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  خيابان و كارخانه

به یاد دارم که تمامی فعا-ن سياسـی آپوزیسـيون و حتـی چنـد مقـام و . شاید سال ھا بود که در ایران زمينه عينی مبارزات انق�بی مھيا بود
احمـدی نـژاد بـرای اما، این اشتعال زمانی رخ داد که جناح مقابل . روشنفکر حکومتی ایران را به انبار ھيزم آماده یِ اشتعال تشبيه می کردند

امنيتی چون کبریت  –روز بعد از انق�ب و فاش شدن تقلب سراسری جناح نظامی .  تبليغات انتخاباتی خود، مردم و جوانان را با خيابان آشنا کرد
  .اختبر ھيزم شد و مبارزات مردمی را، به رغم درخواست ھای ھمان رھبرانی که خيابان را به مردم یاد داده بودند، شعله ور س

امنيتی به منافع دو جناح شریک  –ھمانطور که اط�ع دارید با تعرض جناح نظامی .  اینک در مورد مبارزات کارگری نيز شاھد ھمين واقعه ھستيم
 در متروی تھران، دو جناح ھاشمی رفسنجانی و شھردار قاليباف برای حمایت از سھم خود در چپاول اموال مردم متوسل به تاکتيک ھایی شده

ھمچنين اعتصاب کارکنان مترو و توقف و تأخير در نقل وانتقال .   اند که پایِ کارگران و کارکنان متروی تھران را به اعتراض و اعتصاب باز کرده است
   .ھمين ازدھام نيز از طرف مردم برای دادن شعارھای ضد حکومتی به کار گرفته می شود.  مردم باعث ازدھام می شود

امنيتی است که به خيال خود برای جلوگيری از استفاده یِ جناح مقابل از مبارزات کارگری، نيروھای خود را در  –جناح نظامی رد دیگر، اقدام وم
جناح .  عث خواھد شد تا کوچکترین اعتراض کارگری تبدیل به مقابله با دستگاه حکومتی گردداین استقرار نيرو با.  کارخانه ھا مستقر کرده است

  .امنيتی برای جلوگيری از اعتراضات خيابانی کارگران، نا آگاھانه، خيابان را  به درون کارخانه ھا برده است –نظامی 
اما نيروی اط�عات با يگان ويژه , است کارخانه به نسبت قبل كمتر فعال است حر, طبق گزارش آژانس ایران خبر، این روزھا و بعد از وقایع انتخابات

  . اين مزدوران ھر گونه حركتي از كارگران و ديگر پرسنل را زير نظردارند, بخشی از کارخانه را به تصرف درآورده و فعاليت خود راشروع كرده است 

  كارگران و بيكاري

پایين " دو ساعت در ھفته"می گوید؟  به گزارش ایلنا، دولت احمدی نژاد شاخص بيکاری را به " اشتغال"آیا می دانيد که حکومت به چه چيزی 
ساعت در ماه کار کند، شاغل محسوب شده و در آمار ھای بيکاری ارائه شده ی توسط  9یعنی ھر کس که دو ساعت در ھفته و .  آورده است

در دولت خاتمی این .  اخص بيکاری در دولت اص�ح طلب خاتمی نيز به ھمين اندازه مسخره بودالبته، ش.  دولت بعنوان بيکار به حساب نمی آید
  .آنھم در کشوری که دستمزد یک کارگر تمام وقت زیر خط فقر رسمی است! روز در ماه 9یعنی .  روز در ھفته بود 2شاخص 

مسلماً اگر شاخص بيکاری بيش از دو ساعت در .  صدم است 78درصد و  17با تمام این اوصاف، طبق آمار خودشان، باز ھم نرخ بيکاری در ایران 
ما خودمان در فاميل و ھمسایگی شاھدیم که اکثریت کسانيکه با ایشان زندگی می کنيم .  ھفته بود، حتماً این آمار سر از آسمان در می آورد

بصورت تمام وقت کار داشته باشد، خود را خوش شانس دانسته و مورد نفری، یک نفر ھم  5اگر در یک خانواده یِ .  در حال بيکاری بسر می برند
  .  حسد ھمسایگان قرار می گيرد

  بياموزداز سپاه را بسيج و غارت اموال عمومي مفت خوري : الهام

صورت روزمره در حال منزوی با اینکه این خبر نياز به شرح ندارد و لب ک�م ھمان عنوانی است که برایش برگزیده ایم، طرفداران احمدی نژاد که ب
  .  تر شدن ھستند این بار چشم خود را به بسيج انداخته اند تا بتوانند حداقل این نيرو را برای خود نگاه دارند

بسيج بايد در دوره خصوصي سـازي : طبق خبرھای رسيده، آقای الھام در سفری که به فریدون کنار داشته است، رو به بسيج اع�م کرده که
ه ھا را فتح کند و قدرت اقتصادي واقعي کشور را در دست بگيرد و نگذارد اقتصاد در عصر خصوصي سازي بـه دسـت گـروه ھـاي خـاص کارخان

  .انحصارطلب و سرمايه سا-ر بيفتد

  : اخبار شهرستان ها

  هرمزگان و بنادر جنوبي •

  روند بيكاري كارگران در عسلويه شتاب گرفت
ھاي جديد، روند بيكاري كارگران در اين منطقه شتاب گرفته است و ھر روز شاھد  ھاي قبلي در عسلويه و روند كند پروژه با پايان اجراي پروژه

ريزي  آمده و براي سالھا حضور در اين منطقه برنامه، براي تامين زندگي خود به اين منطقه  بيكاري تعدادي ديگر از آنھا ھستيم كه با اميد و آرزو
  .اي جز ترك اين محل ندارند اند اما اكنون چاره كرده
اند و  به مراحل پاياني رسيده و فازھاي جديد نيز ھنوز وارد مراحل اصلي كار نشده 10و 9و نيز فازھاي  8و  7، 6اكنون اجراي فازھاي  ھم

