
  ١٣٩٧آبان  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران 

  خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران 

  کلن –تهيه و تنظيم توسط: فعالين نهادهای همبستگی با کارگران در ایران 

)٨(  

حقوق ٩۶نفر از کارکنانش را اخراج کرده و کارگران ازدی ۴٠٠سد کهير  ندهاين شرکت ساز
  نگرفته اند

 

 ٢ " " " چابهار شرکت جهان کوثر  ٤٠٠

ميانگين سنوات هر يک از شان هستند. کارگران بازنشسته همچنان چشم انتظار دريافت سنوات
ميليون تومان مطالبات معوقه  ۶تا  ۵حدود . بعالوه ميليون تومان است ٢٠بازنشستگان حدود

 ٩۴. اما ، کارفرما از پرداخت  دليل اين که کارخانه از سال ٩٣همچنين عيدی سال و  مزدی
 تعطيل شده کارفرما از پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته سر باز می زند

 ٣ " " " سمنان کارخانه رنگين نخ  ٥٠

با گذشت نزديک به دو ماه از پايان اعتصاب کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، تاکنون هيچيک 
اعالم کرده اند در کارگران از خواستهای آنان و تعهداتی که کارفرما داده بود عملی نشده است. 

صورت ادامه وضعيت موجود و عدم تحقق فوری و عملی خواستهايشان، بار ديگر اعتصابات 
 خود  را از سر خواهند گرفت. و اعتراضات

 ٤ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟

  کارگران دست به اعتصاب زدند
 

 ٥ " " " اهواز فضای سبز –شهرداری   ؟

ماه دستمزد پرداخت نشده؛ با آنها تسويه حساب  ٧شهرداری هنوز بابت مطالبات مربوط به 
کارگران به تامين اجتماعی پرداخت کم سه ماه حق بيمه و جدا از دستمزد دست نکرده است.

. لذا کارگران در صدد برگزاری يک ان نيستشهيچ مسئولی پاسخگوی مطالباتو  نشده است.
 تجمع اعتراضی مقابل شهرداری هستند

 ٦ " " " گيالن - لوشان شهرداری  ٨٠

  
 شرح و مالحظات

  
  تعداد

  کارگران

  
 نام واحد

  
 شهر

  
 تاريخ

 شماره
 رديف

اهل سردشت را به اتهام حمل بار  کولبر ١٥مهر،  ٣٠رئيس دادگاه انقالب سردشت، روز 
قاچاق به حبس و پرداخت جريمه نقدی محکوم کردە است، امروز احکام صادرە در سطح 

  تا به پرداخت هفت ميليون و دويست هزار تومان ر يک که ه عمومی وعلنی منتشر شدەاند،
  ماه حبس تعزيریتا ده  شش  و بين  يازده ميليون و پانصد و بيست هزار تومان جزای نقدی

  محکوم شدەاند

 ١ ١٣٩٧آبان  ١ سردشت  کولبران ١٥



  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

شماره  تاريخ شهر نام واحد
 رديف

گردد، به عنوان از مسائل مالی و مشکالتی که به ساماندهی آنها بازمی یطومار درکارگران 
 اند.و خواستار پيگيری مطالبات قانونی و معيشتی خود شده علت اصلی مشکالت خود ياد کرده

 ٧ ١٣٩٧آبان  ١ تهران رانندگان وانت بار  ؟

 ٨ " " " مريوان رانندگان تاکسی  ؟ پايين بودن كرايه تاكسياعتصاب تاكسي داران مقابل شهرداری در اعتراض به 

خواستار  از فعاالن سرشناس جنبش معلمان ناپديد شده است. ماشين وی  از صبح امروز هاشم
 مقابل باغ محل کارش بدون سرنشين رها شده و موبايل هاشم_خواستار خاموش است

 ٩ " " " مشهد معلمين  ١

اعالم کردند:  ضمن حمايت از خواستها و اعتصاب رانندگان و کاميون دارانطی اطالعيه ای 
 ما خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط کليه بازداشت شدگان از اين اعتصاب هستيم.

 ١٠ " " " سوئد پالتفرم سنديکاهای کارگری سوئد  ؟

قابل توجه مسوولين: . استانداریتجمع تعداد کثيری از اعضای نساجی کردستان جلوی درب 
 سال در آرزوی خانه دار شدن هستند !!! ١٨

 ١١ " " " سنندج نساجی کردستان  ؟

 از کمتر ايران حفاری ملی شرکت هایپيمانکاری تبعيض/حقوقِ  گرفتار ها"ثالثی "ارکانِ 
 هاسترسمی

 ١٢ ""  ٢ اهواز شرکت ملی حفاری ايران  ؟

 ١٣ " " " اصفهان نيلوکاشی   ٣٠٠ :کاربه بازگشت برای »نيلو کاشی« شده تعديل کارگران بالتکليفی                  

ی احضار و تهديد کنشگران صنفی و ادامه محمدصالح_شکریدر اعتراض به بازداشت آقای 
ه نهادهای امنيتی بايد بدانند کبيانيه ای منتشر کردند.در اين بيانيه آمده است:  در سراسر ايران

شورای هماهنگی بنابر اصول قانون اساسی مشروعيت خود را از تشکل های قانونِی عضو می 
فعاليت صنفی جرم نيست. دفاع از حقوق عادالنه جرم نيست.  .مجرم ، شما هستيد نه ما. گيرد

برای دانش آموزان سراسر  آموزش_باکيفيتو  آموزش_رايگاندفاع از امکان دسترسی به 
اين همه دروغ ، اين همه ستم ، تا  .نبايد زندان باشدايران ، جرم نيست. پاسخ عدالت خواهی ، 

 .مجرم ، شماييد کی؟ تا کجا؟

شورای هماهنگی تشکل های صنفی   ؟
  فرهنگيان ايران

   " " "  تهران

 ١٤ " " " رشت ايران پوپلين  ٣٠ - ٢٠ در اعتراض به عدم دريافت سود سهام :رشت »پوپلين ايران« بازنشسته کارگران دوباره تجمع 

پروانه بهداشتی و همچنين عدم حضور مسئول فنی بهداشتی در هنگام توليد خوراک عدم تمديد 
 دام از علل تعطيلی اين کارخانه بود

 ١٥ " " ٣ اسالم آباد غرب واحد توليد خوراک دام  ؟

 ندسنوات دريافتِ  منتظر است سال پنج استانداری/ مقابل نخ رنگين کارگران اعتراض يازدهمين

 

٥٠  +
  غيررسمی١٨٠

 ١٦ " " " سمنان کارخانه رنگين نخ

ای و های مزدی، بيمهپرداخت کامل بدهی ـ: مطالبات هفت گانه اعتصاب سراسری کارگران
گيری نهاد مستقل کارگری،ـ تامين امنيت شغلی سنواتی،ـ عقد قرارداد مستمر و دائم،ـ شکل

اعتراض و بيان مشکالت صنفی از سوی رويه،ـ دادن حق کارگران و جلوگيری از اخراج بی
  ـ رفع مشکالت بيمه تکميلی کارگران،ـ مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه

 

 ١٧ " " ۴ چندين شهر کارگران خطوط ابنيه فنی راه آهن  ٦٥٠٠



  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

شماره  تاريخ شهر نام واحد
 رديف

  شود غلط عرف يک به تبديل زمزم، کارگران به نوشابه پرداخت نگرانيم
 ١٨  " " "  گرگان  زمزمشرکت نوشابه سازی   ؟

 ١٩ " " " چندين شهر کارگران خطوط ابنيه فنی راه آهن  ٦٥٠٠ آبان ١٠تا  ۵فراخوان به تجمع و اعتراض سراسری کارگران از 
 ٢٠ " " ٥ پاکدشت تعاونی مسکن کارگران  ؟ شدن دار خانه راه در »پاکدشتی« کارگران ساله ١۵ بالتکليفی

گرافيتی روی ديوارهای شهر در حمايت از کارگران هپکو و در اعتراض به صدور احکام 
 نصب شده زندان و شالق برای کارگران معترض

 ٢١ " " " اراک کارخانه هپکو  ؟

 ٢٢ " " " چندين شهر گروه از بازنشستگان و معلمان٤  ؟ !پاسخ خواسته های برحق ما بازداشت و تيمارستان نيست طی بيانيه ای اعالم کردند:
 ٢٣ " " " تهران بازنشستگان بانک ها  ؟ است فقر خط زير چندبرابر مانتهران/حقوق در هابانک بازنشستگان تجمع

 روز است که از کارفرمای هفت تپه خبری نيست. در ميان کارگران شايعه ای پيچيده ١٠حدود 
 که علت مفقود بودن کارفرما شايد فراری يا بازداشت شدن وی است

 ٢٤ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟

 ٢٥ " " " چندين شهر کارگران خطوط ابنيه فنی راه آهن  ٦٥٠٠ است کارگران اصلی خواسته شغلی امنيت تحقق و مزدی مطالباتای تاکيد شد؛ در بيانيه
 ٢٦ " " " کامياران فعال کارگری  ١ اميد احمدی به شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان کردستان فراخوانده شد

ارگران خطوط ابنيه فنی ک. آهنراه فنی ابنيه خطوط کارگران صنفی اعتراض سوم دور آغاز
ها از جمله هرمزگان،شاهرود ، دامغان، سمنان، زاگرس و لرستان در نواحی ريلی برخی استان

برپايی يک تجمع صنفی در محوطه محل کار خود، انتقاد خود را نسبت به عملکرد مديريت   با
 در پرداخت مطالبات مزدی اعالم کردند

 ٢٧ ١٣٩٧آبان ٥ چندين شهر آهنکارگران خطوط ابنيه فنی راه   ٦٥٠٠

ی نوز ابالغيهو ه منطقه نگران ممنوعيت کار اقماری هستند اين کارگران شاغل در
 صادر نشده است» روزکاری«

  ٢٨ " " ۶ عسلويه منطقه ويژه اقتصادی پارس ٢٠٠٠

  ٢٩ " " " رشت کارخانه ايران پوپلين ؟ مان کجا رفته است؟دانيم سود سهامسال است نمی ٢٧در نامه کارگران سهامدار مطرح شد؛
  ٣٠ " " " چندين شهر پرستاران ٣٠٠٠٠ هزار پرستار به دليل صادر نشدن مجوز استخدام ٣٠بيکاری 

 قضيه به جديد وزير هپکو/اميدواريم کارگران برای سال ٥ مدت به تعليقی احکام صدور 
 کند ورود

  ٣١ " " " اراک   کارخانه هپکو ١٥

  ٣٢ " " " چندين شهر بازنشستگان بانک ها ؟ شدند داده سوق فقر خط زير به هابانک بازنشستگانای مطرح شد؛در بيانيه
پيگيری وصول مطالبات مزدی خود، تجمع اعتراضی برپا  برای بخش اين پيمانکاری انکارگر

 " " ".کردند
  ٣٣ " " ٧ آبادان بخش حمل و نقل پااليشگاه ٩٠

سال سنوات پايان کارخودشان را از  ۶ .آنهاانديمشک آهن راه کارگران اعتراض روز سومين
 های مصوب استستمزدی که کمتر از حداقل. دشرکت تراورس طلب دارند

 ٣٤ " " " انديمشک راه آهن ؟

بدنبال فراخوان شورای هماهنگی خط و ابنيه مبنی بر تجمع  اين شهرهاکارگران راه آهن 
 اعتراضی صبح امروز تجمع داشتند اين کارگران هنوز حقوق چندماه را دريافت نکردند

شاهرورد. سمنان .  راه آهن  ؟
 دامغان

" " " ٣٥ 

 ٣٦ " " " قزوين کارخانه پارس پامچال  ٣٥ بازگردند هاتعديلی پامچال/اميدواريم پارس کارگران مزدی معوقات ماه هفت
متحدانه و قدرتمند به احکام زندان و شالق عليه کارگران هپکو طی بيانيه ای اعالم کردند: 

 اعتراض کنيم
کارگران برق و انجمن صنفی  ؟

 کرمانشاه فازکار
  ٣٧ " " ٨ کرمانشاه

با اعالميه ای ضمن اطالع تأييد حکم پنج سال و سه ماه زندان ابراهيم مددی، قوياً اين حکم 
  ناعادالنه را محکوم کرد

 

سنديکای کارگران شرکت واحد  ؟
 اتوبوسرانی تهران و حومه

  ٣٨ " " " تهران



  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

  شماره  تاريخ شهر نام واحد
  رديف

وی وزير کار جديد با مطالبه بازنشستگان در زمينه همسان سازی يک مرحله ای مخالفت کرد. 
سازی نياز داريم و بايد در چند مرحله به سمت تحقق آن ميليارد تومان برای همسان ٣٠« :گفت

تومان از بدهی های دولت از محل تهاتر به سازمان هزار ميليارد  ٥٠وی پرداخت »پيش برويم
 رو توضيح نداد» تهاتر«تامين اجتماعی را مطرح کرد. اما جزئيات اين 

  ٣٩ " " " تهران وزارت کار ؟

  ٤٠ " " ٩ چندين شهر کارگران خطوط ابنيه فنی راه آهن  ٦٥٠٠ :دارد ادامه همچنان تراورس فنی ابنيه خطوط کارگران مزدی معوقات
احکام  "حمايت از کارگران هپکو وظيفه طبقاتی کارگران است طی بيانيه ای با عنوان: "

 صادره عليه آنها را شديداً محکوم کردند
  ٤١ " " " هفت تپه سنديکای کارگران هفت تپه ؟

اين کارگران در اعتراض به عدم . تجمعِ کارگران در پتروشيمی فارابی از ده روز گذشت
بندی مشاغل و همچنين تاخيرهای طوالنی در پرداخت معوقات مزدی، برای اجرای طرح طبقه

 سومين بار در سال جاری دست از کار کشيدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند

  ٤٢ " " " ماهشهربندر  پتروشيمی فارابی ؟

رضوی بخاطر فعاليت های  !نشد تشکيل پرونده قاضی ماندن خواب دليل به رضوی داود دادگاه
  سال زندان محکوم شده است۵دادگاه انقالب به  ٢۶سنديکايی ازسوی شعبه

 

 ٤٣ " " " تهران سنديکای شرکت واحد ١

اتحاديه تشکلهای کاميونداران و   ؟ ٩٧آبان ماه  ١٠از  کاميونداران و رانندگان کشور اعتصاب سراسریفراخوان 
 رانندگان سراسر کشور

 ٤٤ ١٣٩٧آبان٩   ؟

واحد توليد درگير بحران در  ۴٩٨شيراز صدرنشين کارخانه های بحران زده است ، حدود 
 کشور وجود دارد

 ٤٥ " " ١٠ شيراز چندين واحد  ؟

  ٤٦ " " " سوئد پالتفرم سنديکاهای کارگری سوئد ؟ اعتراض پالتفرم سنديکاهای کارگری سوئد به حکم زندان ابراهيم مددی
  ٤٧ " " " چندين شهر پرستاران ؟ آورنامه مشاغل سخت و زيانپرستاران از اجرايی نشدن آييناعتراضات 

  ، در اعتصاباتشان چندين پوستر منتشر کردندرانندگان کاميون درحمايت از ياران زندانی خود
 

  ٤٨ " " " چندين شهر رانندگان کاميون ؟

  معوقات و وعده های دروغين مديريت شرکتاعتراض کارگران شرکت واحد برای مطالبه 
 

  ٤٩ " " " تهران سنديکای شرکت واحد ؟

هديد کارکنان رسمی عمليات نگهداری و تعمير خط و ابنيه فنی آذربايجان به اعتراض در ت
 کنندها حمايت میکارگران قرارداد موقت نيز از اعتراض آن. صورت عدم واريز حقوق

  ٥٠ " " ١١ آذربايجان فنی راه آهنکارگران خطوط ابنيه  ؟

تعدادی از اعضای سنديکا برای پيگيری طومار درخواست افزايش دستمزد کارگران شرکت 
 واحد به شورای شهر و شهرداری تهران مراجعه کردند

  ٥١ " " " تهران سنديکای شرکت واحد ؟

عمومی مستقل و حمايت اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی از مجمع 
 محکوميت سنديکا سازی دولتی و حمايت از معلمان زندانی

 ٥٢ " " " تهران سنديکای شرکت واحد ؟

آبان ماه آغاز شده بود، روز جمعه نيز ادامه  ١٠اعتصاب کاميونداران که از روز پنجشنبه 
اسدآباد و زرين شهر ادامه يافت. مشهد،  يافت. اين اعتصاب در شهرهای اصفهان، بندرعباس، 

 استان گسترش يافته است ١٨شهر از  ٣۵اعتصاب کاميونداران طی دو روز گذشته در 

 ٥٣ " " " چندين شهر رانندگان کاميون ؟

به سال  آنهامطالبات مزدی  .مطالبات کارگران شهرداری شوشتر عملی نشدوعده پرداخت 
جاری مربوط ميشود. همچنين در زمينه پرداخت معوقات بيمه تامين اجتماعی شاهد اتفاق 

 اند خاصی نبوده

 ٥٤ " " " شوشتر شهرداری  ؟



  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

  شماره تاريخ شهر نام واحد
 رديف 

سازی خبر هزار کارگر در صنعت قطعه ١٠٠دبير انجمن قطعه سازان خودرو از تعديل حدود 
در حال حاضر قطعات خودرو با قيمت مناسب از قطعه سازان خريداری “داد و گفت که 

رو ساخته است.اگر مشکالت قطعه شود، همين امر آنها را با ضررهای مالی بسياری روبهنمی
  ”.حجم بيکاری در اين صنعت افزايش بيشتری خواهد داشتسازان ادامه پيدا کند 

 

  ٥٥ " " " چند شهر قطعه سازان خودرو ١٠٠٠٠٠

رانندگان و کارگران فهيم شرکت واحد اتوبوسرانی نهادهای امنيتی و مديريت  توجه توجه!
سنديکای شرکت واحد که نتوانسته است؛ با بازداشت، زندان، اخراج و آزار و اذيت کارگران، 

مبارز شرکت واحد اتوبوسرانی را تعطيل و اتحاد کارگران را از بين ببرند با در اختيار گرفتن 
افراد خودفروخته و سودجو به نام سعيد ترابيان، حسن ميرزايی و عباس بخشش با توطئه عليه 

کارگران و سنديکای مبارزشان برای برگزاری مجمع عمومی صوری با نام سنديکا، قصد 
اد سنديکای فرمايشی و هم رديف شورای کارفرمايی همچنين تحت الشعاع قرار دادن ايج

 سنديکای مبارز کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را دارند.

  ٥٦ " " " تهران سنديکای شرکت واحد ؟

  ٥٧ " " ١٢ ايرانشهر کاميونداران ؟ سومين روز اعتصاب کاميون داران، کمپرسی داران
  ٥٨ " " " قم کاميونداران ؟ رانندگانسومين روز اعتصاب کاميون داران، 

  ٥٩ " " " چذابه کاميونداران ؟ سومين روز اعتصاب کاميون داران، رانندگان بازارچه مرزی چذابه( خوزستان)

های کارگری اتحاديهشورای   ؟ طی نامه مشروخی به روحانی به بازداشت معلمين و رانندگان اعتراض کردند
 ونکور و حومه

 ٦٠ ١٣٩٧آبان ١٣ کانادا -ونکوور

در سال  افزايش مبلغ يک ميليون تومان حقوق برای هر بازنشستهسخنگوی اين صندوق خبر 
 کرد! تکذيب آينده را

 ٦١ " " " تهران صندوق بازنشستگی کشوری  ؟

امسال چند بار به اطالعات سنندج احضار خبات شکيبا فعال محيط زيستی که در ارديبهشت ماه 
ماه حبس  ٣کيفری به تحمل  ١٠٣شده بود ودر دادگاه به قرار وثيقه آزاد شده بود در شعبه 

تعزيری محکوم يا باپرداخت جريمه نقدی يک ميليون و هشتصد هزار تومانی شد .که نامبرده 
 آبان ماه جريمه نقدی را پرداخت کرد. ١٣در تاريخ 

  ٦٢ " " " سنندج يط زيستفعال مح ١

٨:٣٠  ساعت:، آبان،روز دوشنبه١۴زمان:اطالعيه برای گردهم آئی اعتراضی فردا: 
 درب تاالر اجتماعات شرکت مکان:  

  ٦٣ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟

  ٦٤ " " " تهران کارگران مترو ؟ در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان تجمع کردند
جوانان جويای کار ظهر امروز ، مقابل درب ورودی شرکت توسعه نفت آزادگان تعدادی از 

  جنوبی تجمع و خواهان بکارگيری نيروی منطقه در اين واحدهای نفتی متطقه شدند
  ٦٥  " " ١٤  هويزه  جوانان جويای کار  ؟

در برابر   تجمع فرهنگيان درمشهد،خيابان عامل - دوشنبه ساعت  فردافراخوان به تجمع: 
نماينده کانون  ((هاشم خواستار)) دراعتراض به ربودن ومحبوس کردن - سينابيمارستان ابن

 صنفی معلمان

  ٦٦ " " " مشهد کانون صنفی معلمان ؟



  

  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

  شماره تاريخ شهر نام واحد
 رديف 

مقابل مجموعه اداری اين شرکت تجمع صبح امروز جمع زيادی از کارگران گروه ملی در 
ماه عدم دريافت حقوق و دستمزد ابراز  ٣نموده و مراتب اعتراض و نارضايتی خود را از 

نمودند.پس از آن جمعيت معترض به تاالر اجتماعات وارد شده و خواستار پاسخگويی مديران 
يان همين هفته فرصت معترضان اعالم کرده اند که مديريت گروه ملی تنها تا پا ارشد شدند.

