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  و اخراج جمعي هم هجوم سرمايه به دستمزدهاي كارگري زبا
در ھفته ای که گذشت، طبقه کارگر ھمچنان مورد اجحاف قرار گرفته و فشار تمامی بحران ھای سرمایه داری را از طرق مختلف بر شانه ھای 

  .خود حس کرد
طبق این خبرھا فورم ھای جدیدی .  اولين خبر در مورد شيوه ی جدید سرمایه داران در تحميل دستمزدھای بازھم کمتری به کارگران می باشد

کميته ھماھنگی برای ایجاد . برای استخدام پيمانی از طرف حکومت سرمایه داران در اختيار شرکت ھای پيمانی و کارفرمایان قرار گرفته است
دولت سرمایه داری فرم جدیدی را برای تنظيم قراردادھای کار تھيه و در اختيار سرمایه داران قرار داده :نوشته استدر این مورد ارگری تشکل ک

ای بغایت ناچيز این فرم سFح قتاله دیگری است که سرمایه از زرادخانه ھای کشتار خود بيرون می کشد تا از طریق آن ھمان دستمزدھ. است
آرایش ظاھری مواد و مندرجات فرم این گونه است که ظاھراً طول روزانه کار، ميزان مزدھا، اجزای متشکله دستمزد . کارگران را ھم کاھش دھد

ن غـFف سFح کشتار سـرمایه درسـت در بطـن ھمـي. از قبيل پاداش، حق توليد و ھمه چيز با توافق ميان کارگر و سرمایه دار تعيين می شود
جاسازی شده است، توانق ميان سرمایه دار درنده ای که از تمامی ابزار و وسائل و » توافق« سرتاسر دروغ، شعبده بازانه، جنایتکارانه و زھرآلود 

ی که ھر نوع امکانات دریدن و پاره کردن و کشتار و بلعيدن برخوردار است و کارگر مسلوب الحق قلع و قمع شده و گرسنه و و فرسوده و مستأصل
 توان ابراز حيات و حتی چانه زدن او از پيش توسط سرمایه سFخی شده است، توافق ميان کسانی که اولی ھر چه را اراده کند یکراست و بدون
قيد و شرط به اجرا می گذارد و به دومی تحميل می کند و دیگری از شدت گرسنگی و فقر و استيصال و بدبختی مجبور اسـت بـه تحمـل ھـر 

این توافق فقط غFف واقعی سFح کشتار سرمایه است و دولت سرمایه داری با ھمين ھدف آن را معماری، تنظيم و منتشر . ستمی تن دھد
    :فرم در برگيرنده مواد زیر است. تکرده اس

ا خواھد بود که در زمان انعقاد قرارداد کار و پایان آن از این پس نه بر اساس عرف رایج بلکه بر اساس توافق کارگر و کارفرم آغازساعات کار و  -1
مزد کارگران پس از ذکر مزد ثابت از این پس ھم به صورت روزانه و ھم به شکل ساعتی  -2. طبق توافق طرفين در فرم قرارداد قيد خواھد شد

فق کارگر و کارفرمـا حـين انعقـاد قـرارداد قابـل پاداش افزایش توليد یا بھره وری بر اساس توا -3. دطبق توافق کارگر و کارفرما تعيين خواھد ش
فرم جدید اختصاص به فسخ قرارداد دارد و سفيد گذاشته شده است تا کارگر و کارفرما حين انعقاد قرارداد بر اساس  13ماده  -4. پرداخت است

  . توافق طرفين آن را پر کنند
  . ھيچ جایی برای بخش ھایی از دستمزد کارگران منظور نشده است در این فرم به صورت حساب شده و آگاھانه به نفع سرمایه داران

  
  :خبرھای مناطق مختلف کارگری می پردازیم ادامه بهدر 

  

 : اراك
    كارگران خشمگين كارخانه آلومينيم سازي اراك تابلوي بسيج كارخانه را پايين كشيدند

ان كارگران كارخانه آلومينوم سازى اراك در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و ندادن افزايش توليد كه باعث قطع اضافه كارى كارگر
تن از كارگران كارخانه آلومينيوم سازى اراك ھفته گذشته 400بيش از . مع تابلوى بسيج كارخانه را پايين كشيدندمى شود، تجمع كرده ودراين تج

بسيج ضدمردمى اراك قصد خريد اين كارخانه را از صاحبان قبلى آن دارد . نيز دست از كار كشيدند و در محل كارخانه تجمع اعتراضى برگزار كردند
  . ده كارگران را نمى پذيرد وكارگران نسبت به اين موضوع معترضندو پرداخت حقوق عقب افتا

 کارگران شرکت صنایع اراک
اراک امروز به ھمراه خانواده ھای خود در اعتراض به عدم دریافت حقوق در مقابل   شرکت صنایع  به گزارش گسترش آنFین از اراک کارکنان

