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 پایان موقت اعتصاب
 نیشکر"کارگران شرکت
"هفت تپه

 از شهر  شوش  خبر می  رسد:  تیر ماه  9 
 "که هزاران کارگر شرکت کشت  و صنعت  

 روز اعتصاب و 42، پس از  " نیشکر هفت تپه 
 تجمعات اعتراضی ، به صورت موقت به اعتصاب

.خود پایان داده اند

 کارگران نیشکر هفت تپه  در چهل و دومین  روز
 ازاعتصاب واعتراضاتشان،هیئت موسس سندیکای
 کارگری خود راانتخاب و تصمیم گرفتند به مدت

 روز بر سر کار بازگردند و منتظر عملی شدن 15
 وعده های مدیران شرکت در خصوص رسیدگی

.به خواستهایشان شوند

 روز اعتصاب 4کارگران نیشکر هفت تپه درمدت 
 و تجمعات اعتراضی خود که چندین  بار  نیز  با
 یورش ماموران رژیم روبرو شد، خواستار پرداخت

 ماه  حقوق معوقه و  پایان دادن به  احضار  و 3
.تهدید فعالین کارگری شدند

 گلگشتی در حمایت از کارگران اعتصابی
هفت تپه

 کمیته  پیگیری ایجاد تشکل  31/3/1387روز  
 های آزاد کارگری  در راستای  کمپین حمایت از
کارگران اعتصابی هفت تپه گلگشتی برگزار کرد. 
 در این گلگشت اعضاء کمیته پیگیری و دوستانی

 ساعته 2طی یک نشست . دیگر شرکت داشتند 
 دوستان  با  تشریح کمپین  حمایت  از  کارگران
 اعتصابی هفت تپه و هم چنین  در مورد شرایطی
 که روز به روز به آمار کارگران بیکارافزوده میشود
 و از سویی با  این تورم  و گرانی که روز به روز بر
 مشکلت کارگران می افزاید  کارگران  مقابل کار
 فرما تنها هستندو هیچ پشتیبانی ندارند در حالی
 که  کار فرما یان  دولت را  با  نیرو های نظامی و

امنیتی و زندانش را پشت سر خود دارند .
 کارگران تنهاپشتیبانی که دارندهم سرنوشتانشان

 ضروری است که.و هم طبقه ای هایشان هستند 
 تک،تک کارگران ازهمدیگر و مبارزاتشان حمایت

 همچنین در مورد پراکنده بودن مبارزات. کنند 
 و  اعتصابات کارگران و هم چنین فعالین کارگری
 که بشکل پراکنده  فعالیت می کنند گفتگو شد و
 مطرح  شد که  حمایت  همه  جانبه  بخش های
 گوناگون کارگری از یکدیگر است که میتواند این

 اعتصابات را از حالت پراکندگی خارج مبارزات و 
 سازد و کارگران با  اتکاء  به نیروی  طبقاتی خود

.می توانند موفق و پیروز شوند 

 بعدازگفتگو و صرف نهار، دوستان با خانواده هائی
 که درپیرامون مابرای گذران یک روزتعطیل آمده
 بودند در مورد  اعتصاب کارگران  هفت تپه و هم
 چنین  کمپین  حمایت  از  کارگران  هفت  تپه ،

 . گفتگو کردند 

 کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد 
1/4/1387     کارگری

 

 پرچم جنبش کارگری ، امروز در هفت تپه
 به احتزاز در آمده است با تمام نیرو از آن

3 اطلعیه شماره حمایت کنیم                    
 سرمایه داری ایران در راستای اجرای سیاستهای
 سرمایه جهانی، باابزارهایی چون خصوصی سازی

 ،قرار داد موقت ، ایجاد ورشکستگی کاذب ، تغییر
 انتقال کارخانه ها  به شهر های دیگر ،  کاربری ،

 فروش  واحد های تولیدی ، زمینه  اخراج  دسته
 جمعی ومنفک شدن کارگران را از کارخانه فراهم

از این روشرایطی  می کند 
اسفباری برای کارگران مهیا کرده و با از بین 

بردن سابقه کار کارگران،آنان را وادار به پذیرفتن

 شرایطی.  قرار دادهای موقت و سفید امضاء می کند
 که روز  به روز  فقر  و  فلکت ، گرانی  و  بیکاری  را
 افزایش داده و  سرنوشت دهشتباری را برای کارگران

