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  ” سفر سازان آسمان آبي“رانندگان بخش خصوصي شركت  اعتراض
, كه با توجه به تصميمات اتخاذ شده  مان آبي بخش خصوصي به رانندگان خود طي اط!عيه اي اع!م كردهسفر سازان آس شركت

مي شود و  اتوبوس شان متوقف, جھت قطع ھمكاري, پرداخت ننمايند 88مھر 30را تا تاريخ  رانندگاني كه اقساط ليزينگ معوقه خود
رانندگان اين شركت شده و اع!م كردند در صورت اقدام به  باعث اعتراض ھمين امر! رانندگان به كميته تخلفات معرفي ميگردند

  . كار كشيده و دست به تجمع در جلو وزارت كشور مي زنيم چنين كاري دست از

   گزارشي از انتخابات نمايندگان كارگري در شركت بافت آزادي

قانون كار كارگران فقط مي توانند يكي از سه مورد شوراي اس!مي كار، انجمن صنفي يا نماينده  4تبصره  و 131مطابق ماده 
  . كارگران را داشته باشند كارگران بافت آزادي گزينه سوم را انتخاب كردند 

كارگاه اصلي محسوب , دارد  جاده مخصوص كرج قرار 1شركت بافت آزادي داراي دو كارگاه ميباشد كه يكي از آنھا كه در كيلومتر 
مشغول  9واقع در كيلومتر  2كارگر ديگر در كارگاه بافت  50كارمند در آنجا مشغول به كار مي باشند و  50كارگر و  250مي شود 

  . بكار ميباشند
, )انبار(براي كارگاه بافت دو داراي چندين سوله ميباشد كه مديريت شركت سو له ھابه سه شركت به نامھاي كارخاته آي سودا 

شركت طرح سازان جھت توليد ام دي اف و شركت تي وي تي سازنده در و پنجره ھاي دوجداره واگذار كرده و اجاره چند ميليوني 
از ھر كدام از اين شركت ھا دريافت مي كند و كسي ھم نمي داند مديريت كه اين اجاره ھا را دريافت مي كند در كجا ھزينه مي 

  . ت شركت فرقي بوجود نيامده و ھر روز ھم بدتر مي شودكند؟ چون در وضعي
در , دستگاه را در يك سوله جا داده ھم كار كردن دشوار شده وھم فضاي خالي در سوله نيست  24با وجود اين سوله ھا كارفرما 

دوم اينكه بر روي ھر , سيده متر از ھمديگر فاصله داشته باشد اين فاصله به كمتر از يك متر ر4صورتي كه ھر دستگاه بايد حداقل 
دستگاه بايد دو كارگر كار كند ولي در حال حاضر يك كارگر به دو يا سه دستگاه نظارت مي كند ولي حقوق يك نفر را دريافت مي 

 مناسب, ندادن لباس كار, اگر آن حقوق ھم به موقع پرداخت شود كارگران بافت يك و دو از نبود امكانات رفاھي و بھداشتي, كند
اجباري كردن كار در روزھاي , نامطلوب بودن غذا و تعديل نيرو, نبودن سرويسھاي بھداشتي و مواد شوينده و سرويسھاي كارگري

به خاطر اينكه نمايند گاني كه , تعطيل ناراضي ھستند و در ھمين راستا اعتراضاتي ھم كرده اند ولي صدايشان بجايي نرسيده
انتخاب كارفرما بوده نه كارگر به ھمين دليل كارگران اين بار با آگاھي كامل و تجربه ھايي كه , ه اند نمايندگي كارگران را بعھده گرفت

  . در چندين سال گذشته كسب كردند به دليل پايان دوره نمايندگان قبلي درخواست تشكيل مجمع و انتخابات كردند
  . كساني كه قصد شركت در انتخابات را دارد ثبت نام بكنند تقاضاي كارگران مورد قبول كارفرما قرار گرفته و اع!م كرده كه

اسم ديگر را خط  9نفر از كارگران ثبت نام كردند ولي متاسفانه مديريت اسامي افرادي كه مورد تاييد خودش بوده رانگھداشته و 11
در نھايت انتخابات انجام شده ولي , سيداما باز اين اعتراض كارگران بجايي نر, ھمين امر مورد اعتراض كارگران قرار گرفته , زده 

  . كارگران در يك اقدام ھماھنگ و متحدانه در انتخابات شركت نكردند و ھيچ راي رد و بدل نشده است 
ھمين امر باعث شده كه كارفرما عقب نشيني كند و اع!م كند براي دور دوم كارگران افرادي را كه مورد قبولشان ھست معرفي 

  . اينكار رو كردند و قرار شده در يكي و دو ھفته آينده انتخابات بدون حضور نمايندگان قبلي برگزار شودكنند و كارگران 
كارگران اع!م كردند كه ما افرادي را كه معرفي مي كنيم آشنايي كامل به آنھا داريم و در چندين سال گذشته كه داريم كار مي 