 .استانداری دست به تجمع زدند
ماھه خود ھستند که به گفته آنان تاکنون  ۶نفر می باشند با حمل پFکارد ھایی خواستار دریافت حقوق  ۶٠که حدود  کارگران شرکت مذکور
 .پرداخت نشده است

 .این دومين بار است که کارکنان شرکت صنایع دست به تجمع اعتراضی می زنند
حقوق این کارگران ھفته گذشته تشکيل جلسه داده بود اما  به گفته یکی از کارگران کمسيون صنعت ھفته گذشته برای حل مشکل پرداخت

 .تاکنون نتيجه اقدامات این کمسيون برای حل مشکل اعFم نشده است
در زمان مخابره این خبر به ھمراه خانواده ھای خود در تجمعی آرام به اعتراض خود در مقابل   به گزارش خبرنگار گسترش آنFین از اراک کارگران

  .ادامه می دھند  اراکاستانداری 
  

  :قزوين
 كارگر گوشت زياران بايد تسويه حساب كنند  240تمامي  سال و به دنبال ناتواني مالك خصوصي  2پس از 

زيرا به دليل مديريت غلط بخش خصوصي اين كارخانه از مدتي پيش تعطيل   اي به نام گوشت زياران وجود ندارد، در استان قزوين ديگر كارخانه
  .وليد بايد به ھمكاري خود با اين واحد توليدي پايان دھندكار كه اين واحد ت 240شده است؛ تمامي 

كار كه اين واحد توليد بايد در قالب تسويه حساب، معرفي  240بر اساس تصميم كه به تازگي در استانداري قزوين اتخاذ شده است، تمامي 
  .بيمه بيكاري و يا بازنشستگي به ھمكاري خود با اين واحد توليدي پايان دھند

زيرا به   اي به نام گوشت زياران وجود ندارد، در استان قزوين ديگر كارخانه :علي كريمي دبير اجرايي خانه كارگر قزوين در گفتگو با ايلنا، گفتعيد 
  .دليل مديريت غلط بخش خصوصي اين كارخانه از مدتي پيش تعطيل شده است

بندي آن مشغول بودند كه پس از واگذاري اين كارخانه به بخش  وشت دام و بستهكارگر در كارخانه گوشت زياران كه به كشتار گ 240: وي افزود
سال گذشته، مديريت جديد به جاي تھيه دام و كشتار آن، به كارھاي چون توزيع لوازم آرايشي بھداشتي پرداخت و در نتيجه  2خصوصي در 

  .باعث افزايش بدھيھاي كارخانه و تعطيلي آن شد
سازي به نمايندگي از دولت قادر به  مالكيت اين كارخانه از بخش خصوصي سلب شده است اما چون سازمان خصوصيبه تازگي : وي افزود

  .قرار است تمامي كارگران مرخص شوند  نگھداري كارخانه نيست،
ران بايد در كنار دريافت مستمري از اين پس كارگ: سال سابقه دارند گفت 20درصد كارگران اين كارخانه بيش از  80وي با يادآوري اينكه بيش از 

  .بيمه بيكاري منتظر يافتن شغل جديد يا فدراسيون موعد بازنشستگي خود شوند
  .سال كارگران فعلي را حفظ كند 5وي تاكيد اين وضعيت در حالي است كه مديريت خصوصي برابر قانون متعھد شده بود حداقل تا 
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  :گيالن
 آنانتجمع اعتراضی و روز اسفناک کارگران کنف کار 

نفر  ٧٠آبان مقابل استانداری این شھرتجمع اعتراضی برپا کردند، این کارگران كه تعداد آنھا به  ٢۴کارگران شرکت کنف کار گيFن روز یك شنبه 
  . صبح در مقابل استانداری دست به تجمع اعتراض آميز زدند ١١الی  ٩اعت برای چھارمين بار در ماه گذشته از سـ ,ميرسيد

ھمان طور که در گزارش ھای قبلی آمده است، این . قرار دارد ) سنگر  -حد فاصل بين جاده رشت (تھران  -ه کنف کار در جاده رشت کارخان
  .به بھانه ریزش برف سنگين دچار بحران شد و تعطيل گردید و کارگران آن به اداره کار معرفی شدند  83کارخانه از سال 

) ایرج زھرابی ( ميليون تومان به مدیر عامل سابق  60دولتی بود در یک حراج با زدو بند به مبلغ ناچيز حدود  کارخانه که متعلق به سرمایه بخش
زھرابی که آه در بساط نداشت با گرفتن وام از دولت پول . فروخته شد، در حالی که ارزش واقعی این کارخانه خيلی بيشتر از این مبلغ بود  

