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 چشم انداز جنبش کارگری در
بوشهر  و  وظیفه سوسیالیستها

 به  دنبال  روند  گسترده  خصوصی  سازی ها در
 سراسر کشور که از سوی  مقامات  دولتی  بزرگ
 ترین روند خصوصی سازی  خاور میانه نام گرفته
 است ، بسیاری از کارگران  شغل خود را از دست

 .داده و بسیاری دیگر نیز از دست خواهد داد
 حتی خصوصی سازی در کشوری با سرمایه داری

 نیز از آن چه که در ایران می بینیم این چنینی
 جنبه های واقعی و حقیقی به دور است و بیش از

 از این جیب به آن"  هر چیز شباهت زیادی به 
 در آغاز این پروسه، بخشی از. دارد" جیب کردن

 به بانک ملی(  درصد  49) سهام کارخانه صدرا 
 ایران که خود بانکی دولتی است واگذار شد و این
 بزرگ ترین  معامله تاریخ ایران بود ؛ در ادامه نیز

 درصد  شرکت  صدرا  به  بخش  خصوصی 100
 پس از کامل شدن خصوصی سازی،. واگذار شد 

 یورش و تهاجمات کارفرمایان  به  منافع کارگران
 عدم پرداخت: با شدتی بیشتر از سر گرفته شد

 دستمزدها، اخراج گسترده کارگران قراردادی و
 ادامه محروم ماندن کارگران از ایجاد حتی انجمن
 اسلمی کار که مطابق قانون کار، در هر کارگاه و
 .کارخانه ای کارگران مجاز به تشکیل آن هستند
 همه این عوامل دست به دست هم داده تا هر از
 چند گاهی اعتراضات  خود جوش کارگران  این

 در  سال گذشته  کارگران: کارخانه بال بگیرد 
 بخش  کشتی  سازی  اعتصابات  شرکت  صدرا

 متعددی  انجام  دادند ، در نوروز امسال کارگران
 بخش  سکو سازی ،  با تحصن  د ر برابر صدرا 

 ساختمان استانداری خواستار پرداتخت دستمزد
 اگر چه در مورد اخیر. و بازگشت  به کار شدند 

 کارگران تا حدودی موفق  بودند و برای مدت نه
 چندان زیادی موفق به بازگشت به محل کار خود
 شده اند اما شرایط به گونه ای پیش می رود که

 احتمال   هجوم   گسترده  دیگری   علیه  منافع

 کارگران اخراجی.کارگران این شرکت بالقوه است
 که  در  اثر  فشار و تأثیرگذاری  اعتصاب بر افکار
 عمومی مردم شهر به محل کارشان برگشتند ، با
 برخوردهای غیر مستقیم کارفرمایان  خود رو برو

 هیچ کاری به آنا ن داده  نمی شود و:  شده اند 
 اگرچه  این. فقط در محیط شرکت حضور دارند 

 کارگران حقوق خود را فعل\ دریافت می کنند اما
 موضوع  واضح  این است که پس از اتمام قرارداد
 آن ها، قرارداد کار از سوی کارفرما تمدید نخواهد

 این مسئله تنها  در مورد  کارگران  اخراجی. شد
 مطرح  نیست   بلکه   دامنگیر  اکثریت  نه  تنها
 کارگران ،  بلکه تکنسین ها، مهندسان و کارگران

 به  همین دلیل احتمال وقوع.  ماهر خواهد شد 
 اخراج های گسترده  و در مقابل آن ، اعتراضات و

 اگر نیم  نگاهی به. اعتصابات کارگری زیاد است 
 گذشته  داشته  باشیم  دو  موضوع  حائز اهمیت

 اول   بی   توجهی   نسبی   نیرو های:   است  
 سوسیالیست  و  فعال  به اعتصابات  و اعتراضات
 پیشین است و دوم  عدم هماهنگی و همبستگی

 در  رابطه  با.  میان  کارگران  استان می باشد 
 موضوع اول، همه نیروهای سوسیالیست و انقلبی
 باید  در  میان کارگران  حضور داشته باشند ، در
 جنبش های خود  بخودی  آنها  دخالت  کنند  و
 بدینگونه  راه را برای انقلب آتی از طریق افزایش
 آگاهی طبقاتی و قدرت سازماندهی و سازمانیابی

