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  در هفته اي كه گذشتجنبش كارگري 
  :در ھفته گذشته در استان خوزستان اعتراضات جدیدی آغاز گشته اند که مھمترین آنھا به شرح زیر است :خوزستان

  ، فعال كارگري شركت نيشكر هفت تپهنامه ديگري از علي نجاتي

این نامه نشاندھنده ی .  نامه دیگری از علی نجاتی، فعال سندیکایی و نماینده سندیکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه نوشته شده است
ن برای انحراف سرمایه داران جھانی و حکومت ھایشااو صراحتاً نھادھای بين لمللی ایکه از طرف .  رشد تجارب این دوستان در مبارزه است

ت تا در جھت شمعرفی می کند و اعIم می دارد که ھيچ توقعی از ایشان نمی توان دا »سراب« عنوانگری ساخته شده اند را با مبارزات کار
من  «: کرده استمبستگی مستقل ھھمچنين با افشای نقش وابسته شوراھای کار اسIمی، کارگران را دعوت به  .منافع کارگران اقدامی کنند

ھایشان  زیرا اعتقاد دارم این کارگران ھستند که باید به داد ِ ھم طبقه ای.ميکنم معنوی توسط کارگران و نه جاھای دیگر تاکيد -روی حمایت مادی
ی که خواھان ِ کارگران .و ما کارگران به جز یکدیگر کسی را نداریم .به قول معروف این شتری است که در خانه ی ھمه ی ما ميخوابد. برسند
 به شماره( درتوانشان است ، از طریق شماره حساب بانکی اینجانب   این پنج نفر و خانواده ھایشان ھستند ميتوانند به ھر اندازه که   از حمایت

 .ھای مادی خود را واریز کنند کمک  ،) به نام علی نجاتی 6579بانک ملی ایران شعبه ھفت تپه کد -سيبا0302895180008
 ھست که بتوان به عنوان یک سنت کارگری این موضوع را جا انداخت که ھر گاه نظر من ،بعد از سال ھا اکنون تجربيات کارگری به آن اندازه ایبه 

  ».یکدیگر حمایت کنند کارگرانی در جایی به مشکل برميخورند این کارگران ھستند که eزم است از
باید دقت داشت که عدم دریافت گزارشات جدید از   .سراسری آن بود رگری و وسعتی رشد کّمی مبارزات کااما ھفته ی گذشته نيز نشاندھنده 

آن زمان است که خواھيم دید که چگونه .  بر گزارشات قبلی افزود بلکه، باید گزارشات جدید را.  اقدامات قبلی کارگران دليل بر پایان آنھا نيست
  .ر حال اعتراض افزوده می شوددر عرض چند روز ھزاران نيروی تازه به ميدان آمده به مجموعه کارگران د

 عتراض به عدم دريافت حقوقتجمع كارگران پااليشگاه نفت آبادان در ا

. کارگران اين پاeيشگاه روز گذشته دست به تجمع اعتراضی زدند در پی پرداخت نشدن حقوق و مزايای کارگران پاeيشگاه نفت آبادان، جمعی از
روزنامه تھران امروز درباره  .اند دريافت نکرده شود بيش از سه ماه است که حقوق نفر تخمين زده می ٣٠٠که جمعيت آنان بيش از  کنندگان تجمع

کـه در فـاز سـوم ايـن  مسئوeن پاeيشگاه نفت آبادان نيز در پاسـخ بـه کـارگرانی"آبادان خبر داد که تجمع اعتراض آميز کارگران پاeيشگاه نفت
  ".ندارد نھا ارتباطی با پاeيشگاهکنند و حقوق آ نظر پيمانکار بخش خصوصی فعاليت می اند که آنان زير پاeيشگاه مشغول به فعاليت ھستند، گفته

  به حركت در آمده است خرمشهرجامعه كارگري 

سایت خبری آینده گزارش داد این اعتصاب  .کارگران شھرداری خرمشھر در اعتراض به وضعيت بحرانی بھداشت این شھر دست به اعتصاب زدند
است  بحران زباله و پيامدھای بھداشتی این بحران در شرایطی خرمشھر را فرا گرفته .آوری زباله خرمشھر بوده است در رابطه با بحران عدم جمع

