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  به تظاهرات كارگران در اهواز پيوستن مردم: باالخره اتفاق افتاد
ی لوله  کارگران کارخانه.ی خود تجمع اعتراضی برپا کردند ی لوله بتونی اھواز صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران کارخانه

 . ی خود تجمع اعتراضی برپا کردند بتونی اھواز صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه
ماھه از سوی مسئولين کارخانه در ميدان  10، کارگران کارخانه لوله بتونی اھواز، صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق به گزارش ھرانا 

  .شھدای اھواز تجمع اعتراضی برپا کردند
ھای دریافتی، در این تجمع اعتراضی نيروھای انتظامی نيز حضور داشتند اما تا این لحظه، خبری از برخورد بين پليس با تجمع  بر اساس گزارش

رد استقبال شھروندان نيز قرار گرفت و در حمایت از ایشان شعارھای بر عليه در این ميان، تجمع کارگران مو.کنندگان گزارش نشده است
  .مسئولين دولتی سر داده شد
  .کارخانه لوله بتونی اھواز، فردا نيز در اعتراض به وضعيت خود مجددا تجمع اعتراضی برپا خواھند کرد  Fزم به ذکر است که کارگران

  .امروز، حوالی یک ساعت پيش ، اھواز فضای اعتراضی بعد از انتخابات را بيش و بھتر از ھر زمان تجربه کرد
  . ش و بھتر از ھر زمان تجربه کردامروز، اھواز فضای اعتراضی بعد از انتخابات را بي

سر داده بودند مردم عادی با " ھی ھات منه ذله "ماه حقوق حود ، شعار  10الی که کارکنان شرکت لوله سازی در اعتراض به عدم پرداخت در ح
زندگی در ایران حق مسلم : "پيوستن به آنھا فضا را دگرگون کرده ، و شعارھا تبدیل به شعارھای دیگر نقاط ایران شد ، از جمله ی این شعارھا

این جمعيت دقيقن در نقطه ".ریب مرگ بر این دولت مردم فریبنصر من اله وفتح ق"، " یا مرگ یا عدالت"، " دولت کودتا استعفااستعفا"، "ماست
گرد آمده بود و با برخورد به دور از خشونت پليس ، به صورت جمعی مرکز شھر را ترک کرده و ھمچنان به شعار ھای  -چھارراه نادری-مرکزی اھواز

 . تنھا ، در این ميان بسيجيان دوربين ھای مردم را از آنھا می گرفتند . ود ادامه دادندخ

  قرار دارندتپه در آستانه اخراج و زندان  7كارگران نيشكر  سنديكاي اعضاي هيئت مديره
يده از نيشکر ھفت تپه تھدیدات و فشارھا وزارت اط^عات شوش از طریق حراست شرکت نيشکر ھفت تپه عليه اعضای بنابه گزارشات رس

  .ھيئت مدیره سندیکا و کارگران  شدت یافته است
حراست  آنھا  توسط.تن از اعضای ھيئت مدیره سندیکای نيشکر ھفت تپه از ورود به شرکت منع شدند 4مھرماه  29از صبح روز جھارشنبه 

اسامی  اعضای ھيئت . شرکت نيشکر ھفت تپه که زیر نظر اداره اط^عات شوش سرکوب کارگران را به عھده دارد از ورود به شرکت منع شدند 
 6به  آنھا اخيرا.فریدون نيکو فرد،جليل احمدی ،رمضان عليپور و محمد حيدری مھر می باشند: مدیره که از ورود به شرکت منع شده اند عبارتند از

  .ماه حبس تعليقی محکوم شدند 8ماه حبس تعزیری و  4ماه حبس تعليقی و آقای حيدری مھر به  6ماه حبس تعزیری و 
بيش از . مدتی قبل از آن آقای علی نجاتی رئيس ھيئت مدیره سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه از کار اخراج و از ورود به شرکت منع شده بود

زایای او را قطع کرده اند این در حالی است  که او نسبت به حکم اخراج غير قانونی و غير انسانی خود اعتراض نموده ماه است که حقوق و م 6
  .اداره کار علت اخراج را غيبت طوFنی عنوان می کند در حالی که او در بازداشت وزارت اط^عات بسر می برد . است