 خواهد داشت تا دستمزد کارگران را پرداخت نمايد

  ٦٧ " " ١٥ اهواز گروه ملی فوالد ؟

سنديکای نيشکر هفت  .از سنديکای شرکت واحد و محکوم کردن توطئه ضد کارگریحمايت 
تپه،  اين توطئه ضد کارگری  را محکوم کرده و بر اساس وظيفه طبقاتی ، همچنان خود را در 

کنار سنديکای شرکت واحد می دانيم . باور داريم  اين توطئه، با اتحاد و همدلی کارگران و 
بش کارگری فعالين راستين جنبش کارگری منجر به شکست خواهد شد؛  همانطور که فعالين جن

در مقاطع گذشته در ارتباط با ايجاد تشکل های مستقل کارگری ، استقالل مالی طبقه کارگر و 
  ديگر موارد با پيروزی مسير مبارزه را تا به امروز پيموده اند.

  ٦٨  " " "  هفت تپه   سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه  ؟

به مبلغ يک ميليون و چهارصدهزار تومان با اضافه  نارضايتی کارگران از حقوق دريافتی
 پيمانکار قبلی سه سال سنوات خدمت اين کارگران را پرداخت نکرده استکاری. بعالوه 

  ٦٩ " " " زاهدان -بم  آهن بم به زاهدان خط ابنيه فنی راه ٦

خود مقابل ماهه  ٨تعدادی از کارگران خدماتی شهرداری شادگان برای مطالبه حقوق معوقه 
 درب ورودی استانداری در اهواز تجمع کردند

 ٧٠ " " " شادگان شهرداری ؟

  ماهه حقوق و مزايای کارگران استاديوم الغدير اهواز ٨عدم پرداخت 
 

 ٧١ " " " اهواز استاديوم الغدير  ؟

  در محدودۀ کارخانه اعتراض کارگران به وضعيت سهام و مطالباِت معوقه
 

 ٧٢ " " " مشهد کارخانه رينگ سازی  ٩٤٥

کارگران در سومين روز اعتصاب سراسری و مسالمت آميز خودشان به مسئولين دولتی هشدار 
د تا روز شنبه هفته آينده به مسئولين دولتی مهلت خواهند داد به خواسته انجدی داده اند و گفته 

 پاسخ دهند که در غير اين صورت اعتصاب را به بيرون از شرکت منتقل خواهند کرد هايشان

  ٧٣ ١٣٩٧آبان ١٦ هفت تپه مجتمع نيشکر ؟

رتبه و نااليق اخطار از طرف کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به مسولين بلند 
که اگر به .به گوش باشيد و تمام تالش خود را تا روز شنبه بکنيد و نتيجه ای اعالم کنيد . منطقه

کارگران از روز شنبه به بعد اعتصاب خود را به بيرون از شرکت ، هيچ نتيجه نرسيده ايد
يرون نرانند دست ورده و تا پاسخ قانع کننده ای دريافت و مديران نااليق و دزد اين شرکت را بآ

  از اعتصاب نخواهند برداشت

  ٧٤  " " " هفت تپه مجتمع نيشکر ؟

  به عدم پرداخت دستمزد اعتراض کردند» ارغوان ريز« کارکنان پيمانکاری
 

  ٧٥ " " " ؟ پيمانکاری ارغوان ريز ؟

رانندگان همراهی شوراهای فرمايشی با مديريت برای جلوگيری از بازنشسته شدن به موقع 
سال سابقه کار و ٣۵تعدادی ازهمکاران که درشرف بازنشستگی هستند و بعضا بيش از  .واحد

بيمه پردازی دارند برای بازنشستگی پرونده هايشان درشعبات بيمه تامين اجتماعی مسکوت 
  مانده است.

  ٧٦  " " "  تهران  سنديکای کارگران شرکت واحد  ؟



 

  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

  شماره تاريخ شهر نام واحد
  رديف 

بازيچه :  ! (مجمع عمومی قالبی سنديکا سازی)پاسخ کميته هماهنگی به دعوتنامه اطالعاتی ها
ما اعالم می کنيم که نه تنها تحت هيچ عنوانی . شد يمهيچ جريان وابسته و ضدکارگری نخواه

(چه ناظر و چه هر چيز ديگر) در اين بازی عوامفريبانه و ضد کارگری شرکت نخواهيم کرد؛ 
 .که آن را در هر شکل و قالبی افشا و طرد نمائيم بردبلکه همه ی تالش خود را به کار خواهيم 

کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد  ؟
 رگریتشکل های کا

  ٧٧ " " ١٧ سقز

چهارمين روز اعتراض و اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه در اعتراض به بالتکليفی مالکين 
کارگران خواهان پايان دادن به مالکيت بخش خصوصی در  . شرکت و عدم پرداخت مطالبات

 ندشرکت نيشکر هفت تپه هست

  ٧٨ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر ؟

   :بازرس سنديکا در مورد سنديکاسازی جعلی در شرکت واحد اتوبوسرانیصحبت های 
نهادهای امنيتی، وزارت کار و مديريت شرکت واحد با تطميع دو تن از اعضای سابق سنديکا 
 .در پی سنديکاسازی دولتی و جعلی برای خاموش کردن اعتراضات حق طلبانه کارگران هستند

  ٧٩  " " "  تهران  سنديکای کارگران شرکت واحد  ؟

  ٨٠ " " " سمنان کارخانه رنگين نخ ؟ کارگران برای چندمين بار در اعتراض به مطالبات معوقه خود مقابل استانداری تجمع کردند.

دوباره کارگران شهرداری شادگان مقابل استانداری در !شهرداری شادگان، گروه ملی شد
 تجمع اعتارضی برپا داشتنداعتراض به عدم دريافت حقوق و مطالبات خود 

 ٨١ " " " شادگان شهرداری ؟

په ادامه ت در روزهای گذشته عليرغم تعطيالت رسمی، اعتراض کارگران مجتمع نيشکر هفت
کارفرما هستند، ميگويند: مدتهاست به » مبهم«داشته است.اين کارگران که نگران وضعيِت 

است و ما خواهان روشن شدن اوضاع تعهدات در قبال کارگران اين مجتمع عمل نشده 
هستيم.اين کارگران با انتقاد از بالتکليفی ايجاد شده، خواستار بازگشت به زيرمجموعه دولت 

» بخش خصوصی«هستند.کارگران هفت تپه ميگويند: عموم مشکالت ما از زمان واگذاری به 
 .مجموعه استشروع شد لذا مهمترين مطالبه ما، خلع يد از بخش خصوصی و دولتی شدن 

 ٨٢ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر ؟

به پايين  و اند.هزداعتراض خود دست به اعتصاب غذا در محيط کارخانه  سومين روز آنها در
بودن دستمزد، پرداخت نشدن پاداش بهره وری و شرايط نابرابر و غيرعادالنه تخصيص 

 تسهيالت معترضند.

واحد تعميرات شرکت پتروشيمی   ؟
 بيستون

 ٨٣  ١٣٩٧آبان ١٨ کرمانشاه

اعتراض به  . تجمع گسترده درپنجمين روز اعتراض و اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه
کارگران خواهان پايان دادن به مالکيت  . بالتکليفی مالکين شرکت و عدم پرداخت مطالبات

 بخش خصوصی در شرکت نيشکر هفت تپه هستند

  ٨٤ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر ؟

روز  زمان تجمع:. فراخوان تجمع کارگران گروه ملی فوالد  در مقابل استانداری اهواز
 مکان:درب استانداری استان. ٨:٣٠ساعت . ٩٧آبان ١٩شنبه

  ٨٥ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟

بخشی از کارگران اعتراضات . شروع تجمع  درششمين روز اعتراض و اعتصاب کارگران
 خود را به داخل شهر کشاندند

  ٨٦ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر ؟

ظاهرا کارفرمای . شهری تهران را به تجمع کشاندبدحسابی کارفرما، کارگران خط شش قطار 
 .جديد توان مالی کافی برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران را ندارد

  ٨٧ " "١٩ تهران خط شش قطار شهری ؟



٩۶شمه  

  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

  شماره تاريخ شهر نام واحد
  رديف 

ما ضمن  .: شرکت واحد اتوبوسرانیبيانيه مشترک در محکوم کردن سنديکاسازی دولتی در 
حمايت از سنديکای شرکت واحد و فعاالن آگاه، حق طلب و دلسوز آن ازهمه کارگران، فعالين 

و تشکل های مستقل کارگری و مردم آزاديخواه و عدالت طلب تقاضا داريم که اين توطئه 
طلب آن افشا نموده و آن رذيالنه و ضدکارگری را همراه با دست اندر کاران وابسته و فرصت 

 زنده و مستحکم باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران .را در نطفه خنثی نمايند

سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه  ؟
انجمن صنفى معلمان كردستان / -

کميته -معلمان عدالتخواه -مريوان 
هماهنگی برای کمک به ايجاد 

کميته پيگيری -تشکلهای کارگری 
 ايجاد تشکل های

  ٨٨ ١٣٩٧آبان١٩ چند شهراز 

  »بخش خصوصی«اعتراض کارگران عليه حقوق معوقه و انتقال مديريت به 
 

  ٨٩ " " " کاشان فضای سبز –شهرداری  ١٠٠

کارگر  ۵٠٠هزارو  ٢روز است که دستکم  ١٠۵در حال حاضر حدود در ادامه اعتراضات: 
اند. تشديد اعتراضات کارگری در حالی ادامه دارد که طی چند  شاغل دستمزد دريافت نکرده

روزی که اجتماع صنفی کارگران آغاز شده، اخبار متعددی از منابع رسمی و غيررسمی 
تپه به گوش کارگران ميرسد و در اين ارتباط تخلفات هيات مديره و سهامداران مجتمع هفت 

صورت جدی قصد پاسخگويی به سواالت کارگران را ندارند.در عين  هنوز هيچ مقام دولتی به
نفر از کارگران مشمول بازنشستگی مدعی هستند کارفرما به وعده پرداخت  ٢٧٠حال حدود 

 مطالبات بازنشستگی آنها عمل نکرده و آنها هنوز منتظر هستند

 ٩٠ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر ٥٠٠

 ٩١ " " " خرمشهر کارخانه بنيان گستر اروند  ؟ با زدن بنری در پشت درب کارخانه کارگران اين کارخانه را اخراج نمودمديريت 

  تأخير در پرداخت حقوق  
 

 ٩٢ " " " ايرانشهر -شهريار نيروهای کنتور خوانی  ؟

  ٩٣  " " "  عسلويه  بيکاران  ؟  ساختمان اداره کار منطقه ويژه عسلويهاعتراض به بيکاری در مقابل 

ماه حقوق معوقه خود در مقابل درب  ١٧کارگران شرکت کيسون در اعتراض به عدم پرداخت 
  .اصلی اين شرکت درخيابان سه راهی فرودگاه اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند

 

  ٩٤ " " ٢٠ اهواز شرکت کيسون ؟

 ۵اين کارگران  .  تعدادی از کارگران جلو شهرداری مرکزی سنندج تجمع کردندامروز صبح 
 ماه است که حقوق نگرفته اند

  ٩٥ " " " سنندج فضای سبز -شهرداری ؟

دور جديد اعتراض کارگران وارد سومين روز خود شد. در راه پيمايی در خيابان فلسطين، 
مقابل ساختمان استانداری خوزستان شعارهای زير را منتهی به ميدان هالل احمر و همچنين در 

سر دادند: حسين حسين شعارشون،دزديها افتخارشون .کوره سرد و خاموش،مرگ بر مافيا اين 
همه بيعدالتی،هرگز نديده ملتی فرماندار استاندار ،بيعرضه و بيخيال .همشهری بگوش باش 

 ،ايران صاحب نداره کارگر ميميرد، ذلت نميپذيرد

  ٩٦ " " ٢١ اهواز روه ملی فوالدگ ؟

حسن سعيدی از اعضای هيئت مديرۀ سنديکای شرکت واحد، طی مقاله ای به نقد و افشای 
            "اتحاديۀ آزاد کارگران ايران"  در حمايت از پروژۀ سنديکاسازی دولتی پرداخت. 

  (به ضميمه ها مراجعه شود)
 

  ٩٧ " " " تهران کت واحدرسنديکای ش ١



 

  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

  شماره تاريخ شهر نام واحد
  رديف 

کارگران قراردادی مس سرچشمه که از طريق شرکت پيمانکاری آرياناران در معدن مس 
سرچشمه مشغول کارند، گفتند: مهمترين نگرانيمان تامين امنيت شغلی است.اين کارگران که 

های صنفی خود دستکم چند نوبت به وزارت صنعت،  برای پيگيری خواسته ٩۴پاييز سال 
رياست جمهوری در تهران آمده بودند، گفتند: بعد از اجتماع کارگران معدن و تجارت و نهاد 

قراردادی بخشی از خواستهای صنفی آنها محقق شده اما هنوز بخش اصلی اين مطالبات که 
  مبهم قرار دارد....ت مربوط به وضعيت استخدامی آنها ميشود، در وضعي

  ٩٨  ١٣٩٧آبان٢١  رفسنجان  معدن مس سرچشمه  ٣٠٠

تعدادی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان با همراهی برخی کارگران تعديل شده، برای 
کارگران . انده وصول مطالبات معوقه خود مقابل استانداری زنجان دست به اعتراض صنفی زد

ماه آن مربوط  ۶ماه مطالبات مزدی عقب افتاده از کارفرما طلبکارند که  ١٠اين واحد توليدی 
 سه ماه) برميگردد( ٩۵يک ماه) و ( ٩۶ری است و ديگر مطالبات آنها به سال به سال جا

  ٩٩ " " " زنجان روغن نباتی جهان ؟

معادن پابدانا، همکار، هشونی، هجدک، کمسار، آب نيل و شامل  کارگران زغال سنگ کرمان
 بندی مشاغل شدند کارخانه زغالشويی زرند خواستار اجرای طرح طبقه

  ١٠٠ " " " کرمان معادن زغال سنگ ٣٠٠٠

در هشتمين روز اعتصاب، کارگران همچنان خواهان خلع يد شرکت و پايان دادن به مالکيت 
 بخش خصوصی در هفت تپه هستند و بر ادامه اعتراض تا رسيدن به نتيجه تاکيد دارند

 ١٠١ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ١٠٠٠

پيمانکاری و ارکاث ثالِث شاغل در شرکت پااليش نفِت آبادان پيگيريهای مکرر نيروهای 
ای خطاب به مديرعامل اين پااليشگاه، خواستار  در نامه کهنگارِی اداره کار شد. منجر به نامه

مشخص شدن تعداد نيروهای ارکان ثالث، تعداد پيمانکاران و آمار کارگران پيمانکاری شده 
بندی مشاغل روشن  ستی دليِل عدم اجرای طرح طبقهاست.در اين نامه اعالم شده که باي

شود.کارگران پيمانکاری و ارکان ثالِث پااليشگاه آبادان ميگويند اميدواريم اين نامه و پيگيری 
 بندی مشاغل و احقاق حق کارگران غيررسمی شود اداره کار منجر به اجرای طرح طبقه

 ١٠٢ " " " آبادان شرکت پااليش نفتِ   ؟

در مقابل   با اين شعارها امروز نهمين روز اعتراضات صنفی خود راکارگران     
راه  دزدها همه همدستن،. نه حاکم نه دولت، نيستند به فکر ملت : برگزار کردنداستانداری 

اين همه بيعدالتی هرگز نديده ملتی .تا آخرش ميايستيم  ما هستيم، ،دروغ بگيد .قانونو بستن
 فوالد ، هفت تپه / آتحاد ،اتحاد. ی رهبر آزاده/ مافيا آزاده . اپذيرد  میکارگر ميميرد ذلت ن.

  ١٠٣ ١٣٩٧آبان ٢٢ اهواز گروه ملی فوالد ؟

 مديرعامل هفت تپه فرار کرده است!؟/ طرح مشکالت نيشکر شوش در جلسه فردا هيات دولت
با وجود آن که کارگران نيشکر هفت تپه از عدم دريافت حقوق در چند ماه گذشته گاليه دارند، 
به گفته نماينده شوش، قرار است فردا موضوع حقوق کارگران نيشکر هفت تپه در هيأت دولت 

 سازی هنوز در دستور کار نيست  حتمال ملغی شدن خصوصیامطرح شود 

  ١٠٤ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟

از ابتدای آبان از کارگران پيمانکاری در انتقاد به شرايط نابرابر مزدی که ميان آنها و ديگر 
اند که در نتيجه تعدادی بازداشت شدند.صبح  همکارانشان وجود دارد، اعتراضاتی برپا کرده

آزادی همکاران   امروز گروهی از کارگران در حمايت از کارگران بازداشت شده، خواستار
شدگان از نمايندگان منتخب کارگران دو شرکت پيمانکاری  دو نفر از بازداشت..خود شدند

نفر از کارگران احکام بازداشت در روز شنبه صادر و  ۵هستند. برای » اولنگ«، و »مبين«
  ....يک روز بعد (روز يکشنبه) نيز حکم بازداشت دو کارگر ديگر صادر شده است

 

 ١٠٥ " " " کرمان /شهر بابک مجتمع مس ميدوک  ٦٠٠



١١٠ 

  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

  شماره تاريخ شهر نام واحد
  رديف 

جمعی از کارگران در هفتمين روز از اعتراض صنفی خود برای پيگيری معوقات مزدی و 
  کردند.نامشخص بودن وضعيت کارخانه در مقابل فرمانداری شوش اعتراض صنفی برگزار 

 

  ١٠٦ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر ٢٧٠٠

اجرای نمايش "مجمع عمومی" برای سنديکاسازی دولتی و جعلی با حضور حدود چهل نفر ��
نگهبانان رسمی شرکت واحد اتوبوسرانی با دستور مديريت شرکت واحد، انتظامات . انجام شد 

عهده داشتند. در اين نمايش نمايش مضحک "مجمع عمومی" برای سنديکاسازی دولتی را بر 
مضحک حدود چهل نفر حضور داشتند که اعضای شورای اسالمی کار بيشترين اين افراد 

بودند. ماموران حراست همچنين بسيج شرکت واحد هم در ميان اين افراد بودند و پليس امنيت 
 نيز اين نمايش مضحک را پوشش امنيتی می داد.

 ١٠٧ " " " تهران سنديکای شرکت واحد ؟

تالش نيروهای امنيتی با کمک . خبر فوری و هشدار به همکاران گرامی در شرکت واحد��
عناصری خودفروخته برای برگزاری يک "مجمع عمومی" جعلی زير نام "سنديکای کارگران 
شرکت واحد" امروز صبح با وجود شرکت فعال و سازماندهی شده اعضای شورای اسالمی 

کار و نظارت و حمايت حراست شرکت واحد و پليس امنيت مورد استقبال کارگران قرار 
اين مجمع ، ت و اکنون در تالشند با بردن صندوق رای سيار به ميان کارگران در خطوط نگرف

جعلی را با تقلب به کارگران شرکت واحد تحميل کنند.  کليه همکاران توجه داشته باشند که 
همچون مجمع عمومی قالبی آنها اين صندوق رای نيز جعلی و يک تقلب آشکار است و به هيچ 

    سنديکای کارگران شرکت واحد نيست و از کوچکترين مشروعيتی عنوان متعلق به 
  برخوردار نمی باشد.

 ١٠٨ " " " تهران سنديکای شرکت واحد ؟

حضور محسن باقری که رياست شورای اسالمی کار فرمايشی سامانه دو شرکت واحد  ��
استان تهران به وی اتوبوسرانی تهران همچنين سمت نايب ريس کانون شورای اسالمی کار 

اعطاء شده است در مجمع عمومی دست ساز وزارت کار، نهادهای امنيتی و مديريت شرکت 
واحد برای اجرای توطئه سنديکاسازی دولتی و جعلی. البته برای نامبرده فرقی نمی کند که در 

  شورای اسالمی کار فرمايشی و يا سنديکاسازی دولتی نمايش اجراء کند
  

 ١٠٩  " " " تهران ت واحدسنديکای شرک ؟

مزدوران و . تودهنی رانندگان آگاه پايانه علم و صنعت به مجموعه "سنديکاسازی دولتی"  ��
خودفرختگانی که در سنديکاسازی دولتی در شرکت واحد نقش آفرينی می کنند پس از اينکه با 

پايانه علم صنعت همکاری کامل مديريت شرکت واحد صندوق رای را برای چند ساعت در 
مستقر کردند حتی از يک راننده هم نتوانستند رای بگيرند. و بسيار عصبانی هستند تا جايکه 

سعيد ترابيان اصلی ترين مزدور نهادهای امنيتی در پروژه سنديکاسازی دولتی به آقای 
مرتضی کمساری عضو سنديکای مبارز کارگران شرکت واحد هجوم می برد و خوشبختانه با 

الت حاضران در محل آسيبی به آقای مرتضی کمساری نمی رسد. مزدوران نااميد از گرفتن دخ
  رای رانندگان پايانه علم و صنعت را ترک کردند.

 ١١٠  " " " تهران سنديکای شرکت واحد ؟



١١ 

سيد .سندی ديگر در افشای سنديکاسازی دولتی و جعلی در شرکت واحد اتوبوسرانی  ��
در شرکت واحد از عکس  محسن موسوی کارگری که مزدوران سنديکاسازی دولتی و جعلی

پروفايلش سواستفاده کرده و ايشان را در ليست کانديداها قرار داده بودند با ارسال فيلمی از خود 
هرگونه مشارکت خود در سنديکاسازی دولتی و جعلی را رد کرد.چيزی جز شرمساری و ننگ 

ی تهران و نسيب توطئه گران برای سنديکاسازی دولتی و جعلی در شرکت واحد اتوبوسران
  حومه نشد.