  .كه تعداد كارگران مشغول در عسلويه به كمترين حد خود طي يك دھه اخير برسدموجب شده ,المللي  ھاي بين تحريم
اند،  ، اگرچه سال گذشته افتتاح شده10تا  6ھاي قبلي را ھم كندتر كرده است به طوريكه فازھاي  ھا، روند اجراي پروژه اين در حاليست كه تحريم

 10و  9براساس آمار موجود، پيشرفت سكوھاي دريايي فازھاي . اند برداري كامل نرسيده ھرهاما افتتاح آنھا كاري تبليغاتي بوده و ھنوز به مرحله ب
كمتر از  10دھد كه پيشرفت پروژه در فاز  اين آمار كلي، به صورت تفكيكي نشان مي. درصد بوده است 58، فقط  درصد و در بخش حفاري 67فقط 
اين درحاليست كه اين پروژه ماھھا پيش با حضور مقامات دولت . درصد بوده است 48ري بوده و به عنوان مثال پيشرفت بخش عمليات حفا 9فاز 

ميدان گازي پارس جنوبي ھم كمتر از  8و  7و  6فازھاي . رسيد درصد پيشرفت فيزيكي مي 100افتتاح شده و طبيعتا در حال حاضر بايد به مرحله 
گزارش خبرنگار ما حاكيست كاھش فعاليت و . شود ماه سپري مي 14مي آنھا بيش از درصد پيشرفت دارند و اين درحاليست كه از افتتاح رس 98

، موجب كاھش تعداد كارگران شاغل در اين منطقه و در نتيجه شتاب گرفتن روند بيكاري  ھاي جديد در عسلويه و تكميل فازھاي قبلي رونق پروژه
  .كارگران شده است

 رتجمع اعتراضي كارگران تخليه بار در بوشھ
  .حق العمل كاران و كارگران تخليه و بارگيرى بوشھر در مقابل اداره گمرگ در استان بوشھر تجمع اعتراضى برگزار كردند

صورت مدام به استان بوشھر مى آيند و با بازرسيھاى تکرارى خود جلو کار و فعاليت ما را مى  مدتى است که بازرسان گمرک به: معترضين گفتند 
  .گيرند

    تجمع اعتراضي رانندگان تاکسي در كيش
رانندگان تاکسي بي سيم جزيره کيش اعتراض خود نسبت به اين كاھش سھميه را با برپايي , به دنبال کاھش سھميه سوخت خودروھا 

  . تجمعي ابراز داشتند
به کاھش سھميه سوخت خود از ششصد و پنجاه بنا برخبردريافتي اين رانندگان با تجمع اعتراضي در مقابل سازمان منطقه آزاد كيش نسبت 

  .ليتر به پانصد ليتر در ماه اعتراض کردند
-زم به ذكر است كه در جزيره کيش حدود پانصد تاکسي بي سيم فعاليت مي کنند و نقش مھمي در جابجايي مسافران داخلي و خارجي در 

  .اين جزيره دارند

  :فارس •
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  (ITI) جمعي از كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران
 .ھاي خود براي چچندمين بار در مقابل استانداري فارس تجمع كردند  صبح امروز به منظور پيگيري خواسته

ماه مطالبات معوقه و مشخص شدن وضع  11دند كه ھدف از اين تجمع پيگيري اين كارگران در تماس با گروه كارگري خبرگزاري كارايران، اع�م كر
 .كارخانه است

سال سابقه بازنشسته  20آور كارگران داراي  گويند در حالي كه به آنھا وعده داده شده است تا با اجراي قانون مشاغل سخت و زيان كارگران مي
 .كند ع مخالفت ميشوند؛ ادراه تامين اجتماعي استان فارس با اين موضو

نفر از كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران با بازنشسته شدن مشخص خواھد  300گفته كارگران در صورت اجراي اين قانون حداقل تكليف  به
 .شد

فت نكردن مطالبات خود در ھاي اخير اين چندمين بار است كه كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران در اعتراض به تعطيلي كارخانه و دريا درماه
 .كنند مقابل استانداري تجمع مي

ھاي كارگري ھشدارھايي داده  اين درحالي است كه پيشتر مسوو-ن استاني به كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران نسبت به برگزاري تجمع
   .بودند

 كارگران كارخانه مخابراتی راه دورایران
 فشار طاقت فرسای معيشتی یازده ماه بدون حقوق، زیر بار  

ماه حقوق خود تجمع ١١نفر از کارگران کارخانه مخابراتی راه دور ایران نسبت به پرداخت نشدن  ۵٠٠در شيراز صبح روز سه شنبه بيش از 
 م .د کردنداین كارگران در برابردرورودی این کارخانه تجمع و بخشی از خيابان منتھی به این کارخانه را مسدو .اعتراضی بر پاكردند

یازده ماه است که کارگران این کارخانه بدون حقوق مانده اند و ھر زمان که تصميم به اعتصاب ميگيریم مسئو-ن ما “: یكی ازكارگران گفت 
 م .به قرار اط�ع وضعيت کارگران این كارخانه روز به روز وخيم تر می شود. “راتھدید ميكنند

�ت مالی ؛ در پارک ھا چادر زده اند و خانواده آنھا در چادر زندگی می كنند، به دليل مشک�ت مالی و نبود چندین کارگر این کارخانه بدليل مشک
دو کارگر این کارخانه . نفر از کارگران این کارخانه در دادگاھھای خانواده پرونده ط�ق دارند و به زودی از ھمسران خود جدا می شوند ٣٠درآمد 