و مي دانيم در جھت دفاع از حقوق ھمكاران و بھبود وضعيت شركت و كوتاه كردن  كنيم اين افراد امتحان خودشان را پس داده اند
  . دست افراد سودجو كه تا به امروز شركت را چاپيدند كار مي كنند 

شعار ھمه كارگران اين بوده بياييد براي يكبار ھم شده باھم متحد بشويم و حقوق از دست رفته چندين ساله خود و ھمكارانمان 
  . يا بازنشسته شده اند را از اينھا بگيريم نترسيد حق به حق دار ميرسد كه اخراج

 كند  ودداري ميمديريت ساپكو از اجراي دستور وزير صنايع خدر خصوص تبديل وضعيت كارگران پيمانكاري؛ 
  .ايم اما جوابي به ما داده نشده است نگاري كرده جمھوري نيز نامه درباره مشك!ت كاركنان پيمانكاري ساپكو حتي با رياست

ھاي وابسته به ايران خودرو است از اجراي دستور وزير صنايع و معادن مبني بر تغيير  مديريت شركت ساپكو كه از شركت
  .رود ران پيمانكاري به قرارداد خود شركت طفره ميكارگ وضعيت

نفر به صورت  300تا  250در اين شركت حدود: يكي ازكاركنان شركت ساپكو درتماس تلفني با خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب افزود
كردن افراد  از قرارداديسال است اما مديريت اين كارخانه  17سال تا  3پيمانكاري مشغول كار ھستند كه سوابق كاري آنھا از

  .كند مشمول دستور وزير صنايع و معادن خودداري مي
پرسنل پيمانكاري در مشاغل خدماتي ھستند كه مشمول دستور وزير صنايع و معادن  300نفر از  100وي با بيان اينكه حدود 

توانيم  سال كار به صورت پيمانكاري مي 3ز از ابتدا كه در ساپكو شاغل شديم به ما گفته شدكه بعد ا :شوند، خاطرنشان كرد نمي
  .ايم به اين مھم دست پيدا كنيم ھا كار ھنوز نتوانسته به قرارداد خود شركت درآييم اما متاسفانه بعد از سال

تور گويند كه دس كنيم مي كه به مديريت اداري شركت مراجعه مي ھر زمان: نفر در ساپكو اظھار داشت 1800او با اشاره به اشتغال 
  .گويند شود و مطلبي بيش از اين به ما نمي وزير صنايع و معادن شامل حال ما نمي

خودرو اكثريت كارگران پيمانكاري خود را به قراردادي تبديل وضعيت داده است،  او با بيان اينكه از ابتداي سال جاري شركت ايران
ايم اما جوابي به ما داده نشده  نگاري كرده جمھوري نيز نامه ياستدرباره مشك!ت كاركنان پيمانكاري ساپكو حتي با ر :تصريح كرد

  .است
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  ي توليد و توزيع دارو درايراناحتمال ورشكستگي شركت ها
شھاب الدين صدر، رئيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس شورای اس!می در نامه ای به محمود احمدی نژاد، ھشدارداده 

است که اگر مطالبات کارخانه ھای توليد دارو از دولت پرداخت نشود، اين شرکت ھا و به تبع آن، شرکت ھای توزيع دارو با بحران 
به گزارش خبرگزاری مھردر اين نامه آمده است که کميسيون بھداشت و درمان . و احتمال ورشکستگی روبر خواھند شدمالی 

مجلس پس از مذاکره با مديران اين شرکت ھا متوجه شده که مطالبات آنھا از واحدھا و مراکز پزشکی بخش دولتی حدود سه 
 .ميليارد لایر است ٣٢٢ھزار و 

  ممانعت از برگزاري مراسم روز جهاني كودك به زبان تركي در زنجان
مسئولين امنيتی زنجان از برگزاری مراسم روز جھانی کودک در این شھر ممانعت و عده ای از فعالين فرھنگی آذربایجانی در زنجان 

  .را دستگير و پس از یک روز بازداشت آزاد کردند
با خواندن سرودھای ترکی آذربایجانی در مھدکودک قصربازی در کوچه  ٨٨مھر  ١٧ک که قرار بود روز جمعه مراسم روز جھانی کود

. زند زنجان برگزار شود با ممانعت ماموران حفاظت اط!عات نيروی انتظامی زنجان و تھدید مسئولين برگزاری این مراسم لغو شد
من پاره کردن پارچه نوشته ھای خوش آمدگویی به زبان ترکی، سه تن از ماموران ھمچنين با مراجعه به محل برگزاری مراسم ض

فارسی بایرام به نامھای تلناز نعمتی، داود خداکرمی و بتول قاسمی را دستگير  - خبرنگاران ماھنامه فرھنگی ترکی 
   .بازداشت شدگان پس از یک روز بازداشت موقت با دادن تعھد آزاد شده اند.کردند

وممانعت از برگزاری مراسم روز جھانی کودک به زبان ترکی آذربایجانی در حالی صورت می گيرد که این مراسم در تھدید و ارعاب 
  .بسياری از مھدکودکھای شھر زنجان به زبان فارسی و با حمایت مسئولين برگزار گردید

