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شرکت ھای توليدی به علت چـرخش سـرمایه گسترده تر شدن بحران ھای مالی خبرھای رسيده از محافل کارگری نشان از 
افت شده توسط وام ھای دریمبالغ ھمچنين، گفته می شود که . کشور را می دھد یواردات ھایراداران از خطوط توليدی به باز

کشور  کا= جریان افتاده و یا به شکل ارز و ط: به خارج از فع موانع توليد گرفته شده در زمينه وارداتربھانه به که سرمایه داران 
ک ھای ھمراه با بدھی ھای ھنگفت دولت جھت ترميم کسری بودجه، بسياری از باناین اقدام سرمایه داران .  منتقل می شود

شور که تماماً به علت مـدیریت مسلماً چون ھميشه، مشک:ت اقتصادی ک.  در معرض ورشکستگی قرار داده است کشور را 
سرمایه داران و اصو=ً درماندگی نظام سرمایه داری در رفع مشک:ت زندگی مردم و بوِیژه کارگران است، عمدتاً بر دوش کارگران 

  .و خانواده ھای آنان می افتد
   :به خبرھای امروز توجه کنيد

 ماهه كارگران جهاد نصر كردستان 4عدم پرداخت حقوق 

  .شرکت جھاد نصرکردستان یکی از شرکتھای راھسازی است که قب$ زیر مجموعه ای از جھاد کشاورزی بود
در این . این شرکت از جمله شرکتھایی است که پروژه آماده سازی زمين مسکن مھر را با قيمت ھنگفتی به عھده گرفته است 

مشغول بکار ميباشند ، این شرکت نيمه دولتی حدود چھار ماه است که حقوق این رانندگان را راننده  250قسمت از شرکت 
Dزم به ذکر است . نپرداخته است ، واین درحالی است که این شرکت در حال خرید ماشين آDت از شرکت ھيتاچی ژاپن ميباشد 

 که جھت وارد کردن ماشين آDت از ژاپن ھزینه ميکنند جمع حقوق پرداختی کارگران این شرکت یک صدم ا ز مبلغی ھم نمی باشد

    گزارش تكميلي دررابطه با تجمع كاركنان صنايع مخابراتي شيراز

کومت با تجمع در جلوی استانداری فارس نسبت به عدم توجه ح) کما(نفر از کارکنان صنایع مخابراتی ایران  150روز دوشنبه حدود 
  .به مشک$ت معيشتی آنان و عدم پرداخت معوقات و حقوقشان اعتراض کردند

حضوراین افراد موجب بسته شدن مسير فلکه ستاد به سمت پل باغ صفا گردید که با کنجکاوی و حضور مردم در این قسمت 
  .نفر تخمين زده اند 400شاھدان عينی تعداد افراد حاضر جلوی استانداری را بيش از 

  :ارگران با سر دادن شعار ھایی از جملهک
 استاندار بی عرضه استعفا استعفا 

  .و فرماندار بی عرضه استعفا استعفا خشم خود را از مسولين نشان دادند
گفتنی است که بارھا تجمعات اعتراضی محدودتر این افراد که در ورودی کارخانه انجام شده بود توسط ماموران امنيتی سرکوب 

  .بودگردیده 
  .جلسات متعدد آنان با فرماندار و مقامات شھر ھم نتيجه ای در بر نداشته است

 .در موارد مختلف تعدادی از اعتصاب کنندگان بازداشت شده اند که بدليل ترس از گسترش خشم کارگران به سرعت آزاد گردیده اند
 

و ورشکستگی کشاندن صنایع توسط دولت در سختی ھرچند بسياری از کارگران صنایع در فارس بدليل شرایط بد اقتصادی 
ھستند اما کارکنان کارخانجات مخابراتی ایران ھمواره پيشگام احقاق حقوق کارگری خود در استان بوده اند و تا کنون ھزینه ھای 

  .ضات وحشت دارنداز این رو مسولين استان به شدت از حضور آنان و احتمال گسترس دامنه اعترا.ھنگفتی نيز برای آن داده اند

 گروهي از كارگران حاجي آباد هرمزگان تجمع كردند

کارگر شرکتي بخش نظافت و فضاي سبز شھر حاجي آباد ھرمزگان در اعتراض به از دست دادن شغل خود 45 -ایرنا، بندرعباس
  .امروز يکشنبه مقابل شھرداري و فرمانداري اين شھر تجمع کردند