  .کارخانه را پرداخت کرد 
 ته سال ھا قبل وی به جرم اختFس و گزارش کارگران از دزدی ھایش در فرودگاه دستگير و به زندان افتاد که به علت نفوذ در منطقه وحمایتالب

�زم به ذکر است وی سھام این کارخانه را با شراکت و نفوذ عليرضا . در آن زمان توانست رھایی یابد)احسان بخش ( امام جمعه متوفای رشت 
  . ری عرب خریداری کرد جزای

عضو دیگر ھيئت . پس از مرگ وی وارث سھام این سرمایه دار شدند و اکنون عضو ھيئت مدیره ھستند    -  زن و پسرش   -خانواده ایرج زھرابی 
  .مدیره پسر عموی عليرضا جزایری عرب است که فعF مدیریت عامل کارخانه را بر عھده دارد 

نه پرداخت مطالبات معوقه کارگران یک وام یک و نيم ميليارد تومانی از بانک گرفت و با آن بخش ناچيزی از جزایری عرب در گذشته به بھا
ميليارد تومانی بقيه دستمزد ھا و مطالبات معوقه کارگران را می  2دستمزدھای معوقه کارگران را پرداخت کرد و اخيرا قول داده که با گرفتن وام 

  . پردازد
سال سابقه  30الی  20ميليون تومان طلب دارند و بين  4نفر آن ھا به طور متوسط  180گر در کارخانه مشغول کار ھستند که کار 185ھم اکنون 
  . کار دارند 

 

  :هكرمانشا
  نفر از کارگران شرکت اسيد سيتریک کرمانشاه 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 ( این شرکت در اوایل سال جاری به شرکت شستا

. 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 

  

  :انخوزست
 تجمع كردند» تپه نيشکر ھفت«در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات، كارگران فصلی 

گذرد، جمعی از  تپه نمی ھای كارگری شركت نيشكر ھفت كننده در اعتراض درحالی كه كمتر از چند ھفته از آغاز دوران محكوميت كارگران شركت
 .مطالبات معوقعه خود تجمع كردند كارگران فصلی اين شركت ھفته گذشته به دليل پرداخت نشدن

ھفته گذشته كارگران نيبر این كارخانه در اعتراض به : رضا رخشان از اعضای سندیكای كارگران كارخانه نيشكر ھفت تپه در گفتگو با ایلنا، گفت
كارگران نيبر فصلی شركت   بيش از ھزاربه گفته این فعال كارگری، در این تجمع كه در محل كار برگذار شد؛ . پرداخت نشدن مطالبات تجمع كردند

ماه  6تا  4ھا و حتی استانھای مجاور ھستند كه ھر ساله به مدت  بيشتر تجمع كنندگان از كارگران مھاجر از شھرستان: رخشان افزود. داشتند
   .گيرند برای برداشت محصول در استخدام موقت كارخانه قرار می

ھای كارگری در دادگاه محكوم  ود که چندی پيش گروھی از كارگران این كارخانه كه در جریان اعتراضش این تجمع كارگران در حالی برگزار می
   .شده بودند برای سپری كردن دوره محكوميت خود بازداشت شدند

ز آن به عنوان بزرگترین تپه كه ا كارخانه نيشكر ھفت .شود ھزار كيلومتر مربع برآورد می 7تا  5وسعت مزارع نيشكر كارخانه ھفت تپه حداقل بين 
ھای گسترده  ، صحنه اعتراض شدن صنعت شكر این كارخانه در جریان بحرانی. شود بيش از ھزار كارگر دارد واحد توليدی شكر در ایران یاد می

  .كارگری بود
  !دستگيری علی نجاتی

دزفول شد تا در کنار دیگر یاران خود دوره ی حبس شش  علی نجاتی در دادگاه شوش دستگير و روانه ی زندان 88ابان  23  ظھر ِ  امروز و در 
  .ماھه ی خود را اغاز نماید

تپه کميته ی دفاع از کارگران ھفت تپه ، بنا بر دليل ایجاد ِ خود ھم اکنون که پنج تن از اعضای ھيات مدیره ی سندیکای کارگران نيشکر ھفت 
ربان عليپور و محمد حيدری مھر ،در زندان به سر ميبرند بر خود وظيفه ميداند که از این آقایان فریدون نيکوفرد ، علی نجاتی ، جليل احمدی ، ق 

Fش پس با پشتوانه ی افراد و تشکل ھای حامی و عضو خود با تمام امکانات برای دفاع از این کارگران زندانی و مطالبات کارگران ھفت تپه ت
  .نماید

  

  خراسان
 بيکاران خراسانی کارگران سرگردان در تھران ھستند  :یبير اجرای خانه کارگر خراسان شمالد