 این مهم  اکثرا\  بنا  به. کارگران  هموار  سازند 
 سرکوب  و  ارعاب  گسترده و] دلیل  محیطی 

 تاکنون تحقق نیافته است اما دیگر زمان[  غیره 
 آن رسیده تا  بر تعرضات دولت کارفرمایان  نقطه

 به اعتقاد ما در مناطق جنوبی. پایانی نهاده شود 
 و به ویژه استان  بوشهر چند  عامل بر  روی  این

 عدم. 1: دخالتگریها می توانند تأثیرگذار باشند
 آمادگی کافی نیروهای  انتظامی و حتی نیروهای
 امنیتی در قیاس با سایر مناطق مهم کشور مانند

 وجود  منابع.  2تهران ، آذربایجان  و کردستان  
.مهم اقتصاد در این منطقه 

در استانی مانند بوشهر، از . 1
 آنجا که تاکنون به ندرت صحنه مبارزه نیروهای
سیاسی قرار گرفته احتمال پدید آمدن مشکل 

 بسیارکمترازمناطقی مانند تهران،کردستان،آذربایجان
 به) ، خوزستان و حتی سیستان و بلوچستان است   

 دلیل وجود مسئله اقلیت قومی در خوزستان ، در این
 مورد  خاص دارای شرایطی متفاوت با  سیار  مناطق

 به  همین  دلیل  معمول\  نیروهای( .  جنوبی است 
 امنیتی و انتظامی حاضر در  مقایسه  با  مناطقی  که

 این.  ذکر شد  از  تواندمندی  کمتری  برخوردارند 
 موضوع  را میتوان  به خوبی در اغتشاش های مراسم

 دید که در آن  1384چهارشنبه  سوری اواخر سال  
 مراسم  جوانان  با  حمله   به   پایگاه  ششم  شکاری

 وحشتی  گسترده   بین  نیروهای(  نیروی هوایی ) 
.امنیتی ایجاد کردند

 مهم ترین  منبع  اقتصادی  کشور ، یعنی پارس.  2
 جنوبی در  این منطقه  قرار دارد و  در نتیجه  تعداد

 اکثریت  این. زیادی  کارگر  در  استان وجود  دارند 
 کارگران  چه در کارخانه های مانند صدرا  و صدف و
 چه در فازهای گونانگون مجتمع  پارس جنوبی دارای
 بدترین  شرایط کار  و  زندگی  می باشند و این خود
 عامل عینی بسیار مهمی  برای پدید آمدن اعتراضات

 در  این میان اگر عامل ذهنی،. خود به خودی است 
 یعنی آگاهی  طبقاتی  به وسیله فعالین سوسیالیست
 در میان این کارگران  برده شود ، زمینه برای احقاق
 حقوق اولیه و تأمین منافع طبقه کارگر به وجود می

.آید

 اما مسئله دیگر  عدم  هماهنگی  و  همبستگی میان
 کارگران استان است که  به  دلیل نبود ابتدایی ترین
 تشکل ها  مانند انجمن اسلمی کار و در نتیجه عدم
 آگاهی گسترده و ناتوانی از  ایجاد  همبستگی  پدید

 نیروهای سوسیالیست باید با  اتکا به هر. آمده است 
 وسیله ای که میتوانند خود را  در میان  این کارگران
 قرار دهند ، تشکل های  صنفی آنان را شکل دهند و
 آگاهی تودههای کارگر رانسبت به حقوق ابتداییشان
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 تنها  از  این راه میتوان به ایجاد افزایش دهند . 
 همبستگی میان کارگران استان کمک کرد و در

 واضح است که در صورت حقیقت آنرا شکل داد.
 موفقیت  در چنین امری ، کار فرمایان  از  انجام
 کوچکترین  تعرضی  ناتوان  خواهند بود  و زمان

.تعرضات کارگران فرا خواهد رسید
 ما به سهم و به میزان توان خود همانگونه که در

 همه بیانیه اعلم  موجودیتمان  نیز بیان داشتیم
 توان خود را برای این دخالت گری بکار خواهیم
 بست اما روشن است که بدون یاری همه فعالین
 سوسیالیست و انقلبی قادر به موفقیت نخواهیم

 ما از تمامی انقلبیون و سوسیالیست هایی. بود 
 که  منافعی جز منافع  طبقه  کارگر  ندارند  می
 خواهیم که با ما در این راه همراه شوند تابتوانیم
.درعمل،به سازماندهی توده های کارگر بپردازیم