تند که از ابتداي آبان ماه به دليل اتمام به گزارش ايرنا،کارگران شرکت طرف قرارداد شھرداري حاجي آباد در اين تجمع اظھار داش
  .قرارداد شرکت ياد شده با شھرداري کار خود را از دست داده اند

اين کارگران رابطه استخدامي مستقيمي با شھرداري ندارند و شھرداري : فرماندار حاجي آباد نيز با تاييد لغو قرارداد يادشده گفت
  .ني خود، قادر به انجام امور بخش فضاي سبز و نظافت شھري استاکنون مي گويد با نيروھاي رسمي و پيما

ميليون لایر  200براساس اع$م شھرداري حاجي آباد ادامه فعاليت کارگران يادشده ھرماه حدود : علي اکبر ارجمند منش افزود
 .مي شود ھزينه در بردارد که به علت ناکافي بودن درآمدھاي شھرداري ،اين نھاد روز به روز مقروض تر

 کيلومتري شمال بندرعباس قرار گرفته است165ھزار نفر در فاصله 90حاجي آباد با جمعيتي حدود 

  در شرايط فعلي در وضعيت ركود قرار نداريم: وزير صنايع ايران

زارش ھای رسمی تعداد آنھا رو در حالی که نزدیک به ھفت ھزار شرکت ایرانی با مشکل گسترده مالی رو به رو شده اند و بنابر گ
 .به افزایش است، علی اکبر محرابيان وزیر صنایع ایران گفته است که صنعت در رکود نيست

ميليارد  ٢.۵(آقای محرابيان می گوید که بدھی شش ھزار و ھفتصد شرکت ایرانی با اعتباری دو ھزار و پانصد ميليارد تومانی 
 .است و فھرست جدیدی نيز برای استمھال بدھی واحدھای توليد تھيه شده است برای مدت یک سال استمھال شده) دDری

وزیر صنایع در پاسخ به خبرنگاری که پرسيده آیا به عقب انداختن بازپرداخت بدھی این تعداد شرکت ھا نشانه رکود بخش صنعت 
 ".در شرایط فعلی در وضعيت رکود قرار نداریم: "نيست، گفته

می دھد شرکت ھای ایرانی به دليل گسترش بحران مالی، قادر به بازپرداخت وام ھایی نيستند که از گزارشھای رسمی نشان 
 .بانکھا گرفته اند، برای ھمين دولت ناچار شده بازپرداخت وامھای آنھا را برای مدت یک سال به عقب بيندازد

تا به حال تصور می شد و برای ھمين دولت در حال به نظر می رسد بحران مالی در شرکت ھای توليدی عميق تر از آن است که 
 .تھيه فھرست تازه ای از شرکت ھایی است که دچار مشک$ت مالی شده اند

  .قرار است با تکميل این فھرست، دولت بانکھا را وادار کند تا بدھی این شرکت ھا را نيز برای مدت یک سال به عقب بيندازند
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  صنعت پرسود پتروشيمي چالندن مزدهاي ناچيز كارگران در
  

محسوب مي گردد، معافيت » شهر توسعه يافته«در يك اقدام ضد كارگري جديد در منطقه صنعتي ماهشهر، دولت با اعالم اينكه اين منطقه جزو 

، پرداخت گرديد» اميركبير«و ساير پرسنل پتروشيمي ، حقوق مهرماه كارگران ز تأخيركه پس از چند رو هنگامي. درآمدها را لغو كرد بر ماليات

ز سوي سرمايه داران زالوصفت حاكم، خون كارگران را به ا دريافتي ها و بالطبع چالندن دستمزدهاي ناچيز ميزان باالي كسري ماليات و بيمه از

اين مصوبه درحالي . است حقوق بگيران منطقه ةهم، حضرات مدعي شدند كه اين قانون شامل ر پي اعتراضات نسبت به اين وضعيتد. جوش آورد

ساعت  120ماه مجبور به انجام  و كارگران هراست ساعت در روز  14 هر شيفت بالغ بر راحتي به اجرا گذاشته شده است كه ساعات كاري دره ب

كه ما در گزارشات (جاني و روحي  و انواع خطرات كاري باال تحت اين فشار. ا باال ببرندهستند تا بتوانند كمي حقوق دريافتي خود ر اضافه كاري نيز

درصد  12سابق اجرا مي شد، اين مبلغ را به در ماليات از دستمزد كه  درصد كسر 6تا  5، اكنون به جاي )شمه اي از آن را توضيح داديم قبلي نيز