از ورود کارگران ممانعت به . اھنگی اداره اط^عات شوش سرکوب کارگران را به عھده داردداودی رئيس حراست شرکت نيشکر ھفت تپه که با ھم
افراد حراست با بيسيم  در .نفر رسانده است 100نفر به  50برابر افزایش داده است از  2داودی اخيرا تعداد افراد حراست شرکت  را به . عمل آورد

. حضور دارند مستقر می شوند و ھرگونه تجمع کارگران را ب^فاصله  گزارش ميدھند نقاط مختلف شرکت بخصوص در محلھای که کارگران
ھا وھمچنين برای پيشگيری از اعتصابات و اعتراضات کارگری در اعتراض به سرکوب و ضایع کردن حقوق کارگران تعدادی افراد خبرچين در ميان آن

اقدامات سرکوبگرانه کارگران در شرکت زیر . بی اعتمادی را بين کارگران رشد دھند نفوذ داده شده و از این طریق سعی دارند که جو بدبينی و 
  .نظر مددی مدیر عامل شرکت صورت می گيرد

کارگران پس از شنيدن خبر ممانعت از حضور افراد ھيئت مدیره سندیکا در محل کارشان و شایعاتی مبنی بر دستگيری آنھا  خشمگين ھستند و 
آنھا خواستار لغو .صورتيکه این ممانعتھا ادامه یابد در روزھای آینده قصد دارند که اعتراضات و اعتصابات گسترده ای را آغاز کننداع^م کرده اند در 

فوری و بی قيد وشرط  احکام سرکوبگران زندان عليه کارگران، بازگشت علی نجاتی به محل کارش و پرداخت حقوق چند ماه اخير وی و اعاده 
برداشتن ممانعتھا از حضور اعضای ھيئت مدیره سندیکا و عذرخواھی رسمی مدیر عامل شرکت از اعضای ھيئت مدیره سندیکا در  حيثيت از او،

  .مقابل جمع کارگران و اخراج داودی رئيس سرکوبگر حراست شرکت ھستند
کاری را به نصف کاھش داده اند و این مسئله  و ھمچنين ساعت اضافه.ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند 2از طرفی دیگر کارگران 

  .باعث مشک^ت عدیده معيشتی برای کارگران شده است

 كارگران خباز سنندج در صورت عدم رسيدگي به وضعيتشان دست به اعتصاب خواهند زد
، اگر فر مانداری و دیگر مسولين استان به خواست کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگریاز  بر اساس گزارش رسيده

  .کارگران خباز سنندج رسيدگی نکنند، انان دست از کار خواھند کشيد
نانوانی در شھر سنندج رسيده خواستار  400و جمع اوری طوماری که به امضا بيش از   کارگران خباز سنندج در راستای افزایش دستمزد خود 

  .افزایش دستمزد خود شده اند
  .به کار می باشند کارگر در این واحد ھا مشغول 4500موجود است که حداقل   واحد نانوائی ، سنگگ ، لواشی و بر بری 450در شھر سنندج  
 کارگران خباز سنندج بعد از برگزاری مجمع عمومی خود خواستار ان شدند که با توجه به پائين بودن دستمزدھا و عدم افزایش دستمزد در سال 

  .، دستمزد انان افزایش یابد اما تا کنون مسولين استانی به این خواست ھيچ گونه جوابی نداده اند88
ابانماه به مطالبه قانونی  3  فرماندار و استاندار در سنندج داشته اند متذکر شدند اگر تا پایان روز یکشنبه   جلسه خود که باکارگران در چندین  

  .واحد نانوائی در سطح شھر سنندج دست به اعتصاب خواھند زد 450انان رسيدگی نشود و دستمزد انان افزایش پيدا نکند تمامی 
ای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری از این خواست طبقاتی کارگران خباز حمایت کرده و از تمامی مردم سنندج ما اعضای کميته ھماھنگی بر

از مطالبات  دستمزد صورت ميگيرد به ھر شکلی که امکان دارد، ھمه با ھم    می خواھيم در صورت اعتصاب کارگران خباز که در راستای افزایش
  .شمکش طبقاتی یاری رسانيمکارگران حمایت و انان را در این ک