 .ی اقدام به خودکشی کرده اندھم در اثر فشارھای معيشت

 قزوين •
 »ايم ماه است حقوق نگرفته ماه 8 «:شده تجمع كارگران يك كارخانه خصوصي

كارگران كارخانه گوشت زياران در اعتراض به آنچه عدم پرداخت حقوق ھشت ماه گذشته مي خواندند، امروز جلوي سازمان خصوصي سازي 
 .تجمع كردند

نفر بودند، در حالي به عدم دريافت حقوق خود  150ين عده كه حدود ، ا)ايسنا(به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران
 .توسط سازمان خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار شده است 1385بودند كه اين كارخانه از اول مرداد ماه سال   معترض

ارديبھشت ماه سال جاري مديران كارخانه در محل از : ناصر خدادادي، مدير امور اداري كارخانه كه در ميان تجمع كنندگان بود، به خبرنگار ما گفت
 .اند و كارخانه را با بيش از سه ميليارد تومان بدھي به حال خود رھا كرده اند كار خود حاضر نشده

ماه  از اول مرداد: وي با بيان اينكه پس از واگذاري كارخانه به بخش خصوصي، مشك�ت مديريت باعث شد توليد به سمت تعطيلي برود، افزود
 .است امسال كارخانه تعطيل شده و آب و برق و گاز كارخانه قطع شده

 .اند و بقيه به صورت رسمي استخدام ھستند نفر آنھا قراردادي140كارگر دارد كه  260در حال حاضر كارخانه : او ادامه داد
 .ھاي كشور است گاهكيلومتري شھرستان قزوين واقع شده و از بزرگترين كشتار 45كارخانه گوشت زياران در 

ھا پس از واگذاري به بخش خصوصي  ھا و شركت در ھمين زمينه يكي از مسوو-ن سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه مسووليت اداره كارخانه
 .ھاي مشابه ندارد سازمان خصوصي سازي مسووليتي درباره شركت گوشت زياران و شركت: با مسوو-ن جديد آن است، گفت

متاسفانه چنين مشك�تي پس از خصوصي سازي برخي شركت ھا ايجاد شده كه بايد با ت�ش مديران آنھا حل و فصل : ار ايسنا گفتاو به خبرنگ
 .شود

    كارگران شركت نقش ايران در مقابل استانداري قزوين تجمع اعتراضي برپاكردند
عيدي و ,قزوين تجمع اعتراضي برپاكرده و خواھان پرداخت حقوق معوقه بنا برخبر دريافتي كارگران معترض شركت نقش ايران درمقابل استانداري

  .بن كارگري خود شدند
عيدي وپاداش پارسال وبن چھارسال , حقوق نگرفته ايم  (ھشت ماه امسال وپنج ماه پارسال(سيزده ماه است : يکي ازکارگران اين شرکت گفت
  . اخيرما نيزپرداخت نشده است

سيد ناصرصادقي مديرعامل شرکت به اين واحد توليدي توجھي ندارد وازکارگران خواسته درشرکت حضورپيدا , نقش ايران به گفته كارگران شركت
  .نکنند

-زم به ذكر است كه تا سال ھفتاد اين شرکت بيش ازھزارنفرنيروداشت ولي به مرور و ازسال ھشتاد و دو که اين واحد توليدي به بخش 
  .رگران اين شرکت به ھشتاد و ھفت نفرکاھش يافتخصوصي واگذارشد تعداد کا

کارگران اين شرکت ھمچنين تھديد کردند درصورتيکه دراستان به مشک�ت ما رسيدگي نشود به تھران رفته ودرمقابل دفتررياست جمھوري 
  .ومجلس تجمع خواھيم کرد

اين شركت جمعا يکصد نفرکارگردارد که , شرکت نقش ايران درفلکه دوم شھرصنعتي البرزقراردارد ودرزمينه توليد فرش موکت ونخ فعاليت ميكند 
  .سيزده نفرازآنان بازنشسته و ھشتاد وھفت نفررسمي وبيش ازھجده سال سابقه کاردارند

 خوزستان  •
  اخراج کارگران زندانی ھفت تپه

په آقایان فریدون نيکوفرد،قربان امروزازطرف مدیریت شرکت حکم اخراج ازکارچھارتن ازاعضای ھيئت مدیره سندیکای کارگران ھفت ت
روز ازکارعنوان ١۵دليل اخراج غيبت بيش از.صادرشد  که درزندان جھت سپری کردن حکم خودمی باشند، عليپور،محمدحيدری مھر،وجليل احمدی

 .شده است
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 اخراج صدھا کارگر نانوایی ھای فانتزی پز اھواز
فانتزی بدون دریافت ھيچ   درصد از كارگران واحدھای توليدی نان 30آرد   م کرد با حذف یارانهپز اھواز اع�  رئيس اتحادیه صنف نان سفيد و فانتزی

تومان به  2500عنوان كرد پس از حذف یارانه آرد، قيمت ھر كيسه آرد از " فرھاد مختاری."وجھی به عنوان مزد سنوات و یا باز خرید اخراج شدند
جب کاھش شدید فروش واحدھای توليدی نان فانتزی، گرانی و كاھش خرید نان شده است که منجر ھزار تومان افزایش یافت که این امر مو 16

  .به اخراج صدھا کارگر شاغل در نانوایی ھای نان سفيد و فانتزی در اھواز گردیده است

 كردستان  •

  گزارشی از آخرین وضعيت کارخانه خورشيد زریبار سنندج
 88تير ماه  30با توليد ماءالشعير ایستک در تاریخ ) کار خانه ریسندگی شاھو سابق ( شرکت توليدی و صنعتی خورشيد زریبار : آژانس ايران خبر  