زنده باد اتحاد نیروهای
 سوسیالیست و انقلبی

دانشجویان و فعالین سوسیالیست بوشهر 
www.dfsbushehr@gmail.com
 کارگران نیشکر هفت
 تپه به یکی از خواسته
 های خود جامه عمل

پوشاندند
 بنا به  گزارشات  رسیده  از  شوش ، صبح  امروز
 کارگران   نیشکر  هفت  تپه  همرا  با  تعداد  از

 خانواده های  خود  در  محوطه  صنعتی  شرکت
 و  با سر دادن  شعارهایی  مانند.  تجمع  نمودند

 معیشت  و حقوق   ماهیانه  حق  مسلم  ماست 
 کارگر می میرد ذلت زندگی  حق  مسلم  ماست

 زیودار  مزدور  از  شرکت اخراج باید نمی پذیرد 
 شفیعی  حیا کن  هفت تپه  را رها  کن و گردد 

 شعارهای  دیگر  به  سمت  دفتر حراست شرکت
 کارگران   دفتر  حراست  را  در. حرکت  کردند 

 خود در  آورده اند  و  اقدام  به اجرا در محاصره 
 آوردن یکی دیگر از خواسته های خود که اخراج

 از ابتدای اعتصاب و. زیودار از شرکت بود شدند 
 اعتراضات  زیودار  از ترس  کارگران  در  شرکت
 حاضر نمی شد و امروز برای اولین بار بود که در
 دفتر حراست شرکت حاضر می شد که با تجمع

 نفر  از  کارگران در مقابل  دفتر  1000بیش از  
 زیودار. اقدام به بیرون کردن او از شرکت نمودند

 از ترس کارگران به درون دفتر رفته و درب های

 زیودار  رئیس حراست.  آن را قفل کرده است
 ازعوامل وزارت اطلعات در شرکت نیشکرهفت

 او  در  دستگیری ، جاسوسی ،.  تپه می باشد 
 پرونده سازی ، علیه فعالین کارگری  در وزارت

 هم.  اطلعات  نقش  اساسی   بازی  می کند 
 چنین   به  نیرو های  حراست   دستور   داده
 است  که  از  مزارع  نیشکر حفاظت  به  عمل
 نیاورند  و  باعث  شده  که  تعدادی  از  مزارع

.نیشکر را از بین ببرد 

 فریبکاری مدیرعامل
 شرکت کشت و صنعت
 نیشکر هفت تپه برای

پایان دادن به اعتصاب کارگران
 ، مدیر عامل شرکت کشت و"یعقوب شفیعی"

 صنعت نیشکر هفت تپه پس از ماهها سرانجام
 با حفاظت ماموران انتظامی شهرستان شوش و

.تدابیر ویژه امنیتی وارد این شرکت شد

 مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت
 تپه در اقدامی  فریبکارانه  خطاب  به کارگران
 اعلم  کرده  که  در  صورت  پایان  دادن  به

 اعتصاب و  بازگشت به کار،  مطالبات کارگران
.دو هفته دیگر پرداخت خواهد شد

 گفته می شود نمایندگان کارگران نیشکرهفت
 ، را دروغ و با"یعقوب شفیعی " تپه، اظهارات 

 هدف فریب  کارگران  برای  شکستن  اعتصاب
 عنوان کرده و از کارگران خواسته اند همچنان

.به اعتصاب خود ادامه دهند

 هزاران  کارگر  شرکت نیشکر هفت تپه ،  دور
 دیگری از اعتصاب و اعتراضات  خود را  از  ماه

 ماه 3گذشته  آغاز کرده  و خواستار  پرداخت  
 حقوق معوقه و هم چنین پایان دادن به احضار

.و تهدید فعالین کارگری هستند

وقتی که گرسنگی جرم می شود
 خرداد ماه، بیش از صد 21 صبح روزسه شنبه 

 نفر  از  کارگران  نیشکر هفت تپه در حالی که
 پل کارد هایی  با  مضمون  دفاع  از  حقوق  و
 مطالبات  کارگری  خویش  در  دست  داشتند

 از  بازار  شوش  به سمت اقدام  به راهپیمایی 
 کارگران که بیش. فرمانداری این شهر نمودند