درصد اعFم مي كند كه  2/4وزارت كار و امور اجتماعي درحالي نرخ بيكاري اين استان را به غلط : دبير اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی گفت
  .ھای تھران به عنوان کارگر ساختمانی سرگردان ھستند بيکار این استان در چھار راه
از : درصد اعFم کرده است؛ گفت 2/4ايلنا، با اعFم اینکه وزارت کار طی آمار رسمی ميزان بيکاری خراسان شمالی را بابا نظرھدایتی در گفتگو با 

دانند که بيکاران استان برای تامين  نظر وزارت کار خراسان شمالی از نظر پایين بودن درصد بيکاری رتبه اول را در کشور را دارد اما گویا آقایان نمی
  .ی در تھران کارگر ساده ساختمان ھستندھزینه زندگ

تعجب آور این است که چگونه وزارت کار استانی که صنعتی و کشاورزی نيست و : گوید صنعتی نيست می وی با یادآوری اینکه خراسان شمالی
  .گيرد را موفق توصيف کرده است گذاری در آن صورت نگرفته و نمی سرمایه
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درصدی در این استان را داریم  4شما که ادعای بيکاری : خراسان شمالی مسوو�ن وزارت کار را مخطاب قرار داد و گفتدبير اجرایی خانه کارگر 
  .اند ھای پایتخت کارگری ساده ساختمانی را قبول کرده ھا در سر چھارراه ھای تھران بزنيد مشاھده کنيم که خراسانی یک سری به چھار راه

ھای اخير کارخانجات الياف و اسفنج شيروان و نيز شھر خراسان به تعطيل کشيده شده و کارگران این واحدھا به خيل وی با اعFم اینکه در سال
  .توانيد عمق فاجعه را مخفی کنيم باور کنيد که بيکاری وجود دارد و با دستکاری آمارھا نمی: گوید اند می بيکاران افزوده شده

ھنگامی که در ھر خانواده یک بيکار و در برخی موارد چندین نيروی : گوید دھد و می خراسان شمالی خبر میوی از خيل فارغ التحصيFن بيکار در 
  .شود درصدی از سوی وزارت کار مطرح می 4آماده به کار اما بيکار وجود دارد چگونه ادعای بيکاری 

ھای تخصصی با نمایندگان کارگری  آیند نشست ند و به استان میشو ھدایتی با اعFم اینکه ھرگاه نمایندگان استان خراسان از مجلس فارغ می
نتيجه این سفرھا و مذاکرات ونيز خيل مراجعات بيکاران به دفاتر نمایندگان مجلس باعث شده تا صدای استان در تریبون : گوید کنند می برگزار می

  .مجلس شورای اسFمی بلند شود
این نمایندگان مردمی به این : گوید اند می ھای خود از ميزان با�ی بيکاری خبر داده شمالی بارھا در نطقنماینده خراسانی  4وی با یادآوری اینکه 

  .اند آمار غير واقعی و خيالی اعتراض کرده
دن آمارھای غير به جای دا: گوید اش جوان بيکار دارد آمار واھی وزارت کار را بپذیرد می ای که سر سفره ھدایتی با اعFم اینکه چگونه خانواده

کار واقعی برای توجيه ضعف مدیریتی، بھتر است توان خود رام ضعف کنيم تا بيکاری به معنای واقعی کاھش یابد نه آنکه فقط در آمارھای وزارت 
  .این درصدکاھش یابد

  جمع کارگران بھکده رضوی در مقابل اداره کل کميته امداد خراسان شمالی
  .کت کشت و صنعت بھکده رضوی از عدم پرداخت شش ماه از حقوق کارگران این شرکت خبر دادریيس سابق شورای کارگری شر

  .ماه حقوق در مقابل اداره کل کميته امداد خراسان شمالی تجمع کردند 6کارگران بھکده رضوی به خاطر عدم پرداخت 
متاسفانه شرکت کشت و صنعت بھکده : وی در این تجمع گفتبه گزارش ایلنا، ریيس سابق شورای کارگری شرکت کشت و صنعت بھکده رض

  .ماه پرداخت نکرده است 6کارگر را به مدت  180شود، حقوق  رضوی که زیر نظر کميته امداد اداره می
له لباس و کفش ھای این کارگران از جم کدام از سھميه سال است که ھيچ 4وگو با خبرنگار ایلنا با بيان اینکه مدت  سيدمحمود حسينی در گفت

پرداخت نکردن حقوق کارگران موجب فقر اقتصادی و نگرانی و کاھش روحيه کاری آنان شده و این مسئله : کار به آنھا داده نشده، اذعان کرد
  .انگيزه کارگران را برای کار از بين برده است

ھای  با گذشت یک سال از تکميل صدور دفترچه: افزود ترین کارھای شورای کارگری اعFم کرد و بندي مشاغل را از مھم حسينی طرح طبقه
  .ھا از سوی اداره کارو امور اجتماعی تحويل نشده است کارگری، ھنوز این دفترچه