 .که محمود احمدی نژاد خود را فرماندار این شھر اعIم کرده است
 بنده شخصا امروز در جمع شما«مردم معترض شھر اعIم کرد  خود در روز سوم خرداد امسال در جمع  نژاد در ادامه سفرھای استانی احمدی

 «.تر آن باشيم برای اجرايی شدن ھر چه سريع به عنوان فرماندار يا معاون فرماندار در خدمت شما باشم تا شخصا پيگير امور ام که تصميم گرفته
  هاند که تبليغ برای پيشگيری از ازدیاد ميکروب و توسع شده رو این در شرایطی است که شھروندان خرمشھر در حالی با مشکIت بھداشتی روبه

بيستم آذرماه سال  .در کشور تشدید شده است A نوع ھا و به ویژه بيماری آنفوeنزای اقدامات بھداشتی برای جلوگيری از بيماری ھشدارھا و
شھر،  كاركنان و كارگران شھرداری خرمشھر، شمار زيادی از كارگران شھرداری اين گذشته ھم پس از گذشت چھار ماه از پرداخت نشدن حقوق

 .وضعيت خود شدند ت كشيدن از كار و تجمع در برابر شھرداری، خواستار رسيدگی بهبا دس
رانی و حمل و نقل درون شھری خرمشھر پنجم  سازمان اتوبوس اند که رانندگان کارگران شھرداری خرمشھر امسال در شرایطی اعتصاب کرده

 .ت چندساعت دست از کار کشيدنداعتراض به پرداخت نشدن چھارماه حقوق خود به مد آبان ماه امسال در
کار شدن و تعطيلی واحد صنعتی خود،  امسال به دليل بي مرداد 25خرمشھر ھم » بحرکان«سازی  نفر از کارگران شرکت کشتی 350حدود 

 .خرمشھر تجمع کردند و خواستار رسيدگی به اوضاع نابسامان خود شدند مقابل فرمانداری
  هفت تپه در شوش آغاز و پايان اعتصاب كارگران ني بر 

مزایا و پاداش ساليانه خود دست از کار تپه، دو روز پس از آغاز کار، به علت اختIف بر سر نرخ دستمزدھا و  نيشکر ھفت فصلی نی برکارگران 
 این کارگران که عموماً از خارج از استان به منطقه می آیند، در این اعتراض دوشادوش کارگران بومی قرار گرفتند و کارفرمایان را تھدید.  کشيدند

  .عتصاب تا دریافت خواسته ھایشان کردندبه ادامه ا
.  اب خواسته ھای کارگران شدندایجرسيدگی و طبق گزارشات رسيده، کارفرمایان پس از چھار روز بی تفاوتی، بالخره مجبور به دادن تعھد برای 

ت که ایشان را به موقعيت ویژه شان آگـاه اما وظيفه فعاeن کارگری در منطقه اس.  اینک کارگران فصلی نی بر به اعتصاب خود خاتمه داده اند
.  عدم برداشت آن می تواند محصول را با خطر نابودی مواجه سازدکارفرمایان تنھا تا زمانی ضربه پذیرند که برداشت نی ھا پایان نپذیرفته و .  کنند

پس از برداشت محصول  که چرا.  دریافت دارند قول ھا و وعده ھای کارفرمایان را ھرچه سریعترجرایِ ضمانت ابنابراین کارگران نی بر می بایست 
  .دبر کارفرمایان را دارا نمی باشن دیگر اھرمی برای اعمال فشار

دیکایی نيست، ھمچنين با در نظر گرفتن پيام علی نجاتی، گو اینکه اکنون ھيچ احتمالی از ابراز ھمدردی و حمایت کارگران نی بر از فعاeن سن
اما فعاeن کارگری باید با بردن این درخواست و تبليغات حول آن به ایشان نشان دھند کـه کـارگران شـرکت نيشـکر ھفـت تپـه بایـد در مقابـل 

  .تنھا در چنان زمانی است که این کارگران قادر به تحميل خواسته ھای خود به کارفرمایان می باشند.  کارفرمایان متحدانه عمل کنند

به تا به حال این مبارزات .  امروزه شھر اراک، یکی از مھمترین مراکز صنعتی ایران، با اعتراض و اعتصاب کارخانه ھای زیادی روبرو است :اراك