 ماه است دستمزد  دریافت  ننموده اند و  4از  

 "با شعار دارند، شدیدا تحت فشار اقتصادی قرار 
 ،"کارگر هفت تپه ایم گرسنه ایم گرسنه ایم

 کارگران هفت تپه در. دردشان  را فریاد زدند 
 شهر کوچک شوش  امکان دیگری  برای  امرار

 می دهند معاش ندارند و  براستی  شعاری که 
 بیان وضعیت وخیم وگرسنگی به معنای واقعی

 در طول یک ماه گذشته که آنها به.کلمه است
 روش های مختلف صدای اعتراضشان  را  بلند
 نموده اند ،  از  سوی  مسولین  گوش  شنوایی

 سیاست کلی دولت مبنی بر چرا  که . نیافتند 
 اما به. نادیده گرفتن حقوق و مطالبات آنها بود

 مرور  که  صدای  کارگران  گرسنه  هفت  تپه
 بگوش  دیگران  رسیده  است ،  دولت  مردان

 گرسنگی راجرم تشخیص دادند و به آنها حمله
 نیروهای ضدشورش رژیم برسرکارگران.نمودند

 ریختند و با  با طوم  آنها را مورد ضرب و شتم
 ظاهرا در  دنیای  امروز لزم. شدید قرار دادند 

 نیست  گرسنگان  صورتشان  را  با سیلی سرخ
 کنند ، صورت و بدنها را ماموران با باطوم سرخ

! می کنند

 :نفر به نام های  4پس از ضرب و شتم کارگران 
 ایرج عابدینی، نجات دهلی،عباس خمیس نیا و

 حبیب  ناصر  ،   دستگیر  و  روانه  اداره  آگاهی
 ظاهرا  در  اینگونه  مواقع  نه  بروکراسی.  شدند

 مسئله  اعتصاب  و. وجود   دارد  و   نه  قانونی 
 تظاهرات کارگران  بهیچ   وجه  به  اداره  آگاهی
 مربوط نمی شود، اما آنها کارگران بازداشتی را به

 مورد  ضرب و شدت  اداره  آگاهی  منتقل و  به 
 اما  کارگران هفت تپه با عزمی. شتم قرار دادند 

 این قبیل راسخ  اعلم  نموده اند که  از این پس
 مرعوب نخواهد کرد وکارگران برخوردها آنان را  

 ادامه باتمام توان به اعتراضات ومبارزات خویش 
 .خواهند داد

 آری ، امروزه  در کشور  ما گرسنگان  مجرمند و
 اعتراض برای گرسنگی  جرم  شناخته می شود ،
 چون  همین کارگران  گرسنه  اگر  با  هم متحد
 شوندوازیکدیگرحمایت نمایندارتشی از گرسنگان
  ،خواهند ساخت که بساط گرسنگی وعاملن آن

 یعنی سرمایه  داران و  نظام  سرمایه  داری را بر
25/3/1387.                        خواهند چید

 كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد
تشكلهای كارگری

                                                                                                                

mailto:www.dfsbushehr@gmail.com
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 هیئت بازگشایی"در پاسخ به فراخوان 
"سندیكای كارگران نیشكر هفت تپه

 در مبارزه با  : دوستان کارگر هفت تپه
!!!سرمایه داری ما را همرزم خود بدانید

 امروز  اعتصاب  کارگران  نیشکر  هفت تپه  وارد
.مرحله حساسی گردیده است

 همان طورکه می دانیم،این اعتصاب که به خاطر
 مطالباتی چون حق کار ،  امنیت شغلی ،  تشکل

 در واقع. صورت گرفته است...مستقل کارگری و
 کارگران  هفت تپه  به  خاطر داشتن یک زندگی
 شایسته ی  انسانی  است ، که رو  در  روی نظام

 نظامی که کارگران. سرمایه داری قرار گرفته اند
 و خانواده های شان  را  از  ابتدایی  ترین حقوق
 انسانی محروم  کرده  است ،  نظامی که خواهان
 خرید نیروی کار، حتی بدون پرداخت نازل ترین
 دستمزد  برای کارگران است ،  نظامی که  برای
 ارزش های  انسانی  کوچک ترین  اعتباری  قائل

 این نظام بارها و بارها کارگرانی را که ماه. نیست
 هاست حقوق ماهیانه ی خود را  دریافت  نکرده
 اند ودست به اعتصاب واعتراض زده اند، با توسل
 به حربه ی سرکوب، مورد ضرب و شتم قرار داده
 و نمایندگان  آنان را دستگیر و به زندان انداخته