ماه حقوق این کارگران پرداخت نشد که  6سال گذشته نيز  :ریيس سابق شورای کارگری شرکت کشت و صنعت بھکده رضوی خاطر نشان کرد
  .ھا شدند ھای فراوان، كارگران موفق به دریافت این حقوق تFشپس از اعتراضات و 

گاوداری این مرکز از : وگو با ایلنا شرایط کنونی این مجتمع را بسيار بد خواند و عنوان کرد یکی دیگر از اعضای شورای سابق کارگری نيز در گفت
  .ھزار راس کاھش پيدا کرده است10ه حدود ھزار راس ب18راس رسيده و تعداد گوسفندان از 300راس به کمتر از  500

سال سابقه در  35خانوار با بيش از  300مجتمع کشت و صنعت بھکده رضوی واقع در شھرستان مانه و سملقان از توابع خراسان شمالی با 
  .کند زمينه کشاورزی، دامداری و تعميرات ادوات کشاورزی فعاليت می

   .ه رضوی در شمال غربی استان خراسان شمالی قرار داردشایان ذکر است شرکت کشت و صنعت بھکد
 

  كردستان

 ! کارگران شرکت جھاد نصر   اعتصاب
پروژه مسکن   و رانندگان شرکت جھاد نصر تحت پوشش  کارگران   صبح  ٨:٣٠تا  ٧از ساعت  ١٧/٨/٨٨مورخ    طبق اخبار رسيده روز یک شنبه

 .اب زدندنفر می باشند ، دست به اعتص 250سنندج که   مھر
 .تصميم گرفتند که در دفاع از مطالبات خود این اعتصاب را سازماندھی کنند  ماه است که حقوق خود را نگرفته اند 4کارگران به دليل اینکه مدت 
 .مطالبات آنان پرداخت خواھد شد    تعھد دادند که تا روز چھار شنبه  و  در جمع کارگران حاضر شده  پس از اعتصاب کار فرمایان

پس از اعتصاب . دست به اعتصاب زدند  صبح 10تا  7از ساعت    چون کار فرما به وعده خود عمل نکرده بود ، کارگران  20/8/88  در روز چھارشنبه
استند با تفرقه نمودند و می خو  و کارگران را تھدید به اخراج  ، نمایند گان کار فر ما ، آقایان حنيفی و نورزاد ، در جمع اعتصاب کنندگان حاضر شده

دیگر کارگران در دیگر پروژه   پرداخت حقوق معوقه  از  انداختن در صفوف آنھا با تطميع و پيشنھاد پرداخت دستمزد کارگران حاضر در مسکن مھر ،
 .، امتناع نمایند که با مقاومت و مخالفت کارگران رو برو شدند   مر بوط به ھمين شرکت  ھا

فقط حقوق یک ماه آنان پرداخت   تمام مطالبات آنان پرداخت گردد اما تا کنون  ران پيشنھاد داد تا آخر وقت روز چھارشنبهدر نھایت کار فرما به کارگ
 .شده است

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
   اعتصاب کارگران شرکت جھاد نصر سنندج

کارگران به دليل .نفر می باشند ، دست به اعتصاب زده اند 250سکن مھر سنندج که کارگران و رانندگان شرکت جھاد نصر تحت پوشش پروژه م 
این کارگران از روز .ماه است که حقوق خود را نگرفته اند تصميم گرفتند که در دفاع از مطالبات خود این اعتصاب را سازماندھی کنند 4اینکه مدت 
  .آبان دست به اعتصاب زده اند 20چھارشنبه 

  .یان در روزھاي قبل در پی تھدید کارگران برای اعتصاب در جمع کارگران حاضر شده و تعھد دادند که مطالبات آنان پرداخت خواھد شدکار فرما
پس از اعتصاب ، نمایند گان کار فر ما ، در . صبح دست به اعتصاب زدند 10تا  7اما چون کار فرما به وعده خود عمل نکرده بود ، کارگران از ساعت 

رداخت مع اعتصاب کنندگان حاضر شده و کارگران را تھدید به اخراج نمودند و می خواستند با تفرقه انداختن در صفوف آنھا با تطميع و پيشنھاد پج
ا دستمزد کارگران حاضر در مسکن مھر ، از پرداخت حقوق معوقه دیگر کارگران در دیگر پروژه ھا مر بوط به ھمين شرکت ، امتناع نمایند که ب

  .مقاومت و مخالفت کارگران رو برو شدند
 فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی) ز به نه(بازداشت پدرام نصرالھی 

  .فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری باز داشت شد   "پدرام نصر اللھی" 88آبانماه  21شنبه  5روز 
مورد ضرب   سنندج، توسط نيرو ھای امنيتی   در خيابان فردوسی  در حين بر گشت از محل کار خود دقيقه   40/5در ساعت   شنبه 5وی در روز  