ھزار قوطی ایستک در ساعت مشغول  20ھزار بطری و 32و توليد روزانه نفر کارگر  160این شرکت با تعداد . افتتاح و مورد بھره بر داری قرار گرفت 
می باشند، ) شاھو ( نفر از کارگران که مربوط به شرکت قدیمی  15ساعته کار می کنند که به جز  12به کار می باشد و کارگران در دو شيفت 

نفر کارگر  15-زم به ذکر است که .اھه مشغول به کار می باشندھمگی بصورت قرار داد ھای یک و سه ماھه و تعدادی محدود ھم قرار داد نه م
سال می باشند در فروردین امسال با فشار و تھدید مدیریت تن به تسویه سنواتی دادند و ھر  25الی  20قدیمی که ھر کدام دارای سابقه کاری 

ھمچنين قرار بر این بود با استفاده . به سر کارھایشان بر گشته اند کدام از آنھا در ازای ھر سال خدمت کار ، یک ماه حقوق در یافت نموده اند و 
سال برسد از طرف ساز مان تامين اجنماعی  25،ھر گاه سابقه این کارگران به  84قانون باز سازی و نوسازی صنایع مصوب سال  10از ماده 

  . ه و مانع شده استاما تامين اجتماعی کردستان عم� از این کار جلوگيری نمود. بازنشسته شوند
نفر باقی مانده  15نفر از ھمکاران قدیمی این کارگران از این مزایا استفاده نموده و بازنشسته شده اند و تنھا این  130-زم به ذکر است که تعداد 

دوربين  50ک با نصب بيش از شرکت خورشيد زریبار ایست. اند و به نا چار در شرکت تازه تاسيس با ھمان پایه و حقوق رسمی ، کار می کنند 
اھی و مدار بسته در کل کار خانه و فشار و تھدید کارگران مبنی بر عدم تمدید قرار داد ھایشان به استثمار و بھره کشی با کم ترین امکانات رف

اه خود ایستاده و بدون در وقت نھار، کارگران به ناچار در پای دستگ. بھداشتی و امنيت شغلی برای پرسنل خود مشغول به کار می باشد
ی خاموش کردن آن ، در حين کار غذای خود را صرف می کنند و حتی اگر کارگری به دليل آشنا نبودن با کار دستگاه در حين کار دچار حاد ثه ا

ت ميکند و از ترس بی کار گردد نمی تواند آن را برای مراجع قانونی بازگو نماید و به نا چار با استفاده از مرخصی خود یک الی دو روز استراح
  .شدن به سر کارش باز می گردد

مدیریت شرکت در مھر ماه امسال سالن ھای توليد را دو شيفته نمود و به دليل رکود و عدم فروش محصول توليد شده در اواسط مھر ،کارگران 
بدون اط�ع قبلی اقدام به  88آبان  30ليد نمود تا اینکه در مجددا در آبان ماه امسال شروع به تو.سالن توليد را به ده روز مرخصی اجباری فرستاد

نفر  30نفر کارگرقدیمی شرکت شاھو و تعدادی از کارگران قسمت تاسيسات و نگھبانی که جمعا  15البته به جز آن , تعطيلی کل کار خانه نمود
  . می باشند

صاحب . بعداز ظھر بدون خوردن نھار به خانه بر می گردند  3د و تا ساعت صبح شروع به کار می کنن 8- زم به ذکر است که این کارگران ساعت 
شرکت عنوان نموده به دليل سردی ھوا وعدم فروش محصول، به نا چار اقدام به تعطيلی کار خانه نموده است و وعده داده است که بعد از 

رده است در این مدت ھيچ حقوق و مزایایی به کارگران تعلق نمی ھمچنين اع�م ک. مدتی ھمه کارگران را به سر کار ھایشان باز می گرداند 
ھمچنين چون تعدادی از کارگران از آشنایان و اقوام خود صاحب کار خانه می باشند و تعدادی ھم با پارتی و آشنايي این و آن به استخدام . گيرد

ھم می باشند در ميان آنھا به چشم می خورد که به علت ترس  در آمده اند و حتی دارای مدرک تحصيلی فوق دیبلم و ليسانس و فوق ليسانس
طبق آخرین .از عدم تمدید قرار دادھایشان از سوی مدیریت کار خانه ، لب به اعتراض نگشوده اند و ھم اکنون ھم کار خانه تعطيل می باشد 

نفر که ھم اکنون در قسمت بارگيری و تاسيسات و  30گفته مدیر اداری ،از روز شنبه ھفتم آبان کل کار خانه تعطيل شده است و حتی آن 
کارگران قدیمی به این وضع اعتراض نموده و به آنھا اع�م نموده اند که حق و حقوق شما . ساختمانی کار می کنند ھم تعطيل می شوند

    .محفوظ بوده و بقيه بدون حقوق می باشند
 تامين اجتماعياعتراض كارگران قديمي شاھو كردستان به عملكرد سازمان 

با  88آذر ماه  کارگر قدیمی شاھو، این کارگران روز نھم 16کردستان برای بازنشسته کردن  بدنبال کارشکنی سازمان تامين اجتماعی استان
در پی این  .عی استان کردستان اع�م کردندبه عملکرد سازمان تامين اجتما اعتراض خود را , مراجعه به سازمان تامين اجتماعی در تھران 

 در این جلسه نمایندگان. یکی از کارشناسان سازمان تامين اجتماعی تشکيل شد اعتراض جلسه ای با شرکت دو نفر از نمایندگان این کارگران با
ند و نھایتا قرار شد یک گروه از کارشناسان کردستان ارائه کرد کارگران شاھو مستندات خود را در باره کارشکنی سازمان تامين اجتماعی استان