  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

  شماره تاريخ شهر نام واحد
  رديف 

حضور گسترده و هماهنگ کارگران هفت تپه به همراه خانوادهای آنان در دهمين روز 
هفت تپه خواهان پايان دادن، اعتراض مسالمت آنها در مقابل فرمانداری شوش کارگران نيشکر 

 به مالکيت بخش خصوصی در هفت تپه هستند

 ١١١  ١٣٩٧آبان٢٣ هفت تپه مجتمع نيشکر ٢٧٠٠

برای سومين روز اعتراض کردند.حقوق کارگران از خرداد به اين سو پرداخت کارگران 
 هم دارند ٩۶و  ٩۵ماه معوقات مزدی سالهای  ۴نشده، 

 ١١٢ " " " زنجان روغن نباتی جهان ١٠٠

و  دبيرستان احمدی روشن ،مريوان دبيرستان همت و  معلمان شهرهای همدان دبيرستان رحمان
مدرسه امام  سقزدبيرستان فارابی و کار ودانش عصمت لنج آباد، سنندج دبيرستان رنج اوری،

بهارستان دو نمونه -تهران ،  دبستان وحدتو  دبيرستان شهيد مطهری صاحبو  محمد غزالی
اسالم آباد غرب دبيرستان ايت هللا دولتی ، ،قزوين دبيرستان عالمه زر آبادی مهرگان ، 

 ،کرمانشاه دبيرستان اقتصاد ، يزد دبيرستان تبريز دبيرستان شيخ عطار ناحيه يک ،کاشانی
  مدرسه مادر به فراخوان شورای هماهنگی معلمان به  تحصن ۴مومنان و کرج ناحيه 

 سراسری پيوستند

  ١١٣ " " " چندين شهر معلمان ؟

از پايان اعتراض کارگران پروژه قطار شهری اهواز/ کارفرماوعده پرداخت يک ماه حقوق 
  ! که همچنان مورد اعتراض کارگران استرا دادماه معوقات مزدی  ١٧

 

  ١١٤  اهواز (شرکت کيسون)پروژۀ قطار شهری ٢٠٠

دبيرستان زين العابدين  ١معلمهای شهرهای کرمانشاه دبيرستان استاد بهزاد ،همدان ناحيه 
هنرستان اما محمد باقر،سقز دبستان قوخ و دبيرستان زينب، بانه مدرسه شهدای ٢،ساری ناحيه 

هسته ای ،لنگرود،کرمانشاه،سقز مدرسه استعدادهای درخشان ،بابل هنرستان امام خمينی و 
شهدای  شهريار دبيرستان سرداران، دهگالن دبيرستان سلسله شهر يزد مدرسه کار ودانش

جنوب ،ديواندره دبيرستان شهيد رضايی، شهر زيوه ی سقز دبيرستان دانش سنته،شهرستان 
، همدان هنرستان ،جلفا دبيرستان شهيد چمران وبناب مدرسه عالمه امينیسيروان استان ايالم

 اميرکبير و مدرسه بهمنی و دبيرستان رحمانی ،شيراز ،خمينی شهر دبيرستان شاهد ،اسالمشهر
  اندشهر در تحصن واعتصاب_سراسری شرکت کرده ۴١حصن سراسری پيوستند. بيش از به ت

  ١١٥ " " " چندين شهر معلمان ؟

تجمع اعتراضی مجدد کارگران به دليل بازداشت هفت کارگر معدن که در نخستين روزهای 
  آبان در اعتراض به نابرابری اعتصاب کرده بودند.

 

  ١١٦ " " " بابک/ کرمانشهر  مجتمع مس ميدوک  ٦٠٠



١٢٠" " "  

  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

  شماره تاريخ شهر نام واحد
  رديف 

 گروه ملی فوالد ايران شامل کارخانه فوالدسازی، نورد کوثر، نورد تيرآهن، کارخانه لوله
هزار کارگر شاغل دارد. صبح امروز در اعتراض به  ۴سازی است و حدود  سازی و ماشين

معوقات مزدی و تامين نشدن مواد اوليه از سوی کارفرما خيابان منتهی به ساختمان استانداری 
خوزستان را راهپيمايی کردند. کارگران قبل از پياده روی به دفتر دو نفر از نماينده های مردم 

  اصل آنها نشد....اهواز مراجعه کرده بودند که نتيجه ای ح
 

  ١١٧ " " " اهواز گروه ملی فوالد ٤٠٠٠

شعار "دولت  باشهر شوش  یفرماندار  مقابلهفت تپه  شکريران نگروز اعتراض کار نيدهم
از تمام كارگرانى كه مثل ما «از زنان کارگر :  یکي سخنان. استعفا استعفا" ريتدب یب

 »به اين اعتصاب بپيوندند خواهيمیاست م یشان خالسفره

  ١١٨ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر ٢٧٠٠

 یگران، " تورم، "دزدها همه همدستن،راه قانونو بستن"شعارهای کارگران در پنجمين روز: 
 ايماف ،"توپ تانک فشفشه، "ميستيايآخرش م تا م،يما هست ،دي" دروغ بگ، "یپاسخ بده روحان

 گم بشه" ديبا

 ١١٩ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟

متوالی همراه خانواده هايشان در مقابل  وسومين روزيازدهمين روز اعتراض کارگران 
با شعار" نه تهديد نه زندان ديگه فايده نداره" و " . فرمانداری و راه پيمايی در خيابان های شهر

کارگران نيشکر هفت تپه اعتراض خود را به ميان مردم . پيوندتان مبارک" ،مختلص –دولت 
 کشاندند و به بازار شوش رفتند

 ١٢٠ " " ٢٤ هفت تپه نيشکرمجتمع  ٢٧٠٠

ت تن از اعضای انجمن صنفی فرهنگيان بازداشت شبازداشت هشت معلم در خراسان شمالی: ه
شده اند. خانم واعظی، حميدرضا رجايی، سعيد حق پرست، علی فروتن، حسين رمضانپور، 
  محمد رضا رمضان زاده،محمد رباطی و حسن جوهری دوشنبه شب هفته جاری بازداشت 

سيزده معلم در  شده اند. شورای هماهنگی صنفی فرهنگيان کشور طی بيانيه ای از بازداشت
 سطح کشور گفته بود که هشت تن آنها از خراسان شمالی می باشند

 ١٢١ " " " خراسان شمالی معلمان  ٨

در مسير آبشيب تجمع کردند. استفاده از نيروی بومی  شرکتاين جمعی از کارگران اخراجی 
  از خواسته های تجمع کنندگان است

 

پيمانکاری تصفيه خانه فاضالب  ؟
 شهری

  ١٢٢ " " " داراب

محسن . سندی دوباره در افشای سنديکاسازی دولتی و جعلی در شرکت واحد اتوبوسرانی 
گرايلی راننده سامانه سه شرکت واحد با ارسال فيلمی برای سنديکا کانديداتوری خود را در 

  مجمع جعلی سنديکاسازان دولتی (سعيد ترابيان و حسن ميرزايی) تکذيب کرد.

 

  ١٢٣  " " " تهران سنديکای شرکت واحد ؟

   حمايت خود را از خواسته های کارگران و معلمان ايران ابراز داشته و از طی بيانيه ای 
 دستگيری های فعالين صنفی نگران ميباشند.

  ١٢٤ " " " دانمارک اتحاديه مشترک اصناف مختلف ٣٠٠٠٠٠



 

  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

  شماره تاريخ شهر واحدنام 
  رديف 

معلم بازداشت شدند. محمدرضا_رمضانزاده دبير انجمن  ١٢از روز يکشنبه تاکنون دست کم 
صنفی معلمان استان خراسان شمالی، سعيد_حق_پرست، علی_فروتن، حميدرضا_رجايی، 

ی انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی، حسين_رمضانپور از اعضای هيات مديره
پيروز_نامی و علی_کروشات  از اعضای هيئت مديره کانون صنفی معلمان استان خوزستان 
محمدعلی_زحمتکش فعال صنفی از شيراز،  محمد_کرد و فاطمه_بهمنی فعال صنفی از اراک 

از معلمان بازداشتی طی روزهای اخير می باشند .شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
د خط سرکوب و بازداشت فعاالن صنفی نسبت به فرهنگيان ايران ضمن محکوميت شدي

پيامدهای  آن به مسئوالن و نهادهای امنيتی هشدار ميدهد و خواهان توقف روند سرکوب و 
پرونده سازی و بازداشت فعاالن صنفی و آزادی بدون قيد و شرط آنان  است. بديهی است در 

گونه اعتراض قانونی را برای صورتی که روند برخوردها ادامه يابد شورای هماهنگی حق هر 
 ی فرهنگيان ايران  بنا بر اصول قانون اساسی الزم و ضروری می داند.خود و جامعه

 شورای_هماهنگی_تشکلهای_ ١٢
 صنفی_فرهنگيان_ايران

  ١٢٥ ١٣٩٧آبان٢٥ ندين شهرچ

کارگران . پيگيری راهکارها برای برگزاری مجمع عمومی مستقل :موضوع با  در نشست 
آمادگی خود را برای برگزاری دومين مجمع عمومی مستقل سنديکای کارگران شرکت واحد 

اتوبوسرانی تهران و حومه بار ديگر اعالم کردند و با همبستگی قدم به قدم بسوی مجمع 
خود را از توطئه سنديکاسازی دولتی در عمومی حرکت خواهيم کرد. همچنين کارگران انزجار 
  پيش بسوی مجمع عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی اعالم کردند.

 

 ١٢٦ " " " تهران سنديکای شرکت واحد ؟

امروز هسته اوليه تجمع کارگران هفت تپه در مقابل فرمانداری شکل گرفته و کارگران در 
جمعی از خانواده های کارگری ،کارگران اين مجتمع را  . سطح شهر اقدام به تظاهرات نمودند

راهپيمايی در مقابل مصالی نماز جمعه به تجمع خود ادامه داده و از همراهی نمودن و پس 
که فردا مدارس تعطيل و از مردم شوش و اقشار مختلف جامعه کارگری و  داعالم نمودن

.پس از باز شدن  دنان دعوت کردنفرهنگيان زحمتکش در سطح کل جامعه  برای پيوستن به آ
درهای مصال کارگران اعتراض خود را به داخل مصالی نماز جمعه کشانده وبا سر دادن 

"مرگ بر ستمگر   درود بر -شعارهايی از قبيل" حسين حسين شعارشان  دزدی افتخارشان"  
 تان شدند" کارگر ميميرد  ذلت نمی پذيرد"  مانع از سخنرانی امام جمعه شهرس-کارگر"  

 ١٢٧ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟

وعده ما فردا صبح ، شنبه مورخ : ٩٧آبان  ٢۶فراخوان کارگران جهت تجمع فردا شنبه 
به گوش باشيد. به شما گفتيم که . درب استانداری استان خوزستان  ٨: -ساعت  ١٣٩٧/٠٨/٢۶

  باشيد.خواهيم آمد. پس منتظر حضور مردانی از جنس فوالد 

 

  ١٢٨ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟

دادگاه کيفری شهرستان سقز، عثمان اسماعيلی  ١٠٣ طی حکمی از سوی شعبه امروز 
کارگر نقاش که در مراسم روز جهانی کارگر دستگير شده بود به دويست هزار تومان 

  جزای نقدی به اتهام اخالل در نظم و آسايش محکوم شد.

  ١٢٩  " " "  سقز  کارگریفعال   ١



 

  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

  شماره تاريخ شهر نام واحد
  رديف 

، " اين همه لشگر آمده   طاقتشون سر آمده"شعارهای کارگران در هشتمين روز اعتصاب: 
ماهستيم  ما  ،"نيشکر هفت تپه، "نصر من هللا و فتحا قريب  مرگ بر اين دولت مردم فريب"

"فرماندار فرماندار از مافيا ، دشمن ما همينجاست  مرگ بر امريکا"، هستيم کنار هم ميايستيم"
، "فوالد  هفت تپه اتحاد اتحاد"، " نه تهديد و نه زندان ديگه فايده نداره "، دست بردار"

 شعارهای " نه حاکم نه دولت نيستن به فکر ملت "

  ١٣٠ ١٣٩٧آبان٢٦ اهواز گروه ملی فوالد ؟

زنان کارگر پيشتاز در سيزدهمين روز اعتراض کارکران نيشکر هفت تپه در خيابانهای شهر 
 پيوستن دانش آموزان به راهپيمايی کارگران معترض در مقابل فرمانداری شوش. شوش

  ١٣١ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟

يک شرکت خصوصی وابسته به کش به دليل تمديد شدن قرارداد با اعتصاب کارگران زحمت
ماه است که  ٧اين کارگران . اقوام شورای شهر و تجمع در دفتر امام جمعه شهرستان از يکی

 اندی خود را دريافت نکردهحقوق معوقه

  ١٣٢ " " " طارم -شهر آب بر شهرداری، آتش نشانی، پمپ گاز ؟

گاز و پتروشيمی اين در اعتراض به استخدام نيروهای غيربومی در شرکت های نفت و 
شهرستان اعتراض کردند.آنان جاده منتهی به پتروشيمی دهلران را مسدود کرده و از عبور و 

  مرور جلوگيری کردند.جواب زندگی وکار ما را چه ارگانی بايد بده

  ١٣٣  " " "  دهلران  جوانان جويای کار  ؟

 ١٣٤ " " " اردبيل كارخانه تاير ارتاويل (گلدستون) ١٥٠٠ کردندتا اطالع ثانوی تعطيل طی اطالعيه ای کارخانه را   

 و دادهای ما دوساله بسته ميشه بدون در نظر گرفتن تورم سال دوم وبدون عيدیرقرا
ميليونم حقوقمون هستش...لطفا به ١م ماهی يو پاداش کار ميکنی ساله بدون عيد۵پاداش...االن 

 نيروهای حجمی برسيد.داد 

 ١٣٥ " " " چند شهر کنتورخوانان حجمی اداره گاز  ؟

يروز جمعی از کارگران  جلو استانداری کهگيلويه و بويراحمد شهر ياسوج در اعتراض به د
نداری و فقرو خالی شدن سفره هايشان سفره ای را پهن کرده و دور سفره نشسته اند و 

 معيشتشون از اين طريق نشان دادند .اعتراض خودشون رو به 

 ١٣٦ " "  ٢٧ ياسوج جمعی از کارگران  ؟

ان مقابل استانداری تجمع ميکنند وبه بی توجهی کار فرما نسبت به گرچهارروز است که کار
ای که اخيرا در محل فرمانداری در جلسه. مطالباتشان اعتراض دارند .وکسی هم پاسخگو نيست

فعاليت کارخانه از سر گرفته شود و کارفرما حداقل بخشی از مطالبات برگزار شد، مقرر شد 
تواند از اختيارات خود برای کارگران را پرداخت کند. در غير اينصورت فرمانداری می

 مشخص کردن  وضعيت کارخانه و کارگران استفاده کند.

  ١٣٧ " " " زنجان کارخانه روعن نباتی جهان ١٠٠

و يم کنتپه حمايت میاز کارگران نيشکر هفت . ماپيمانکاران سر سازش نداريمما کارگران با 
زنی چندانی ندارند ولی ما در چادرملو اعالم ، کارگران قدرت چانهيمادر کنار آنها ايستاده

 ی کارگران استيفا شود.کنيم بايستی پيمانکاران از عرصه اقتصاد حذف شوند تا حقوق اوليهمی

  ١٣٨ " " " يزد ومعدن چادرمل ؟

در ساعات اوليه . چهاردهمين روز اعتراض کارگران هفت تپه و حضور نيروهای يگان ويژه 
امروز نيروهای امنيتی بمنظور جلوگيری از تجمعات کارگران کليه راههای منتهی به 

 شهرستان شوش را مسدود کردند

  ١٣٩ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟



 

  تعداد شرح و مالحظات                        
  کارگران

   تاريخ شهر نام واحد

ماه حقوق معوقه مقابل شهرداری دراين شهرتجمع کردند.اين  ٨در اعتراض به پرداخت نشدن
پاسخگو نبودن مسئولين  و کارگران تابحال چندين باردراعتراض به پرداخت نشدن معوقات

 اند. مقابل شهرداری و يا شورای شهر تجمع کرده

  ١٤٠ ١٣٩٧آبان٢٧ بروجرد شهرداری  ٧٠

در پی پايان تجمع پر شکوه امروز کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در شهر شوش،  
اسماعيل بخشی و مسلم ارمند از نمايندگان کارگران به همراه خانم خبر نگاری توسط 

هايی از کارگران شرکت نيشکر  در حال حاضر جمع مامورين امنيتی بازداشت شدند.
اسماعيل بخشی امروز خطاب به . نماينده های خود هستند هفت تپه پيگير آزادی

نيروهای يگان ضد شورش گفته بود: مگر ما چه کار کرديم که شما اسلحه روی ما 
اسلحه روی مردم خودتون بکشيد؟!  المال بهتون ميدن که گرفتيد؟ آيا حقوق از بيت

آميزه، بذاريد ما  خواهش ميکنيم با کارگر برخورد نکنيد، اعتصاب ما مسالمت
اش را هم اعالم کرده  وی امروز در جمع کارگران وصيت اعتراضمون را انجام بديم.

و گفته بود اگر مرا کشتند مرا دفن نکنيد تابوتم را به تظاهرات بياوريد. نه تهديد نه 
زندان ديگر اثر ندارد / وقتي ماموران به اتوبوس حامل كارگران هفت تپه يورش 

آوردند،هدفشان دستگيري يكي ازخانمها بود،اما اسماعيل بخشي و مسلم آرمند ميايستند 
 وميگن اگربخواي اين خانم رو ببري بايدمارو هم ببريد! سه تاشون رو بردن

 ١٤١ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟

نيروهای يگان ويژه بطور گسترده درب های شرکت نيشکر مستقر شده اند تا کارگران 
نتوانند اعتراض شان را در خيابان های شهر شهر و مقابل فرمانداری ببرند. کارگران 
در چهاردهمين روز اعتصاب خود هستند و در روزهای گذشته همراه با خانواده 

و  شهر شوش و مقابل فر مانداری برده اند. هايشان اعتراضات خود را به خيابان های
و به جمع کارگران پيوستند دمغازه های خود را تعطيل کردن نيز کسبه شوشبخشی از   

 ١٤٢ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟

نهمين روز اعتصاب گسترده کارگران و هفتمين روز تجمع اعتراضی آنان در مقابل استانداری 
کنار هم می ايستيم ،ما هستيم ما هستيم ،نيشکر هفت تپهخوزستان با شعار:   

  ١٤٣ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟

زندان، بازداشت، . زندانی کردن معلمان را قويا محکوم می کنيمطی بيانيه ای اعالم کردند: 
توجه تهديد، و آزار و اذيت معلمان در محيط کار را قويا محکوم می کند. و خواهان رسيدگی و 

مسئوالن به خواسته های صنفی آنان می باشد. همچنين بايد فوری و بی قيد و شرط همه معلمان 
و کارگران زندانی آزاد گردند و احکام قضايی عليه آنان لغو گردد و هرگونه تهديد و تعقيب 

 قضايی معلمان و کارگران و ديگر فعاالن صنفی متوقف شود.-امنيتی-پليس

 ١٤٤ " " " تهران دسنديکای شرکت واح ؟

اعالم داشتند  ز کارگران هفت تپه و فوالد اهوازاپشتيبانی خود را  یتجمع درامروز کارگران    

 

  ١٤٥ " " " اراک کارخانه هپکو ؟

سازان خودرو برای افزايش قيمت و آنچه جلوگيری از فاجعه در اين صنعت خوانده اند،  قطعه
رئيس جمهور شدند، دست به دامان ای با نوشتن نامه  

  ١٤٦ " " " چند شهر قطعه سازان ؟

            



 

  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

  شماره تاريخ شهر نام واحد
  رديف 

-محمد خنيفر-نمايندگان کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه, آقايان اسماعيل بخشی
خبرنگار به مکان نامعلومی منتقل شدند و ساير  سپيده قُليان محسن آرمند به همراه خانم

کارگر می باشد در مقر پليس اطالعات  ١٠تا  ٨نمايندگان دستگير شده که تعداد آن ها بين 
 .آن ها در دست نمی باشد  (ستاد فرماندهی)بازداشت می باشند و تا کنون هيچ گونه اطالعی از 

ند. ابروی مقر ستاد فرماندهی تجمع نموده رونيز تعدادی از کارگران و خانواده های آن ها 
برای اعالم وکالت حاضر گرديد که دادستان اعالم نمودد تاکنون گزارشی به  نيز وکيل کارگران

در  !دست وی نرسيده است .دستگيری به دستور چه مرجعی و علت دستگيری ,مشخص نيست
سالمت آميز بوده و تجمع حالی که استاندار اعالم نموده بود که تجمعات کارگران کامال م

مسالمت آميز و آرام آن ها برای خواسته های صنفی مورد حمايت مردم شهرستان شوش و 
 ...اصناف مختلف بوده است

  ١٤٧ ١٣٩٧آبان٢٧ هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟

تمامی اعضای مجمع نمايندگان کارگری نيشکر هفت تپه و چند فعال کارگری و يک خبرنگار 
در بين بازداشت شدگان از ديگر همکاران شاغل و برخی مديران  .بازداشت هستندزن در 
تعداد نفرات بازداشت شده، به شرح زير است: پويا بشمه : خوراک دام  .ميباشند  نيز شرکت

سعيد منصوری : نماينده تحقيقات جليل احمدی : نماينده کشاورزی عظيم سرخه : نماينده خدمات 
حراست عليزاده : حراست اميد آزادی  :دی : خدمات پشتيبانی سعيد الکثير پشتيبانی مهدی داوو

: کارخانه شکر صمير احمدی : تجهيزات مهندس سالمات نيا : مدير تجهيزات مکانيکی عماد 
 : ليانقُ کثير:نماينده زيربنايی محمود سعدی :تجهيزات اسماعيل بخشی : نماينده تجهيزات سپيده 

  .مدير ترابری : ماينده تجهيزات محمد خنيفر: تجهيزات خالد تميمیخبرنگار مسلم ارمند :ن

  ١٤٨ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟

، اعالم حمايت از اعتراضات کارگران هفت تپه و آزادی بازداشت شدگاندر طی بيانيه ای 
قانون اساسی ، کنوانسيون بين المللی حقوق  ٢٧ما وکالی دادگستری با توجه به اصل کردند: 

اعالميه جهانی حقوق بشر، چنين تجمعات مسالمت آميزی به جهت  ٢٠مدنی سياسی و ماده 
مطالبه حقوق صنفی را امری قانونی دانسته و ضمن حمايت از مطالبه مسالمت آميز حقوق 

اين بيانيه  .قه شريف هستيمقانونی کارگران ،از مسئولين نيز خواهان توجه و رفع مشکل اين طب
  وکيل از چند کانون وکال امضاء     کرده اند ٤٢را

  ١٤٩  " " "  چند شهر  وکالی دادگستری  ٤٢

اسماعيل  :تا به اين لحظه نمايندگان کارگری. زاد شدندآعده ای از نمانيدگان کارگران هفت تپه 
نفر از همکاران طی  ١٢. نشدندبخشی / محمد خنيفر / مسلم آرمند / و سيد حسن فاضلی آزاد 

 ديشب با سپردن کفالت و فيش حقوقی به طور موقت آزاد شدند. 

