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  كارگرانويژه 
 پارس  اعتصاب غذاي دسته جمعي كارگران واگن

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و سنوات معوقه و به دنبال نھمين تجمع در طول سال جاری کارگران شرکت واگن پارس اراک دست به اعتصاب 
 ”.ھای منتھی به این کارخانه را مسدود خواھند کردمسير“ غذا زدند و اع9م کردند درصورتی که پاسخی به درخواست ھایشان داده نشود

ی به گزارش ایلنا از اراك، کارگران این شرکت در محوطه ورودی واگن پارس و به رغم ممانعت مسوولين شرکت از تجمع آنان به دليل حضور گروھ
فریاد اعتراض خود را بر آن » هللا یا هللا به فریاد ما برسیا «، »کارخانه را رھا کن -حيا کن..«…از قزاقستان در شرکت، اجتماع کرده و با شعارھای 

 .بار به گوش مسووTن رساندند چندین
: گفت توجھی مسوولين استان به مشک9ت صنفی کارگران  رئيس شورای اس9می کار این شرکت نيز ضمن انتقاد از بی محمدرضا مداحی نایب

توجھی به پرداخت سنوات بازنشستگان و عدم پرداخت مبلغ بازنشستگی به تامين  ، بیھای قبل ھای ماه روزی حقوق معوقه 75عدم پرداخت ”
 ”.ماھه سال جاری فریاد اعتراض خود را بلندکنند 6باردر طول  اجتماعی موجب شد تا کارگران این شرکت برای نھمين

مسوولين شرکت سعی در متفرق ساختن كارگران را با توجه به ورود گروھی از کشور قزاقستان برای بازدید شرکت مدیران و ”: مداحی گفت
 ”.داشتند که به ھمين دليل کارگران با تجمع در مقابل سالن غذاخوری دست به اعتصاب غذا زدند

ھا و تعھدات خود عمل نکنند دست از اعتصاب غذا نخواھيم  تا زمانی که مسوولين و نمایندگان استان و مدیران شرکت به وعده”: وی تصریح کرد
باردر انجام این امر مصمم ھستيم و با تجمع در  این“ :مداحی با اشاره به تذکر قبلی کارگران در رابطه با بستن جاده ورودی به اراک گفت”.کشيد

 ”.مقابل شرکت، جاده را مسدود خواھيم کرد
ط کارگران بازنشسته مصادره شده و اکنون اموال شرکت به دليل عدم پایبندی مدیران به تعھداتشان با حکم دادگستری و توس“ :مداحی گفت

 ”.باشد این شرکت فاقد جرثقيل، تریلر و برخی تجھيزات مھم می
ھاست حقوق و مستمری خود را دریافت  وی ھمچنين از مصادره اموال اداری به حکم قضایی صبح امروز توسط کارگران بازنشسته که مدت

ورای اس9می کار واگن پارس با اشاره به اینکه کارگران بازنشسته برای تامين مستمری خود ناچار به فروش رئيس ش نایب.اند خبر داد نکرده
تنھا با پرداخت شخصی وجه به تامين اجتماعی کارگران بازنشسته “ :اند،افزود وسایل زندگی، خودرو و تھيه پول از طریق وام و قرض گرفتن شده

 ”.گذرند اعتنا می شستگی را دارند و مدیران ھم از این مھم بیامکان برخوردار شدن از حقوق بازن

 اوني فيروز بهرام در مقابل ديوان عدالت اداريتجمع اعضاي تع
 . نفر از اعضاي تعاوني فيروز بھرام درمقابل ديوان عدالت اداري كشور تجمع كردند 50بيش از ,مھر 14بر دريافتي روز سه شنبه بنا بر خ

دیوان  100و  99نفر از اعضای تعاونی فيروز بھرام تقاضای اجرای حکم دادنامه شماره  3000ما نمایندگان بيش از : اين افراد پ9کاردی با مضمون
لذا آنھا در کنار نرده . قابل ذکر است تجمع كنندگان با ممانعت نيروي ا نتظامي براي تجمع جلوي ديوان روبرو شدند. دست داشتند ھستيم در

  .ھای پارک شھرو روبروي ديوان عدالت رفته و اعتراض كردند

 گران نيشكر اهواز به حبس محكوم شدندبرخي از فعالين سنديكاي كار

نجاتی  علی.و اعضای ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت به زندان محکوم کرد یکی از شعب دادگاه تجديد نظر اھواز فعالين کارگری
ديره اين سنديکا ھر کدام به عليپور و جليل احمديان از اعضای ھيئت م رئيس ھيئت مديره سنديکای نيشکر ھفت تپه و فريدون نيکوفرد، رمضان