 عدم  پرداخت  ماه ها. و زحمتکشان  رقم  می  زند 
 دستمزد کارگران در اکثر بخش های کارگری ازواحد
 های کوچک گرفته  تا  کارخانجات بزرگ ، آن چنان
 برای کارفرمایان  به  امری  بدیهی مبد ل شده ، که
 کارگران مجبورند با خانواده هایشان به خیابانها آمده

. سر دهند "  ما گرسنه ایم " ، فریاد  

 کارگران  هفت  تپه  از  مهر ماه  گذشته  تاکنون  در
 اعتراض  و اعتصاب  بسر می برند ، سه دوره است که
 اعتصاب ،  تجمع و راه پیمایی کرده و جاده ها را می

 50اکنون دور سوم  اعتصاب آنان  نزدیک به . بندند 
 ماه است 5روز است و هنوز  ادامه دارد این کارگران 

 در  طول  این  ماهها ،.  حقوق  دریافت  نکرده اند  
 نمایندگان  و  کارگران  هفت تپه  به  زندان افتاده و
 همراه زن  و فرزندان خردسالشان سرکوب شده و  به
 شدیدترین وجهی بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته

 اما  از  پا  ننشسته اند و هر لحظه که می گذرد. اند 
 این.مبارزه آنها شکل گسترده تری به خود می گیرد

 کارگران  با دستانی خالی  و جیب هایی تهی و سفره
 هایی خالی از نان ،  فریاد  بر  آورده اند  و درد  همه

 امروز مبارزات کارگران.  کارگران را اعلم می کنند 
 میلیون انسان   70هفت تپه به پرچم  و بلند گوی  

 تبدیل شده  و مطالبات و  خواست  آنان ، خواست و
 . مطالبه کل کارگران و زحمتکشان است 

کارگران ، مردم آزادی خواه
 ماه است ، کارگران هفت تپه با مشکلت 9نزدیک به

 بیشماری  دست و  پنجه نرم کرده و برای رسیدن به
 آنان بامقاومت.مطالباتشان پیگیرانه مبارزه می کنند 

 و مبارزات پیگیر اعتراض خود را به سطح شهر شوش
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 كشانده كه با  استقبال هر چه  با شكوهتر  مردم
 معاش ساكنان  شهر هاي  مانند.  روبر و  شدند 

 اندیمشک، دزفول و شهرك هاي اطراف همچون
 كارگران وابسته به مجتمع كشت و صنعت طرح
 نیشكر هفت تپه بوده  و  در  این  مبارزه  همراه

 كارگران. و پشتیبان  كارگران  اعتصابی هستند 
 هفت تپه جهت نیرو مندتر  كردن  مبارزات خود
 و رسیدن به خواست ها و مطالباتشان، سندیكاي
 خود را  احیا كرده  و  سعی  دارند  از  طریق آن

 . همبستگی طبقاتی خود را گسترش بدهند
 درراستاي حمایت از مبارزات كارگران هفت تپه،
 كمیته   پیگیري   كمپین   حمایت  از  كارگران
 اعتصابی هفت تپه را  اعلم  و در اطلعیه شماره

 پیشنهادهایی  را  براي  حمایت  عملی از  این 2
 هم چنین  در  جهت پیشبرد. كارگران ارئه داد 

 كمپین و اطلع رسانی از مبارزات كارگران هفت
 تپه و ضرورت حمایت همه جانبه و عملی از آنان
 در  سطح  گسترده ایی در  اقصاء  نقاط  كشور ،
 بیانیه هاي خود را توزیع و سخنگویان كمپین با
 سازمان هاي  كارگري  بین المللی و  رادیو هاي

 در حمایت از كارگران. مختلف مصاحبه نمودند 
 گلگشت  حمایتی  برگزار  2اعتصابی هفت تپه 

 گردید و در  این گلگشتها پیرامون حمایت هاي
 عملی از كارگران اعتصابی و ضرورت تشكیل یک
 صندوق اعتصاب براي حمایت ازمبارزات كارگران
 بحث و  گفتگو شد و  در جهت  حمایت مالی از
 كارگران هفت تپه ،  كمک مالی  جمع  آوري و
 طومار حمایت از آنان به امضاء شركت كنندگان