 ١٥٠ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟

طی پيامی، به مشکالت کارگران نيشکر هفت تپه، هپکوی اراک و ماشين سازی تبريز واکنش 
 .اين رابطه مطرح کردنشان داد و مطالبات خود از دولت، مجلس و قوه قضائيه را در 

  ١٥١ " " " تهران جنبش عدالتخواه دانشجويی ؟

تجمع کارگران فوالد اهواز برای پی گيری خواسته هايشان . با باندرول : باز هم گروه ملی 
 ، آيا کسی هست که دست مافيا را قطع کند ؟ ؟فوالد چوب مسئولين را می خورد

 ١٥٢ " " ٢٨ اهواز گروه ملی فوالد ؟

ين بار تعدادی از کارکنان در اعتراض به بالتکليف بودن وضعيت پرداخت مزدشان مبرای چند
 توجهی مسئوالن نهادهايی از قبيل سازمان همياری شهرداری و شرايط کار بيمارستان و نيز بی

روبروی بيمارستان  بهشتیهای استان البرز و استانداری نسبت به مطالبات آنها، در خيابان 
 .نفی برگزار کردنداعتراض ص

 ١٥٣ " " " کرج بيمارستان خمينی  ١٥٠
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  اعالم حمايت معلمان ازمبارزات کارگران هفت تپه و فوالد اهواز با حضور در جلو فرمانداری

  

 ١٥٤ ١٣٩٧آبان٢٨ اهواز معلمان  ؟

هزار چينی و هزاران کارگر مسجدسليمانی امروز صحنه های ٢در پی درگيری بين بيش از 
نفر چينی وشکستن ۴وحشتناکی بوقوع پيوست ديروز در پی کتک زدن يک جوشکار توسط 

دوشنبه مردم خشمگين مسجدسليمان که . سر وی توسط چينی ها واعزام وی به بيمارستان صبح
صبح با صورتهای  ۴هزار نفرميرسيد بهمراه کارگرهای پتروشيمی ساعت ٢تعداد انها بيش از 

بسته ضمن حمله وحشتناک به چينی ها وآتش زدن دوچرخه ها وکلی وسايل انها پتروشيمی را 
.شدت درگيريها بحدی بود که حراست ونيروهای امنيتی هيچ گونه دخالتی دبه تعطيلی کشاندن

البته فرمانداری خبر را  .های اطراف فراری شدنده کو نکردند.بسياری ازچينی ها از ترس به
به اين صورت تکذيب کرده و آن را تنها يک درگيری جزيی بين سرکارگر چينی و 

 يک کارگر ايرانی اعالم کرده!

  ١٥٥ " " " مسجد سليمان مجتمع پتروشيمی  ؟

طی بيانيه ای ضمن محکوم کردن بازداشت نمايندگان کارگران نيشکر هفت تپه اعالم کردند: 
سرکوب و يورش به کارگران معترض نيشکر هفت تپه، برای شکستن مقاومت کارگران، 

دولت و مقامات مسئول  .انحالل تشکل های مستقل و پراکنده کردن و به تسليم کشاندن آنان است
رگران شانه خالی می کنند و هيچ راه حلی برای اين گردابی که برای از پاسخ گويی به کا

بازنشستگان و ديگر زحمتکشان ساخته اند، ندارند. به همين دليل آسان ترين  ,کارگران, معلمان
اجتماعی است. ما با اتحاد خود، ياريگر هم هستيم و حق طلبی را به سياست خود تبديل  راه حل

  .های دولتی را مسئول مشکالت موجود در جامعه می دانيممی کنيم و دولت و ارگان 

  ١٥٦  " " "  تهران  گروه اتحاد بازنشستگان  ؟

آنان با قرائت بيانيه ای از  .در حمايت از اعتراضات کارگران و معلمان دست به تجمع زدند
"همه اش مطالبات کارگران حمايت کردند. بر روی دست نوشته اين دانشجويان نوشته شده بود: 

  "که نبايد بترسيم، راه که بيفتيم ترسمان می ريزد

  ١٥٧  " " "  تهران  دانشگاه عالمه طباطبايی  ؟

با  تجمع امروز دانشجويان دانشگاه تهران در حمايت از خواسته های کارگران هفت تپه
، فرزند کارگرانيم / کنارشان می مانيم ،از هفت تپه تا تهران / زحمتکشان در زندان  شعارهای:

راه اميد درمانی / ، دانشگاه پول گردان / تضعيف زحمتکشان ، دانشجو ، کارگر / اتحاد ، اتحاد 
  !دانشجو زندانی ؛ کارگر زندانی

  ١٥٨ " " "  تهران دانشگاه تهران ؟

نفر از کارکنان بيمارستان با در دست داشتن پالکاردهايی در اعتراض به  ٢٠٠امروز بالغ بر 
پرسنل نزديک به بيست روز  اند. وضعيت کنونی خود در خيابان شهيد بهشتی حضور يافته

گذار يا هر  تجمعی برگزار نکردند به اين اميد که مسئوالن استان با مشخص کردن يک سرمايه
 ديگری، وضعيت آن را تعيين تکليف کنند اما در کمال تاسف، هيچ اتفاق مثبتی رخ ندادتصميم 

  ١٥٩ " " " کرج بيمارستان خمينی ٢٠٠

پانزدهمين روز اعتصاب و هفتمين روز اعتراض متوالی کارگران نيشکر هفت تپه استوار و 
مطالبات کارگران ندارد. کارگران پيوسته ادامه دارد. حاکميت راهی به غير از توافق و پذيرش 

  "هفت تپه امروز شعار می دادند: "کارگر ميميرد ذلت نميپذيرد" "کارگر زندانی آزاد بايد گردد

 

  ١٦٠ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟
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عبدالفتاح سلطانی از وکالی خوشنام دادگستری که به ده سال زندان و دو سال محروميت از 
قانون  ۵٨دادگاه تجديد نظر و اعمال ماده  ۵۴وکالت محکوم شده بود ساعتی پيش با حکم شعبه 

 مجازات اسالمی با آزادی مشروط از زندان آزاد شد

  ١٦١ ١٣٩٧آبان٢٩ تهران زندان اوين ١

 ١٦٢ " " " آلمان کارخانه فورد ؟ جمعی از کارگران کارخانه فورد نيز طی تجمعی از کارگران هفت تپه حمايت کردند
رباطی با و  رضا رجايیچهارتن از معلمان بازداشتی آقايان حق پرست،حسن جوهری، حميد 

قيد وثيقه آزاد شدند. سه معلم ديگر بازداشتی رمضانپور ، فروتن و رمضان زاده اعتراصات 
 معلمان در استان خر اسان کماکان در بازداشت به سر می برند

 ١٦٣ " " " استان خراسان معلمان بازداشتی  ٧

قويا بازداشت کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه  ماطی بيانيه ای اعالم کردند: 
از طبقه کارگر  يم.و همبستگی خود را با اعتصاب کارگران اعالم می دار کردهرا محکوم 

سراسر کشور می خواهيم به هر شکل ممکن از کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت 
داشت شده بايد فوری و بی قيد و شرط نمايندگان کارگران و ساير کارگران باز .تپه حمايت کنند

 .آزاد شوند و خواسته های کارگران فوری اجرا شود

 ١٦٤  " " ٢٩ تهران سنديکای کارگران شرکت واحد  ؟

همچون روزهای گذشته اعتصاب طی اطالعيه ای خطاب به دادستان شوش اعالم کردند: 
صنفی و در رأس آنها خلع يد بخش مسالمت آميز خود را تا رسيدن به خواسته ها و مطالبات 

 خصوصی نااليق و آزادی همکارانمان ادامه خواهيم داد

کارکنان و کارگران کشت و صنعت  ؟
 نيشکر هفت تپه

  ١٦٥ " " " هفت تپه

اما متاسفانه برخی نامسؤالن و افراد معلوم الحال که سرشان در آخور نااهالن اطالعيه: ... 
دنبال محدود کردن خواسته ها و مطالبات ما به حقوق های معوقه هستند. لذا اقتصادی است به 

صبح در مقابل فرمانداری شوش  ٨آبان ماه، ساعت  ٣٠ما کارگران هفت تپه فردا چهارشنبه 
خلع «بار ديگر با همراهی همشهريان و خانواده های خود اصلی ترين مطالبه خود را که همانا 

رياد خواهيم زد. کارگران عزيز تمامی مطالبات و خواسته های می باشد ف» يد بخش خصوصی
ما از جمله آزادی همکارانمان، حقوق های معوقه، قراردادها و ... فقط و فقط در سايه خلع يد 

 »پس همه با هم نه به بخش خصوصی نااليق«بخش خصوصی تحقق خواهد يافت. 

  ١٦٦ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟

اين کارگران با .  تپه/ اعتراض کارگران ادامه دارد نفر از کارگران بازداشتِی هفت ١٢آزادی 
کارگر بازداشتی ديگر به  ۵سپردن وثيقه (فيشهای حقوقی خود) آزاد شدند. هنوز از وضعيت 

 همراه يک خبرنگار، اطالعی در دست نيست

  ١٦٧ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟

که از پرسنل نيشکر هفت تپه هستند مسدود کرده  را حسابهای مشتريان خودبرخی از بانکها 
چند ماه عدم پرداخت  است.کارگران  یکار بانکها به علت عدم پرداخت اقساط وام ها  اين. اند

در  هم حقوق به کارگران موجب شده است، حسابهای بانکی کارگران که پرداخت يارانه نقدی
 انک مسدود شوندآنها صورت ميگيرد از طرف ب

  ١٦٨ " " " هفت تپه بانک ها  ؟

از مهر ماه سال جاری اين شرکت  کارگر اخراج شده اند. ٤٠٠طی دو ماه گذشته دست کم 
ماهه کرده و هرچند روز يکبار گروهی  خودروسازی اقدام به تعديل نيرو با قرار دادهای يک

آخرين اخراج نيروی کار مربوط به روز گذشته  ميکند. اخراجاز کارگران باسابقه خود را 
شدند.... طبق اعالم اين شرکت کارگر يکجا با اتمام قرارداد کار بيکار ٨۵ميشود که حدود 

   .ها تعديل کند نيروی کار خود را برای کاهش هزينه ١۵٠٠خودروسازی قرار است تا حدود 

 

  ١٦٩ " " " بم شرکت خودروسازی ٢٥٠٠
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آبان ماه) در اعتراض به  ٢٨اين کارگران از روز شنبه هفته جاری تا شامگاه روز يکشنبه (
سر  کارگر تعديلی در اعتراض صنفی به ۴٠دستکم شش ماه معوقات مزدی با همراهی حدود 

شاغل را پرداخت  ميبردند. صبح امروز کارفرما بخش کمی از مطالبات شش ماهه کارگران
   کرد و وعده پرداخت بخش ديگری از مطالبات را در روزهای آينده نيز داده است. بخش 

ای از مشکالت مالی پارس ميلنگ پرداخت نشدن به موقع مطالبات کارخانه از سوی  عمده
نفر از همکاران تعديلی کارخانه که  ۴٠خريداران محصوالتش است. هنوز بالتکليفی حدود 

اند، ادامه دارد. همکاران تعديلی بعد از آنکه متوجه شدند  اواخر مرداد ماه از کار بيکار شده
ندارد آنها را به کار سابقشان بازگرداند، از امروز دوشنبه به دنبال طرح شکايت  کارفرما قصد

  ....کار تاکستان هستند در اداره

 

  ١٧٠ ١٣٩٧آبان٣٠ تاکستان کارخانه پارس ميلنگ ؟

با تاکيد بر اينکه بازداشت در گفتگويی با ايلنا رييس کميسيون شوراها و امور داخلی کشور 
به دستگاه قضا تپه نيست،  حل مشکل شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت راهکارگران معترض 

: مطمئناً با بازداشت معترضان نميتوانيم مشکل را حل کنيم. متاسفانه در حال توصيه کرد
  حاضر، کارد به استخوان کارگران رسيده است.

 

  ١٧١ " " " تهران شورای امنيت کشور -

ما "با شعار مطالبات خود را در خيابانها و مقابل استانداریامروز کارگران برای دهمين روز 
فرياد زدند. کارگران سيزده روز " کارگران فوالد، عليه ظلم و بيداد، می جنگيم، می جنگيم

است که اعتصاب کرده اند. اصلی ترين خواسته کارگران اين واحد صنعتی واگذاری شرکت به 
 کارگران می باشددولت و پرداخت حقوق های معوق 

  ١٧٢ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟

حضور يک پارچه کارگران ومردم شريف شوش: معلمان، بازاريان، دانشجويان ، خانواده ها ، 
، در اجتماع عظيم مقابل ١٣٩٧آبان  ٣٠دانش آموزان درمه وسرمای شديد در روز چهارشنبه 

 . با شعار: "تا آخر ايستاده ايم" فرمانداری، صحنه با شکوه از همگرايی ها در شهر شوش
همکاران در پشت صحنه برای کارگران حاضر در صحنه حماسی و اعتراضی  عده ای از

   برای نهار آماده می کردند. سفره صداقت و رفاقت، کارگران

 

  ١٧٣ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟

ای مشترک ضمن انتقاد از  انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در بيانيه ٣٠
تپه  اوضاع معيشتی طبقه کارگر، خواستار رسيدگی به مطالبات کارگران نيشکر هفت

 ند که از مطالبات کارگران هفت تشکلهای کارگری در ادامه عنوان کردها.اين ..شدند.
 تپه حمايت ميکنند. 

فی کارگران انجمن های صن ؟
 ساختمانی

  ١٧٤ " " " چندين شهر

تجمع کارگران نيشکر_هفت_تپه در هفدهمين روز اعتصاب در مقابل فرمانداری شوش هم 
چنان ادامه دارد.تا ازدی اسماعيل بخشی .حسن فاضلی.محمد خنيفری.مسلم ارمند. نه به 

 . ر هفت تپهکخصوصی سازی در نيش

 ١٧٥ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟
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اعتراضات کارگران خوزستانی در  طی بيانيه مشترکی با معلمان و فعاالن مدنی اعالم کردند:
نيشکر هفت تپه و فوالد اهواز، فرياد رسای مخالفت با سياست های غلط اقتصادی دولت است؛ 

بزرگ به ناداری، فقر و تعديل ساختاری است. ما(کارگران و معلمان » نه«اين اعتراضات يک 
ارگران هفت تپه و فوالد و فعاالن مدنی) امضا کنندگان اين متن، اعالم می کنيم که در کنار ک

اهواز ايستاده ايم و از دولت و تمامی مسئوالن می خواهيم که با پرداخت سريع همه مطالبات 
کارگران معترض، بازگرداندن مالکيت مجتمع های صنعتی به دولت يا بخش تعاونی و تشکيِل 

وظايف  تشکل های کارگری واقعی و مستقل و مشارکت دادن آنها در تصميم گيری ها، به
. و از همگان عمل کرده و رضايت کارگران معترض را جلب نمايند حاکميتی خود

 خواسته اند اين پتيشن را امضاء کنند.

 ١٧٦ ١٣٩٧آبان٣٠ تهران سنديکای  کارگران شرکت واحد  ؟

هم اکنون حسب اعالم وکيل کارگران با تبديل قرار بازداشت به کفالت و آزادی پنج نفر 
ليان)موافقت گرديد. خبر تکميلی به نقل از وکيل بازداشتی (چهار کارگر و خانم سپيده قُ 

کارگران: متاسفانه حسب تصميم اخير راجع به پرونده های کارگران بازداشت شده, اين پنج نفر 
 !تا اطالع ثانوی در بازداشت می مانند

  ١٧٧ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟

دهمين روز خود شد.منابع کارگری در شرکت هفت هفاعتراض صنفی کارگران امروز وارد 
        تپه ميگويند: اجتماع امروز در حمايت از کارگران بازداشتی برپا شده و گروهی از 

کارگر  ۴های کارگری نيز کارگران را همراهی ميکنند. آنها ميگويند: از وضعيت  خانواده
اند، اطالعی در دست  تپه که در جريان اجتماعات صنفی بازداشت شدهبازداشتی شرکت هفت 

 اند نداريم اما گفته ميشود آنها به شهر اهواز انتقال داده شده

  ١٧٨ " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟

  ١٧٩  " " "  چند شهر  دادگستریوکالی  ٢٥ (ضميمه) تپه را با افتخار قبول ميکنيم جمعی از وکالی دادگستری:وکالت کارگران هفت
  ١٨٠ " " " اهواز گروه ملی فوالد ؟ : روز ميشود مديرعامل گروه ملی فوالد ايران: تا دی ماه مطالبات مزدی کارگران به

فرزانه زيالبی وکيل کارگران گفت :پرونده در شعبه اول دادياری دادسرای عمومی و انقالب 
داديار محترم,اتهام های انتسابی چهار نماينده کارگری شوش مطرح می باشد که حسب اعالم 

اخالل در نظم عمومی و سلب آسايش -١ليان دو مورد می باشند . بازداشت شده و خانم سپيده قُ 
که داديار به من اعالم کردند هنوز عنوان آن برای من هم مشخص نيست !! متاسفانه  -٢مردم 

لت و اميدواری دادن به خانواده های بازداشتی مبنی بعد از طی شدن تشريفات راجع به قرار کفا
شده ها در تصميم بعدی اعالم نمودند که جهت انجام پاره ای تحقيقات تا  بر آزادی بازداشت

اطالع ثانوی در بازداشت خواهند ماند . موضوع اتهام تفهيم شده به ساير بازداشت شدگان که 
 . د صرفا اخالل در نظم عمومی بوده استدر چند روز گذشته با قيد کفالت آزاد شده ان

   " " " هفت تپه مجتمع نيشکر  ؟

شماری از زندانيان سياسی زندان رجايی شهر کرج با نوشتن نامه ای حمايت خود را از 
 (ضميمه) .کارگران هفت تپه و فوالد اهواز اعالم کردند

 ١٨١ ١٣٩٧آبان٣٠ کرج زندان رجايی شهر  ؟

 ١٨٢ " " " اهواز کارخانه کاغذ پارس  ؟ کارکنان شرکت کاغذ پارس هفت تپه با کارگران نيشکر هفت تپهاعالم همبستگی 
چيدن چغندر، ! يکی از کارگران: کارگران اسوه ايران برای خرج زندگی چغندر ميچينند

داريم، گوجه و خيار هيچ آينده شغلی ندارد. اما وقتی که نه مزدی داده ميشود و نه حق بيمه 
 ....ناچاريم به نحوی مخارجمان را تامين کنيم

  ١٨٣ " " " قزوين کارخانه اسوه ايران ١٠

       



 

  ضميمه ها:
  

  

 سخت برای کارکنان اقماری شاغل در عسلويه روزهای

هايشان در شهرهای عسلويه، کنگان، دير و جم، دو بار تمديد شده بود و حاال در آستانه خانوادهطرح #خروج کارکنان صنعت نفت از طرح اقماری و اسکان اجباری کارکنان به همراه 
 ها از سوی کارکنان مخالف قرار گرفته است.شدن آن ، در رگبار انتقاداجرائی

زند. زيرساختی نيست، هايشان آسيب میتنها به آنها بلکه به خانوادهاين طرح، نهزاده در شرق نوشت:  کارکنان اقماری شاغل در عسلويه ميگويند:اجرای به گزارش نفت_آنالين ، شکوفه حبيب
ها و امالک آن اطراف تر، هوای_سالم برای زندگی وجود ندارد. از اواخر سال گذشته که اجرای اين طرح در قالب يک دستورالعمل مطرح شد، قيمت زمينامکاناتی نيست و البته از همه مهم

 کند.عنوان ابرشهرهای ايران برابری میها با تهران و شيراز بهصعودی گرفت و حتی در برخی از اين شهرها، قيمتسرعت روند به

کند. ل آن سکوت میگران بفروشند؛ ادعايی که البته مورد تأييد وزارت نفت نيست و مشاور اجتماعی وزير نفت هم در مقاب گويند سوداگران پشت اين طرح هستند تا زمين بخرند ومخالفان می
 است. » طرحی تاريخی«های خود دست به انجام اين عمل زده که به گفته طالبان، حتی مخالفان معتقدند که وزارت نفت برای کاهش هزينه

گرفته، ضرورت دارد که کارکنان نفت در کنار مردم صورتشوند، بر اين باورند که بر مبنای تحقيقات های گسترده، موافقان طرح که عمدتا از مديران نفتی محسوب میبا وجود اين، مخالفت
روز استراحت) آسيب ديده بود، ١۴روز کار عملياتی/ ١۴واسطه اجرای طرح اقماری (ها که بهها سکونت پيدا کنند تا هم ارتباط محلی تقويت شود و هم بنيان خانوادهبومی و خارج از شهرک

 ترميم شود.