ماه  ۴از اعضای ھيئت مديره اين سنديکا نيز به  محمد حيدری مھر يکی ديگر. زندان تعليقی و شش ماه زندان تعزيری محکوم شدند شش ماه
 .زندان تعليقی محکوم شده است زندان تعزيری و ھشت ماه

سندیکای کارگری نيز نيز  علی نجاتی و رضا رخشان از فعاTن. ھواز تائيد شده استدادگاه تجديد نظر ا Tزم به ذکر است که اين حکم از طرف
 .فع9 حکم مشخصی برایشان صادر نشده است جداگانه در دادگاه انق9ب دزفول دادگاھی شدند، اما

  اند نيروي مشغول به كار در پارس جنوبي بيكار شده 6000
جنوبی انجاميده است و اخراج  ھای گازی پارس ميدان ١۶و  ١۵است که مشک9ت مالی به رکود کار در فازھای  اTنبياء گفته فرمانده قرارگاه خاتم

سردار رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه  .ای روبرو ھستند جنوبی نيز با مشک9ت مشابه فازھای دیگر پارس. پی داشته است کارکنان را در
ميدان مشترک گازی پارس جنوبی در گرو برداشت یک  ١۶و  ١۵اTنبياء به خبرگزاری مھر گفته است که تأمين مالی عمليات در فازھای  خاتم

ی یادشده با مشک9ت شدید ناشی از کمبود منابع مالی مواجه شده ی وی، اجرای فازھا به گفته. ميليارد دTری از حساب ذخيره ارزی است
 . است

  "بدون تشریفات"قراردادی غيرمتعارف و 
ھا، به سپاه  ھای مھم گازی و نفتی کشور، بعضاَ بدون انجام روال قانونی مربوط به مناقصه نژاد بخشی از پروژه با روی کارآمدن دولت احمدی

به صورت ترک تشریفات قانونی به  ١٣٨۵پارس جنوبی در مرداد  ١۶و  ١۵طرح توسعه فازھای . به آن واگذار شدندھای وابسته  پاسداران و شرکت
ھای بزرگ  به باور منتقدان رویکرد دولت در واگذاری پروژه. ميليون دTر است ٩٧ميليارد و  ٢ارزش مالی این قرارداد . اTنبيا واگذار شد قرارگاه خاتم

محافل مربوط به بخش خصوصی پيوسته . اTنبيا به کارفرماھای بزرگ کشور بدل شوند نھادھای نظامی، مانند قرارگاه خاتمکشور، سبب شده که 
گذاران خارجی از فعاليت در پارس جنوبی را ھم با رویکرد دولت  برخی منابع خبری خروج سرمایه. اند به این رویکرد دولت انتقاد و اعتراض داشته

 .ننددا ارتباط نمی بی
  ھای مالی مشکل اصلی نيستند محدودیت

ھای نفت و گاز امضا  ھای آسيایی برای توسعه ميدان ھای داخلی و برخی شرکت سال گذشته تفاھمنامه و قراردادھایی را با شرکت ۵ایران در 
آنھا معتقدند که . دانند المللی ميسر نمی ھای بزرگ نفتی بين کاری شرکتاما کارشناسان عملی شدن این قراردادھا را بدون ھم. کرده است

المللی ميسر  ھای بزرگ نفتی بين ھای ی شرکت مشکل اصلی ع9وه بر کمبود منابع مالی، تکنولوژی مورد نياز است که عمدتاَ در اختيار شرکت
اند، سدی در برابر  اش اعمال شده ی اتمی سازی برنامه برای شفافھای شورای امنيت سازمان ملل که با ھدف فشار بر ایران  تحریم. نيست

، با تصویب سومين قطعنامه تحریمی، چندین شرکت نفتی و گازی دیگر، ٢٠٠٨سال . شوند ھای یادشده تلقی می دستيابی این کشور به فناوری
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 ۴ .گذاری خود را متوقف کردند ژ از ایران رفته یا افزایش سرمایهاستات اویل نرو  ھلندی رویال داچ شل، اینپکس ژاپن و -از جمله شرکت بریتانيایی
  اند ھزار شاغل باقی مانده

رسد که مشک9ت مالی  ھای واگذارشده به نھادھای نظامی حامی خود، به نظر می نژاد به تأمين مالی پروژه به رغم توجه دولت محمود احمدی
نسبت به آنھا نيز با  گذاران خارجی باعث شده که این دولت در انجام تعھدات مالی خود ناشی از کاھش قيمت نفت و عدم ھمکاری سرمایه