 هم اكنون جمع آوري امضاء و كمک مالی.رسید
 از طریق كمیته پیگیري و دیگر فعالین كارگري

. هم چنان ادامه دارد 

کارگران ، مردم آزادی خواه
 هم  اكنون  حمایت  عملی  از كارگران هفت تپه

 و در. مبرم  ترین  وظیفه  جنبش كارگري است
 این راستا  از  تمام تشكل ها ، فعالین كارگري و
 مردم  آزادیخواه می خواهیم  در پیشبرد كمپین

 نمایند ضمن حمایت ازكارگران هفت تپه تلش 
 حمایت عملی ازكارگران اعتصابی ، با جمع آوري
 امضاء وكمكهاي مالی واشكال دیگر، جنبش خود

 . را یاري كنیم

 کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد
کارگری

 خواهران و برادران گرامی در شركت
نیشكر هفت تپه

 آي یو اف ، فدراسیون  اتحادیه هاي  كارگري
 بخش هاي  صنایع  كشاورزي ،  مواد  غذایی ،
 هتلداري،رستوران ، توزیع مواد غذایی و تنباكو

 اتحادیه و 373آي یو اف به نمایندگی از .است
 كشورهاي جهان درآن عضویت121سندیكااز 

 دارند،حمایت كامل خود را از مبارزه شما براي
 دریافت دستمزدتان ،   تامین خانواده   و  براي

.دستیابی به عزت و شرف تان اعلم می دارد

 این  حق  جهانی همه كارگران است كه آزادنه
 به سازمان هاي اتحادیه كارگري به  پیوندند و
 با كار فرمایان خود  بطور دسته جمعی مذاكره

 این حق بعلت اینكه دراسناد بین المللی.كنند
 حقوق  بشر  به  رسمیت  شناخته  شده  است

.بعنوان قانون بین المللی ضمانت اجرایی دارد 

 دولتی نمی تواند كارگران هیچ شركت، مدیر و
.را از این حق محروم كند

 شما كاركنان هفت تپه باایجاد سازمان خودتان
 و مستقل ازدولت، امكان  دستیابی  فعالنه  به

.حقوق تان را فراهم كرده اید

 آي یو اف از این حركت  شجاعانه استقبال می
 ما  نسبت به واكنش مقامات دچار توهم كند. 

 نیستیم، زیرا هرسازمان مستقلی، چالشی علیه
 مبارزه شما مبارزه ساده اي. خودكامگی است 

 نیست، اما من قول می دهم كه  شما  حمایت
 همه اعضاي اتحادیهاي كارگري این فدراسیون

.را پشت سر خود خواهید داشت

با اعلم همبستگي با شما
ران اوزوالد   دبیر کل آی یو اف

 اصراربه ملقات با قالیباف
به اوین منجر شد 

1387/04/05

 این  عضو  سندیکای  شرکت واحد  زماني
 باز داشت شدکه  قصدداشت درحاشیه

 زن  با مدیرعامل شرکت واحد جشن  روز
 و شهردار تهران درمورد ممانعتي که

 شرکت واحد در مورد  باز گشت  به  کار
   .وی مي کند ، صحبت کند 

 در جریان برگزاري مراسم بزرگداشت روز زن كه
 شهرداري شب گذشته  از سوي شركت واحد  و 

 هزارنفري آزادي برگزار شد،۱۲تهران درورزشگاه 
 تعلیقی شركت واحد بازداشت و یكی از كارگران 

.به اتهام اخلل درنظم به زندان اوین منتقل شد
 گزارش  دسترنج ،  ابراهیم مددي  از  اعضاي به 

 واحد هیئت مدیره  سندیكاي  كارگران  شركت 
 غلم رضا غلمحسینی از اعضاي این: اعلم كرد 

 تعلیقی شركت واحدشب تشكل ویكی ازكارگران
 گذشته درجریان این مراسم بازداشت شد وصبح

 از انتقال به دادسراي امنیت باقرار  باز امروز پس
.داشت به زندان اوین منتقل شد

 گفته مددي،این  عضو سندیكاي شركت واحد به
 حاشیه زمانی باز داشت شد كه  قصد داشت در 

 جشن روززن با مدیرعامل شركت واحدو شهردار
 كه  شركت  واحد  در تهران در  مورد  ممانعتی