٣هايشان بايد در شهرهای اطراف اسکان بيابند. با درنظرگرفتن ميانگين در صنعت نفت، بيش از سه هزار نفر به همراه خانوادهبنا بر ممنوعيت کار اقماری  نفری خانوار در ايران، تعدادی  ٢
کند که روی تهديد خود را نشان داده است، وزير نفت هم اذعان میهزار نفر بايد به شهرهای کوچکی بروند که هنوز امکانات الزم زيربنايی هم ندارد؛ شرايطی که البته مشاور  ١٢فراتر از 

 اما بايد آن را به فرصت تبديل کرد!

گی، ها به اسکان در منطقه و شروع اختالفات خانوادکمترين عارضه اين فشار عدم تمکين خانواده«کند، چنين است: يک کارشناس از عوارضی که برای اجرای اين طرح اجباری از آن ياد می
آورد و آرامش نسبی شهرهای گيری است، حتما به وجود میاکنون زمزمه آن در بين کارکنان در حال شکلهای مجردی را که از همهای ناخواسته و بدتر از آن با تشديد اجبار ايجاد خانهمتارکه

 »کرد رو خواهدبهجوار و فضای آبرومند مردمان خوب و متدين اين مناطق را با دغدغه روهم

  

 کارگران و بازنشستگان منتظر شنيدن خبرهای (بد!) جديدی باشند.

 و البته خبرهای بد برای  کارگران و بازنشستگان نوشته:» خبرهای جديد«با به صدا درآوردن زنگ خطر » نقد اقتصاد سياسی«



ر طبقه کارگر. وزير جديدی برای پست کارگران و بازنشستگان منتظر شنيدن خبرهای جديدی باشند.از افزايش سن بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگی گرفته تا فشار معيشتی بيشتر ب
گانش در شورای عالی کار از جمله مانعان اصلی افزايش کف دستمزد های گذشته، هم خودش به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت و هم نمايندوزارت کار معرفی شده است که طی سال

به عنوان قانونی برای تسهيل شرايط سرمايه گذاری و » تسهيل گرايانه«به عنوان قانونی برای حمايت از نيروی کار، بلکه نگاهی » حمايتی«اند. نگاه ايشان به قانون کار نه يک نگاه بوده
 آبان). ٢زنامه شرق رونق توليد است (تيتر يک رو

ردکنندگان است. وزيری که همراه با وزيری برای پست وزارت کار و رفاه معرفی شده که دارای بيشتر سطح وابستگی طبقاتی و سياسی به پارلمان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) و وا▪
 کند. های خود را به آن ها اعالم میشرکت کرده و برنامه» داران مجلس نمايندگان سرمايه«در »! مجلس نمايندگان مردم«سه وزير ديگر، پيش از حضور در 

هايی که وضعيت بحرانی آبان). ظاهراً قرار است همان٢را وعده داده است (تيتر يک روزنامه دنيای اقتصاد » اصالحات پارامتريک در صندوق های بازنشستگی«معاون رئيس جمهوری نيز ▪
  سابقه، با فشار بيشتر بر زحمتکشان، اندکی از مصايب دولت بحران خيزشان را بکاهند. کنونی را رقم زدند، در وحدتی کم

  

  آمده است :٩٧در دوم آبان   خواهدر کانال تلگرامی معلمان عدالت

 .ی احضار و تهديد کنشگران صنفی در سراسر ايرانو ادامه محمدصالح_شکری#ی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران در اعتراض به بازداشت آقای بيانيه 
 به نام خداوند جان و خرد

  کزين برتر انديشه بر نگذرد

 
ان و مشکالت ه پايان رسيد که هيچ تحولی در فيش های حقوقی رخ نداد و از اجرای طرح رتبه بندی خبری نيست. دولت به جای حل مشکالت آموزشی دانش آموزدر حالی ب ١٣٩٧مهرماه 

است و بدون توجه به اعتراضات صنفی فرهنگيان ، مسير پرونده سازی و سرکوب تشکل ها و  طرح_معلم_تمام_وقت#معيشتی معلمان ، در حال تدوين طرح های ضد آموزشی مانند 
اند. در اين ميان اند و مورد بازجويی قرار گرفتهاطالعات دولت احضار شدهکنشگران صنفی را در پيش گرفته است. تا کنون دهها فعال صنفی در استان های مختلف توسط حراست ها و 

اند و پی در پی می کوشند فضای ترس و ارعاب را بين فعاالن صنفی تشديد نمايند. در شهر سقز از استان کردستان ، آقای محمدصالح ی قضايی گشودهبرای برخی از همکاران ما پرونده
اند و در حال پرونده سازی برای ديگر کنشگران اند و اعضای هيات مديره را احضار کردهابقه و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان/سقز را دستگير کردهشکری معلم خوشنام و باس

  .هستند
اند و گمان می کنند با تهديد کنشگران ميتوانند حرکت مطالبه و ترس را روشن کرده ماشين_سرکوب#اند ی اطالعات در استان هايی که تحصِن باشکوه و موفق داشتهحراست ها و اداره

 .ماه ادامه خواهد داشت آبان#ها متوقف نمی شود و تحصن ها در استهحرکت صنفی و آموزشی فرهنگيان تا رسيدن به خو !ایمحور فرهنگيان را متوقف يا منحرف کنند. چه خيال بيهوده
های صنفی را ندارند، پس راه سرکوب توانايی تحليل خواستهاند که جز با نگاه امنيتی در اين ميان مسئولين و نيروهای امنيتی و قضايی چنان با شورای هماهنگی و تشکل های صنفی بيگانه

 .قانون اساسی حق معلمان است که تشکل های صنفی خود را تشکيل دهند و برای احقاق مطالبات تالش نمايند ٢٦را در پيش گرفته اند. اين در حالی است که طبق اصل 
انون اساسی مشروعيت خود را از تشکل های قانونِی عضو می گيرد. اين شورا دارای ساختار دموکراتيک است و اعضای آن نهادهای امنيتی بايد بدانند که شورای هماهنگی بنابر اصول ق

ا هر نوع را در تنگنا قرار داد. شورتشکل های قانونی و عضو حقوقی هستند و تصميمات بر مبنای خرد و رای گروه است پس نمی توان افراد و فعاالن را بخاطر پيروی از تصميم شو
 .تعرض به فعاالن را محکوم کرده و آن را بدون پاسخ نخواهد گذاشت

ی وی از اتهامات منتسب است و تاکيد می کند تا زمانی که معلمانی چون را به فال نيک می گيرد و خواهان تبرئه مدرضا_رمضانزادهمح#شورای هماهنگی ، آزاد شدن مسئول شورا آقای 
 .در زندان هستند نمی توان به بهبود وضعيت آموزشی خوشبين بود حبيبی#و  عبدی#،  بهشتی#

ی روند آنان است و به نهادهای مسئول نسبت به ادامه آزادی_بی_قيد_و_شرط#ی حبس معلمان دربند، خواهان شورا ضمن اعتراض به ادامه بازداشت آقای محمدصالح شکری و ادامه
مانی که دولت و مجلس به مطالبات فرهنگيان بی توجهی می کنند و قوه قضاييه فعاليت صنفی را امنيتی می کند احضار فعاالن صنفی بصورت جدی هشدار می دهد و تاکيد می کند تا ز



ام مقاطع ، ی مردم و معلمان قرار نگيرند و به حقوق ملت تن دهند. از فرهنگيان در تماعتراضات فرهنگيان ادامه خواهد داشت. ما از افراد و نهادهای مسئول می خواهيم در برابر اراده
تقل را برپا کنند و همبسته تر از گذشته شاغل و بازنشسته ، درخواست می کنيم مرعوب تهديدها نشوند ، تشکل های صنفی موجود را تقويت کنند و هر جا الزم است تشکل های صنفی و مس

 .در مسير مطالبه گری متحد عمل نمايند
 .مجرم ، شما هستيد نه ما 

برای دانش آموزان سراسر ايران ، جرم نيست. پاسخ عدالت  آموزش_باکيفيت#و  آموزش_رايگان#دفاع از حقوق عادالنه جرم نيست. دفاع از امکان دسترسی به  فعاليت صنفی جرم نيست.
 .خواهی ، نبايد زندان باشد

 اين همه دروغ ، اين همه ستم ، تا کی؟ تا کجا؟
 .م ، شماييدمجر

 ».بر هم زدن امنيت ملی است«زندانی کردن معلم ، 
 .است» ايجاد بی اعتمادی عمومی به نظام« های نيرنگ آلود و سر خرمن دادن ،هر روز وعده

 .است» تشويش اذهان عمومی«به تمسخر گرفتن فرهنگيان و مردم ، 
 .است» دزدی «دزدی از فرهنگيان ، نامش اختالس نيست ، نامش 

 .ای بهتر برای کودکان هستيم همراه با صلح ، برابری و آزادیی مردم از جمله معلمان است. ما خواهان آيندهدم ايران ، بدانيد که آرمان ما تحقق يک زندگی شرافتمندانه برای همهمر
 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران 

   ٩٧دوم آبان 

  

  :رضا شهابی  –علی اشرف درويشيان در ما زنده است  -*

 
 

و در زندگی حرفه ای خود در نويسندگی به  در سالياد علی اشرف درويشيان هستيم؛ او که نمادی از حق خواهی و عدالت و آزادگی بود؛ علی اشرف که خود از ميان رنجديدگان برآمده بود
زحمتکشان و فراموش شدگان پرداخت و صدای خود و صدای ما بود؛ علی اشرف نماد و صدای ما بود و کتاب هايش و آثارش هم جنس و شبيه ما بازتاب دادن وضعيت زندگی کارگران و 

  .بود



آنجا که خودش از طبقه فرودست بود و از نوجوانی و از طريق مطالعه کتاب آبشوران آشنا شدم . علی اشرف، از   (٣۵٠برای اولين بار با آثار علی اشرف درويشيان در زندان اوين( در بند 
ود؛ علی اشرف درويشيان به واقع، نماد حق کارگری کرده بود و کامال آشنا به درد و رنج مردم بود، آنچه را که در آبشوران از فردوستان نگاشته بود با پوست و خون خود لمس کرده ب

و  ٩١دان باعث شد که من بيشتر به اين داستان نويس و فرهنگ شناس ِ متعلق به طبقه فرو دست، عالقمند شوم و به همين خاطر در سال خواهی و آزادگی بود. مطالعه داستان آبشوران در زن
  .در اولين مرخصی از زندان و با اشتياق به ديدن اين رفيق گرانمايه و اين انسان بزرگ شتافتم

در بخشی از حرف هايش به من گفت که "خوشحالم که می بينم بعد از ما، جوانان و نسل های جديد ادامه راه ما را می روند. نترسيد  علی اشرف عزيز و بزرگ در ديداری که با هم داشتيم و
ست و علی اشرف درويشيان ی ما بود و هکه آزادی و برابری حق ماست. با اتحاد و همبستگی با همه مزد بگيران قطعا به خواسته هايتان می رسيد". حرف های علی اشرف حرف های همه 

و ما در کتاب هايش و کتاب هايش در ما صدای ما بود وهست. علی اشرف درويشيان بخشی از خاطره ی جمعی ما کارگران و زحمتکشان ايران و جهان بوده و خواه ماند. علی اشرف در ما 
  .زنده است و خواهد بود

 .ياد و راهش درخشان و گرم است و ادامه خواهد داشت
 ضا شهابی ر

  ١٣٩٧کارگر اخراجی، سوم آبانماه 
  عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  

  مطالبات هفت گانه اعتصاب سراسری کارگران خطوط ابنيه فنی راه آهن
   کارگر شاغل را به شکل زير آورده است: ۶۵٠٠  مطالبه اصلی حدود ٧آغاز شده  ١٣٩٧ن آبا ۵روزه کارگران خطوط ابنيه فنی راه آهن به فراخوان شورای هماهنگی که از شنبه  ۵اعتصاب 

  ای و سنواتی،های مزدی، بيمهپرداخت کامل بدهی ـ
  ـ عقد قرارداد مستمر و دائم،

  گيری نهاد مستقل کارگری،ـ شکل
  رويه،ـ تامين امنيت شغلی کارگران و جلوگيری از اخراج بی

  اعتراض و بيان مشکالت صنفی از سوی کارگران،ـ دادن حق 
  ـ مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه

  ـ رفع مشکالت بيمه تکميلی

ناطق محروم مثل اراک و لرستان که از م نکته مرکزی زندگی کارگران راه آهن اين استکه وضعيت زندگی آنان در همه جا يکسان نيست ؛ مثال در اصفهان شغل دوم دارند. در قسمت هايی
ها هيچ کمکی به آنها نمی کنند و در صورت اعتراض، برايشان غيبت می زنند و از همان حقوقی هستند وقتی چند ماه حقوق نمی گيرند بايد برای خريد نان هم پول قرض کنند. مديران شرکت

کنند که اعتراض نکنند. درست در چنين شرايطی اخبار واصله موئد اين است که کارگران و کارکنان که هنوز به کارگران پرداخت نشده کم می کنند. يعنی به اين شکل کارگران را تنبيه می 
يا برای گويند گوها میاند. آناند، در مواردی به قرض از دوستان و آشنايان و فروش طالهای همسر و فرزندانشان روی آوردههای اوليه زندگی نيز ماندهآهن که اين روزها در تامين هزينهراه

ها فقط وعده می دهند، اما شکم هايمان آوار شده و هيچکس پاسخگو نيست، آنمسئوالن امری عادی است که حقوق ما با چند ماه تاخير پرداخت شود. کوه مشکالت ويرانگر بر سر ما و خانواده
  نشينيم.کارگران با وعده سير نمی شود. ما ساکت نمی

ماموران اعزام ، فنی ( موتوريست ها ) و پشتيبانی به شکل توامان قدرت و بازوی اين تحرک جمعی را تعريف می نمايد .  -مهمانداران  -کارمندان  -ن در اين حرکت اعتراض وجود کارگرا
کار بدون قرارداد کار، « رابه شکل زير بيان داشته اند:  خرداد امسال، مشکالت پرسنل خود ١٧در بيانيه کانون صنفی مهمانداران، مامورين اعزام به سير و مأموران فنی و پشتيبانی به تاريخ 

های سی سال به درست در چنين وضعيت دشواری مديريت تصميم گرفته اند که واگن...» ها و غيرو تاخير در پرداخت حقوق و مطالبات، عدم پرداخت سنوات، افزايش فشار کار موتوريست



های جديدی را جايگزين کند. حذف حدود ها قصد و يا توان آن را ندارد تا واگنآهن بدليل نبود نقدينگی، و تحريمرای اين تصميم آغاز شده اما راهباال بدليل فرسودگی از دور خارج نمايند. اج
  آهن را بازهم کاهش خواهد داد.آمد راهآهن عالوه بر اين که امکان جابجايی مسافران را محدود می کند، حدود سه هزار شغل را از ميان می برد و درواگن از ناوگان راه ۴٠٠

شورای هماهنگی کارگران راه در چنين شرايطی "». انديمشک و يک قطار از آذربايجان آزادرو و قطار ميانه حدف شده اند ۴هم اکنون دو قطار ف « عضو شورای کارگران ابنيه می گويد: 
داختن حق بيمه درمانی کارگران بر زندگی خانواده های کارگری و همچنين به سختی شرايط کار کارگران در جنوب ايران اشاره آهن" طی بيانيه ای با آوردن نمونه های زنده به تأثيرات نپر

  کرده است       

رت خريد کارگران شده است. سال قد اعتصاب سراسری کارگران راه آهن برای تحقق اين خواسته های حياتی در شرايطی ادامه دارد، که تشديد بحران اقتصادی باعث سقوط فاجعه بار
درصدی ارزش پول ١٢٠هزار تومان رسيده است. اين کاهش ١١تومان آغاز شد، هنوز نيمه سال را طی نکرده، نرخ دالر آن در بازار غيررسمی به حدود  ٩٩٠که با دالر چهارهزارو ١٣٩٧

 ۵در صدی قدرت خريد کارگران منجر شده است. طرح شعار "خط فقر  ٧٠داخلی در برابر دالر که بالفاصله در افزايش قيمت کاالها و مايحتاج روزانه مردم خود را نشان می دهد به سقوط 
  ميليون، حقوق ما يک ميليون"، در تجمع اعتراضی کارگران خود را نشان داده است .

" شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنيه فنی راه واقعی  روز با توجه به وسعت اعتراضات موجود در جامعه و مسئله پراکندگی های درون جنبش مطالباتی ، وجودام
زير بايد امر حمايت و پشتيبانی همه جانبه فعاالن کارگری را با خود همراه نگاهی به فراخوان  می تواند نقطه قوتی بررای پيشروی اعتراضات مطالباتی موجود و جوشش آنان باشد . آهن" 
  گرداند

  

  

 :شود غلط عرف يک به تبديل زمزم، کارگران به نوشابه پرداخت نگرانيم

های بسيار زيادی را در بين فعاالن کارگری ها و واکنشآمده است :   اعطای نوشابه در ازای سنوات به بازنشستگان شرکت زمزم گرگان بحث ٩٧آبان  ۴به گزارش خبرنگار ايلنا، در تاريخ 
کند و اصال صحبتی گفت: قانون صراحتا صحبت از پرداخت نقدی با وجه رايج کشور می کارگری) جامعه پيشکسوتان اتحاديه رييس (نايب حيدری عليرضا و کارشناسان و مديران ايجاد کرد.