.        است

 کارگران  نیشکر به نظر ما،  قرار گرفتن در کنار 
.هفت تپه، ضرورتی انکار ناپذیر است

 ما از کلیه ی تشکل ها و فعالین کارگری، زنان و
 "دانشجویان دعوت می کنیم به فراخوان کمک 

 هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نیشکر هفت
 پاسخ  مثبت داده و به هر طریقی که می" تپه 

.توانند به این حمایت جامه ی عمل بپوشانند

 كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد
تشكل های كارگری

23/3/1387

 اعلم همبستگی با کارگران نیشکر
هفت تپه

 حمایت و اعلم همبستگی دانشجویان
 سوسیالیست دانشگاههای سراسر ایران

با كارگران نیشكرهفت تپه
 در آستانه  روز هم بستگی با  کارگران  نیشکر
 هفت تپه قرار داریم که مبارزات آنها ، در بین

 کنون از مجموعه  اعتراضات و  مبارزاتی که تا
 سوی کارگران وزحمتکشان با حکومت اسلمی

 نظیر سرمایه صورت گرفته است ،  یکی از کم 
 ترین و  برجسته ترین آنها  بوده است و تجربه

 محسوب ای گرانبها  برای جنبش طبقه کارگر
 چراکه علوه بر پیگیری مبارزات خود.می شود

 سر پرداخت  دستمزد های  معوrق و  رسمی بر
 نمودن  کارگران   قرار دادی   و   پیمانی   که

 اقتصاد  و معیشت  آنها و خانواده  مستقیماs  با
 هایشان  مرتبط است ، هم  زمان خواستار لغو

 علیه فعrالین و رهبران کارگری و سازی پرونده
 تحت پیگرد  قرار دادن  آنان  هستند ، و از آن

 به  طور  جدی و  پیگیر ،  بر خواست مهم تر 
 طبقاتی استراتژیک  تشکل  مستقل  توده ای 

 فشارند ، که اگرچه بی واسطه به خود پای می
 بهبود وضعیت معیشتی کارگران نمی انجامد ،

 شرایطی که سرمایه به سرکوبگرانه ترین اما در
 شکل خود بر کارمزدی حاکمیت دارد، تورrم  و
 گرانی به طرزی  وحشیانه  اقشار  زحمتکش و
 تحت ستم را  زیر  فشارهای طاقت  فرسا  قرار

 ، و اکنون با روند خصوصی سازی صنایع داده 
 و  واحد های  تولیدی،  بی حقوقی و  نا  امنی

 کارگران عمیقا  تشدید شده و خواهد معیشتی
 شد، تشکuل های مستقل کارگری، ابزاریست در

 کارگران،تابا کمک آن،مبارزات اقتصادی دست
 بتوانند هر روزه خود را بی وقفه پی بگیرند، و

 با بهره گیری از آن، رسالت تاریخی خود را در
انجام رسانند روند مبارزات طبقاتی جاری، به

 برقرار باد همبستگی
طبقاتی کارگران

 پیام تبریک 
 "محمود صالحی"

 به کارگران
نیشکر هفت تپه

 در پیامی خطاب به کارگران"   محمود صالحی "
 اخیرا مطلع شدم نیشکر  هفت تپه آورده است : 

 که کارگران  شرکت نیشکر هفت تپه  در  سخت
 ترین شرایط ، موفق شدند که  سندیکای خود را

تشکیل دهند.
 من  به  عنوان  یک  هم  طبقه ای  ،  به  شما
 کارگران عزیز  شرکت  نیشکر هفت تپه و تمام

 جهان ، تشکیل  این  تشکل کارگران  ایران  و
 خود  ساخته را  تبریک  عرض می کنم و یقین
 دارم  که   شما  کارگران  نیشکر  هفت تپه  با
 تشکیل  سندیکای   خود  ساخته   می  توانید

28/3/1387.مشکلت خود را به نصف برسانید

 پیروز و سر بلند باشید.   محمود صالحی

 محمود صالحی در رابطه با اطلعیه
قطع کمکهای مالی

 کارگران، فعالین کارگری، مردم شریف و آزادی
 ماه اکنون دو تشکل ها و نهادهای کارگری؛ خواه،