.مورد بازگشت به كار وي می كند، صحبت كند
 این  عضو هیئت  مدیره  سندیكاي بنابه  ادعاي 

 كارگران شركت واحد ، غلمرضا غلمحسینی  از
 معدود رانندگان  تعلیقی  شركت واحد است  كه

 واحد و  كارگران شركت۸۴پس از اعتصاب سال 
 اخراج دسته جمعی كارگران این شركت توانست

 كار راي بازگشت به از  هیئت  حل اختلف اداره
.كار بگیرد

 شب گذشته  به  دلیل: این فعال كارگري افزود 
 نگرانی  ناشی از  غیبت طولنی  غلم حسینی ،

 برگزاري جشن اعضاي سندیكابامراجعه  به محل
 از بازداشت وي با خبرشدنداماتا چندساعت پیش

 حسینی در  تماس تلفنی از انتقال كه خود غلم
 خود  به دادگاه  انقلب  خبر داد  هیچ خبري از

.محل بازداشت وي نبود

دادخواهی كارگر به اغتشاش تعبیر ش
1387/04/08

 غلم  حسینی كه درحال حاضر به اتهام سنگین
 اوین است ، اقدام  علیه  امنیت  ملی در  زندان 

 بعنوان كارگري دردمند تنها می خواست با مدیر
 شهردار تهران در  مورد  باز عامل شركت واحد و

. گشت به كار خود صحبت كند

 به  دنبال بازداشت  غلمرضا غلمحسینی  از  اعضاي
 در هفته  گذشته ، سندیكاي  كارگران شركت  واحد

 وكیل این فعال كارگري از  بازداشت موكلش و نحوه
.دستگاه قضایی با وي انتقاد كرد برخورد

 واكنش به اتهام به گزارش دسترنج،پرویز خورشید در
                                                                                                                

http://www.dastranj.ir/shownews.asp?NC=4976
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 موكلش  مبنی  بر اقدام  علیه  امنیت  ملی از  طریق
 اغتشاش گفت : چگونه  موكلم  می تواند در  محیطی

 تنهایی دقیق ترین تدابیر امنیتی است بهكه تحت نظر
.علیه امنیت كشور اقدام كند

 حاضر  به غلم حسینی كه در حال :  خورشید گفت 
 اتهام سنگین  اقدام  علیه امنیت  ملی در زندان اوین

 كارگر دردمند تنها می خواست با است، به عنوان یک
 مدیر عامل شركت واحد  و  شهردار  تهران  در مورد

.بازگشت به كار خود صحبت كند
 كارگران غلمرضا  غلم حسینی از  اعضاي سندیكاي

 شركت  واحد است  كه  هفته  گذشته در  جریان  بر
 مناسبت روز  زن در  ورزشگاه گزاري مراسمی كه به 

 مدیر   هزار نفري آزادي با حضور شهردار تهران و۱۲
.عامل شركت واحد برگزار می شد ، دستگیر شد

 ازاعضاي سندیكاي كارگران بنابه گفته ابراهیم مددي
 شركت واحد وي ازمعدود اعضاي این تشكل است كه
 حكم اخراج وي از سوي هیات حل اختلف اداره كار

 هم چنان از حضور وي در لغو شده است اما كارفرما
.كارگاه خودداري می كند

 این  كارگر شركت واحد به گفته خورشید كه  وكالت
 را  بر عهده دارد ، مقامات  قضایی با  تعیین قرار  باز

 به اندازه اتهامی كه به موكلش نسبت داده اند، داشت
 زیرا تعیین قرار بازداشت سختگیري به خرج داده اند

 شیوه معمول دستگاه قضایی در برخورد با افراد متهم
. به قتل است

 این برخورد به اصطلح سختگیرانه در حالی است كه
 امروز اعضاي خانواده غلمحسینی براي مراجعه صبح

 بی  وضعیت وي به دادسراي امنیتمشخص شدن
 . نتیجه بوده است

اعتصاب غذای كارگران ایران خودرو  
1387/04/10 

 تغییر مدت شیفت های کار کارگران از دو
 بهره پایین بودن حق, هفته به یک هفته

 وری و سایر مزایای نقدی جنبي کارگران و
 از جمله سختي کار کارگران خط تزیینات
.دلیل این اعتصاب است