  .و شتم قرا گرفته و بعدا وی را دستگير می نمایند
  .اند و سپس به قرنطينه زندان مرکزی سنندج انتقال داده  پدرام نصرالھی را به دادگاه سنندج منتقل   23/8/88امروز شنبه  
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  :مازندران
 بيکاری کارگران روغن شکوفه بابل 

این که کدام محاسبات کاسبکارانه و بده و بستان ھای . کارخانه روغن شکوفه بابل به دستور عوامل قضائی سرمایه پلمپ شده است
علوم نيست اما این کار را سودجویانه ميان سرمایه داران و دستگاه ھای اداری و قضائی آن ھا به تعطيل کارخانه انجاميده است دقيقاً م

این . کارگر کار خود را از دست داده اند 90نکته اساسی این است که با تعطيل کارخانه . نام نھاده اند» جلوگيری از آلودگی محيط زیست«
شده در قلمروھای دیگر  کارخانه روغن شکوفه و بسياری از سرمایه ھای انباشت. و استثمار شده اند کارگران ساليان دراز در اینجا کار کرده 

تمامی جسم و   این کارگران اکنون ھمه بيکار و بFتکليف و سرگردانند و تعطيل کارخانه ھمچون پتکی . محصول مستقيم کار و استثمار آن ھاست
     .کارگران خواستار بازگشت به کار و تضمين حتمی اشتغال خود ھستند. روح آنان را در ھم کوبيده است

 تعطيل شد)ساری ( شرکت صنایع شيميایی کرم کميکال 
ماه حقوق  ١٨با پرداخت نکردن ,سال قدمت  ٢۵بنا برخبر دریافتی شرکت صنایع شيميایی کرم کميکال در جاده گھرباران بخش مياندرود ساری با 

   . کارگر درآستانه بازنشستگی تعطيل شده است ٨٠و حق بيمه 
 بازخريدي يا اخراج، يكي را انتخاب كنيد  :ان فيبر بابلسر ابFغ شددر اطFعيه مديريت به كارگر

سال فعاليت در آستانه تعطيلي قرار دارد؛ مديريت طي  50به عنوان دومين توليدكننده فيبر در شمال كشور پس از “ فيبر بابلسر”   كارخانه 
  .يا اخراج يكي را انتخاب كنند اي از كارگران اين كارخانه خواسته است تا از ميان بازخريدي اطFعيه

  .آن خبر داد  كارگر مازندران از تعطيلي كارخانه فيبر بابلسر و بيكاري كارگران باقيمانده دبير اجرايي خانه: ايلنا
طي : وده است، گفتوي بابيان اينكه از در سه دھه گذشته سازمان تامين اجتماعي مالك اين كارخانه ب: نصرهللا دريابيگي در گفتگو با ايلنا، گفت

به گفته دريابيگي مديريت طي  .پنج سال اخير سوء مديريت مالك باعث شد تا امروز اين كارخانه به جمع واحدھاي تعطيل شده بپيوندد
اين فعال كارگري با  .كارگر باقيمانده اين كارخانه خواسته است تا يا در ازاي سه ماه سنوات خود را بازخريد كنند و يا اخراج شوند 30اي از  اطFعيه

تعطيلي اين كارخانه در حالي است كه پيشتر اين واحد توليدي : سال سابقه كار ھستند؛ گفت20يادآوري اينكه تمامي كارگران داراي بيش از 
   .يكي از سودآورترين كارخانه ھاي متعلق به سازمان تامين اجتماعي بوده است

  

 قم
  در قم جديتر شدتجمع اعتراض آميز كارگران 

 .كارگران كارخانه چيني حميد قم بار ديگر براي دستيابي به مطالبات خود دست به تجمع اعتراض آميز زدند
جمعي از كارگران معترض كارخانه چيني حميد قم كه چند سالي است ھر چند روز يكبار در جلوي درب استانداري قم تجمع كرده و حقوق از 

 .ن طلب ميكنند، اين بار به شكل جدي تري اين اعتراض خود را بيان كردنددست رفته خود را از مسئو�
متري  45بر اساس اين گزارش، پيش از ظھر امروز تعدادي از كارگران زن و مرد كارخانه چيني حميد بعضا با خانوادھھاي خود با تجمع در خيابان 

 .يك سنگيني را ايجاد كردندو بند آوردن خيابان تراف) خيابان روبھروي استانداري قم(رضوي 
پس از گذشت حدود يك ساعت از اين اعتراضات كه خوشبختانه به صورت آرام و بدون خشونت ھمراه بود، نيروھاي انتظامي با حضور در محل 

 .تجمع كنندگان را به كنارھھاي خيابان ھدايت كردند
ھيچ نوع دريافتي نداشته و در زندگي شخصي خود دچار مشكFت  و حتي پيش از آن 85كارگران اخراج شده كارخانه چيني حميد از سال 