وی اشاره کرد: اين اتفاق .توانند در اين موضوع از کارفرما شکايت کنند و معادل سنواتشان را وصول کرده و پول دريافت کنندکند. بنابراين، از نظر من کارگران میاز معادل برای آن نمی
های ديگر برای پرداخت سنوات بيفتند. خطر در ها و واحدهای ديگر ايجاد بدعت کند تا آنها هم، به راحتی از پرداخت نقدی حق سنوات سرباز بزنند و به دنبال راهعدها در کارگاهتواند بمی

را اختراع کند؛ به نظر من، اين تنها  و نامتعارف های سادهجازه ندهند کارفرما راهوی تاکيد کرد: توصيه من اين است که کارگران بروند و پولشان را از شرکت طلب کنند و ا.همين نکته است
  ....ها خواهد بودگزاری بسيار بد برای ساير کارگاهراهکار موجود است. ولی در مجموع، اگر اقدامات الزم صورت نگيرد، اتفاق زمزم يک بدعت

  

  

  کارگران هپکودر ايران :دراعتراض به صدور زندان و شالق برای 



 
  گرافيتی روی ديوارهای شهر در حمايت از کارگران هپکو و در اعتراض به صدور احکام زندان و شالق برای کارگران معترض

  

  

 ست؟بازشدنی» رنگين نخ«های کارگری رسمی که پنج سال حقوق نگرفته/ آيا گره کوِر دوندگی ؛ گزارش: نسرين هزاره مقدم

  

بين  »محمد باقر رياحی«برند؛ به قولدر وضعيت بالتکيف به سر می ٩٢کارگران رنگين نخ سمنان، از سال  آمده است : ٩٧آبان  ۵به گزارش نسرين هزاره مقدم خبرنگار ايلنا،در تاريخ  
تم که لرزيد؛ نه پول داشچند شب پيش دخترم مريض بود؛ تب شديدی داشت؛ مثل بيد می« :استکنندهاش به غايت ناراحتاولين جمله .شان به جايی بند نيستزمين و آسمان آويزانند و دست

 »....گر بودمکردم؛ فقط نظاره ببرمش دکتر و بيمارستان و نه دفترچه بيمه داشتم که برويم درمانگاه تامين اجتماعی؛ مقابلش نشسته بودم و فقط نگاه می
کارگر غيررسمی آن بيکار شدند؛ اين کارگران که بيشترشان بيش  ١٠٠کارگر رسمی و بيش از  ۵٠ها و ديگر نهادها، پلمب شد و به علت بدهی باال به بانک ٩٢کارخانه رنگين نخ در سال 

ای سال سابقه کار فنی داشتند، با اين بيکارِی ناگهانی، هم دچار خٔال بيمه ٢۵تا  ١۵کارگرانی که بين .استسال سابقه کار داشتند، به يکباره احساس کردند که زمين زير پايشان خالی شده ٢٠از 
ی بيمه پردازی را چه کسی ها وقفه در سابقهکند؛ تازه اگر هم بتوانند جايی استخدام شوند، ماهشان میوسال سر کار؟ مگر جايی قبولشان با ابهام مواجه شد؛ کجا بروند با اين سنشدند و هم آينده

... رياحی با داشتن همسر و .ای برای کارگران نداردنيست و هرچه اداره کار حکم به نفع کارگر صادر کند، فايده» در دسترس«تر اين که کارفرما ديگر کنندهکند؟... از همه نگرانجبران می
کشی يا لوله کشی،روم خانه ی مردم برای برقگويد: کار فنی بلدم؛ میشود؛ میتر هم میها، سختها و گرانیی سختیدر زمانه  يک فرزند روزگار سختی می گذراند؛ بيکاری سخت است؛

 ....اممانده کارهايی از اين قبيل اما مشکل اينجاست که اين روزها مردم پول ندارند؛ بازار اين کارها هم کساد شده است؛ به خدا لنگِ صد هزار تومان

 کميته بر گزاری مجمع عمومی سنديکای کارگران شرکت واحد: ٥بيانيه شماره 
 

، بنابر وظيفه حفظ وحدت جنبش  با توجه به نزديكي برگزاری دومين مجمع عمومی سنديکاي كارگران شركت واحد و اهميت اين مجمع براي ما و بسياري از تشكالت مستقل كارگري



هيئت مديره قبلی ميخواهيم در اين انتخابات شركت کرده و به پر  كارگري و پرهيز از برخي اختالف نظر ها ، جهت حفظ و تداوم استقالل سنديکای کارگران شرکت واحد از کليه اعضای
ين از دوستان و عزيزان بازنشسته آقايان يعقوب بار تر شدن آن ياری برسانند ، ما حتي از افراد اخراجی آقايان رضا شهابی و حسن سعيدي ميخواهيم كه در اين انتخابات شرکت کنند . همچن

ری رضا ميرزايی ، کيومرث الفتی ،منصور حيات غيبی ،ابراهيم مددی ،ابراهيم گوهری ،سلطان علی شکاری حسين شهسواری ،داود رضوی ، محمود هژبسليمي، علی زاد حسين ، غالم 
   .و....... تقاضا داريم جهت نظارت بر حسن انتخابات وهمياری با بر گزار کنندگان انتخابات در ارائه نظرات مشورتی دريغ نفر مايند

شده است ميخواهيم نمايندگان خودرا جهت جهت اطمينان از صحت انتخابات از تشکل های مستقل کارگری که در مقاطع مختلف با سنديکا همکاری داشته اند و نامشان در ذيل بيانيه درج 
تقاضا دارد جهت برگزاری انتخاباتی   ITFو فدراسيون کارگران حمل و نقل  ITUCنظارت بر انتخابات معرفی کنند همچنين هيئت برگزاری مجمع عمومی سنديکا از کنفدراسيون کارگران

 سالم ناظران خود را اعزام کنند 
 تشکلهای دعوت شده؛

 سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه- ١
 سنديکای فلزکار و مکانيک- ٢
 سنديکای نقاشان البرز- ٣
 کانون مدافعان حقوق کارگر - ۴
 ناتحاديه آزاد کارگران ايرا- ۵
 انجمن صنفی برق و فلز کار کرمانشاه-۶
 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری - ٧
 کميته پی گيری برای ايجاد تشکل های کارگری -٨

ما را ياری کنند کمال تشکر را داريم  مجمعما مصمم هستيم که مجمع باشکوهی با شرکت کارگران زحمتكش شرکت واحد بر گزار کنيم و از کليه افرادی که به هر تر تيب در بر گزاری اين 
 .و دست دوستی به تمامی کارگران و فعاالن کارگری دراز ميکنيم

 هيئت برگزاری مجمع عمومی سنديکا
 ٩٧آبان  ۶

  توجه: "بيانيه" فوق به عنوان سندی در افشای توطئۀ ضد کارگری، جهت ثبت در تاريخ منتشر شد

  

 واحد توليد درگير بحران در کشور وجود دارد: ۴٩٨شيراز صدرنشين کارخانه های بحران زده است ، حدود 

حسن صادقی رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری با بيان اينکه واحدهايی را در کشور داريم که به لحاظ تکنولوژی   آمده است :، ٩٧آبان١٠پنجشنبه در تاريخ  به گزارش خبرنگار ايلنا،
ماندگی تکنولوژی  سال از کشور ما جلوتر است بنابراين طبيعی است که عقب ۴٠سال عقب هستند، گفت: برای نمونه پلی اکريل. همين حاال تکنولوژی خطوط توليِد پلی اکريِل عربستان  ۴٠

واحد توليد درگير بحران در کشور وجود دارد، گفت: اين واحدها نياز به حمايت و  ۴٩٨های صورت گرفته حدود صادقی با بيان اينکه مطابق ارزيابی .زندبه فراگير شدن بحران دامن می
  .بابت نگران هستند اما اين دلمشغولی هميشه با آنها بوده است های آينده را دارند و از اينکمک فوری دارند. مابقی واحدها هم دلمشغولی بحران

گی، های درمانِی منطبق با شرايط بحران وجود دارد، گفت: اين واحدها با مشکالتی چون عدم تامين مواد اوليه، مشکالت مديريتی، نداشتن نقدينواحد نسخه ۴٩٨وی با بيان اينکه برای اين 
ای را لحاظ کنيم تا برای توانيم برای هرکدام شرايط ويژهبندی اين است که میهای موجود برای ارائه کاال به بازار و... مواجه هستند. فايده اين دستهشتن ظرفيتنداشتن فضای رقابتی سالم، ندا

زده در واحد بحران ۴٩٨ها در پاسخ به اين پرسش که توزيع اين ستانها و شهرمعاون هماهنگی دبيرکل خانه کارگر در امور استان....رفت از مشکالت خود راهی پيش پا داشته باشندبرون
دار در اروميه، زنجان، تبريز، ساوه، سمنان، شوشتر، شيراز، قزوين، گلستان، نيشابور و يزد قرار دارند. سهم هر کدام از ها به چه صورت است، گفت: اکثر اين واحدهای مشکلسطح استان



درصد، تبريز  ٧درصد، خرم دره  ١٩درصد، زنجان  ٣درصد، ساوه  ۴درصد، سمنان  ۶درصد، شهرری  ٣درصد، شوشتر  ١٩درصد، شيراز  ١٣: استان قزوين ها به اين ترتيب استاستان
  ....درصد است ٩درصد و گلستان  ١درصد، نيشابور  ٨درصد، يزد  ۵درصد، اروميه  ٣

 

 ماه درآمد ماهانه خود را پس انداز کند! ٢٨موجود در بازار بايد ترين خودروی يک کارگر در ايران برای خريد ارزان

که حالیدارد در» ترين خودرو بازارارزان«ماه درآمد ماهانه خود برای خريد  ٢٨کنندگان يک کارگر در ايران نياز به کل براساس يک پژوهش درباره قدرت خريد خودرو ازسوی مصرف
 ماه است.  ۵ابر اين عدد برای يک کارگر در آلمان بر

 ماه است ۵که اين عدد برای يک کارگر در آلمان برابر حالیدارد در» ايمن و استاندارد«ماه درآمد ماهانه خود برای خريد خودرو  ١٠١همچنين يک کارگر در ايران نياز به 

که اين عدد برای يک خانواده آلمانی حدود برای خريد يک خودرو ايمن و استاندارد دارد؛ درحالیماه خود  ٣٢اما در مورد خانوار، اين پژوهش نشان داد يک خانوار ايرانی نياز به کل درآمد 
  يک ماه است.

  

 خوزستان دومين استان بيکار ايران!

١۶های کرمانشاه با براساس آخرين آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ايران، در تابستان سال جاری استان ١۵درصد، #خوزستان  ۴ ١۵درصد، کهگيلويه و بوير احمد با  ۶ درصد،  ۵
١۵سيستان و بلوچستان با   های دارای بيشترين جمعيت بيکار قرار گرفتند.درصد در صدر استان ١۵درصد و اصفهان با  ٣

  

 بيکاری   ..................

های کاذب و موقت با درآمدی بسيار ناچيز با توجه به تورم موجود شده است؛ و آمدن انواع شغلشود باعث به وجود طور که مشاهده میبار وضعيت اقتصادی جامعه ايران همانشرايط اسف
توان در زندگی تمام اقشار کارگران ازجمله کارگران های گسترده، نبود امنيت شغلی، تورم و فقر برجا گذاشته است. فالکت را میاين شرايط تأثيراتی مخرب بر جامعه ازجمله بيکاری سازی

 طور واضح و  شفاف ديد.شان بهصلی ساختمانی، کولبران، کاميون داران، معلمان و تمام اقشار کارگران به معنی مزدبگيران جامعه بر سر معيشت زندگیف

 جامانده باشد.ها بهعمش فقط يک خاطره برای آندست جامعه، توان خريد گوشت مرغ مثل گوشت گاو و گوسفند را ندارند و شايد از طبيکاری و گرانی در حالی رخ داده که طبقات پايين 

شود. نيروی ذخيره بيکاران هميشه شرايط شده به جامعه کارگری تزريق میريزی دقيق و تنظيمها با برنامهخود به وجود آمده باشد، يعنی بيکاری سازیبيکاری، يک معضل نيست که خودبه
ای سازی کنند يا بهانهوضوح چند برابر زيرخط فقر قرار دارد را عادیکند و حداقل دستمزد کارگران را که بهدار حفظ میبرای سرمايهداشتن نيروی کار را در سطحی نازل و ارزان نگه
 درآمد هستند.های کاذب و کمشغل دست جامعه مجبور تن دادن به انواعی کارگران را چند ماه به تأخير بيندازند. در چنين شرايطی، اقشار پايينشود تا کارفرمايان حقوق معوقهمی

اند که جدا از امنيت های پرفرازونشيبی آوردهدر مناطق مرزی و باألخص کردستان بخشی از محرومين جامعه به دليل نداشتن شغل و تأمين معيشتشان رو به کولبری و کول کشی بر فراز کوه
کند. شان کفايت نمیهای نيازهای زندگیشان به تأمين حداقلجايیجايی کاالهايی هستند که دستمزد جابهی مرزی مشغول جابههاشغلی امنيت جانی هم ندارند يا در بهترين حالت در بازارچه

ای از گيرد اين خود نمونها سر میهايشان را بفروشند دعورو که بتوانند جنس و ميوهفروشان بر سر تقسيم جايی در پيادهها و ميوهفروشان گوشه و کنار خيابانبسيار اتفاق ميفتد ميان دست
 بار معيشتی و خشم اقشار فرودست جامعه است.وضعيت فالکت



شود بايد موردتوجه و کانون فعاليت فعالين کارگری عنوان يک شغل باعث شرم هر انسان شريف میهای کاذب ازجمله کولبری که حتی خطاب قرار دادن آن بهمعضل بيکاری و وجود شغل 
ی کارگران و کل مطالبات کارگری که به نفع کل د. بايد در برابر گسترده سازی بيکاری ايستاد و با تمام توان و انرژی در مقابل عدم امنيت شغلی و پرداخت نکردن حقوق معوقهقرار بگير

 مزدبگيران جامعه هست ايستاد و موضع گرفت.

 آرمان شکری

 ساختمانیاز کانال سنديکای وانجمن صنفی کارگران 

 کند؟کارگران را بيکار می» مرغوب« شهر: زميننساجی قائم

 .آبان در آخرين لحظه جلسه کميسيون واگذاری کارخانه نساجی را لغو کرد ١٣شهر يکشنبه شهرداری قائم

 .شرکت هم يکی از طلبکاران آن بودرا علت لغو مزايده دانست. خريدار » های جديدضرورت اتخاذ تصميم«شهر نايب رئيس شورای  شهر قائم 

شهر برگزار شود اما شورای  شهر که پيشتر واگذاری کارخانه را آگهی کرده بود، در آخرين لحظه اين جلسه را لغو به گزارش ايرنا اين مزايده قرار بود صبح ديروز در محل شهرداری قائم
 .کرد

 .ميليارد تومان را آگهی کرد ٣٩شهر به قيمت پايه نساجی قائم آخرين بازمانده کارخانهشهر مهر و آبان امسال در دو مرحله فروش شهرداری قائم

 .سازیاست و واگذاری نهايی منتظر تائيد سازمان خصوصی» مشهدی«گذار خبر داده و گفته بود که سرمايه» توافق نهايی با خريدار«پيش از آن اما يک عضو شورای شهر از  

۶ين آگهی اعالم کرده که حدود شهر در اشهرداری قائم  .کندهکتار زمين متعلق به کارخانه نساجی را با مجوز تغيير کاربری واگذار می ۵

  .پس از ناتوانی مالک آن به شهرداری اين شهر واگذار شد ١٣٩۵شهر در سال نساجی قائم

 .محدوده شهری منتقل کند شهرداری متعهد شد که طی يک دوره دو ساله محل استقرار کارخانه را به خارج از

 زيان انباشته نساجی

٩٢شهر مالک شهرداری قائم های گذشته از شاغالن پيشی گرفته و به رغم وعده چندباره مسئوالن ای که شمار کارگران اخراجی آن طی سالدرصد سهام کارخانه نساجی است، کارخانه ۵
 .روبرو استاستانی برای رفع مشکالت توليد، همچنان با انباشت بدهی 

 .به گفته مديران بدهی انباشته اين کارخانه در دو سال گذشته به بيش از سه هزار ميليارد تومان رسيده است

 های آن فعاليتی ندارندده بوده و در حال حاضر اکثر دستگاهسال گذشته زيان ١٠شهر هم گفته که نساجی طی دار شورای شهر قائمغالمرضا ميرزايی خزانه 

آن دانسته و گفته بود که برای » های مرغوبزمين«شهر به واگذاری نساجی رای داد، دبير اجرايی خانه کارگر هدف از واگذاری کارخانه را شت امسال هنگامی که شورای شهر قائمارديبه
 .های حقوقی واگذار شودها کارخانه بايد به شخصيتحفظ ارزش اين زمين

 .ميليارد تومان اعالم کرده است ۶٢، ١٣٩۴کارخانه نساجی را بر اساس قيمت پايه سال  شهر ارزش پايه زمينئممحمدعلی شيرسوار عضو شورای شهر قا

 .نفع هستندرسد در واگذاری زمين کارخانه خيلی از سياسيون ذیاو که امروز با واگذاری کارخانه نساجی مخالفت کرده، گفته که به نظر می



 .شهر ضربه خواهد کردرخانه کارگران و اقتصاد قائمشيرسوار گفته که با واگذاری کا

 .اندشهر معرفی کردهمنابع خبری مهدی کاوه را خريدار نساجی قائم

 .شهر استکاوه تاجر پنبه و يکی از طلبکاران عمده نساجی قائم 

 .معامله، مالک فعلی نساجی بايد مطالبات او را نيز بپردازدشهر است و گفته که در صورت لغو او خود نيز تائيد کرده که يکی از طلبکاران اصلی نساجی قائم

 .شودال کارگران ناممکن میکاوه مدعی شده که طی نُه ماه گذشته مواد اوليه و پنبه مورد نياز کارخانه را تامين کرده و در صورت به هم خوردن معامله توليد و اشتغ

  .شهر استائمکارخانه شماره يک آخرين بازمانده سه قلوهای نساجی ق

دوده شهری، های متعدد برای هميشه تعطيل شدند و کارگران آنها نيز بيکار. حال نوبت به کارخانه شماره يک رسيده تا به بهانه انتقال به خارج از محدو کارخانه ديگر پس از واگذاری
 .هايش به منبع درآمد شهرداری تبديل شودزمين

 .به شهرداری واگذار شد ١٣٩۵داران بخش خصوصی و نهادهای دولتی دست به دست شده تا اينکه در سال ها، سرمايهميان بانک اين کارخانه طی دو دهه گذشته بارها

 .هايش را تسويه کنداست تا بدهی» دهزيان«های کارخانه شهرداری هم حال به دنبال واگذاری زمين 

ان نيز نگران مبتال شدن به سرنوشت همکاران پيشين خود که سالها پس از تعطيلی کارخانه همچنان به دنبال مطالبات معوق هستند هايشکارگر اين کارخانه و خانواده ٢١۴در اين ميان حدود 
 .کنندهای کارخانه مشروط میو مسئوالن دولتی نيز پرداخت مطالباتشان را به فروش زمين

  

 مسئوليناطالعيه کارگران گروه ملی اهواز و اعالم التيماتوم به 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 با سالم و دعای خير خدمت کليه همکاران گرامی

ند را پاره کرد. به شما اعالم کرده بوديم که امروز عزم و اراده کارگران گروه ملی دوباره نمايان شد و چه بسا چرت بسياری از کسانی که خواب بودند و يا خودشان را به خواب زده بود
به اثبات رسانيده اند. فلت نيست و آرامش قبل از طوفان است. اينجا شرکت گروه ملی بوده و کارگرانش برای حق و گرفتن حق حتی بزور هم لياقت خود را چندين بار سکوت ما سکوت غ

قابل تهديد بجای تحليل چندين برابر ميشود. اينجا گروه مليست اينجا گروه مليست شرکتی که کارگرانش در عين نياز بخشنده ترين هستند. اينجا گروه مليست شرکتی که عزم کارگرانش در م
 .شرکتی که کارگرانش به تنهايی و با دستانی خالی توانستند طاغوت های  حاکم بر شرکت کاخ  نشين را به زير پاهايشان بکشانند

  .و فقط ما صبر کرديم و شما عمل نکرديد از ما صبر خواستيد و در مقابل قول عمل داديد. نه يک کاسه که مخازن صبرمان هم لبريز شد

. اين بی برنامگی و اين عدم هماهنگی ها تجمع امروز و سخنان آقای نعمتی باز خبر از بی برنامگی ورود مواد اوليه و وضعيت مبهم بخشهای ديگر شرکت و عدم پرداخت حقوق را ميدهد 
ه هيچعنوان مورد قبول نبوده و  آنرا توهينی نابخشودنی به شخصيت و مقام پرسنل شريف و خانواده های محترم آنها ميباشد و در امور شرکت،و فقط پرداخت يک حقوق در پايان  ماه جاری ب

 .قطع به يقين کارگران شرکت گروه ملی در اسرع وقت منتظر پرداخت حقوق های معوقه  خود هستند

 :آقای غفوری



اعالم نمودند،دست کسانيکه با خلوص نيت و جهد و تالش برای رفع مشکالت شرکت قدم مثبتی بردارند به گرمی فشرده و ياری  کارگران شريف گروه ملی،همان روزهای شروع همکاری
مال صريح و اندازی نموده،بطور کارسان آن خواهند بود. مديريت شرکت ميبايست در اسرع وقت موانع اصلی و کسانی که در راه اعتال و ورود و فروش مواد و محصوالت شرکت،سنگ 

نی ستبر،همت و اراده ای پوالدين برای کنار شفاف در حضور پرسنل اعالم نمايند،و نسبت به پرداخت حقوق پرسنل اقدام عاجل و آنی داشته باشند که يقين بدانيد پرسنل شريف شرکت بازوا
 .گذاشتن  و کوتاه نمودن ايادی مافيا و موانع پيشرفت شرکت داشته و خواهند داشت

شهر را در بر خواهد گرفت و دوباره امروز اخطاری بيش نبود و مطمئن باشيد اگر تا آخر هفته پاسخ قانع کننده ايی دريافت نکنيم خروش اين سيل و حرکت و غرش اين طوفان سطح  تجمع
رين حق زندگيست،که همان راه اندازی مستمر شرکت،پرداخت حقوق های اهواز شاهد حضور خيل خروشان و خشمگين کارگرانی خواهد بود که تنها خواسته يشان بديهی ترين و ابتدايی ت

 .معوقه و برطرف نمودن کليه مشکالت و معضالت اصلی شرکت بطور قطعی است

 .ما نه تهديد ميکنيم و نه در حرفهايمان اغراق داريم. ما حرفی که ميزنيم و قولی که ميدهيم ،به آن عمل خواهيم کرد

  



  



  

  :درصد اعالم شد ٢/١٢،  ٩٧ن نرخ بيکاری تابستا

ساله و بيشتر  ١٠براساس گزارش مرکز آمار ايران، اين در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی (فعال کشور) جمعيت  : ، آمده است٩٧آبان ٣١به گزارش خبرنگار ايلنا،در تاريخ يکشنبه 
وده که هزار نفر ب ٩٥٦ميليون و  ٢٣ساله و بيشتر در اين فصل  ١٠درصد افزايش داشته است.جمعيت شاغلين  ٠٫٢) ١٣٩٦درصد بوده که به نسبت فصل مشابه در سال قبل (تابستان  ٤٠٬٩

درصد بيشترين سهم  ٤٩٬٥، بخش خدمات با ١٣٩٧هزار نفر افزايش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان داده که درتابستان  ١٥٨نسبت به فصل مشابه سال قبل 
درصد  ٢٤٬٩سال  ٢٩تا  ١۵رصد قرار دارند.همچنين نرخ بيکاری جوانان د ١٨٫٩درصد و کشاورزی با  ٣١٬٦اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با 

است. اين  ١٣٩٧درصد افزايش يافته است.تمرکز اصلی اين گزارش بر نرخ بيکاری و توزيع اين نرخ در تابستان  ٠٫٨) ١٣٩٦است، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان
 و اشتغال ناقص منتشر کرده است؛ اشتغال ناقص به معنای کارکردن کمتر از چهل و چهار ساعت در هفته و آمادگی برای انجام کار اضافی است. گزارش به تفکيک آماری از اشتغال کامل

  ساعت و بيشتر در هفته کار  کرده اند ٤٩ساله و بيشتر،  ١٠درصد از شاغلين  ٤١٫٠اين در حالی است که 

  

 اری مضاعفزنان کارگر در مشاغل خانگی با استثم

دهند. زنان کارگر درصد شاغالن آن را زنان کارگر تشکيل می ٩٠شغل خانگی شناسايی شده است که بيش از  ٢١۴نزديک به  ٩۶آنطور که وزارت تعاون اعالم کرده است، در پايان سال 
 آنهاست.ترين در مشاغل خانگی مشکالت بسياری دارند که کافی نبودن دستمزد و فقدان بيمه مهم

های اصلی خانوار تبديل شده، کسب درآمد و راه اندازی يک کسب و کار در کنج خانه، به مسکنی برای درمان درد بيکاری زنان کارگر در شرايط کنونی که امرار معاش به يکی از دغدغه
 تبديل شده است.