 .اع�م کنند رابطه به سازمان تامين اجتماعی استان کردستان اجتماعی نظر خود را در این سازمان تامين
ارخانه خورشيد با نام ک 1/4/88که از )ایستک(کارخانه توليد نوشابه  -زم به یاد آوری است بدنبال تغيير ساختار در کارخانه شاھو و تبدیل آن به

بشدت سخت شده است و کارگران این کارخانه در طول  فعاليت توليدی خود را شروع کرده است شرایط کار کارگران در این کارخانه زریبار
د ھر زمان که کرده است آنان متعھد شده ان ساعت در روز بوده اند و طبق قراردادی که کارفرما با این کارگران منعقد 16 تابستان مجبور به کار تا

کارگران قدیمی شاھو با توجه به اینکه  بنا بر اظھار.نيازی به توليد نبود بدون دریافت دستمزد کار را تعطيل کنند توليد بود کار کنند و ھر زمان که
کرده و آنان را در بدترین شرایط  کارگر جوان 160و شروع توليد در کارخانه جدید، کارفرما اقدام به استخدام  پس از تغيير ساختار در کارخانه شاھو

به کار نيستند و به ھمين  ساعته ميکند آنان دیگر با سن و سالی که دارند قادر 16ساعته و  12بی وقفه  و با نصب دوربين در کارخانه وادار به کار
 نشسته شده اند خواھاننفر از ھمکاران آنان باز 130موعد و طبق روالی که  دليل با استفاده از مقررات بازنشستگی پيش از

سازمان تامين اجتماعی استان کردستان به بھانه اینکه کارخانه  اما. بازنشستگی خود ھستند و کارفرما نيز با این خواست موافقت کرده است
 این درحالی است که. وجود ندارد، در این رابطه دست به کارشکنی زده است شاھو دیگر

کارگر قدیمی با نام کارخانه شاھو به حساب سازمان تامين اجتماعی  16شاھو باطل نشده و تاکنون بيمه ھای ھنوز پروانه بھره برداری کارخانه 
کارگر آن بدون دستمزد  160توليد تعطيل شده است و  -زم به یاد آوری است در حال حاضر کارخانه خورشيد زریبار به دليل عدم .است واریز شده

 .دوباره آنان را به کار فرا خواھد خواند ردادی که با این کارگران منعقد کرده است ھر زمان که خود بخواھدبا قرا بيکار شده اند و کارفرما
 ! حمایت کارگران ميدان بارسنندج از فراخوان مالی کارگران نيشکر ھفت تپه

غ ناچيز نفر از کارگران ميدان بار سنندج که با جابجائی و تخليه بار در ميدان بار، گذران زندگی می کنيم ، از کارگران نيشکر ھفت تپه با مبال 16ما 
ندگی ھمانطور که ميدانيد ما با دستمز دی ناچيزکه بر اساس تخليه بار حتی کفاف زندگی بخور و نمير ما را نمی دھد ز.مان حمایت خواھيم کرد

ما در شرایطی کار می کنيم که نه مشمول بيمه ھستيم و نه اینکه بصورت رسمی کسی متعھد در . خود و زن و بچه ھایمان را تامين می کنيم 
 .قبال کار ما می باشد

 �ل به حساب آنھا واریز کرده ریا 160000ما تعدادی از کارگران ميدان بار سنندج با در یافت شماره حساب اع�م شده کارگران نيشکر ھفت تپه فع
 .و تصميم گرفته ایم که ھر ماه و در صورت امکان با ا فزایش این مبلغ ازاین کارگران زندانی حمایت کنيم

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
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 دستگيري چند عضو شوراي روستا در سقز
علت این . اھای منطقه زیویه سقز توسط نيروھای امنيتي دستگير شده اندطي چند روز گذشته سه نفر از اعضای شورای یکی از روست

دستگيری، اتھام آنان مبنی بر قبول درخواست جمع آوری کمکھای مالی برای چند نفر از اعضای یکی از گروھھای مخالف دولت عنوان شده 
   .نفر اع�م نشده است 3محل نگھداري اين . است

 بنير مریواننفر از کارگران سد  65اخراج 
  .مریوان اخراج شدند -نفر از کارگران سد بنير واقع در جاده سنندج  65بر اساس گزارش رسيده تعداد 

ھای دیگر سد مشغول به کار  نفر دیگر در قسمت 34نفر از آنان در قسمت ترانسفرد و  31این کارگران که به صورت قرار دادی کار ميکردند 
-زم به ذكر است حقوق و دستمزد كارگران . است در روزھاي آتي نيز تعداد بيشتري از كارگران را اخراج خواھد كرد كارفرما اع�م كرده.اند بوده

  .اخراجي ھنوز پرداخت نشده است
  شرکت نساجی پرریس سنندج 

وان عدالت اداری برای مسوو-ن شرکت نساجی پرریس سنندج سرانجام ھمه کارگران معترض این کارخانه را به رغم در دست داشتن حکم دی
  . بکارگيری مجدد اخراج کردند

این در حاليست که دیوان . نفر را پس از اتمام قرارداد سه ماه اخراج كردند  24فقط شش نفررا به كار با گرداندند و , کارگر اخراجی30از مجموع 
حكمي كه از سوی کارفرمای شرکت ھرگز اجرا , کرده بود  عدالت اداری زمستان سال گذشته حکم به بازگشت بکار ھمه کارگران پرریس را صادر

  .نشد
ميليون تومان شدند و برای دریافت بيمه بيکاری به  5نفر ناگزیر به تسویه حساب و دریافت ھر یک حدود  13از مجموع کارگران این شرکت 