  . کنند مبارزات خود را به یک مبارزه متحد تبدیل نتوانسته اندصورت پراکنده بوده و کارگران واحھا ھنوز 
  ضرب وشتم زنان كارگران شركت صنايع اراك توسط نيروهاي ضد شورش 

آبـان در مقابـل اسـتانداري و  18نفر از کارگران شرکت صنايع اراک در اعترا ض به عدم پرداخت حقوق و معوقات خود روز دوشـنبه  100بيش از 
قوق خود را دريافت نفر از كارگران اين شركت پنج ماه است كه ح 200گفته مي شود كه حدود  . ع کردندسپس در حياط استانداري مرکزي تجم

 . ه استانداري به سمت حياط رفتندنفر از زنان کارگران نيز شركت داشتند كه براي داخل شدن ب e30زم به ذكر است كه در اين تجمع . نكرده اند 
ر استانداري به آنھا ھجوم نيروھاي ضد شورش مستقر د, به دنبال اين اقدام “ مرگ برشھرجردي “ “ دروغ ميگيد دروغ ميگيد“: آنھا شعار ميدادند

ــرده و  ــرار دادنــد نفــر از زنــان 4ب ــال طــرح موضــوع خــود در پزشــک قــانوني ھســتند  . را مــورد ضــرب و شــتم ق   . ايــن زنــان اکنــون در ح
  .م کرد مھر ماه گذشته با درج اطIعيه اي در روزنامه اطIعات انحIل اين شرکت را اعe19 Iزم به ذكر است كه مدير شرکت صنايع اراک در 
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  : عباسربند

  در بندر عباس نيز سرايت كردبه بحران پااليشگاه ها 
ه قدیم بندرعباس، نوزدھم آبانماه پس از مذاکرات بی نتيجه دو نفر از مسئولين شرکت ئی سی سی با کارگران اعتصابی طرح توسعه پاeیشگا

عده دو نفر از مدیران ارشد این شرکت که از دفتر مرکزی شرکت در شيراز به محل آمده بوده بودند طی مذاکراتی با کارگران اعتصابی به آنان و
 . دادند روز دوشنبه ھفته آینده دستمزدھای معوقه آنان را حتما پرداخت خواھند کرد

ات و وعده ھا از سوی این دو مدیر ارشد کارگران اعIم کردند به شرطی این وعده را می پذیرند و بر سر بنا بر این گزارش بدنبال این اظھار
به حتما دستمزدھایشان پرداخت شود و از این پس دیگر ھيچ تعویقی در پرداخت دستمزدھای آنان کارھای خود باز می گردند که روز دوشن

کارگران اعتصابی در این مذاکرات ھمچنين تاکيد کردند چنانچه دستمزدھایشان روز دوشنبه ھفته آینده پرداخت نشود بIفاصله . صورت نگيرد
  . دست به اعتصاب خواھند زد

کارگر طرح توسعه پاeیشگاه قدیم بندر عباس ھر ماه برای دریافت دستمزدھای خود  450از شھریور ماه امسال تا کنون eزم به یادآوری است 
اعتصاب این کارگران در اوایل شھریور ماه دو روز و در مھر ماه بمدت پنج روز طول کشيد که با پرداخت دستمزدھای . دست به اعتصاب زده اند

  . در حال حاضر این کارگران دستمزدھای خود را از شھریور ماه تاکنون دریافت نکرده اند. رفرما پایان گرفتمعوقه کارگران از سوی کا

.  بستن جاده و دیگر اقدامات کارگری انجاميده بود ھای ھفته گذشته مبارزات کارگران چينی البرز را به خاطر دارید که بهخبراز مطمئناً  :قزوين

ی از قدیمی ترین و وسيعترین یککه ، در این شھر شھر صنعتی البرزوجود چرا که   .رسدبدر این ھفته خبر از کارخانه دیگری جای تعجب ندارد که 
  :به دیگی جوشان تبدیل کرده استرا  این شھر، است کارگری مرکز

 مشكل كارگري، اين بار در كارخانه آذرقاف قزوين 
ماه پيش پرداخت نکرده است اما به آنھا گفته که حاضر است بابت تسویه حساب تمام این مطالبات را پر داخت  5کارفرما مطالبات کارگران را از 