١٢مرکز آمار، نرخ بيکاری در بهار امسال را  اس نتايج اعالم شده، نرخ بيکاری در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستايی درصد اعالم کرده است. بر اس ١
تر و حتی زنان کارگر در پايتخت، به داليل متعدد مانند نداشتن تحصيالت عالی، نگاه عرف و سنت به زن، توان حضور در های سنتیبيشتر بوده است.  زنان در شهرهای کوچک و محيط

 شوند.اغل رسمی را نداشته و به مشاغل خانگی برای امرار معاش متوسل میمش

 های خانگی يا در مشاغل خرد مشغول به کار هستند، خارج از پوشش قانون کار قرار دارند.آن دسته از زنان کارگر که در کارگاه

های اوليه زيادی دارد که هر کسی راه اندازی يک کسب و کار ساده در منزل هزينه«گويد:  است؛ او  میهای غرب تهران يکی از اين زنان کارگر ، سمن حاجی، خياط ساکن در يکی از محله
 »توانايی آن را ندارد.

زار تومانی، چرخ زيگزال ه ۴٠٠هزار تومانی، بسته کامل نخ  ٨٠٠ميليون تومانی، قيچی برش  ٢برای راه اندازی يک کارگاه خياطی تک نفره نياز به يک چرخ خياطی «دهد: وی ادامه می
 »داری توان تهيه وسايل اوليه آن را ندارد.هزار تومانی و بسياری وسايل ريز ديگر است که نزديک به ده ميليون تومان سرمايه نياز دارد و هر بانوی خانه ٩٠٠

١۴زنان بافنده فرش، فقط صاحب   درصد توليد خود هستند ۵

بافند؛ اما از ميزان های کامال بومی اين منطقه میهای گران قيمت با طرحزنان روستاهای اطراف کرمان،  فرش و گليم«گويد: شهرستان کرمان میيک از فعالين حوزه صنايع دستی در 
ها زنند. بعضا با پيش خريد کردن فرشی به جيب میها  پول خوبها با فروش فرشرسد. چون بازار فروش از خودشان ندارند. اما داللفروش آن مبلغ بسيار ناچيز و اندکی به زنان بافنده می

 »دهند.ها، پولی بابت افزايش نرخ فرش به بافنده نمیاز بافنده



شود که  زنان همين باعث میتوانند خودشان مواد اوليه توليد فرش از دار و چله را تهيه کنند. برای همين نمی«دهد: ای ندارند، ادامه میوی با بيان اينکه زنان کارگر در روستاها سرمايه
کنند. برای مثال يک فرش دستباف می» بزخری«ها هم درنهايت کار  زنان را به اصطالح توانند تهيه کنند، در ازای تهيه مواد اوليه برای سودجويان کار کنند. آنروستايی که مواد اوليه نمی

 »از دارد.شود بيش از دو ماه زمان  نيشش متری که با نخ طبيعی تهيه می

هزار تومان است. ٣٨٠کنند؛ اما دستمزد متوسطی که از سوی پيمانکاران پرداخت می شود ماهيانه ساعت در روز اين محصول را تهيه می ١٨زنان با تالش شبانه روزی و فعاليت بيش از 
دهند. اين حتی کمتر از حداقل حقوق وزارت کاراست. از کل يک فرش غالزايی در منزل ترجيح میهزار تومان را به اشت ٩۵٠ها با ماهی ها و کارخانهبه همين دليل زنان کارکردن در کارگاه

 رسد.ميليون به فروش می١١رسد. کل فرش اما نزديک هزار تومان می٧۶٠متری دستباف به زن بافنده ۶

آورد که يکی از هايی را به وجود میغال به دليل عدم پوشش حمايتی کافی، ابهامات و  پرسشاين زنان کارگر همگی در مشاغل خانگی و بدون پوشش قانون کار مشغول هستند؛ اينگونه اشت
  آنها مساله بيمه است.

  

خطر روبرو کرده اند  کسانی که بر جامعه فقر و نداری را تحميل کرده اند و با سومديريت خود زندگی اکثريت جامعه را با : چه کسانی بايد روانی تلقی گردند و روانه تيمارستان ها شوند؟
  !استار و ديگرانی از نوع ايشانبرای جامعه مضر هستند اين افراد را بايد تحت درمان قرار داد و از مسئوليت حذفشان کرد نه معلمان عدالتخواه و آزادی طلب چون هاشم خو

  

  

  :بازنشستگان بيشترين آسيب را از گرانی و تورم خورده اند

ابراهيم شيخ معاون منابع انسانی شهردار تهران گفت: کاهش قدرت خريد کارکنان و بازنشستگان محترم شهرداری تهران  : ، آمده است٩٧آبان١۵به گزارش خبرنگار ايلنا،در تاريخ سه شنبه 
ميليون تومانی سبدی از اقالم تهيه کند  ٣ر پيش از اين يک بازنشسته ميتوانست با حقوق درصد برآورد ميشود. وی افزود: اگ ٧٠تا  ٣٠در سال جاری بسيار زياد بوده است. به گونهای که بين 

هزار تومان کاهش يافته است. اين نکتهای است که همه از جمله رئيس جمهوری ميدانند...معاون منابع انسانی شهرداری  ٨٠٠امروز قدرت خريد اين سه ميليون تومان به اندازه يک ميليون و 
ميليون تومان دريافتی دارند، گفت: بازنشستگان بيشترين آسيب را از گرانی و تورم  ٣ميليون تومان و تعداد بيشتر از اين زير  ٢درصد از بازنشستگان شهرداری زير  ١٠ا بيان اينکه تهران ب

از خود بازنشستگان است که با وجود شرايط اقتصادی نامناسب با شهرداری تهران همراهی  خوردهاند و ما نياز داريم که به کمک خود آنها از اين شرايط بحرانی عبور کنيم...بيشترين تشکر ما
 ميکند.... معضل بيکاری در قطب معادن طال ؛ خام فروشی بالی جان معادن؛ چرخ صنايع تبديلی نميچرخد 

  

 چرخد خام فروشی بالی جان معادن؛ چرخ صنايع تبديلی نمی

ميزان قابل توجهی از ذخاير آهن و طالی کشور در کردستان قرار دارد اما طی سالهای اخير ظرفيت اين معادن  : ، آمده است٩٧آبان ١۵در تاريخ سه شنبه به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ،
انهای برتر کشور است و عليرغم اين ظرفيت باال و به محلی برای خام فروشی تبديلشده است و خبری از راهاندازی صنايع تبديلی و فرآوری نيست.استان کردستان در بخش معدن يکی از است

خارج از کشور صادر ميشود.استان کردستان  مهم، متأسفانه از اين پتانسيل بهخوبی استفاده نميشود و تمامی مواد معدنی استخراجشده استان بهصورت خام به ساير استانهای کشور و حتی



با تنوع فراوان در رنگ، شاخصترين ماده معدنی در سطح منطقه را تشکيل ميدهند. سنگهای تزيينی مانند مرمريت، مرمريت قرمز،  دارای ذخاير قابلتوجه معدنی است و سنگهای تزيينی
، طال و باريت را ميتوان از گنز آنتيموان، مسگرانيت و تراورتن و عناصر ساختمانی از جمله کوارتز، فلد سپات، ميکا، دولوميت، فلورين، بريل، نمک آبی، عناصر فلزی مانند سنگآهن، من

نيز ايجاد کرد و اين مهم در سايه همکاری و ديگر ظرفيتهای معدنی استان کردستان عنوان کرد.تنوع موجود در معادن کردستان اين قابليت را ميدهد که در کنار هر معدن، صنايع فرآوری 
دج، کامياران و ديواندره در مجلس شورای اسالمی يادآور شد: عدهای با برداشت غيراصولی از معادن استان تعامل بخش خصوصی و دولت ميسر است. ...نماينده مردم شهرستانهای سنن

 کردستان منطقه را ويران کردهاند و محيطزيست را به نابودی کشاندهاند و سپس آنها را رها کردند

  

 پيام از طرف جمعی از کارگران نيشکر هفت تپه 

 

په وهمچنين عدم ت شكرهفتكارگران نيشكر هفت تپه به دليل خلف وعده هاي مكرر كارفرما وهمچنين اخبار موثق از دستگيري مديرعامل و تعدادي از اعضاي هيت مديره نيابان ما ١٤امروز 
په نبود كه پاسخگو باشد،تعدادي نمايندگان ت در مديريت نيشكر هفتپه  انجام داديم كه به دليل اينكه هيچكس ت پاسخگويي مسئولين شهرستان و استان،تجمعي را درب مديريت شركت نيشكر هفت

ه اينجا بسنده نكنيدوبه مقامات ديگر هم مراجعه مجمع كارگري به دفتر نماينده اهواز جناب اقاي حيدري مراجعه كردند وپاسخ قانع كننده اي دريافت نكردندوفقط گفتندكه ماپيگيريم وفقط ب
په اول اخر مال كارگران ت ز نمايندگان مجمع كارگري  به دفتر فرماندار شوش دكتر غزي رفتندكه به گفته دوستان ايشان فرمودند:شركت نيشكر هفتكنيد،همچنين تعداد ديگري ا

اي كارگران از طرف كارفرما،كت است،ماپيگيريم،وخبرهاي خوبي در راه است.(دكتر غزي همان كسي است كه ضمانت كارفرما را كرده بود وقرار بود درصورت اجرانكردن خواسته ه
 خود رابفروشد كه بعد از ان اعتصاب چندين اعتصاب ديگر صورت گرفت اما خبري از اقاي فرماندار نبود).

 در عجبيم از اين همه سراسيمگي و عدم مديريت مقامات شهرستان واستان ،به راستي دليل پاسخگو نبودن انها چيست؟

 تپه شكست خورده؟ت سمي كنند كه خصوصي سازي نيشكر هفايا جرات اين را ندارند اعالم ر

 ايا اقايان اسد بيگي و رستمي وتيم انها با مقامات دولتي  وبيت در ارتباط هستند ودر اينده اي نزديك ازاد خواهند شد.

 ايا اقايان براي جلوگيري از اعتصاب سكوت كرده اند،يا بخاطر مصلحت.

 روش سليقه اي وگزينشي شما بامفسدان روز به روز روشن تر ميشود.روش سليقه اي مديريت كشوري شما و 

ميليون ٨٠٠په بوده اند وبا ايجاد شركتهاي صوري و دروغين درحال انجام رانت ت ايا هنوز قبول نكرده ايد كه يك عده اي در قالب بخش خصوصي مشغول انجام پولشويي به اسم نيشكر هفت
 دالري بوده اند.

 براي حل اين موضوع اندك است،در صورت انجام ندادن اقدامات فوري منتظر هرگونه اتفاقي در سطح شهرستان باشيد اقايان مسؤل فرصت

  

  

 )٢روايت تلخ زندگی کارگرانی که در #عسلويه از سختی کار و بي پولي به اعتياد پناه می برند: استخراج فالكت و فقر(

 هديه کيميايی



 

ما اينجا دو مدل کارگر داريم؛ يکی کارگران بيسيک و « ای است و به صورت پيمانی با شرکت هايی که آنجا مشغول به کار هستند، کار می کند.او می گويد:سادهساله، کارگر  ٣٢حسين ��
نا داشته اند. اما کارگرانی که در پروژه ها هستند، شان ليسانس است يا آشديگری کارگرانی که در بخش های پيمانکاری کار می کنند. وضعيت کارگران بيسيک بهتر است چون تحصيالت

بار در يکی از فازهای نفتی، کارگران برای دريافت حقوق عقب افتاده شان شان از لحاظ غذا، اسکان و پرداخت حقوق درسطح بسيار پايينی است. در عسلويه هر چند وقت يکوضعيت زندگی
شان ها عده زيادی از کار اخراج شوند و يا اينکه ديگر هيچ وقت نتوانند به حق و حقوقتجمع کنند و اين باعث می شود که در همان تجمعبايد به صورت دسته جمعی مقابل اتاق پيمانکار 

 ماه نيز به تاخير بيفتد. ۶حقوق کارگران شايد تا ». برسند

 

اينجا چيزی به نام سختی کار وجود ندارد و برای آن اضافه « رباره شرايط کاری آنجا می گويد:محمد، يکی از کارگرانی که در بخش کارگری پتروشيمی ماهشهر مشغول به کار است، د��
های کار، ادامه دهد و به زبان ديگر طاقت سختی حقوق نمی دهند. اما هر کسی که سابقه کار بيشتری در عسلويه داشته باشد، مقداری به حقوقش اضافه می شود. يعنی بايد بتواند با وجودهمه

ساعت  ١۴ساعت،  ٢۴شان اميد دارند. ما در شان برگردند چون هميشه به زياد شدن حقوقدليل همين است که کارگران وقتی به اينجا می آيند، ديگر نمی توانند به خانه ها و شهرهایبياورد. به
هر روز « گويد:محمد درباره قوانين يک روز کاری در عسلويه می». ه ما در حال کار هستيمرا کار می کنيم و حقوقی که به ما می دهند طبق قانون کار به اندازه نصف ساعت هايی است ک

شود و ساعت هشت شب سرويس دقيقه، حضورمان را در سلف برای صبحانه می زنيم و ساعت يک ربع به هشت صبح در پتروشيمی هستيم. ساعت هفت و نيم کارمان تمام می ۶:۴۵ساعت 
شان را زد و بند ميان پيمانکار با کارفرمای اصلی محمد يکی از داليل عقب افتادن حقوق». گيريمهشت ساعت کار را میساعت کار می کنيم و حقوق  ١۴را ببرد. ما خوابگاه می آيد تا ما 

ها می گيرند اما اين حقوقی که به ما می دهند، کمتر از چيزی و پول را از آناند با کارفرما قرارداد می بندند متاسفانه بعضی پيمانکارانی که ما را به استخدام خودشان درآورده«پروژه می داند:
 ند. است که روز اول با ما طی کرده اند. در قوانين کار برای حمايت از کارگر، قوانين زيادی وجود دارد اما اينجا هيچ کدام را اجرا نمی کن

 سرکوب #اعتراض ها با حفاظت فيزيکی�� 

در مجتمعی که ما «ز کارگران پتروشيمی ماهشهر، دو سال است که به جمع کارگران اضافه شده و درباره قوانين سخت کارگری و اخراج هر روز کارگران می گويد:محسن، يکی ديگر ا��
گذارند و مثل يک غريبه يا لوی در، روی موتور حراست میکنند، ديگر حق اينکه بخواهد بيايد حق و حقوقش را بگيرد، ندارد. او را از همان جهستيم، وقتی يکی از کارگرها را اخراج می

گيرند و بعد با موتور او را به بيرون از ساختمان تواند در مجموعه راه برود، او را به اتاق تسويه حساب می برند و مامور حراست باالی سرش می ايستد. امضاهايش را میزندانی که نمی
گويند که طرح ريزش داريم و بايد تعدادی اخراج شوند. يکی از گونه است که ناگهان می آيند و میهای عسلويه، قانون خاصی ندارد.اغلب اينمیاستخدام و اخراج در پتروشي». برندمی

ز شما اخراج شويد. فردا صبح، مامور حراست ناگهان يک روز آمدند و گفتند طرح ريزش داريم و بايد تعدادی ا«کارگرانی که تازه از پتروشيمی اخراج شده، درباره روز اخراجش می گويد: 
ايد. تک تک با موتورسيکلت ما را به اتاق تسويه حساب بردند و از را جلوی در نگه داشتند و به من و چند نفر ديگر از همکارانم، اجازه ندادند وارد مجتمع شويم. گفتند شما امروز اخراج شده

کردم، توی پالستيک انداختند و دادند. دوباره با موتور ما را تا جلوی در بعد ليوان و قاشقی را که هر روز برای خوردن غذا از آن استفاده می مان را بدهند.آنکه حقوقماامضا گرفتند، بی
سويه به ما دادند، اعتراض کنيم يا حتی بپرسيم چرا ما خروجی بردند و بيرون از مجتمع پياده کردند و گفتند که ديگر حق نداريم وارد مجتمع شويم. حتی حق اين را نداشتيم به پولی که برای ت

  ».ندرا اخراج کردند. ما در مجتمع حفاظت فيزيکی داريم که به محض اينکه يکی از کارگران بخواهد اعتراضی را انجام دهد، با او برخورد می کن

  

 ظلم در حق كارگران پيمانكار به همت رييس بخش در پااليشگاه دوم عسلويه

  برق ابزاردقيق پااليشگاه دوم عسلويه هستيم ماپرسنل

 .ريئس تعيمرات اين شركت، پيمانکار قبلی را بدون  اينکه حقوق ما را پرداخت كند رضايت داده و اقدام به جذب يك پيمانکار جديدكرده است



 .يق  را پرداخت نکرده استروز از حضورش مي گذرد حق و حقوق نيروبرق ابزاردق۴٣اما اين پيمانكار جديد نيز تا كنون   كه 

وضعيت گذاشته روی ميزش اما امضا  به پيمانکار كه مراجعه مي كنيم و پيگير حق و حقوق خود مي شويم مي گويد: دست من نيست ريس تعميرات همان آقاي(ش) يک هفته است كه صورت
 .نمی كند

 .بي اعتنايي و بي احترامي هرچه تمام تر مي گويد:  هروقت دوست داشتم حقوق شما ميدهمبه وي(آقاي ش) كه مراجعه مي كنيم كه چراحقوق ما پرداخت نمي شود با  

  متاسفانه در شركت هاي ُمستقر در شهرستان عسلويه به راحتي حق کارگران خورده می شود و هيچ مسئولي پيگير و

  جوابگو نيست

 بر گرفته از کانال نيروهای پيمانکاری وزارت نفت

  

  ! آزادی فعاالن سنديکايی نيشکر هفت تپه يک وظيفه انقالبی استدفاع از 

و هم نوايی با کارگران گروه فوالد اهواز دردو سيمای آتش زنه کارگران نيشکرهفت تپه در طی نزديک به دو هفته ايستاگی و مقاومت کارگران در فضای کارخانه و بعد به خيابان آمدن آنها 
فرياد  سرنوشتی کارگرانی می داد که در برابر خصوصی سازی و دريافت معوقه های خود در برابر کارفرما و بی نقشه گی دولت حسن روحانی ايستاده و شهر شوش و اهواز؛ نشان از هم

 گرسنه ايم گرسنه ايم  / ميزنند : کارگر هفت تپه ايم

پس از پايان خطبه نخست نماز جمعه شوش با صدای بلند رسيدگی به مطالبات خود را «يرنا کارگران و آنگاه که پای به درون نماز جمعه شهر شوش نهادند، به گزارش خبرگزاری رسمی ا
دقيقه  ١٠امام جمعه شوش بارها خواستار نشستن کارگران شد ولی عده ای از آنها توجهی نکردند وبا کف زدن و هلهله؛ خطبه دوم نماز جمعه با حدود «براساس اين گزارش » خواستار شدند.