  .سازمان تامين اجتماعی معرفی شدند
ظالمانه و فشارھای کارفرما مقاومت می کنند به اداره کار استان شکایت کرده و با جيبي بی پول و  کارگر باقيمانده که ھنوزدر برابر مطالبات 11

ھرچند که آنھا نيز سرانجام بخاطر بی تفاوتی یا حق کشی ظالمانه  ,دست خالی و شرمنده در مقابل زن و فرزند در انتظار نظر اداره کار ھستند
  .ناچار به تسليم خواھند شد

در صد آنان با مشک�ت مالی از جمله نقدینگی و سرمایه درگردش مواجه ھستند  95کارخانه عمدتا کوچک استان کردستان حدود  800از حدود 
ولی شرکت پرریس سنندج .که عم� موجب بدھکاری آنان به بانکھا گردیده و این واحدھا را در آستان توقيف و ضبط توسط بانکھا قرار داده است

ین مسایل دور است و اصو- مشکل مالی ندارد و مقاومت کارفرمای آن در مقابل رای دیوان عدالت اداری عم� نشان دھنده به طور کلی از ا
  .گستردگی و عمق حمایتی است که از او می شود

 لرستان •

  تجمع اعتراضي كارگران کارخانه پارسيلون مقابل استانداري لرستان
 اين , مطالبات معوقه سنوات خدمت كارگران بازنشسته كارخانه پارسيلون  بنا برخبردريافتي به دنبال عدم پرداخت١٣٨٨/٩/١٠ -آژانس ايران خبر 

کارگران  تاکنون دو گروه از 82از سال : گفت   از بازنشستگان اين کارخانه  يکي .كارگران تجمع اعتراضي در مقابل استانداري لرستان برگزار كردند
بخش خصوصي واگذار شود؛ مطالبات و حقوق سنوات خدمتي خود را دريافت  پارسيلون بازنشسته شده اند که گروه اول پيش از اينکه کارخانه به

است ؛ پس از گذشت سه سال ھنوز حقوق و مطالبات  نفر 360آنھا حدود با واگذاري کارخانه به بخش خصوصي ؛ گروه دوم که تعداد  , کردند
: ميليون لایر عنوان کرد و ادامه داد 117تا  110دريافت نکرده اند وي ؛ حقوق مربوط به سنوات بازنشستگان را بين  مربوط به سنوات خدمت خود را

اقدامي مبني بر پرداخت بدھي  پرداخت سنوات بازنشستگان شده اما تا کنون مديرعامل کارخانه ملزم به با وجودي که براساس حکم دادگاه ؛
 اين بازنشسته, بازنشستگان انجام نشده است

جاري تعيين شده بود که براساس توافق بازنشستگان ؛  براساس حکم دادگاه ؛ مھلت پرداخت بدھي بازنشستگان تا سي مھرماه سال: گفت 
 .مديريت کارخانه پرداخت نشده است ماه امسال تمديد شد ولي ھنوز مطالبات معوقه ھيچيک از اين افراد از سوي آبان 28مان تا اين ز

 مازندران •

 تظاھرات اعتراضی کارگران کارگران نساجی مازندران
ماه است که حقوق نگرفته اند و ھمه اعتراض ھا و شکایت ھای آن ھا  4این کارگران . کارگر را استثمار می کند 900نساجی مازندران حدود 

تعویق حقوق ھا در این . ھای موقت کار می کنندنفر با قرارداد 300کارگر کارخانه  900از کل . عليه تعویق دستمزدھا بدون جواب مانده است
چندین بار احمدی نژاد و دولت او زیر فشار اعتراضات کارگران اع�م کردند که ھر چه زودتر برای پرداخت مطالبات آن . شرکت سال ھا پيشينه دارد

ماه دستمزد، اینک  4مصادره . تن نکرده استوعده ھای توخالی و دروغينی که ھيچ یک در ھيچ سطحی جامه عمل به . ھا اقدام خواھند کرد
شمار کثيری از آن ھا در اعتراض به ھمين وضعيت در مقابل کارخانه دست به تظاھرات زدند . یک بار دیگر کاسه صبر کارگران را لبریز ساخته است

کوشيدند تا از ادامه تظاھرات جلوگيری سرمایه داران با مشاھده خشم کارگران . و خواستار پرداخت ھر چه سریع تر دستمزدھای خود شدند
سازند و آنان چند صد کارگر معترض را وارد محوطه کارخانه کردند، آنان را مورد توپ و تشر و تھدید قراردادند و گفتند که کارگران را بيکار می . کنند

برای افکندن تفرقه ميان کارگران تنھا س�حی بود که  ایجاد رعب و وحشت و ت�ش. کارگر قراردادی نشانه رفتند 300لبه تيز تھدیدات را به سوی 
   . مثل ھميشه از غ�ف بيرون کشيدند تا به این ترتيب صدای توده کارگر گرسنه معترض را خاموش کنند

 تجمع كارگران نساجي مازندران به دليل عدم دريافت حقوق
 .افت حقوق اقدام به برگزاري تجمع در مقابل اين شركت كردندكارگران واحد نساجي مازندران پيش از ظھر امروز به دليل عدم دري 

 .نفر كارگر است كه تنھا تعدادي از اين افراد پيش از ظھر امروز در اين تجمع حضور داشتند 900به گزارش فارس كارخانه نساجي مازندران داراي 
 .است  عدم دريافت حقوق اين كارگران در آذر ماه وارد ماه چھارم شده

ان نساجي مازندران پس از ساعاتي حضور در مقابل اين شركت به وسيله مديران اين واحد به داخل شركت راھنمايي شدند تا در دفتر كارگر
 .منع كردند مديران به مشك�ت اين افراد رسيدگي شود اما به گفته كارگران مديران اين واحدھا با تھديد كارگران به اخراج آنھا را از ادامه اعتراض

