تجارب، جناش کارگتری .  اازستانده اس 
ایران می تواند الگوی کتارگتران در ایتن کشتورهتا 
شود تا رژیمها و دولت  هتایتی کته پتس از ستقتوط 
دیکتاتورها اه قدر  می رسند نتوانند هتمتان اتالیتی 
را ار سر طاقه کارگر در کشتورشتان اتیتاورنتد کته 

 .رژیم اسالمی در ایران ار سر کارگران آورد
رژیم اسالمی پتس از اته قتدر  رستیتدنتش جتنتاتش 
کتتارگتتری ایتتران را ستترکتتوب کتترد و در واقتت  
دستتتتگتتیتری و شتتکتنتتجتته و کشتتتتتار فتیتتالتتیتتن جتتنتتاتتش 
کارگری که از رژیم شاه جان سالم ادر ارده اتودنتد 

در تمام این سالها رژیم استالمتی از . را تکمیل کرد
اجرای هیچ سیاس  ضد کارگری علیه طاقه کارگتر 

اکنون رژیتم استالمتی، دشتمتن .  کوتاهی نکرده اس 
شمتاره یتک کتارگتران در زیتر فشتار خترد کتنتنتده 
ماارزا  مردم ایران در تنتگتنتای مترز و زنتدگتی 
است  و شتتیتتشته عتمتترش در اراده و عتتزم جتنتتاتتش 
. کارگری ارای ورود اه ماارزه اا اعتصااا  است 

نشریه کارگر امروز می کتوشتد در عتاتور از ایتن 
 .دوره خطیر در کنار جناش کارگری ایران ااشد
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 1369انتشار نشریه کارگر امروز در اردیاتهتشت  
امنظور سازماندهی و هدای  فیالتیت  کتارگتری در 

در ختارج کشتور، در .  خارج کشور راه اندازی شد
دورن قال از انقالب کنفدراسیون دانشجویی فیالتیت  
می کرد، اما فیاالن کارگری تتنتهتا اتیتد از انتقتالب 

و اتا  اود که در عرصه خارج کشور حضور داشتند
میضل چگونتگتی فتیتالتیت  در ایتن متحتیتط رواترو 

از همان ااتدا مسلم اود که فتیتالتیتن کتارگتری .  اودند
در خارج کشور اه دناال یافتن راهها و اشکتالتی از 
فیالی  هستند که اتواند ادامه فیالیتتتشتان در جتنتاتش 

 .کارگری داخل کشور ااشد
تجراه فیالین کارگری تایتیتدی کشتورهتای دیتگتری 
مانند گریختتگتان از چتنتگتال پتیتنتوشتتته، دیتکتتتاتتور 
شیلی، نشان می داد که فیالین کارگری متی تتوانتنتد 
اه تشکل های هم طاقه ای هایشتان رجتوس کتنتنتد تتا 
هم جناش کارگری در این کشورهتا را اشتنتاستنتد و 
هم  جناش کارگری ایتران را اته آنتهتا اشتنتاستانتنتد، 
سیاستتتهتای سترکتواتگترانته و ضتد کتارگتری رژیتم 
اسالمی علیه طاقه کارگر ایران را ارای تشتکتلتهتای 
کارگری این کشورها توضیح دهند و افشتا کتنتنتد و 
از آنها اخواهند تا از جناش کارگری ایران حتمتایت  
و اه از هر طریق ممکن اه رژیم اسالمی اعتراض 

 . کنند
فیالی  در این عترصته جتدیتد طتاتیتا اتا متیتضتال  
نظری و عملی استیتاری تتوام اتود، از جتمتلته عتدم 
شتتنتتاختت  تشتتکتتلتتهتتای کتتارگتتری اروپتتای  تتراتتی و 
آمریکای شمالی از جناش کارگری ایران و مسائتل، 
مشکال  و نیازهای آن که احتیاج اته یتک فتیتالتیت  
مداوم، ارداارانه و خستگی ناپذیر داش ؛ و ماهتیت  
اتحادیه های کارگری در اروپای  رای و آمریکتای 
شمالی که محل تمترکتز و استتتقترار عتمتده فتیتالتیتن 

مسئله این اود کته چتگتونته متی .  کارگری ایران اود
توان اه حمای  این اتحادیه ها که عمدتا ستازشتکتار 
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که این خار در شهر پخش گردید، مقاما  
فرمانداری پاوه ارای جلوگیری از اعتراض 
عمومی و همراهی مردم، کارفرمایان را ملزم 

 .کردند که کارگران را اازگش  اه کار نماید
های  کمیته هماهنگی ارای کمک اه ایجاد تشکل