  تجمع اعتراضى دانشجويان دانشگاه بين المللى قزوين

اقدامات سركوبگرانه مزدوران حكومتي  دانشجويان دانشگاه بين المللى قزوين در اعتراض به احضار دانشجويان فعال و مھرماه 28روز سه شنبه  
  . در دانشگاه تجمع اعتراضي برگزار كردند
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 .كارگران پر ريس در مقابل اداره كار سنندج دست به تجمع زدند
داره از طرف کارفرما و برای بر رسی خواست خود به ا  ، کارگران پر ریس سنندج در اعتراض به حکم جدید اخراج 1388مھر ماه  29روز چھارشنبه 

  .کار سنندج مراجعه و دست به تجمع زدند
  .کارگران پر ریس در راستای این امر در ھمان روز به استانداری سنندج جھت پيگيری مطالبه خود مراجعه نمودند 
ین کارگران روبرو شد ماه ا 11اعتراض   که با   زده بود  نفر از کارگران پر ریس 35ماه پيش دست به اخراج  12کار فرمای شرکت پر ریس در حدود  

  .روز منعقد نماید 95و مبارزه کارگران ، با کارگران قرار داد   و پيگيری دیوان عدالت اداری   و نھایتا کار فرمای پر ریس ناچار شد بعد از رای
  .دا اخراج نموده استنفر از کارگران را مجد 23تعداد    نفر 35مھر ماه با اتمام پایان قرارداد از  28کارفرمای پر ریس در تاریخ  
ضد کارگری کار فرما و ميز حمایت اداره کار از وی را محکوم     اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری این اقدام  ما 

  .ود باز گردندکرده و خواستار ان ھستيم که کارگران با حمایت ھمه جانبه دیگر بخش ھا و با اتحاد عمل دیگر کارگران به سر کار ھای خ

 درگيريهاى پراكنده به دليل گران شدن قيمت نان
نان درگيريھاى متعددى در مناطق مختلف تھران در مقابل نانوائيھا  گزارشھاى دريافتى حاكى از آن است که در پى تصميم دولت براى گران كردن

كه ماموران سركوبگر نيروى انتظامى سراسيمه خود را به  دھدروز چھارشنبه در تھران پارس در مقابل يک نانوايى درگيرى رخ مى . است رخ داده
  .مردم معترض را سركوب كنند رسانند تامحل مى 

 ها كارمندان، قربانيان اصلي هدفمند كردن يارانه
قيمت  نقدی، در حالی که ھنوز ھيچ یک اجرایی نشده است، فوراً تأثيری مستقيم بر ھای ھا و پرداخت یارانه رسد که حذف یارانه به نظر می

 .کاFھا گذاشته است
در  ی مردم از تيترھای اصلی خبر هترین بخش مواد غذایی روزان ترین و مھم اصلی افزایش نرخ برق و برخی مشتقات انرژی و نيز نان به عنوان

 .ھای داخلی است رسانه
اقتصادی و  چنين دکتر جمشيد عدالتيان شھریاری، کارشناس خریداران و فروشندگان و ھم وگو با برخی شھروندان، در ارتباط با این مسأله با گفت

 .ام عضو ھيأت نمایندگی اتاق بازرگانی ایران، گزارشی تھيه کرده
قيمت گوشت،  ھا را ریز ریز حساب کنيم، نان و گوشت و بخصوص خيلی، اگر بخواھيم این: در این باره می گوید بگير  مستمری ، یکخانم طاھری

ھزار تومان و گوشت گوسفند ھم  ١٠ی گوساله  کرده  رسيده است؛ گوشت چرخ ھزار تومان ١۶گوشت گوساله به کيلویی . رود طور باF می ھمين
 .رسد ھزار تومان می ١۶کيلویی  به

 .ھا را با نان و مواد دیگر ھم که حساب کنيم، خيلی است و تأثير زیادی دارد قيمت  این اضافه
اما کسی که درآمدش در حدی نيست که بتواند . کنار بياید ممکن است کسی کمی درآمدش بيشتر باشد و بتواند به شکلی با این مسأله