 .شوند يران اين شركت تھديد كردند در صورت ادامه اعتراضات كارگران قراردادي اين شركت اخراج ميمد
 .كارگر قراردادي مشغول به كار ھستند 300در نساجي مازندران حدود 

سال  20ادي در طي رود به د-يل سوء مديريت و عدم عوامل اقتص ھاي بزرگ نساجي در كشور به شمار مي نساجي مازندران يكي از كارخانه
  .گذشته دچار بحران شده است

 تهران •

 متروی تھران در اعتصاب
مردم در ایستگاھھای مترو تجمع کرده اند و در برخی . ھم اکنون متروی تھران در اعتصاب به سر می برد - وب�گ مدافعان حقوق بشر در ايران 
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مترو رسانده به  به جاست در ھر جای تھران ھستيم به سرعت خود را به نزدیکترین ایستگاه. ایستگاھھا عليه دولت کودتا شعار می دھند
 .رسانه شمایيد. لطفا اط�ع رسانی کنييد. فرصتھا را نباید از دست داد. جمعيت معترض بپيوندیم

 !افزایش ساعت کار، دستمزدھای پرداخت نشده کارگران  شرکت مھر کام پارس: ایران خودرو
اخيرا بنا به دستور کيانمھر مدیر جدید مھر  ،ساعته بود 8شيفت  3که قب�  ،ام پارس ایران خودروزمان کاری در شرکت مھر ک ،بنا به خبر دريافتى

با اجرای این تصميم ضد ! ساعته تغيير داده اند 12شيفت کاری  2به  ،به دليل افزایش توليد و با استفاده از ھمان تعداد کارگران سابق ،کام پارس
کيانمھر گفته  ،در جواب اعتراض کارگران به افزایش ساعت کار. به زمان کاری کارگران افزوده شده است ساعت 4کارگری کيانمھر، عم� روزی 

ھزار  60قابل توجه است که ميانگين دریافت آکورد ھر کارگری حدود . کارگران اضافه خواھد شد) حق بھره وری(درصد به مبلغ آکورد  15است 
ھزار  9ساعت کار کارگران در ماه در ازای مبلغ  100این یعنی افزایش بيش از !! ھزار تومان 9ميشود  درصد افزایش آن در ماه 15تومان است که 
   ؟!که نميشود ،بموقع پرداخت شود  تازه اگر دستمزد ھم! تومان دستمزد

ه داران و عوامل کارفرما تاکنون پرداخت ماه گذشته؛ اردیبھشت، خرداد، تير و مرداد بدليل دزدی سرمای 4حق آکورد کارگران مربوط به  ،ع�وه براین
! تا ببينيم چکار ميکنيم ،این طلب شما مربوط به دوره زرکش مدیر سابق است: کيانمھر با گستاخی به کارگران معترض گفته است. نشده است

ير کارگران با افزایش ضایعات به اعتراض در مقابل این تاخ. روز تاخير پرداخت شد 20ھمچنين دستمزدھای مھر ماه کارگران در ماه پيش با بيش از 
   . این تاکتيک اعتراضی کارگران نتيجه داد و دستمزدھای آبانماه بموقع و بسرعت به حساب کارگران واریز شد. پرداختند

ا با یک دقيقه تاخير ه یادآوری است شرکت مھرکام پارس در برابر ایران خودرو متعھد است اگر روزانه قطعه ھای سفارشی ایران خودرو رب-زم 
حا- اگر کارگران فقط با یکروز اعتصاب کار را بخوابانند چه اتفاقی خواھد افتاد؟ . ارسال کند باید یک ميليون تومان خسارت به ایران خودرو بپردازد

رگران مھر کام پارس نبايد زير کا! روشن است کيانمھر و ھمدستانش بدجوری در مخمصه خواھند افتاد و ناچارند تسليم خواستھای کارگران شوند
امنيت شغلی، . ساعات اضافى کار داوطلبانه کارگران بايد با نرخ دو برابر دستمزد ساعات عادى کار پرداخت شود. بار اين بردگى تمام عيار بروند

ضا و یک طرفه پيمانکاری، حق دستمزدھای مکفی مطابق با سطح تورم و نيازھای یک زندگی انسانی، بيمه بيکاری، لغو قراردادھای سفيد ام
   . ساعته در ھفته ازجمله حقوق ابتدائی کارگران است 6روز کاری  5تشکل و اعتصا ب و 

 12شيفت  2ھم اکنون در  ،ھزار تومانی 264کارگر قراردادی سفيد امضا و پيمانی با پایه دستمزدھای  4000شر کت مھر کام پارس با بيش از 
ھمچنين کيانمھر و . ص کرج ازجمله مراکز اصلی توليد سپر و داشبرد و دیگر لوازم جانبی اتومبيل ميباشدواقع در جاده مخصو ،ساعته

  .ھمدستانش از باندھای نزدیک به احمدی نژاد قاتل ميباشند
 ايجاد نظام برده داري در شركت ايران خودرو 

در شرکت ایران خودرو که یکی از بزرگترین شرکت ھای خودروسازی “: سال كار به خبرنگار ما گفت  20يكي از كارگران ايران خودرو با سابقه 
دافع و نماینده ای ندارند و به ھر بھانه ای کارگران را با ضرب و شتم و دستبند خاورميانه است نظام برده داری حاکم شده است و کارگران ھيچ م

  .در محوطه شرکت بازداشت و به اتھامھای واھی با اینگونه پرونده ھا به ک�نتری و زندان و دادسرا تحویل می دھند
وطه کارخانه حکمھای غير قانونی برای این کارگران صادر می با اتھام ھایی از قبيل اقدام عليه امنيت ملی و بر ھم زننده نظم و اغتشاش در مح