ين منطقه و با تعداد در كل ا مبلغ اين كسري ها بهمحاس. اين ماه كارگران كم شده است فتيهزارتومان از دريا 100يعني حدود  ،رسانده اند

اين حربه كثيف توسط  مراكز صنعتي، حجم قابل توجه اي است كه از قبل استثمار وحشيانه كارگران و پتروشيمي ها و ساير مزدبگيران شاغل در

  . به جيب زده مي شود ،خصوصي سرمايه داران دولتي و

به  قانون شامل حقوق ماههاي فروردين تا شهريور گذشته نيز خواهد شد و ما كرده اند اين اعالم كه ده اندحضرات حتي بيشرمي را تا به آنجا رسان

كه از  كارگران اظهار مي دارند منطقه اي .درا دامن زكارگران اعتراضات بيشتر  أله،اين مس. التفاوت اين مبالغ را از حقوق كارگران كم خواهند نمود

و  است، فاقد امكانات بهداشتي و پزشكي و فاضالب صحيح هستندبه خريد آب  و مردم مجبور ردت، حتي آب سالم ندادور اسه ب »خدمات شهري«

؟ شهري توسعه يافته جا زده مي شود ، چگونه الگوي)ماهشهر گران ترين شهر استان است(آن بيداد مي كند  درمسكن گراني و اجاره سرسام آور 

 ادعا از سوي مفت خواران حاكم چيزي جزحسوب مي گردد و اين ران حاكم بهشت سود اندوزي و توسعه يافتگي ماين منطقه تنها براي سرمايه دا

  . نيستحقوق بگيران منطقه  همةگرفتن اوضاع فالكتبار زندگي كارگران و  به تمسخر

ز سوي كارگران و پرسنل ساله با درخواست افزايش دستمزد نسبت به قرارداد قبل ا پي تجديد قراردادهاي موقت كار كه هر ماه گذشته نيز در

، طرحي را به روي كاغذ آورد كه با اين درخواست پيشاپيش مقابله مجتمع» اتاق فكر«كار  از مديران بسيجي و دست اندر محمديه شا ،همراه است

يعني باز هم . استهزار تومان درماه  500تا  400حقوق ها به مبلغي بين  همةن شامل رساند »يكسان سازي حقوقي«اين طرح با نام . ده باشدكر

ازاي برخورداري از موقعيت و  متفكرين مزدور سرمايه داران در سلسله مراتب سرمايه داري در. به ميزان نصف سال گذشتهكاهش شديد حقوق 

لواي  حال روزي در. به انجام وظيفه مشغول اند ،از گرده مزدبگيران هم بيشتر، به دنبال شيوه هايي براي استثمار باز دشانبراي خو بهترمزاياي 

امضا روي طومار حال حاضر كارگران با جمع آوري  در. »يكسان سازي حقوق«يا  و »صرفه جويي«يا روزي ديگر به عنوان  »علوي كردن صنعت«

گر كارگران با اين سياست هاي ضد كارگري حاكمان كه مستقيما زندگي و ا. انعكاس اعتراضات خود را دارند قصد رفتن به تهران و ،سفيد ةپارچ

 ، باز هم با تهاجمات بيشترحفظ وضع موجود فراتر نروند اين مبارزه از در زحمتكش را هدف قرار داده به مقابله برنخيزند و معيشت ميليونها خانوار

عقب نشيني  مبارزه بايد به شكلي منسجم و متشكل به پيش برود تا شكست واين . هاي زندگي خويش مواجه خواهند شد تمامي عرصه سرمايه در

عرصه مبارزات  كه بايد با تجارب نوين در آموخته اندتجاربي ارزشمند  ،از پدران خود ،نسل گذشته از ،كارگران اين مناطق صنعتي. نصيبش نشود

حكومتشان صف  زمينداران و مقابل سرمايه داران و ،طبقاتي ةمبارز اشكال همة با دست زدن به ايجاد تشكل هاي مستقل در كارگري درهم آميزد و

ندي با ترف، روزي ديگر كه اگر سود اندوزي و حرص بيشتر اين زالوصفتان ايجاب كند ،غير اين صورت جاي تعجب نخواهد بود در. آرايي نمايند

  !بخورند شلغم ،به جاي نانبايد كارگران  پساز اين  ، كهنمايد كه به آنها اعالم ،مزدبگيران قرار دهند همة، قانوني را مقابل ديگر
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