چون روز جھانی زبان مادری، قلعه بابک، پيش از این نيز مسئولين امنيتی ایران از برگزاری مراسمات فرھنگی آذربایجانيھا ھم
گراميداشت ستارخان و دھھا مراسم فرھنگی دیگر ممانعت کرده بودند ممانعت از برگزاری مراسمات فرھنگی آذربایجانيھا در ایران 

زداشت قرار در سالھای اخير شدت یافته است و برگزارکنندگان و شرکت کنندگان این مراسمات بازداشت و مورد آزار و اذیت و با
  .می گيرند و به احکام سنگين زندان محکوم می گردند

  نبازداشت دانشجوي دانشجوي تعليقي دانشگاه رازي كرمانشاه در شهرستان دهگالن استان كردستا 
ارشد پليمر دانشگاه رازی کرمانشاه را  روز گذشته مامورین اداره اط!عات کردستان حشمت مطاعی دانشجوی کارشناسی بامداد

از  ھزار تومان جریمه و محروميت 500ترم محروميت از تحصيل و  2انضباطی دانشگاه  که در ھفته ھای گذشته از طرف کميته
 بازداشت شد این در حالی است که تابستان گذشته نيز تحصي!ت رفاھی را در یافت کرده بود در خانه خود در شھرستان دھگ!ن

  .اط!عات کرمانشاه احضار شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت چند بار به اداره

  لفعالين دانشگاه نوشيرواني باب فشارهاي حكومتي برعليه
  :پس از احکام بسيار سنگين دادگاه انق!ب براي فعالين دانشجويي شھر بابل که شامل

  سال محروميت از تحصيل در دانشگاه صنعتي نوشيرواني 25ماه حبس تعليقي و  60ماه حبس تعزيري،  33
  :و ھمچنين احکام کميته انضباطي دانشگاه نوشيرواني که شامل

اعمال  فشارھاي زيادي بر فعالين دانشجويي اين دانشگاه چندين ترم تعليق ، محروميت از امکانات رفاھي و توبيخ بود ؛ ھمچنان
بابل ت!ش ميكنند  مسئولين دانشگاه صنعتي نوشيرواني. از ابتداي سال تحصيلي به شدت امنيتي است مي شود و جو دانشگاه

  .دانشجويان است مسدود كنند كانونھا و نشريات را كه تنھا مجاري قانوني فعاليت
) ارگان نزديك به انجمن اس!مي اين دانشگاه) "بينش نوين"در ھمين رابطه پس از انتشار اولين شماره نشريه دانشجويي 

مديرمسئول نشريه  به شکل غيرقانوني راي به توقيف اين نشريه داد که پس از دفاعيات قانوني ب!فاصله کميته ناظر بر نشريات
نھا را مجبور به عدم و ارعاب و تھديد پدر و مادر مديرمسئول نشريه آ مجبور به رفع توقيف شده و ھمزمان رياست دانشگاه با احضار

  .نشريه کرد انتشار
بارھا اقدام به احضار خانواده ھاي فعالين دانشجويي و  رياست انتصابي اين دانشگاه به دليل ترس از شروع اعتراضات دانشجويي

  .كرده است ارعاب و تھديد آنھا

   كرد هراسآبان ابراز  13جنتي از حضور معترضين در راهپيمايي روز 

احمد جنتی، از منفورترین چھره ھای نظام دیکتاتوری جمھوری اس!می، ھراس خود را از مبارزات مردمی نشان داده و در جایگاه 
این .  آبان فراخواند 13 با تجمع کنندگان مخالف در روز دانش آموزخشونت آميز خطيب نماز جمعه، نيروھای سرکوبگر را به برخورد 

از مدارا با مخالفانی که شعارھای در سخنانی پاه پاسداران و نيروه ھای انتظامی مسئو�ن ساخيراً در حالی است که 
 .، سخن گفته بودندطلبان حکومتی محدود کنندص!ح ساختارشکن نداده و مطالبات خود را در سطح درخواست ھای ا

احمد جنتی، دبير شورای نگھبان و امام جمعه موقت تھران امروز در نماز جمعه از احتمال حضور معترضين به انتخابات در راھپيمايی 
روز اشغال سفارت آمريکا در تھران، ابراز نگرانی کرد و معترضين را کسانی که می خواھند مانند روز قدس، ماھيت آبان،  ١٣روز 

با : دبير شورای نگھبان ھمچنين با اشاره به رويدادھای پس از انتخابات گفت.آمريکايی و اسراييلی خود را نشان دھند، خواند
ام داده اند و باعث ناراحتی ع!قه مندان به جمھوری اس!می ايران در دنيا شده اغتشاشگران وکسانيکه بدترين دشمنی را انج

جنتی افزود حسن نصر هللا، رھبر حزب هللا لبنان به او گفته است که اتفاقات ايران . اند، نمی توان با رافت اس!می برخورد کرد
  .سبب وحشت و نگرانی آنھا شده بود