های کارگران سد  کارگری ضمن حمای  از خواسته
ی  داریان پاوه، اار دیگر خواستار پرداخ  کلیه

 .های میوقه کارگران می ااشد حقوق
 

 تجمع اعتراضی کارگران کیان تایر
   در مقابل بخشداری چهاردانگه 

 
نفر از کارگران کیان تایر از ستاعت   ۳۰۰ایش از 

صاح هفتم اسفند ماه در متقتااتل اتختشتداری   ۱۱تا   ۹
چهاردانگه در اعتراض اه شرایط مشقت  اتار ختود 
دس  اه تجم  اعتراضی زدند و خواهتان رستیتدگتی 
 .اتتتتتتتته وضتتتتتتتتیتتتتتتتتیتتتتتتتت  ختتتتتتتتود شتتتتتتتتدنتتتتتتتتد

در ایتتن تتتجتتمتت  کتتارگتتران کتتیتتان تتتایتتر اتترای اتتیتتان 
اعتراض خود اطور سمالیکتی اتا در دست  داشتتتن 
ظروف خالی  ذا و در ختواست  کتمتک از متردم، 

این کارگتران در " .  اخشدار ایا پایین"شیار میدادند 
پایان تجم  خود اعالم کتردنتد چتنتانتچته وعتده هتای 
داده شده اه آنان محقق نشود تتجتمت  اتیتدی ختود را 
 .در مقااتل وزار  صتنتایت  اترگتزار ختواهتنتد کترد

الزم اه یادآوری اس  در پتایتان تتجتمت  اعتتتراضتی 
کارگران کیان تتایتر در اتیترون کتارختانته در روز 
شانزدهم اهمن ماه جدول اندی زیر اترای پترداخت  

مورد تتوافتق طترفتیتن   ٨۹دستمزد آنان تا پایان سال 
 :قرار گرف  و کارفرما متتتیتهتد اته اجترای آن شتد

درصد عتیتدی کتارگتران   ۰۰اول اسفند پرداخ    -۱
چهاردهم اسفند ااقی متانتده دستتتمتزد اتهتمتن متاه   -۲

  پرداخ  شود
 اسفند دستمزد اسفند ماه پرداخ  شود  ۲۲ -۳
درصتد اتاقتی متانتده   ۰۰هفتتته آختر استفتنتد متاه   -۲

 .کارگران پرداخ  گردد
ادناتال ایتن تتوافتق کتارگتران اعتتتراضتا  ختود را 
متوقف کردند اما روز اول اسفند ماه کارفترمتا فتقتط 

درصد از عیدی کارگران را پرداخت  کترد کته   ۲۲
این امر اعتراض آنان را اترانتگتیتخت  و متنتجتر اته 
تجم  اعتراضی امروزکارگران کیان تایر در مقاال 

 .اخشداری چهاردانگه شد
 

تجمع کارگران اخراجی نساجی کردستان 
 مقابل اداره کل تامین اجتماعی سننندج

  
نتتفتتر از کتتارکتتران  70اتتهتتمتتن ،  30روز شتتنتتاتته 

صتاتح التی  9اخراجی نساجی کردستا ن از ساع  
دس  اه تجم  زدند وخواستار اازنشستگتی  10:30

پیش از موعود ارای کارگرانی شتدنتد کته کتارهتای 
 .سخ  وزیان آورانجام می دهند

پتس از حتتاضتترشتتدن مستتولتتیتتن متتراتوطتته در جتتمتت  
اا نمایند ه  12کارگران، قرار ار این شد که ساع  

کارگران نتیتزاز متیتان .   کارگران جلسه داشته ااشند
خود سه نفر را اه عتنتوان نتمتایتنتده انتتتختاب کتردنتد 

 .هایشان اه احث وگف  گو نشستند ودرااره خواسته
کارگران مطالاا  خود را درسه مورد اه شرح ذیل 

 :ایان کردند
اراار هر سال کار، یک سال ونیم ایمه ارای  -1

 .آنها حساب شود
دوران خدم  سراازی که اا دوران کار فاصله  -2

 .دارد ایمه اه حساب اید
وران ایمه ایکاری را جزو دوران کارهای د -3

 .سخ  وزیان اور حساب کنند
 

 ساله 71نوجوان   انگشتان  قطع شدن
 در حین کار  

 89/11/26اناار خاتر دریتافتتتی ،روز سته شتنتاته 
دانتش رمضتانتی فترزنتد    نتام   ساله اتا 17   نوجوان