  .شود 
  .برای آزادی کارگر که محتاج روزمرگی خود می باشد جریمه نقدی بعد از طی سنوات زندان صادر می کنند

 نند؟ کارگرانی که ھزاران مشکل دارند و دستمزدشان کفاف یک زندگی ساده را ھم نمی دھد چگونه باید جریمه پرداخت ک
  ”. این حرکت ھا باعث ایجاد رعب و وحشت بين کارگران می گردد تا ھيچ کارگری بابت حقوق پایمال شده خود نتواند اظھار نظری کند

  تنھا پاسخ به درخواست ھاي كارگران است ”اخراج“در شركت زريار 
ي باشد كه کارھای خدمات شھری را انجام می دھد و در بنا برخبر دريافتي شركت زرياريكي از شرکت ھای پيمانکاری شھرداری م ١٣٨٨/٩/٧

  . نفر را در شرکت خود به کار گمارده است 450اشتغال رتبه خوبی پيدا کرده و بيش از 
  .کارگر را شاغل کرده اند 130ناحيه را زیر پوشش قرارداده اند و در ھر ناحيه  3ھر یک از این شرکت ھای خصوصی بيش از 

رکتھا که با پارتی بازی و روابط غير معمول قراردادھای ميلياردی را به نفع خود رقم زده اند حتی یک دھم بودجه تحویلی را بين پيمانکاران این ش
ساعت معمول از کارگران کار می کشند و اگر کارگری ھم اعتراض کند و  8 8ساعت اضافه غير از  4کارگران تقسيم نكرده و ھر روزه حداقل 

 .و بدون مزایای شغلی وي را اخراج ميكنند" لبه کند سریعاحقوق خود را مطا
 جانب داري اداره كاروضايع شدن حق كارگران شركت خصوصي آفتاب اكباتان  

رانندگانی که با . کارگر حدود یک ميليارد تومان از شھرداری دریافتی دارد 100اين شركت با , بنا به گفته كارگران شرکت خصوصی آفتاب اكباتان 
ھزارتومان دریافتی داشته اند و در  800الی  600خودروھای حمل زباله کار می کنند قبل از این که به شرکت خصوصی واگذار شوند ماھيانه مبلغ 

  . که شامل حقوق و مزایا و اضافه کاری بوده است,موعد مقرر نيز بدون معوقه حقوق دریافت می کردند
اگر شغل سختِ آسيب رسان بودن , ظھر حضور داشته باشند 12صبح بوده و گاھی اوقات باید تا ساعت  9شب تا  9ساعات کار اين كارگران از 

برابر این حقوق دریافت می  3یا  2آنھا به س�متي را به ھمراه ساعات کار و اضافه کاري و شب کاری محاسبه کنيم اين كارگران باید حداقل 
 800ھمچنين حقوق . اما از پنج ماه پيش کارفرما قرارداد کارگران را لغو کرده و بدون قرارداد به صورت پيمانکاری از کارگران کار می كشد  .کردند

  .ھزارتومان تقليل پيدا کرده و حتی ھمين مبلغ اندک نيز به مدت چھار ماه است که به تعویق افتاده است 500ھزار تومانی کارگران به 
ي امر باعث شده که کارگران با مراجعه به اداره کار دادخواست ھای شکایت برای دریافت حقوق معوقه را به این اداره تحویل دھند اما موارداین 

ھمچون نفوذ مدير ورياست شركت و تطميع نفرات اداره باعث گرديده است كه به مشك�ت اين كارگران رسيدگي نشده و حتي برخي از آنھا 
   .ين مساله به سودرئيس شركت از كار اخراج گردندبراي حل ا

  نفر ازكارگران شركت ساسان  50اخراج 
بيش از , شركت ساسان تا زمانی که به بخش خصوصی واگذارنشده بود : كي از كارگران شركت ساسان به خبرنگارآژانس ايران خبر گفت ي

  .امکانات بدی ھم نداشتيم,کارگر داشت و ھمه مشغول به كار بوديم  1200
نفر ماندند  100از جمع این تعداد کارگر تنھا , آن روز ورق برگشتاز ,تا اینکه این کارخانه به بخش خصوصی و یکی از عوامل متکبرنظام واگذار شد

نفر اخراج  50نفر نيز به تازگی  100از بين این .در بين این کارگران کسانی ھستند که بيش از بيست سال سابقه دارند . و ھمه تعدیل نيرو شدند 
ھيچ اميدي به عملي شدن خواسته ھايمان دراين دولت و اين وضعيت  شده اند ماتعدادي ھستيم كه براي طرح شكايت به اداره كار رفتيم ولي

   .نداريم
   تجمع كارگران شركت ساسان در اداره كار

  . بنا بر خبر دريافتي تعدادی از کارگران شركت ساسان برای تحویل شکایتشان در اداره کار تجمع كردند
بنا به گفته كارگران اين . به ھمين دليل تعداد زیادی از کارگران را اخراج کرده است در چند سال گذشته این شرکت با تعدیل نيرو مواجه شده و 

کارگر در آن به کار مشغول بودند اما از ھنگامي كه اين کارخانه  1200كارخانه تا زمانی که اين شركت به بخش خصوصی داده نشده بود بيش از 
در بين این . نفر ماندند و ھمه تعدیل نيرو شدند 100از جمع این تعداد کارگر تنھا  به بخش خصوصی و یکی از عوامل متکبر رژیم واگذار شد

   !! نفر اخراج شده اند 50نفر نيز به تازگی  100کارگران کسانی ھستند که بيش از بيست سال سابقه دارند و از بين این 