 .فراواني شدھاند
ابقه بر اساس پيگيريھاي انجام شده قرار بود اين كارگران پس از اخراج زيرپوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار گرفته و تعداد زيادي از آنان كه س

  .طو�ني دارند بازنشسته شوند
 دخالت مزدوران انتظامی در جلوگيری از گسترش اعتراضات نه چينی حميد وتجمع اعتراضی كارگران كارخا

كارگران معترض كه تعداد آنھا به . آبان درمقابل استانداری قم تجمع کردند ٢٣تعدادی از کارگران کارخانه تعطيل شده چينی حميد قم روز شنبه 
به عدم رسيدگی خواسته ھایشان اقدام به تجمع درمقابل  دراعتراض ١١نفر می رسيد از ساعت ھشت وسی دقيقه صبح تا ساعت  ۵٠

  .استانداری قم کردند
ان و بنا به گزارش خبرنگارآژانس ایران خبر نيروی سركوبگر انتظامی با بستن خيابان استانداری و اعزام یک اتوبوس قصد ممانعت از تجمع معترض

  .ھمراه با خانواده ھایشان به این تجمع پایان دادند با قرار تجمعی دیگر ١١كارگران را داشت اما کارگران ساعت 
سال و نيم پيش به علت تغيير مدیریت کارخانه و تمایل نداشتن مدیریت جدید به ادامه فعاليت در توليد  �٢زم به ذكر است كه این کارخانه از 

  . محصو�ت چينی باعث تعطيلی و در نتيجه بيکاری ھمه کارگران آن شد
   . کيلومتری جاده اراک واقع شده است ۵این کارخانه در  . ميليون تومان از این کارخانه طلب دارند ٣کارخانه ھرکدام  کارگران این

  

  تهران
امروز آخرین روزکار است؛ ھمه “: خبرکوتاه وتکراری بود اما اثرش برکارگرانی که به آنھا ابFغ شد شک آور بود و گيج کننده؛ دیروز به آنھا گفتند

و بدین ترتيب گروھی از کارگران پيمانكاري مجتمع سيمان تھران به دليل تمام شدن قرارداد کار پيمانكار از صبح امروز بيکار “ از فردا اخراجيدشما 
  .شدند

رد تصويب قانون به گزارش خبرنگار ایلنا، خبر اين اخراج يك روز پس از آن به كارگران اعFم شد كه مسوو�ن خانه كارگر در مراسم بيستمين سالگ
  .كند كار از تيز شدن چاقويي خبرداده بودند كه حقوق حمايتي كارگران كشور را تھديد مي

گان ھم زمان با نخستين روز اخراج خود در اعراض به از دست دادن كار خود مقابل کارخانه تجمع کردند و خواستار بازگشت  صبح امروز اخراج شده
  .به كار خود شدند

  .گان امروز حق ورود به كارخانه را نداشتند اما ميان کارگران و کارفرما بر سر تعداد و علت اين اخراج اختFف نظر است اخراج شده باوجود آنكه
ای در  سال پيش با مدرک دیپلم فنی و یا گواھی فنی حرفه 7تا  4گویندکه ھمگی از  کنند و می نفر اعFم می 300گان تعداد خود را  اخراج شده

  .اند و در این سالھا تنھا پيمانکاران آنھا تغيير کرده است کرده ن تھران به عنوان کارگر ماھر کار میسيما
اخراجي در كار نيست، مجتمع سيمان تھران براي حفظ موقعيت خود در  :گوید اما از سوی دیگر رمضان، مسوول مجتمع صنعتی سيمان تھران می

نفر از  155پايان داد و در نتيجه فعاليت “ پيك پاكي“د قرارداد ھمكاري با يكي از پيمانكاران مجري خود به نام بازار رقابتي و نامساعد كنوني از تمدي
  .كردند پايان يافت كاركنان اين شركت که پيشتر به عنوان نيروھای پشتيبانی و خدماتی در سيمان تھران كار مي

نفره با مدرک تحصيلی کاردانی از طریق اخذ آزمون به استخدام شرکت کرد  60گروھی اخراج شدگان با طرح این ادعا ھمزمان با اخراج آنھا، 
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کنند که چرا کارفرما حاضر نشد به جای تعيين مھلت برای ادامه تحصيل به كارگران ديپلم به پايين و یا قبول  اند این پرسش را مطرح می آمده
 آن کارگران تازه استخدام كرد؟ مدرک کاردانی برخی از کارگران، ھمه را اخراج و به جای 

شوند كه در راستاي اجراي دستور وزير صنايع مبني بر تبديل وضعيت استخدامي كارگران پيماني و قرادادي به  ھمچنين اين كارگران ياداور مي
  .رسمي، از آنھا تست اعتياد گرفته شده است