کتامتیتاران در حتیتن انتجتام    شهرستان   ناجیل ساکن
. دس  راس  خود را از دست  داد   انگش  4کار 
متری یتکتی از متحتلته هتای فتقتیتر نشتیتن  12محله 

و دانش رمضانی نیز از ساکنین ایتن    کامیاران اوده
محله می ااشتد کته اته دلتیتل فتقتر ختانتواده از ستال 

ترک تحتصتیتل کترده و در یتک رستتتوران   گذشته
حادثه زمانی اتتفتاق افتتتاده کته .  مشغول اه کار شده 

خرد کردن پیاز اا دستتتگتاه چتر     مشغول   نامارده
گوش  ارای درس  کردن کااب رستوران اوده کته 

تتا از  4متاسفانه دس  وی در دستگاه گیر کرده و 
 . انگشتان دس  راستش کامال قط  شده 

با ما تماس بگیرید ، با کارگر امروز اخبارتان 
 !را بگوش همه کارگران برسانید 

www.workertoday.com  آدرس سایت: 
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ماه اس  كه حقوقی  6پاالیشگاه آاادان، اكنون 

آن هم در حالیکه این كارگران اه .دریاف  نكرده اند
لحاظ دستمزد یك سوم و حتی یك ششم كارگران 

ارای همین .  قدیمی تر پول دریاف  مي كنند
كارگران اعتصاب کرده اند اما مسئول پاالیشگاه 
آاادان نه تنها در مقاال اعتراض كارگران از پاسخ 
طفره رفته الکه خطاب اه كارگرانی كه در فاز 
سوم این پاالیشگاه مشغول اه كار هستند گفته آنها 
زیرنظر پیمانكار اخش خصوصی فیالی  مي كنند 

 ." و حقوق آنها راطی اه پاالیشگاه ندارد
میتلتوم :" یكي دیگر از كارگران این پاالیشگاه گف   

نیس  ما ااید اه كجا شكای  كنیم كه گتوش شتنتوائتی 
این درحالی اس  کته یتکتی از ."   وجود داشته ااشد

شترکت  : " مدیران پیمانکاری ایتن پتروژه متیتگتویتد 
هیتچ پترداختتتی اته متا نتداشتتته کته  89نف  درسال 

 ." اتوانیم مطالاا  کارگران را پاسخ دهیم
  

 تجمع اعتراضی کارگران سد داریان پاوه
 
نفر از کارگران سد  700ار اساس خار دریافتی 

جه  دریاف   7/12/89مخزنی داریان در تاریخ 
شش ماه حقوق میوقه خود در مقاال فرمانداری 

آنها که در دو شیف  روز .  پاوه دس  اه تجم  زدند
کنند، توانستند اید از  و شب در این پروژه کار می

ماه خود را دریاف   3روز اعتراض، حقوق  3
 20چنین کارگران اعالم نمودند که اگر تا  هم.  کنند

اسفند نسا  اه پرداخ  مااقی حقوق آنها اقدام 
نشود، اار دیگر در مقاال فرمانداری شهرستان پاوه 

 .زنند دس  اه تجم  اعتراضی می
در حالی کارگران اه این موفقی  دس  یافتند که 
روز اید وقتی که جه  حضور ار سر کار، در 

های  محل ایستگاه سرویس حاضر شدند، ماشین
ایاب و ذهاب در محل ناود و آنها ناچار شدند که اا 

اما اه .  خودروهای کرایه عمومی اه سر کار اروند
محض ورود کارگران، کارفرما و مامورین 
حراس  از ورودشان جلو گیری نموده و اعالم 

کارگران اا اتحاد و .  اند کردند که همگی آنها اخراج
وقتی .  هماستگی خود اه این تصمیم اعتراض کردند

متال که تصادف کرده مال ایران خودرو ناوده الکه 
وارد ایتران ختودرو  ۹درب اوده واز  یک پیمانکار

شده وچون اه شرک  وارد ناود ای احتتیتاطتی کترده 
 . واتتتتتا کتتتتتارگتتتتتران تصتتتتتادف کتتتتترده استتتتت 

داد وچترا  ۹چرا حراس  آدرس تصادف را درب 
ایران ختودرو  ۹اخاطر اینکه درب ..  یک پیمانکار 

وکتارگتران از ایتن درب .  محل تردد کامیتون است 
حراس  می خواس  اتا دادن آدرس . تردد نمی کنند

ولتی .  اشتااه کارگرانرا متقتصتر حتادثته قتلتمتداد کتنتد
 ۹پخش فیلم ها نشان داد که محل تصادف نته درب 