گویيد؟ کرایه خانه سر به فلک  ھا را نمی خانه چرا پول کرایه. نشين است، چه کار باید بکند اش را تأمين کند و اجاره زندگی ی ی ماھانه ھزینه
 .ستکشيده ا

آن . نيست، ھم کيفيت آن پایين آمده و ھم قيمتش باF رفته است ی سابق ی آن کوچک شده و به اندازه نان خيلی گران شده است؛ ھم اندازه
 .ی قشر ضعيف جامعه است خرید روزمره ھم نان که

حاF وضعيت نان . اًمدند ی خرید برنج برنمی نان سير کنند و از عھده شان را با شدند شکم خانوادهوقتی قيمت برنج خيلی باF رفت، مردم مجبور 
 .آن باF رفته است  قيمت ھا کوچک شده و نان آب رفته است، در عين حال که اندازه. این طوری شده است ھم که

ناگھان . شود زمينی ھم به ھمان نسبت گران می سيب. کنند ربه ھر حال مردم مجبورند کاری بکنند؛ باید باFخره شکم خانواده را سي
ھا با نرخ آزاد  نان را ھم یک سری نانوایی .شود ھا با قيمت بيشتر پيدا می جا نيست؛ یا در بعضی از مغازه شود و ھيچ می زمينی قحطی سيب

 .فروشند می
 :گوید کنند؟ علی سپھری که کارگر حفار است، می ھای مورد بحث، چگونه زندگی می تر از ميزان اما افرادی با درآمدھای بسيار پایين

از پارسال تا به حال دو برابر شده   اما ھزینه. گرفتم تومان را می [ھزار[ ٣٠٠پارسال ھم ھمين . گيرم ق میتومان حقو] ھزار[ ٣٠٠من کارگرم و 
  .است

رسيد و  ٢٠٠تومان رسيد؛ بعد ھم به  ١۵٠به . تومان بود ١٠٠ پارسال این قيمت. تومان است ٣٠٠تومان و خشخاشی آن  ٢٠٠قيمت نان بربری 
 .پردازیم تومان ھم بابت کرایه می] ھزار[ ١٠٠ .رود ھا به این منوال باF می وضعيت ھمين طوری است؛ قيمت. رود ھم می ٣٠٠دارد به طرف 

بخور و «طور  به قول معروف ھمين. کنم انداز و آینده فکر نمی پس اما به چيزھایی مثل. مجبورم دو شغله باشم و ھزینه را به شکلی تأمين کنم
  .رود می پيش» نمير

 .قرباني توحش نظام طبقاتي شدند اش  ساله 16و دختر كارگر سيلوي سنندج 
پدر و فرزندی در سنندج بر اثر  23/7/1388، در مورخه کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگریاز  بر اساس گزارش رسيده
د نفر از دوستان دختر خود به مسافرت رفته بود بعد از بازگشت به عایشه زندی که با چن. دست به خود کشی زدند   فشار فرھنگ عقب مانده

آميز اطرافيان مواجه شده تا جائی که پدر وی را وادار ميکنند تا به قول خودشان برای جلوگيری   منزل با برخوردھای تبعيض آميز و به نھایت تحقير
  .ساله خود را به قتل برساند 16دختر ! از این رسوائی

خود و دخترش را  شده بود که بر وی حاکم ایی ساله خود به سد قش^ق سنندج ميرود و متاسفانه بر اثر فشار روحی 16ا دختر پدر ناچار ب
  .کشد، این دو نفر قربانی مناسبات طبقاتی و عقب افتاده این جامعه شده و در دم جان می بازند می

بی شک با توجه به این مناسبات به غایت . ھولناکی رخ ميدھد  حوادث   چنين به نام دفاع از ناموس و غيرت این این اولين بار نيست که 
    .مرتجعانه، این ھم اخرین بار نخواھد بود

مناسبات مرد   ان بر   عامل اصلی اینگونه جنایات، بر بستر روابط و مناسبات حاکم بر جامعه ای شکل گرفته و می گيرد که اساس   ما معتقدیم 
 .مالکيت خصوصی استوار بوده و ھست ه تمامی روابط طبقاتی وبا اتکاه ب ساFرانه

  

  