 كارگران كارخانه  ایران خودرو  از صبح امروز در
 خود  دست به راستاي پیگیري مطالبات  صنفی

 اعتصاب غذا زده اند و در ساعت غدا از حضور در
.خودداري كرده اند غذاخوري شركت

 تغییر مدت شیفت هاي كار, به گزارش دسترنج 
 پایین بودن حق,كارگران ازدو هفته به یک هفته

 كارگران و بهره وري و سایر مزایاي نقدي جنبی
 سختی كار كارگران خط تزیینات از جمله دلیل

.این اعتصاب است
 بر این گزارش از ظهر امروز  كارگران بخش بنا

 به گفته هاي مختلف ایران خودرو بدون نتیجه
 هاي مدیران و سرپرستان خود در ساعت ناهار

 غذاخوري در محل كار خود به جاي مراجعه به
.به استراحت مشغول شدند
 دارندتا زمان برآورده هرچند این كارگران قصد

 شدن خواستهاي خود  به این حركت اعتراضی
 اما برخی احتمال می دهند كه این ادامه دهند

 اعتصاب  جریانی  است كه  از  سوي  مدیریت
 خودرو   به  منظور  تعدیل  نیرو  صورت ایران

.گرفته باشد

 به کنفدراسیون بین المللى اتحادیه های
   ،  (   سي  .  یو  .  تي  .  آی  )  آزاد کارگری 

  فدراسیون اتحادیه های جهاني،   
 سازمانها و اتحادیه هاى کارگرى جهان

  
 دستگیرى فعال كارگرى محمد جراحى

را محكوم كنید 
 و خواهان آزادى فورى او و دیگر

!فعالین كارگرى شوید

 همکاران گرامى، کارگران جهان
 به  اطلع  می رسانیم كه  محمد جراحى فعال

  ساله ، و عضو كمیته۴۸كارگرى اهل تبریز ،   
 ٣٠پیگیرى ایجاد تشكلهاى آزاد كارگرى ، روز 

  اجراى احكام۱۱خرداد بدنبال احضاریه شعبه 
 این.  دادگاه  انقلب دستگیر و روانه زندان شد

 فعال كارگرى بدون محاكمه و  بدون حق دفاع
  ماه زندان محكوم۴از خود و تفهیم  اتهام  به  

. شده است

 لزم   به  ذكر  است  كه  محمد جراحى  سال
 گذشته صرفا بدلیل فعالیت در میان كارگران و
 دفاع از حقوق  پایمال  شده آنان  و  هم  چین
 مطالعه نشریات علنى كارگرى، توسط اطلعات
 حكومت دستگیر و مدت چهار روز در بازداشت

 بدنبال زندانى. بود كه بعدا با قرار وثیقه آزاد شد
 كردن همكار  ما  محمد جراحى تاكنون خانواده
 ایشان علیرغم  مراجعات  مكرر  موفق به دیدار و

 بدین وسیله ما. كسب خبرى  از  وى  نشده اند 
 نگرانى مان رااز وضعیت محمد جراحى اعلم می
 كنیم و خواهان تلش شما هم طبقه اى هایمان

 فعالین  كارگرى.  براى آزادى فورى او  هستیم 
 آنها از حقوق حقه كارگران.جرمى مرتكب نشدند

 حقوقى  كه  در  دنیا  برسمیت.  دفاع   میكنند 
 شناخته شده و جمهورى اسلمى نیز روى كاغذ

 "جرم " آنها را پذیرفته اما فعالین كارگرى را به 
 .دفاع از حقوق كارگران دستگیر و زندانى میكند

 ما خواهان  آزادى  فورى  محمد جراحى و توقف
 فشارها و  تهدیدها و  پرونده سازیها براى فعالین

 برخوردارى  از  حق  تشكیل.  كارگرى  هستیم 
 سازمان هاى مستقل كارگرى و اعتصاب و آزادى
 ابراز  وجود  سیاسى حق ما كارگران است و باید

.برسمیت شناخته شود

!محمد جراحى آزاد باید گردد

کمیته دفاع از محمد جراحى 
 ٢٠٠٨ ژوئن ٢٢ برابر با ٨٧ تیرماه ٢یکشنبه 

 كارگران شركت صدرا
 در بوشهر اخراج شدند

1387/04/06 

 (صدرا)كارگر شركت صنعتی دریایی ایران  340
 در بوشهر به دنبال اتمام مدت قراردادشان از این