اوده  که محل تردد کتارگتران است  و  ۳الکه درب 
کتامتتیتون در ان ستتاعت  ختق تتتردد نتتدارد و دستت  
حراس  نه تنها ارای کارگران الکه اترای دیتگتران 
هم روشد اما مدیری  که ختود متقتصتر اصتلتی ایتن 
حادثه اس  ارای فرار از مسئولی  مرز کتارگتران 
 ۹حرف حراس  را تتائتیتد ومتحتل حتادثته را درب 

اعالم کرد اما اکتنتون اتیتداز ایتن حتادثته کتارگتران 
اول .  خواهان شناسائی عامتلتیتن ایتن کشتتتار هستتتنتد

مدیری  که چطور یک فرد ااز نشتستتته واتا ستااتقته 
دزدی را دوااره اه شرکت  آورده و متدیترحتراست  
کرده اس ، ایالوه دادن یک شرک  پیمتانتکتاری اته 

که همه صرفا اترای !  این مدیران از جیب کارخانه 
حراستی ها عالوه اتر .  سرکوب کارگران اوده اس 

سرکوب کارگران، اخراج ده ها کارگرمیتتترض اته 
جرمهای ناکرده ودرعوض اکار گتیتری افتراد ضتد 
کارگر و سوء استفاده از قدر  دولتی ارای  تار  
اموال شرک  ، یکی از متتتهتمتان کشتتتار کتارگتران 

محاکمه مدیری  ایتران ختودرو .  محسوب می شوند
و روسای حراس  ایتن شترکت  پترده از روااتط و 
ساخ  و پاخ  های این مدیران اا وزار  صتنتایت  

 !و وزار  اطالعا  ار خواهد داش 
 
 

اعتصاب کارگران فاز سوم  

 آبادان پاالیشگاه 

کارگران فاز سوم پاالیشگاه آاادان از دوشناه 
ماه حقوق دس  از  6اهمن ادلیل عدم دریاف  25

کار کشیده واعتصاب نامحدودشان را آ از کرده 
انا اه همین گزارش ،حراس  ومسئولین امنیتی  .اند

اندولی تحصن اا اعتصاب کنندگان ارخورد کرده 
اگفته .  واعتصاب تا اه امروز هنوز نشکسته اس 

پاالیشگاه     یکی از کارگران اعتصاای فاز سوم
كارگر شرك  ساختمانی نصب  500ایش از "

 

 رضا مقدم: سر دبیر 
 مجید زنده رودی: مسئول اجرائی 
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اودند از جناش کارگری ایران امیدوار اتود و اتتکتا 
این میضل تتنتهتا در متقتااتل فتیتالتیتن گترایتش .  کرد

رادیکال و سوسیالیس  جناش قرار داشت  چترا کته 
فیالین گرایش راس  جتنتاتش کتارگتری نته تتنتهتا اتا 
ماهی  سازشکارانه این اتحادیه ها مشکلی نتداشتتتنتد 
الکه خواهان هتمتیتن نتوس اتتحتادیته هتای هتمتکتاری 

نتیجه همته متاتاحتث آن شتد .  طاقاتی در ایران اودند
که جناتش کتارگتری ایتران حتداکتثتر متی تتوانتد در 
متتاتتارزه اتترای حتتق تشتتکتتل و اعتتتتتصتتاب و عتتلتتیتته 
سرکوب فیالین کارگری روی کمک این تشتکتل هتا 

نشتریته کتارگتر امتروز .  حساب کند و نه ایش از آن
در شناساندن جناش کتارگتری ایتران اته تشتکتلتهتای 
کتارگتری کشتورهتای اروپتای  تتراتی و آمتریتکتتای 
شمالی سهم داشت  و در شتکتل گتیتری کتمتپتیتنتهتای 
هماستگی و هماهنگ کردن و سرو سامان دادن اته 

کتارگتر امتروز در دوره .  فیالیتهای آنها موثتر اتود
جدید نیز در مسائل فیالی  های هماستگی کتارگتری 

 . در خارج کشور فیال خواهد اود
نشتتریتته کتتارگتتر امتتروز هتتمتتواره متتدافتت  راه اتتتحتتاد 
کارگران و مداف  متشکل شدن کارگران  اوده است  
و در دور جدید انتشار هم این راه را ادامته ختواهتد 

از نظر نشریه کارگر امروز تامین مناف  آنی و .  داد
آتی جناش کارگری در گرو مقاولی  یافتن راه حتل 
ها و سیاستهای گرایش سوسیالیس  جناش کارگتری 
در میان وسی  ترین تتوده هتای کتارگتر اتود و ایتن 
انجام نخواهد شد مگر اینکه نشتریته کتارگتر امتروز 
اتواند یاری گر فیالین و رهاتران جتنتاتش کتارگتری 