ھزار نفر به  ١٠وگو با خبرگزاری مھر گفته است که بر اساس برنامه باید در شرایط فعلی حدود  ی گفت سردار قاسمی در ادامه.مشکل روبرو شود
ھزار نفر کاھش  ۴ھم به مشغول به کار باشند، ولی مشک9ت مالی به رکود کار انجاميده و تعداد این شاغلين  ١۶و  ١۵صورت روزانه در فازھای 

ای برای جذب مشارکت خارجی در فازھای  اTنبيا ھمچنان برنامه قاسمی تأکيد کرده است که به رغم مشک9ت کنونی، قرارگاه خاتم. یافته است
ميليون متر  ۵٠و توليد  ھزار متر مکعب گاز از مخزن ۶٠٠ميليون و  ۵۶پارس جنوبی برداشت روزانه  ١۶و  ١۵ھدف از توسعه فازھای .یادشده ندارد

ھا برای  بينی ھزار تن گاز مایع نيز از دیگر پيش ۵٠استحصال ساTنه یک ميليون تن اتان و یک ميليون و . مکعب گاز تصفيه شده اع9م شده است
  .این دو فاز است

  نيست ١۶و  ١۵مشکلی که محدود به فازھای 
غ9مرضا منوچھری، مدیر عامل پتروپارس نيز پيش از این در مصاحبه با خبرگزاری مھر . مشکل تأمين مالی صرفاَ محدود به فازھای یادشده نيست

  .پارس جنوبی نيز به دليل مشک9ت مالی با رکود در پيشرفت عمليات مواجه است ١٢گفته بود که فاز 
خبر داده و ) طرح توليد گاز مایع(ال ان جی  درصدی در اجرای طرح ایران ۵سازی گاز طبيعی نيز از تاخير  علی خيراندیش مدیر عامل شرکت مایع

  .علت را عدم تامين به موقع منابع مالی و اعتباری اجرای طرح ذکر کرد
اگر تامين منابع مالی این طرح به موقع : درصد بوده است، اظھار کرده بود ٢۵وی با بيان اینکه در شرایط کنونی پيشرفت اجرای این پروژه حدود 

  .در این پروژه آغاز خواھد شد LNGسال آینده توليد  ٢انجام بگيرد، تا 
گذاری  کنند که افت سرمایه ای را ذکر می ی صنایع نفت و گاز ایران دTیلی چندگانه ھا و رکود در توسعه ماندگی کارشناسان در توضيح عقب

   .ی آنھاست ھای روز دنيا از جمله تکنولوژیدستيابی به  خارجی، رویکردھای نادرست داخلی و محروميت از 
  رمسموميت و مرگ كارگر معدن آغ دره تكاب در اثر عدم وجود شرايط ايمني در محيط كا

بر اثر مسموميت ناشی از سيانور و بی توجھی مسئولين کارخانه جان  ٨٨ رمھ ٨ زور) تيکان تپه(تکاب " آغ دره"سجاد قنبری کارگر معدن ط9ی  
این کارگر .بر اساس اخبار رسيده، قنبری مدت سه سال در اتاق ط9 و یک سال در سوله سيانورمعدن آغ دره کار می کرده است.تباخ

به جيوه و سيانور از ناراحتيھای روحی ، روانی و گوارشی رنج می برد و بر اساس آذربایجانی در دو سال گذشته به دليل آلودگی بيش از حد 
پس از مراجعه این کارگر آذربایجانی به مسئولين کارخانه، عباس نّيری مدیر عامل کارخانه ضمن تاکيد بر  .دقوانين باید از کارافتاده اع9م می ش

  .دق این کارگر سر باز زده و وی را مجبور به ادامه کار کرده بواینکه خطری جان شما را تھدید نمی کند از اعطای حقو
حالی مدیران کارخانه پس از مرگ سجاد قنبری سعی دارند با تطميع و تھدید کارگران مرگ این کارگر آذربایجانی را خودکشی جلوه دھند و این در 

موم شده بود و مسئولين معدن که از زنده ماندن وی نااميد است که ھفته گذشته یکی دیگر از کارگران معدن مذکور به شيوه مشابھی مس
  .دشده بودند، سناریوی ساختگی خودکشی این کارگر را نيز از پيش آماده کرده بودند تا در صورت فوت، علت مرگ وی را خودکشی اع9م نماین

اخراج  و ماخراج دائمی کارگران مسمو زفع حقوق بشر خبر امرگ این کارگر جوان آذربایجانی در حالی اتفاق می افتد که پيش از این گروھھای مدا
کارگران معدن آغ دره تکاب که اکثریت قریب به اتفاق آنھا ترک .دبدون در نظر گرفتن ھرگونه مزایایی داده بودن نفصلی کارگران در فصل زمستا