.شركت اخراج شدند

 رئیس سازمان كار و امور اجتماعی استان بوشهر
 دریایی ایران كارگر شركت صنعتی 340:  گفت 

 دربوشهر به دنبال اتمام مدت قراردادشان(صدرا)
.اخراج شدند از این شركت

 به گزارش ایرنا ، حسین باشی زادگان با بیان این
 در پایان سال گذشته مدت قرارداد: مطلب افزود

 با نفر از كاركنان شركت صدرا تمام شد كه 440
 پیگیري هاي مسوولن استان بوشهر، قرارداد این

.این شركت تمدید شد افراد به مدت سه ماه با
 به دلیل پایان یافتن  برخی  وي   اظهار داشت :

 صدرا و نیاز نداشتن به  این  نیروه ا، پروژه  هاي
 خودداري این شركت از  تمدید قرارداد این افراد

 كرد و آنان با هدایت  سازمان  كار براي  دریافت
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حقوق خودواستفاده ازبیمه بیكاري اقدام كردند.
 شركت بنا به اعلم نیاز:  باشی زادگان اضافه كرد 

نفر یاد شده به    440نفر از مجموع   100صدرا 
 در  جزیره  صدرا رغم اتمام  قرار دادشان هنوز 

 مشغول  بكار  هستند كه صدرا  براي اخراج و یا
.آنان اقدامی نكرده است تمدید قرارداد

 وي در خصوص شایعه اقدام صدرا به اخراج یک
 این شركت در سال: كارگر بوشهري گفت هزار

 بزند جاري  تصمیم دارد دست به اصلح ساختار
 كه  این امر  باید  با  هماهنگی  مسوولن  ارشد

 تاكنون شركت استان  بوشهر صورت بگیرد  ولی
.صدرا در این زمینه اقدامی نكرده است

 شركت صدرا در بوشهر در زمینه  ساخت كشتی
و سازه ها و سكوي نفتی دریایی فعالیت می كند

بیم و امید كارگران چینی سروش
1387/04/05 

 كارگر كارخانه  چینی سروش در ۱۵٠در حدود 
 كارفرماي از ۸۶حالی بابت عیدي و پاداش سال 

 خود طلب كار هستند كه  از  ابتداي سال جاري
. نشده است هنوز حقوق آنها پرداخت

 كارگران كارخانه  چینی سروش در  اعتراض  به
 پرداخت  نشدن  مطالبات  معوقه خود از چندي
پیش بانجام حركت هاي اعتراضی روي آورده اند. 

  كارگركارخانه۱۵٠گزارش دسترنج، در حدود  به
 پاداش چینی  سروش  در  حالی  بابت  عیدي و

   از كارفرماي خود طلبكار هستند كه از۸۶سال 
 حقوق  آنها  پرداخت ابتداي  سال  جاري  هنوز 

.نشده است
 :یكی از فعالن كارگري در استان فارس گفت

 چندي پیش این كارگران در اعتراض به پرداخت
.نشدن مطالبات خود دست به اعتصاب زدند

 به گفته این مقام  آگاه  اعتصاب  كارگران چینی
 سروش سرانجام  به  صورت  مسالمت آمیز پایان
 یافت اما هنوز  مطالبات كارگران  پرداخت نشده

.است
 كارخانه چینی سروش از كارخانه هاي: افزود وي

 با وجود قدیمی و سازنده  ظروف چینی است كه
 روند  مطلوب  تولید  در چند سال اخیر به دلیل

.شده است تغییر مدیریت دچار مشكل

 درصد از ثروت 40دویست ثروتمند جهان، 
 .و پول كل مردم جهان را در اختیار دارند

 پرداخت بخشی از
 مطالبات كارگران

وب طالقانچ
1387/04/05 

 میلیون ٣٠سه روز پیش كارفرما  با  تخصیص 
 تومان بخشی  از  مطالبات  معوقه  كارگران  را

 یكی از كارگران كارخانه صنایع. پرداخت كرد 
 چوب طالقانی ازپرداخت شدن عیدي و پاداش
 سال گذشته كارگران این كارخانه در چند روز