انتتتشتار متجتدد .  در همه سطوح ماارزه اشتان اتاشتد
نشریه کارگر امروز در همین راستتتا ادامته ختواهتد 

 . یاف 
نشریه کارگر امتروز در تتمتام ستالتهتای انتتتشتارش 
همکاران اسیاری داشته و از کمک و یاری ایتدریت  

اا تشکر از همه آنتهتا . اسیاری ارخوردار اوده اس 
که در آن ستالتهتا هتمتکتاران ثتاات  نشتریته کتارگتر 
امروز اودند، ارایش نوشتتنتد و گتزارش و متطتلتب 
تهیه کردند، اسپانسورش اودند، اته چتاو و تتوزیت  
آن در دهها کشور کمک کردند و ادون آنها کتارگتر 
امروز قادر اه ادای سهم مهمی در جناش کتارگتری 

در دور جتدیتد نشتریته .  داخل و خارج کشتور نتاتود
کارگر امتروز نتیتز حتامتیتان و هتمتکتاران الزم را 

کتتارگتتر امتتروز دوره جتتدیتتد اتترای .  ختتواهتتد یتتافتت 
سهول  تکثیر و پخش در ایتران در قتطت  کتوچتک 

 . منتشر میشود و ارای شروس در یک تگ ارگی
 

 

 روسای حراست ایران خودرو
 از کار بر کنار شدند 

 ۱۳٨۹اهمن  ۲٢خودروکار    : اه نقل از

پس از تصادف ششم اهمن که منجراه کشته شدن  
ومجروح شدن ده ها کارگر ایران نفر  ۹ایش از 

خودرو گردید، کارگران خواهان محاکمه عامالن 
 . کشتارهمکارانشان شدند

مدیری  ایران خودرو ارای فرار از محاکمه 
وکاهش فشار کارگران روسای حراس  ایران 

اردران رئیس .  خودرو رااز کار ارکنارکرد
حراس  پیرامونی و کالته رئیس حراس  فیزیکی 
ایران خودرو اه دستور مدیری  ازکار ارکنار 

فردی انام فاضل از ساپکواه عنوان رئیس . شدند
 . حراس  ایران خودرو انتخاب شد

روسای حراس  ایران خودرو نقشی مستفیم در 
صاحب پیمانکاری .  حادثه ششم اهمن داشتند

همین . کامیونی که اا کارگران  تصادف کرد
ارادران وکالته هر دو از . مدیران حراس  اودند

مدیران اا سااقه حراس  اودند که در طی سالها نه 
تنها در سرکوب کارگران نقش داشتند ، الکه در 
 ار  اموال ایران خودرو نیز فیال اودند ارادران 
در زمان  روی اه جرم اختالس ودزدی اموال 
شرک  از کار ار کنار شد وی آن زمان مدیر 

های  حراس  ایران خودرو اود ولی توسط الای
وزار  صنای  واطالعا  مدیرحراس  ساپکو شد 
و اید از ااز نشستگی دوااره توسط نجم الدین اه 
ایران خودرو ارگش  ورئیس حراس  ایران 

 .خودرو شد
اتترادران تتتوانستت  هتتمتتراه کتتالتتته یتتکتتی دیتتگتتر از 
همکاران خود یک شرک  پیمتانتکتار اتنتام ایترانتیتان 
تشکیل داده وحمل ونقل قطیا  ضاییاتتی پترستهتای 

اترادران نته تتنتهتا .  ایران خودرو را اتیتیتده اتگتیترد
قانون عدم اشتغال متجتدد نتیتروهتای اتازنشتستتته در 
ایران خودرو را نقض کرد الکه توانس  در هتمتان 
حال که یکی از روسای حراس  اتود صتاحتب یتک 
 . شتتتتتتتترکتتتتتتتت  پتتتتتتتتیتتتتتتتتمتتتتتتتتانتتتتتتتتکتتتتتتتتاری شتتتتتتتتود

این تنها جرم ایشتان نتیتست  اتردران فتقتط صتاحتب 
اسمی پیمانکار اس  ولی از هتیتچ سترمتایته وحتتتی 
وسیله نقلیه ارای جااجائی قظیا  از ختود استتتفتاده 
نکرد الکه از وسایل ایران خودرو اترای کتار ختود 
استفاده می کرد واه همین دلیل کامیونی که تصادف 

وقتی تصادف ر  می .  کرد مال ایران خودرو اس 
دهد همین مدیرحراس  گزارش می دهد که کامیتون 