ماه مطالبات معوقه ھيئت تشخيص اداره کار قزوین به این  5در پی شکایت جمعی ازکارگران شرکت آذر قاف قزوین مبنی بر پرداخت نشدن  .کند
 مطالبات ،کند رکود بازار را دليل این پرداخت نکردن مطالبات کارگران و تھيه نکردن مواد خام عنوان میکه کارفرما   .دادخواست رسيدگی کرد

   .اما به آنھا گفته که حاضر است بابت تسویه حساب تمام این مطالبات را پر داخت کند  .ماه پيش پرداخت نکرده است 5کارگران را از 

 :زنجان
 تظاهرات اعتراضي كارگران اتوبوسراني زنجان

شھرداری زنجان شرکت اتوبوسرانی این شھر را از مالکيت دولت سرمایه خارج کرده است تا به صورت یک سازمان خصوصی سرمایه داری اداره 
رانندگانی که خواستار  به. را اخراج کرده اندکارگر راننده  50شھردار و سایر دست اندرکاران در جریان تحقق این روند قبل از ھر چيز بيش از . شود

در عوض بيشتر دستگاه ھا را در اختيار افرادی گذارده اند که اھل خرید و فروش و دeلی و چپاول . واگذاری اتوبوس بوده اند، جواب رد داده اند
ام مبالغ عظيمی وام از بانک ھا این افراد با استفاده از نفوذ و موقعيت خویش در دستگاه ھای دولتی ھر کد. حاصل کار و زحمت کارگران بوده اند

راننده اخراجی  50. و سپس به قيمت ھایی بسيار باeتر از قيمت خرید به فروش رسانده اند   با این وام ھا اتوبوس ھا را خریده. دریافت کرده اند
اما تا . دولتمردان فریاد اعتراض سر داده اندآنان با رجوع به . با مشاھده این جنایت و افتادن به ورطه مرگبار بيکاری به ھمه جا شکایت کرده اند

    . کارگران خواستار بازگشت به کار و تضمين حتمی اشتغال خود ھستند. لحظه حاضر ھيچ پاسخی دریافت نکرده اند

   :كرمان

  كرمان –جمع رانندگان محور جيرفت ت

  .کرمان در فرمانداري جيرفت تجمع کردند –نفر از رانندگان خودروھاي کرايه بين شھري جيرفت  40بنا بر اخبار رسيده روز دوشنبه 
دقيقه صبح در فرمانداري  6.30اين تجمع به دنبال درگيري دو راننده خودروھاي شخصي در ايستگاه کرمان با راننده خودروي کرايه اي از ساعت 

  . جيرفت شكل گرفت
صي در تجمع کنندگان خواستار ساماندھي وضع ايستگاه مسافربري از نظر امکانات رفاھي و ھمچنين جلوگيري از فعاليت خودروھاي شخ

  ايستگاه حمل مسافر به کرمان و بم شدند

 :كرمانشاه
  نفر از كارگران شركت اسيد سيتريك كرمانشاه 110اخراج 

. نفر از کارگران خود را اخراج کرده است 110شرکت کيميای غرب گستر، وابسته به شرکت سرمایه گذاری اسيد سيتریک کرمانشاه، مدتھاست 
این معامله در حالی انجام . واگذار گردید) شرکت سرمایه گذاری سازمان تامين اجتماعی ( جاری به شرکت شستااین شرکت در اوایل سال 

. نفر از کارگران را اخراج کرد 110گرفته که از مھر سال گذشته تاکنون حقوق کارگران پرداخت نشده و شرکت شستا در اولين اقدام خود، تعداد 
  .به صورت قرار دادی یک ساله به کار گرفته شده بودند 83و  82این کارگران در سال ھای 

  :خراسان

  تجمع كارگران معترض كارخانه قند شيروان

اين كارگران خواستار احقاق حقوق   .روز پنج شنبه كارگران كارخانه قند شيروان در مقابل اداره كار در اين شھرستان تجمع اعتراضى برگزار كردند 
  .خود و ادامه فعاليت در كارخانه قند اين شھرستان شدند

  
  

  !ايران متحد شويدرگران كا

 