.گذشته خبر داد
 دو  روز: به گزارش دستنرج ، این كارگر گفت 

   میلیون تومان٣٠پیش كار فرما  با  تخصیص 
 بخشی از مطالبات  معوقه  كارگران را پرداخت

كرد.
 گفنه  این  كارگر ، كارخانه   صنایع  چوب به 

 سال   كارگر دارد كه  از نیمه  دوم۶٠طالقانی 
   تاكنون مطالبات این كارگران  بصورت  نا۸۵

.مرتب پرداخت شده است
 همچنین ازاحتمال پرداخت یک تسهیلت وي
 براي   میلیون تومانی  از  سوي  وزارت كار۴٠

 پرداخت مطالبات  فروردین و  اردیبهشت سال
.داد  كارگران این كارخانه خبر۸۶

 كارگران  كارحانه   صنایع  چوب  طالقانی  كه
 كار استان تهران  معتقدند برخی مدیران  اداره

 در به وجود  آمدن  وضع  كنونی  نقش دارند ،
 به  پرداخت  نشدن چندي  پیش  در  اعتراض

 مطالبات خود  در  محوطه  وزارت كار  و  امور
.بودند اجتماعی تجمع كرده

 این كارگران كه هركدام بابت مطالبات گذشته
 طلب كار هستند اعلم   میلیون تومان۶  تا  ۵

 كرده  اند كه  تازمان  دریافت  تمامی  مطالبات
 اعتصاب در كارگاه حضور  پیدا خود  به حالت 

 .خواهند كرد

 رفتگران سقز
 اولین حقوق سال
را دریافت كردند

 كارگر 180شهرداري سقز حقوق فروردین ماه 
 شاغل در  شهرداري را  در  چهارمین ماه سال

. پرداخت كرد

 فعال كارگري در" سید محمد صالح حسینی"
 این: گفت  سقز  با بیان این مطلب به دسترنج

 ساعت كار 12تعداد  رفتگر  روزانه  بیش  از   

 كرده و با وجود كار سخت و زیان  آورو  كار  در  روز
.هاي تعطیل حداقل حقوق را دریافت می دارند

 اشاره   به   اینكه   كارگران با  وجود  تاخیر او   با   
 اخراج  و چندین ماهه  در  پرداخت حقوق ، از  ترس

 شهرداري سقز:  بی كاري اعتراضی نمی كنند ، گفت 
 به عنوان یک نهاددولتی كه در جهت رفاه شهر وندان

 را به خود تلش می كند باید  حقوق كارگران  رفتگر
درستی تامین كند

 تجمع معلمان حق
 التدریس در مقابل
 مجلس جمهوری

 اسلمی
 تیر 9جمعی از معلمان حق التدریس، امروز یكشنبه 

 ماه در مقابل  مجلس شوراي  اسلمی تجمع  كرده و
.خواستار رسیدگی به مشكلتشان شدند

 معلمان حق التدریس، كه هفته گذشته نیز در مقابل
 مجلس جمهوري اسلمی دست به تجمع زده بودند،
 خواستار استخدام رسمی خود در وزارت آموزش و
اسخی به ما مسئولین رژیم هیچ پ  پروش هستند، ا

.خواستهاي آنان نمی دهند

 تجمع معلمان بازنشسته در مقابل سازمان 
آموزش و پرورش

 جمع كثیري از  معلمان بازنشسته  براي چندمین بار
 طی  هفته هاي  اخیر  در  مقابل سازمان  آموزش  و
 پرورش كرمان شاه  دست به  تجمع زده  و  خواستار

.رسیدگی به مشكلتشان شدند

 معلمان  بازنشسته  استان كرمانشاه  نسبت  به  عدم
 پرداخت مطالبات  معوقه و  پاداش پایان خدمت خود
 معترض بوده و  پرداخت مطالباتشان به صورت نقدي

.را خواستار هستند

 تظاهرات علیه نشست
در ژاپن 8سران گروه 

كشنبه  مروز ی اپن ا ز مردم ژ فر ا  تیر ماه 9هزاران ن
روه  ران گ شست س هر  8علیه ن  در" تویاكو"در ش

.شمال ژاپن دست به تظاهرات زدند

ورش ماموران ریان ی ر ج ه د اكیست ك ا ح  گزارشه
 پلیس ژاپن، شماري از تظاهركنندگان بازداشت شده

.اند

زنده باد سوسیالیسم
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