 به یکسال و اندی  از آزادی من می گذرد و قریب
 انسانی، در به جرم دفاع از طبقه کارگر و کرامت

 دستگیری من ، به در  همان ابتدای. زندان بودم
 در سراسر ایران ، همت جمعی از فعالن کارگری

 که از. تشکیل  شد  کمیته ای  در  دفاع  از  من
 و  اعلم یک همان  آغاز ،  طی  فراخوان عمومی

 کمیته،فراخوان شماره حساب بانکی از سوی این
 از(  و پشتیبانی  جهت حمایت) به کمک مالی 

 حرکت سنتی رادیکال این. خانواده ام داده شد 
 برای سنجیدن دفاع درجنبش کارگری و آزمونی
 و توده های مردم بود وپشتیبانی طبقاتی کارگران

 با  سرفرازی از آن بیرون آزمونی که طبقه کارگر
 در زندان من را به دفاع آزمونی که یکسال. آمد 

 امروز من دوباره به. کرد از طبقه کارگر امیدوارتر
 به کارشده ام وازبابت معیشت روال سابق مشغول

 بدینوسیله ضمن تشکر. تلش می کنم خانواده ام
 از تمام کسانی که در این مبارزه  هم و  قدردانی
 از و  خانواده ام  بوده اند ، اعلم می دارم دوش من
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 می این تاریخ  شماره  حساب اعلم شده مسدود
 ارسال  باشد و  از شما  عزیزان  می  خواهم که از

 خود  کمک های مالی به شماره حساب مذکور ،
3/1387 /27 .        داری فرمائید

           باتشكر       محمود صالحی

 اعلم اعتصاب غذای
 زندانیان سیاسی در
 زندانهای گوهردشت

کرج و دستگرد اصفهان
 جمعی از زندانیان سیاسی که در زندانهای گوهر
 دشت کرج  و  دستگرد اصفهان  به  سر می برند

.اعلم اعتصاب غذا کرده اند

 در  بیانیه  زندانیان سیاسی در خصوص اعتصاب
 احمدی" بعد از روی کار آمدن :  غذا آمده است

 ، حکومت، سرکوب خشن زندانیان سیاسی"نژاد 
 و  مخالفین  حکومتی و  حتی اعتراضات  صنفی
 اقشار  مختلف جامعه از  دانشجویان ، کارگران ،
 زنان ، اصناف تا فعالین حقوق بشری را سر لوحه
 کار خود قرار داده و به بهانه های واهی امنیتی ،
 سرکوب اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را افزایش

 . داده است

 خوزستان ،:  در  ادامه  این  بیانیه  آمده  است 
 کردستان وآذربایجان شاهد بالترین احکام اعدام
 بوده  و  همه  محکومین  پشت درهای  بسته  و
 بدون  وکیل و  یا نظارتی از سوی  نهادهای بین

.المللی و حقوق بشری محکوم شده اند

 در  پایان  این  بیانیه  ضمن  اشاره  به  وضعیت
 ما:  شماری  از  زندانیان  سیاسی  آمده  است 

 زندانیان  سیاسی  امضاء  کننده  بیانیه اعلم می
 خرداد ماه دست به اعتصاب30کنیم که از تاریخ 

 غذای سیاسی خواهیم زد و در صورتیکه تغییری
 در  روش  برخورد  با مخالفین و  اجابت خواسته
 های آنها  صورت نگیرد  به این  اعتصابات  ادامه
 خواهیم دادو از کلیه مجامع بین المللی و حقوق
  بشری اتحادیه اروپا ، عفو بین الملل ، رسانه ها،

 فعالین  داخل  و خارج از کشور خواهان  واکنش
.سریع و مناسب می باشیم

زنده باد سوسیالیسم

 کارگر بر 2جانباختن 
 اثر حادثه محل کار

در کرج
 براثر ریزش دیوار در یک ساختمان در حال ساخت

 کارگر جوان جانشان 2کرج، " مهرشهر"در منطقه 
.را از دست دادند

 دراین حادثه که دلیل آن عدم رعایت اصول ایمنی
 ساله 21و 20کارگر  2از سوی پیمانکار اعلم شده،

 که اسامی آنان اعلم نشده  جان خود  را  از دست
دادند

 فشار کارفرما برای اخراج یکی از  
 کارگران شرکت شین بافت سنندج

 طبق گزارش  رسیده ، کارفرمای شرکت شین بافت
 سنندج ،  تلش می کند  که یکی از  کارگران  این