فارغ التحصيل دوره کاردانی  40تا  30ی تکميل کادر غنی و تخصصی خود شرکت برا: اما موضع مدیر مجتمع در پاسخ به این پرسش چنين است
نی آنھا را از طریق مراکز کاریابی و به کمک اخذ آزمون استخدام کرده است اما تمامی اخراج شدگان یا فاقد مدرک کاردانی بودند و یا مدرک کاردا

  .جذب آنھا نبودبا حرفه تخصصی آنھا مطابقت و ھمخوانی نداشت و در نتيجه امکان 
دھد که به  ھرچند مدیر مجتمع در پاسخ به ایلنا، ضمن تكذيب ھرگونه تعديل نيروي انساني در سيمان تھران این اطمينان را به اخراج شدگان می

به طور موقت نگه روز آخر پيمانکار را تا زمان تسویه حساب آخرین کارگر  45منظور جلوگيری از تضييع حقوق اخراج شدگان این تجمع مطالبات 
  .خواھد داشت

کردند اما امروز اين  اما از نظر کارگران این اظھارات کافی نيست، آنھا خواھان اعاده کاری ھستند که تا ھمين روز از قبل آن نان خود را تامين می
  .كار به نام حفظ توليد در بازار نامتعادل از آنھا گرفته شده است

ی دیگر کارگران اخراج شد از رفتار ھمکارانی است که تا دیروز درھمين شرکت خود را نماینده صنفی آنھا صرفه نظر از این موضوع، دلخور
اند و گويا فراموش کردند که ھمين چندماه پيش برای تکذیب خبر این تعدیل چقدر تماس  دانستند و امروز در مقابل اخراج آنھا سکوت کرده می

  .گرفتند جوابيه منتشر كردند
کارگران پيمانی مجتمع سيمان تھران مانند ھمه کارگران پيمانی و قراردادی که در سالھای اخير به دليل اجرا نشدن کامل قانون کار کار اخراج 

اند کامF قانونی است اما این اخراج در نخستين روز از بيست ساله شدن قانونکار تداعی کننده ھشدارھایی است که  خود را از دست داده
  .ز پيش در سالروز تصویب قانون کار از سوي فعا�ن كارگري داده شدرو 2ھمين 
 پانيد فاضليان : گزارش

     اخراج كارگران شركت فتح
واقع در جاده قدیم بعد از  27شرکت فتح .كارفرماي شركت فتح كارگران خود را به بھانه نابسامان بودن وضعيت اقتصادي كشور اخراج كرده است 

این شرکت که به صورت خصوصی می باشد بيش از بيست نفر کارگر داشته که ھمگی بيمه بوده اند و در فضایي ,باشد شير پاستوریزه مي
اما كارفرما به دليل نابسامان بودن اقتصاد كشور تصميم به اخراج كليه اين كارگران گرفته ,بزرگ کارھای اسکلت سازی و آھنگری را انجام ميدادند 

  .ستو آنھارا اخراج كرده ا
به اداره کار مراجعه و تنظيم شکایت کرده اند و اعFم کرده اند که اگر به درستی حکم برایشان صادر ,تمامی کارگران اخراجی ,به دنبال اين اقدام 

باشد که  کارفرما یکی از سرمایه داران بزرگ شھر می ,به اظھار کارگران. نشود با حضور خانواده ھایشان دست به تجمع اعتراضی خواھند زد
   .داراي يك دفتر كار بسيار مجلل و بزرگ است که اگر بخواھد با ھزینه ھمان دفتر کار ميتواند حقوق چند سال كارگران را پرداخت كند

  

  زنجان
 تظاھرات اعتراضی کارگران اتوبوسرانی 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. ه را اخراج کرده اندکارگر رانند 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 د�لی 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 با�تر 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
  

  :فارس
 تظاھرات اعتراضی کشاورزان داراب

آنان می گویند . نفر از کشاورزان روستای تيزاب شھر داراب در اعتراض به از بين رفتن امکانات آبياری این روستا دست به تظاھرات زدند 50حدود 
ست، کشت و کار بسيار اندک و محدودی که با تحمل سخت ترین و چند حلقه چاه تنھا منبع تأمين آب برای ادامه کشت و کار محدود آن ھا ا

این چاه ھا اکنون در اثر بی توجھی دستگاه ھای مسئول دولتی . فرساینده ترین کارھا لقمه نانی به شکم گرسنه افراد خانواده آنان می رساند
ھيچ ریالی برای پرداخت ھزینه حفاری چاه ھا ندارند و  کشاورزان اضافه می کنند که. به طور کامل پر شده اند و آب آن ھا خشک شده است

  . آن ھا در حکم از دست دادن کامل کار و خشک شدن شریان معيشت آن ھا وافراد خانواده ھای آنان است خشک شدن 
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