  .دھستند مجبورند در فصل زمستان جھت امرارمعاش به مناطق صنعتی فارس نشين مھاجرت کنن)تيکان تپه(واھل شھرستان تکاب
Tزم جھت تصفيه ماده باطله می باشد که باعث آنھا فاقد ھرگونه امنيت جسمی ھنگام کار می باشند و کارخانه فاقد تجھيزات ،به گفته کارگران 

Tزم به ذکر است که شرکت فرآوری پویا زرکان، ساTنه بالغ بر چھار تن ط9، .تآلودگی منابع آبھای زیر زمينی منطقه نيز گشته اس
شود و مسووTن  9ي كشور ذكر نميميليارد تومان ط9 از معدن ط9ی آغ دره استحصال می کند که این مقداردر آمار كلي توليد ط ١۴٠ لمعاد

 .دمسئولين رده باTی این معدن ھمگی اھل اصفھان و یزد ھستن.روي آن نظارتي ندارند

 اعضاي بازداشت شده كانون صنفي معلمان ايران آزاد شدند

اشت شده بودند، امروز آقای باغانی بازد ی معلمان ایران که روز سه شنبه درنشستی در خانه عضو کانون صنف ١٢بنا بر گزارش ھای دریافتی  
مھرتوسط مأموران وزارت اط9عات بازداشت شدند در جلسه ای به مناسبت روز جھانی معلم در  ١۴این ھمکاران که روز سه شنبه .آزاد شدند

بنابه گزارش ھا، علی اکبر باغانی، عباس معارفی ، محمود بھشتی لنگرودی ، مھدیه    .د منزل علی اکبر باغانی، دبيرکل کانون شرکت کرده بودن
محمد نوری ، محمود دھقان آزاد و و نيک نژاد از جمله   بھلولی، خاتون بادپر، جوادپور، مجتبی قریشيان، عليرضا جوادی، اسماعيل عبدی، 

  .بازداشت شدگانی بودند که آزاد شده اند

 حمل و نقل در اين شهر را مختل كرد, اعتراض تاكسي داران سقز
موجب بروز برخی اختT9ت در تردد مسافران و  شھرداری سقز به ایجاد تغييراتی در محل ایستگاه ھای تاکسی و مسافربرھای خطی تصميم

  .شده است اعتراض رانندگان برخی از خطوط
در ایستگاه ھای تاکسی در سطح شھر، رانندگان تاکسی ھای خطی صالح  روز قبل و با اعمال تغييرات ١٠به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبر از 

چند نفر از این رانندگان در گفتگو . خودداری کرده اند اعتصاب زده و از جابجایی مسافرنشانه اعتراض به این تصميم ھرداری دست به  آباد به
ترافيک ایستگاه ما از مقابل بانک رفاه به جنب  روز قبل که بھانه حل مشکل ١٠از : اعتصاب خود را اینگونه عنوان کردند باخبرنگار آژانس دليل

  .شده است ایم و این انتقال ایستگاه بسيار به ضرر ما تمامیافت عم9 درآمدی نداشته  کميته امداد انتقال
اختصاص یافته بود که تنھا یک روز در آنجا مستقر شدند و با توجه ) کشاورز بلوار(محل فعلی ما قب9 به تاکسی ھای مسير سيلو: آنھا تاکيد کردند

مسافر سوارکنيم و این مسئله به شدت بر درآمد ما تاثير  ن محلقدرتشان به جای سابق بازگشتند اما ھرداری ما را مجبور کرده که در آ به
تاکسی خطی دارد که در حال حاضر ھيچ کدام  ٢٠خط صالح آباد حدود   .ھزار تومان درآمد داریم ٢که روزانه حدود  گذاشته است به شکلی

برای اعتراض به این تصميم و طرح : گفت Tن شھرییکی از این رانندگان از پيگيری ھای متعدد و گفتگو با مسئو  .مسافر سوار نمی کنند
تعدادی از معتمدان  در این مراجعات. فرمانداری مراجعه کردیم اما ھيچ کدام کمکی به ما نکردند مشک9ت خود، به شورای شھر، شھرداری و

 شھرداری می خواھند از ایستگاه تاکسی ھایاین رانندگان معترض از  .شاکی بودند صالح آباد نيز حضور داشتند که از اخت9ل به وجود آمده
  .کنند و مشکلی به لحاظ ازدحام خودور پيش نخواھد آمد تاکسی در این خط تردد می ٣خيابان سعدی مشترک استفاده کنند چرا که تنھا 