 بر اثر فشار کاری به  شرکت با نام ابوبکر قطنی که
 امراض دیسک  کمر ، آرتروز  پا  و هم چنین تنگی

.نخاع مبتل شده است را اخراج کند

 لزم به ذکر است که   ابوبکر قطنی  ده سال سابقه
 کار دارد اما  به دلیل وخامت وضعیت جسمی و نیز
 به توصیه پزشکان ، از انجام  کارهای  سنگین منع

.شده است

 تا به حال بارها به اداره1385ابوبکر قطنی از سال  
 کارو دادگاه مراجعه کرده و مشکلت خود را مطرح

 در  همین رابطه و بنا به ناراحتی های.  کرده است 
 جسمی و عدم توانائی انجام کارهای سنگین، دیوان

 به او حکم داده  که باید از انجام عدالت اداری نیز 
.کارهای سنگین خود داری کند

 عطاال امینی کارفرمای شرکت شین بافت سنندج ،
 از  توصیه پزشکان و هم چنین حکم دیوان  عدالت

 22اداری سر باز  زده و  از روز چهارشنبه ، مورخ  
 تا به حال ، ابوبکر قطنی را جریمه  87خرداد سال 

 کرده و او را وادار کرده است که در حیاط شرکت ،
 ضمنا از نگهبان وکادر اداری خواسته سر پابایستدو

  که از نشستن او جلو گیری کنند تا مرتبااست
 کارفرما  امینی  می خواهد که با  .سر پا باشد 

.تحقیر این کارگر، وی را فراری دهد

 سال از تاسیس  18گفتی  است  که  حدودا   
 شرکت شین بافت سنندج میگذرد، و در طول
 این مدت کارفرما به میل خود دست مزدها را
 تعیین کرده و از  کارگران  قراردادی  استفاده
 میکند تازیاد کرده و جلوی هر گونه اعتراضی را از

.آنان بگیرد

 کارفرمای  این  شرکت ،  به کارگران  اجبار کرده که
 روزهای جمعه  نیز کار کنند و در صورت سرپیچی از
  .این دستور ، کارگران  را تهدید به اخراج کرده است

 .اما کارگران ماشین کار به این وضعیت اعتراض دارند

 عكسهائی از ابوبكر قطنی كه توسط كارفرما
.امینی جریمه میشود

28/3/87كمیته دفاع از محمود صالحی 

 خودکشی دو دانشجو بر
 اثر فشار حراست در

 دانشگاههای لهیجان و
سیستان و بلوجستان

 به  دنبال فشارهای حراست ، دو  دانشجوی  دانشگاه
 های سیستان  و  بلوچستان  و دانشگاه آزاد لهیجان

.دست به خودکشی زدند

 یکی از  دختران دانشجوی  دانشگاه آزاد لهیجان که
 تحت فشار حراست  قرار داشته ، خود را از محل اتاق

 در  طبقه  چهارم  به  پائین پرتاب  حراست  دانشگاه
.کرده و جانش را از دست داده است

 بلوچستان ازسوی دیگریکی از دانشجویان سیستان و
 نیز که به کمیته  انضباطی احضار  و از سوی حراست
 دانشگاه تحت فشار قرار گرفته بود ، با خوردن  قرص

.خودکشی کرده است

 ماه زندان 18صدور حکم 
 برای مادر دانشجوی

زندانی در سنندج
 فاطمه" دادگاه  جمهوری  اسلمی  در شهر سنندج  

 ، دانشجوی زندانی و از"یاسر گلی" ،  مادر " گفتاری 
 اعضای کمیته  مادران  صلح  و  انجمن زنان آذر مهر

.ماه زندان محکوم کرده است 18کردستان، را به 
 ،دیماه سال گذشته به ستاد خبری"فاطمه گفتاری"

 اداره اطلعات سنندج احضار و پس از بازداشت روانه
 میلیون 15روز زندان با وثیقه  40زندان شد و بعد از 

 "یاسر گلی " لزم به ذکر است که . تومانی آزاد شد
 مهر ماه سال گذشته 20روز  ،"فاطمه گفتاری"فرزند

 ماه است که 8در سنندج  بازداشت و  اکنون حدود  
.در زندان به سر می برد

                                                                                                                