  : فرياد بر آوردند» خير آغاز شد.تا

 سرمايه دار شياد/ نمی کنيم اعتماد، وعده دروغ نمی خواهيم / ما حقمون رو می خواهيم بيگی تو عيش و نوشه / خون کارگربه جوشه 

 مسئولين بی لياقت نمی خواهيم 

  .تنگ سازند و چنين کردند و امروز فعالين اخص نيشکر هفت تپه بازداشت شدندو روزجمعه قوای سرکوب شهر شوش را زير پای خود نهادند تا عرصه را بر اين پيشروی 

 در اين راه همه خواهان آزادی بی قيد و شرط دستگير شده گان هستيم 

  

 التحصيالن بيکار زياد شدجمعيت فارغ



 ۵٨ساله بيش از  ٢٩تا  ١۵نفر افزايش پيدا کرد؛ همچنين بيکاری جوانان  ٣٩٠هزار و  ٣١٣هزار نفری به بيش از يک ميليون و  ٩۶التحصيل طی يکسال گذشته، با رشد جمعيت شاغل فارغ
 نفر رشد داشته است/ مهر ۵٠٠هزار و 

  

 گزارشی از وضعيت کارگران مهد کودک و پيش دبستانی های شهرستان #کامياران

زمان، هم مهد کودک و هم تای آن هم ١٠تای آن پيش دبستانی  و  ٢٠ش دبستانی وجود دارد که از اين تعداد مهد کودک و پي ٣٠در سطح شهرستان کامياران از توابع استان کردستان؛ تقريبا 
 .پيش دبستانی هستند

مهد کودک و  ٣٠های خدماتی اين نفر نيز نيروی خدماتی دارند که کار ١۶گری را انجام می دهند و نفر کادر دارد که کار مربی ۴٠تر از مهد کودک و پيش دبستانی، تقريبا" بيش ٣٠در اين 
 .دهنددبستانی را انجام میپيش

 ۵٠٠مربی ديگر؛ ماهانه  ۵هزار تومان در ماه است و  ٣٠٠تا  ١۵٠نفر از اين مربی ها دستمزدشان بين  ٣۵ساعت کار ميکند، بنابراين  ۴يا  ٣هر مربی در طول روز به صورت ميانگين 
 .هزار تومان دستمزد دريافت می کنند

هزار تومان دستمزد دريافت می کنند  ٣٠٠تا  ١۵٠ها نيز در ماه چيزی حدوده ها نيز همانند مربی ها است. آننفر نيروی خدماتی دارند، که شرايط کاری و حقوقی آن ١۶ما اين مراکز حدود ا
 .ترشان بيمه نيستندو بيش

ی افرادی که در اين دارند. طبق قانون کار همهترين حقوق و مزايا را دريافت میها کمو نيروهای خدماتی است اما آن که همه کارهای مهد کودک و پيش دبستانی بر دوش مربيانبا وجود اين
ها بيمه هستند.در صورتی ز آننفر ا ۵نفرمربی، تنها  ۴٠مند نيستند، فقط از کار هستند، کارگر محسوب می شوند و مشمول قانون کار می باشند، اما از مزاياي اين قانون بهرهمراکز مشغول به

قانون، کارفرماها بايد تمام موارد  ها بايد از حق بيمه، مرخصی ساالنه، پايه سنوات، عيدي و پاداش و سنوات پايان کار و غيره برخوردار باشند.اين در حالي است که بر اساسی آنکه همه
 .حقوقی مندرج در قانون کار را رعايت کنند

 !کودک بردوش استثمار مربيان و پرسنل مراکز که با حقوق های چندين برابر زير حقوق اداره کار مشغول هستند سود مراکز مهد های

  برگرفته از کانال ندای زنان

  

 بازنشستگان با مستمرِی معادِل حداقل دستمزد، بيشترين تعداد را دارند

 .شونددرصد بازنشستگان را شامل می ٣٣بگير دارا هستند به طوری که های مستمریيان گروهبازنشستگان با مستمری معادل حداقل دستمزد، بيشترين تعداد را درم

نفر از آنان زن  ٩٢٧هزار و  ١۴۶نفر است که  ٩٧٨هزار و  ٧۶٩تعداد کل بازنشستگان يک ميليون و  ٩۶، براساس آمار و اطالعات به دست آمده از مبلغ مستمری بازنشستگان در سال 
 .هستند

 .شونددرصد بازنشستگان را شامل می ٣٣بگير دارا هستند به طوری که های مستمریبازنشستگان با مستمری معادل حداقل دستمزد، بيشترين تعداد را درميان گروه

 .دهنددرصد بازنشستگان را تشکيل می ٢٧پس از آن بازنشستگان با ميزان مستمری بين يک تا دو برابر حداقل دستمزد، بيشترين تعداد را دارا هستند به طوری که 



  .شودهای مستمری زنان محسوب میدارند که بيشترين تعداد در ميان گروهدرصد بازنشستگان زن، مستمری معادل حداقل دستمزد دريافت می ٣٩

 .ن با مستمری معادل يک سوم حداقل دستمزد رشد منفی را تجربه کرده استدرصد و بازنشستگا ۵٠تعداد بازنشستگان با مستمری بين يک سوم تا يک برابر حداقل دستمزد، رشد باالی 

  

اتحاديه آزاد کارگران ايران" ناميده، با انتشار نوشته ای از سنديکاسازی  "محفل چند نفره ای که نام خود را :امنيتی-"اتحاديه آزاد" عليه سنديکای مستقل کارگری و در تطهير پروژه دولتی
تلگرامی تا پيش از آنکه توطئه  حد اتوبوسرانی تهران حمايت کرد و باالخره حمايت خود را از سنديکاسازان دولتی که تاکنون در سايه انجام می داد آشکار کرد. اين کانالدولتی در شرکت وا

می کرد اما حاال به خيال خام که تصور دارد فرصتی برای از بين سنديکاسازی دولتی در شرکت واحد شروع شود دائما از اعتراضات جدی سنديکای کارگران شرکت واحد تعريف و تمجيد 
شدن در فعاليت های سنديکا خود را به آب و  بردن سنديکای کارگران شرکت واحد به وجود آمده اين سنديکا را همسو با خانه کارگر معرفی می کند. اينان فراموش کرده اند که برای شريک

د موجب ديده کا وقعی به آنها نگذاشت؛ تصور دارند چنانچه سنديکايی دولتی با نام کارگران شرکت واحد شکل بگيرد و خودشان را همراه آن کنند می توانآتش می زدند اما پس از آنکه سندي
می باشد و سنديکای دولت ساخته که چنين مشخصاتی  شدنشان گردد. غافل از اينکه سنديکای کارگران شرکت واحد بدليل اينکه اعتراضات واقعی در راستای منافع کارگران داشته است محبوب

قدامات سنديکای کارگران شرکت واحد عليه نمی تواند داشته باشد سودی برايشان نخواهد داشت که هيچ، موجب رسوايی بيش از پيش شان هم خواهد شد. اين کانال تلگرامی در تالش است ا
ر روند انتخابات شورای اسالمی کار و اعمال فشار بر هيات نظارت بر رای گيری، از تقلب گسترده در رای گيری جلوگيری کرد و شورای اسالمی کار در اين شرکت که با سنگ اندازی د

الش کردند که حضور باند ال در اين نوشته تنتيجه آن اين شد که چند سالی تشکيل شورای اسالمی کار در شرکت واحد ناکام بماند را همراهی با شورای اسالمی کار معرفی کند. در عين ح
را وقيحانه الپوشانی کنند. چگونه ميرزايی در انتخابات شورای اسالمی کار و تاييد عملکرد شورای اسالمی و تشويق کارگران به شرکت در رای گيری فرمايشی شورا اسالمی کار -ترابيان

ر به تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار می شود را همراهی با نمايندگان ضدکارگری شورايعالی کار است جمع آوری مستقل امضا اعتراضی از کارگران برای افزايش دستمزد که منج
رگر دند و هنوز به آن فخر می کنند توسط خانه کاقلمداد می کنند ولی نشست و برخاست دايمی خودشان را با آنها کتمان می کنند. کيست که ندادند جمع آوری چهل هزار امضايی را که مدعی بو

يلی سال هاست که در سنديکا و فعاليت های جمع آوری شده است. به عمد هيچگاه نمی گويند که افرادی که امروز با دستور نهادهای امنيتی پرچم مجمع عمومی دولتی را در دست گرفتند خ
ين شرايطی که آنها ساليان است در سنديکا نيستند با کدام شعور، جناحی از سنديکا حق طلبانه اش حضور نداشته اند و برعکس در شورای اسالمی کار فعال بوده اند، معلوم نيست در چن

حسن سعيدی عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  .بی شک شرمساری بيشتر در انتظار مدافعان سنديکاسازی دولتی در شرکت واحد است .قلمدادشان می کنند
  ١٣٩٧آبان  ٢١

 ی ؛ چرا سعيد ترابيان موفق نشد؟ کيومرث الفت

ازی کند. و او مرا فقط تهديد و مسخره کرد، اميدوارم رويکرد غيراصولی ترابيان برای برگزاری مجمع عمومی او را سر عقل آورده باشد. از چند روز قبل به او گفتم:کارهايش را شفاف س
بيان و حسن ميرزايی خودشان را عضو هيات مديره می دانند غافل از آنکه ميرزايی بيش از نتيجه اش را امروز ديد. او نمی داند بايد در ميان کارگران کار آموزشی کرد و جايگاه داشت . ترا

سال غيبت متوالی و غير متوالی در هيات مديره داشتند. اينان حتا اساسنامه خودشان را هم خوب نخوانده اند آنوقت مبادرت به برگزاری  ۶سال غيبت متوالی و خود ترابيان نيز بيش از  ١٠
هيم مددی، علی اکبر پيرهادی، رضا شهابی، مومی کردند که نه به بازرس سنديکا مراجعه کرده بودند و نه به اکثريت هيات مديره. سنديکا هنوز اعضای هيات مديره اش مانند اقای ابرامجمع ع

ان علی شکاری، حسين شهسواری ، محمود هژبری موجود هستند. اقای کمساری، داوود رضوی، علی زادحسين، حسن کريمی، يعقوب سليمي، منصور حيات غيبی، ابراهيم گوهری ،سلط
شت. اين کار اصولی و اساسنامه ای بود. ولی ترابيان بايد به اين اعضا مراجعه کرده و با آنان در مورد مجمع عمومی مشورت می کرد. به بازرس سنديکا در مورد مجمع عمومی نامه می نو

آقای ترابيان بيا و بگو که اساسنامه را به دست چه کسانی نوشته ای و افراد غير سنديکايی و حتا ضد سنديکايی  .داند اينگونه به سناريو سازی می پردازد از آنجايی که خود را دانای کل می
راخوانده بودی از وجودش اطالعی نداشتم. شفافيت اولين در نوشتن اين اساسنامه چه کسانی بودند؟ چطوری است که اساسنامه در دست آقايان ع.ث و م. ش می چرخد ولی مرا که به نظارت ف

  :کارگران قراردادی مس سرچشمه به دنبال تبديل وضعيت کاری/مهمترين نگرانيمان تامين امنيت شغلی است -* .مرحله هر کار است

  



 اتوبوسرانی تهرانشکست "مجمع عمومی" فرمايشی در پروژه امنيتی سنديکاسازی دولتی در شرکت واحد 

المی کار، عليه کارگران و سنديکای جديدترين پروژه ضد کارگری دولت جمهوری اسالمی ايران توسط نهادهای امنيتی و وزارت کار و همکاری مديريت شرکت واحد، حراست و شورای اس
امکاناتی که در اختيار عاملين پروژه گذاشته شده است با آگاهی کارگران و سنديکای کارگران کارگران شرکت واحد در جريان است. اين پروژه سنديکاسازی دولتی، با وجود تمام هياهو و 

ه سنديکاسازی دولتی از تابستان امسال شرکت واحد و حمايت جنبش مستقل کارگری ايران در فاز اجرای برگزاری مجمع عمومی قالبی و فرمايشی با شکست مفتضحانه مواجه شد. اين پروژ
ورای اسالمی کار همکاری کرده سعيد ترابيان و حسن ميرزايی از اعضای سابق و منفک شده ازسنديکای کارگران شرکت واحد که به طور مستند با نيروهای امنيتی، مديريت و شبا عامليت 

 اند پيش برده شده است.

آبان ماه دعوت  ٢٢رگران شرکت واحد را به شرکت در يک به اصطالح "مجمع عمومی" در تاريخ عوامل اين پروژه امنيتی، با جعل نام و سوء استفاده از آرم سنديکا و نشر چند مطلب، کا
کارگران و جذب نيرو به آب و آتش زدند. در  کردند. آنها آزادانه و با پشتيبانی نيروهای امنيتی، حراست و شورای اسالمی کار و بدون هيچگونه ممانعتی در خطوط شرکت واحد برای فريب

ورودی درب بوستان واحد (مجتمع پذيرايی و رفاهی) را در اختيار آنان قرار داده بود و از انتظامات رسمی شرکت واحد که  -کارفرما–اری اين مجمع جعلی، مديريت شرکت واحد روز برگز
حل، اتوبوس تدارک ديده بود و همه امکانات الزم را در اختيار عاملين اين توسط حراست شرکت واحد هماهنگ شده بود به محل آورده بودند. عالوه براين شرکت واحد برای انتقال افراد به م

امنيتی به محل مجمع فرمايشی آمدند. پرواضح است نه تنها -صحنه آرايی قرار داده بودند. همچنين تعدادی از اعضا و سران شناخته شده شورای اسالمی کار نيز برای انجام اين تجمع دولتی
د و پليس انتظامی به اين تجمع جود نداشت بلکه دولت و عوامل امنيتی و حراست و شورای اسالمی کار، امنيت حضور در اين معرکه را تامين کرده بودن-های امنيتیبيمی بابت يورش نيرو

مجمع جعلی، فرمايشی و ضد کارگری شرکت نکردند و ننگ امنيت نيز در محل مستقر شده بود. با وجود تمامی اين امکانات و تقالها، کارگران آگاه شرکت واحد در اين نمايش مضحک و 
 امنيتی رقم زدند. -ديگری را برای کليه آمرين، عاملين و حاميان اين پروژه دولتی

اعضای شورای اسالمی کار و نيروهای بسيج و نفر که آنهم عمدتا  ۴۵با احتساب تعداد تمام سازمان دهندگان و عاملين اين معرکه و نيز با احتساب تعداد تمام کانديداها، تنها جمعيتی حدود 
ال و رای دادن چندين تن از مسئولين و حراست که با اتوبوس آورده شده بودند، در اين "مجمع عمومی" جعلی شرکت کردند. حضور نگهبانان شرکت واحد به عنوان محافظ و نيز شرکت فع

لبی که عکسهای آنها در تلگرام سنديکای واحد موجود است تاييد ديگری است بر هماهنگ بودن کامل اين پروژه با شورای روسای شناخته شده شورای اسالمی کار در مجمع و انتخابات تق
ارگران به دليل دولتی شان از سوی کارگران شرکت واحد بايکوت شد، اعالم کردند که ک-اسالمی کار، و حراست و مديريت شرکت واحد. عوامل اين پروژه امنيتی پس از اينکه مجمع امنيتی

حد و شورای اسالمی کار بطور آزادانه و سردی هوا در اين مجمع امنيتی شرکت نکرده اند! سپس عاملين اين معرکه و پروژه دولتی با همراهی و حمايت آشکار حراست و مديريت شرکت وا
ن دادند اما کارگران در هر جا که اينان رفتند، آنها را طرد کردند و در رای گيری آنان مشارکت بدون هيچ محدوديتی برای گرفتن چند برگه رای در پايانه های شرکت واحد تا ساعتها جوال

 نکردند.

اصال برای کانديداتوری درخواست  در زمان اجرای نمايش مضحک "مجمع عمومی" مشخص شد که برخی از افرادی را که بعنوان کانديدای "هيات مديره و "بازرسی" معرفی کرده بودند
ن ليست کانديداهای اين سنديکاسازی دولتی، اعضا رده بودند و اين افراد با انتشار پيام هايی هرگونه همکاری و مشارکت در اين پروژه امنيتی را تکذيب کردند؛ همچنين روشن شد که در ميانک

که در اين معرکه گيری دولتی شرکت کرده بودند تعداد کل مشارکت کنندگان در اين پروژه  شورای اسالمی کار هم وجود داشته اند. با وجود اينکه حتا با احتساب روسای شورای اسالمی کار
کمال وقاحت و  نفر بود، فردای آن روز و پس از ساعت ها نقشه کشيدن برای اينکه بدانند چگونه دروغی را پس از اين شکست مفتضحانه بايد منتشر کنند، با ۴۵ی شکست خورده در حدود 

 کارگر در رای گيری مشارکت کرده است! ۶٠٠يک دروغگويی آشکار که مورد استهزا و همزمان نفرت کارگران قرار گرفت اعالم کردند که بيش از  بی شرمی و در

گران شرکت واحد، عليه سنديکای مبارز کار عوامل اين پروژه امنيتی، اين تجمع شکست خورده و رای گيری متقلبانه را هر چه بنامند، در هر صورت اين معرکه گيری دولتی، اقدامی عليه
سال مبارزه خستگی ناپذير اعضای اين سنديکا برای ايجاد يک تشکل واقعی و مستقل  ١۵و مستقل کارگران شرکت واحد و يک توهين آشکار و يک تالش شکست خورده در خيانت کامل به 

امنيتی عليه کارگران در ايران و ديگر کشورها نيست و نخواهد بود، و اگر چه در اثر  -ه اين اولين پروژه دولتیکارگری و توهينی به جنبش مستقل کارگری ايران محسوب می گردد. اگر چ
توطئه های  ننگين ترين و بی شرمانه ترين آگاهی کارگران، برگزاری اين مجمع قالبی و امنيتی و دولتی با شکست مواجه شد، اما در تاريخ جنبش مستقل کارگری ايران به عنوان يکی از

 وست.حکومتی عليه کارگران ايران در دوران اخير ثبت خواهد شد و کل اين پروژه امنيتی توسط کارگران در نهايت به زباله دادن تاريخ خواهد پي



کارگران و تشکالت کارگری که در افشای اين پروژه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن درودهای گرم به اعضای سنديکا و کليه کارگران شرکت واحد و تمامی 
امنيتی و سرکوب و کنترل دائمی حکومتی و توطئه های عوامل شورای اسالمی و خانه کارگر، به مبارزه بر حق خود -امنيتی کوشا بوده اند، همچون گذشته و با وجود کليه موانع دولتی-دولتی

 ما در اين راه پر فراز و نشيب، دست کليه کارگران و تشکالت واقعی و مستقل کارگری در سراسر ايران و جهان را می فشاريم و به نوبه خود تا پيروزی های هر چه بيشتر ادامه خواهد داد.
قل کارگری ايران و به بيراه بردن آن مست تالش خواهيم کرد که جنبش کارگری ايران با اتحاد و همبستگی هر چه مستحکم تر مانع از توطئه های گوناگون، که قصد تضعيف و نابودی جنبش

 از طريق سرکوب مستقيم و نيز نفوذ، تشکل سازی دولتی و انشقاق در صفوف کارگران را دارند، گردد.

 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

  ١٣٩٧آبان  ٢۶

  

١٧[سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه,  ١١ ١٨:٠٨ ١٨[ 

 ياداشت رسيده از راننده خط يک بی آر تی  

 با سالم به اعضای سنديکا

ری داريم ازدست ميديم زمانيکه شورا نداشتيم دوستان و همکاران گرامی از زمانيکه شورای اسالمی کار در سامانه يک تشکيل شد به يوم پاقدمی شورا تمام مطالبات خود را يکی پس از ديگ
ری نيست من نمی دونم اين آقايون تا ون را سر وقت دريافت می کرديم ازشيرو کيک بگيريد تا بن لوازم التحرير وغيره ولی االن دو ماه که ازاول مهر ميگذرد هنوز از بن ها خبهمه چيزم

د هزار و يک رقم شعار می دادند و از حق و حقوق کارگر صحبت می کردند کی می خواهند به شعور کارگر توهين کنند و با احساسات کارگر بازی کنند وقتی که می خواستند نماينده شون
ه ندارد به نظر من نبودنش بهتر از بودنش همينکه خرشان از پل گذشت ديگه همه چيزو فراموش کردند اصلن بزاريد راحتتر صحبت کنم بود و نبود شورا هيچ فرقی به حال کارگر يا رانند

ين کانال کارگری ان در جهت مطالبات قدم برمی داشتيم و موفق هم می شديم ولی االن به اميد شورا تمام حق و حقوق خودمان را داريم از دست ميديم من از ااست حداقل زمانيکه نبود خودم
شد کافيه که يک روز فقط يک روز رانندها ی خط يک  و مردمی به شورا و مسولين هشدار ميدم که حق و حقوق کارگر را به موقع پرداخت کنيد اگرنه با خشم سنگين کارگر مواجه خواهيد

را و يا مسولين ميتوانند در خط و ايستگاه ها حاضر در پايانه آزادی و شرق دستی را بکشند و از سوار کردن مسافر خودداری کنند  اونوقت نتيجه ی کار خود راخواهيد ديد آيا اون موقع هم شو
کلمان ی توانند و من به شما همکاران توصيه ميکنم که بايد خودمان دست به کار شويم و با حضور دسته جمعی در دفتر مدير عامل  آقای سنندجی مششوند وجواب مسافر را بدهند قطعا که نم

اتحاد يک قدرت بزرگی را می توانيم درست کنيم  را عنوان کرده و از طريق ايشان پيگيری کنيم مطمئن باشيد که همه چيز با اتحاد و همبستگی حاصل م يشود و بدون اتحاد هيچی نيستيم و با
 که بی نظير باشد ما بايد اتحاد و همبستگی و احقاق حق را از کارگرهای گروه فوالد ملی و نيشکر هفت تپه ياد بگيريم.

 ات به دفتر آقای سنندجی  مراجعه خواهيم کرد وسکوت نمی کنيم.پرداختی ها  نباشند قطعا اين را بدانيد که ما راننده ها جهت اعتراضات به مطالبدرپايان می گويم اگر به فکر 

  

  :هزينه های سر به فلک کشيده درمان کارگران را زمينگير کرده/افزايش مزد ضروريست

با نگرانيهای مدام و اضطراب همراه است. اکبر روزگار بر کارگران، بسيار سخت ميگذرد؛ روزگار سختی است که  : آمده است ٩٧ابان  ٢٣به گزارش خبرنگار ايلنا،در تاريخ چهارشنبه 
مخارج درمانی خانوارهای کارگری هم نيست؛ عليپور (رئيس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در تشريح آنچه اين روزها بر کارگران ميگذرد، ميگويد: اين دستمزد ناچيز، به اندازه 

  .دنيای کارگر در حال فروپاشيست و فريادرسی هم ندارد



ن رو به انحطاط اشاره ميکند و ميگويد: در اين شرايط اگر نخواهند مزد کارگران را به اندازه کاهِش قدرت خريد ماههای اخير افزايش دهند، زندگی کارگرا» افزايش دستمزد«او به ضرورِت 
  .ليد بپردازدميرود؛ اگر اين اتفاق نيفتد، ديگر نميتوان از کارگر توقع داشت که با انگيزه و توان به تو

 سربهفلک کارگران اشاره ميکند و ميگويد: به عنوان نمايندهی کارگران از نزديک شاهد تقالهای معيشتی آنها هستيم و ميبينيم که برای تامين مخارجِ » مشکالِت درمانی«او به عنوان نمونه به 
  .کشيدهی درمان چقدر رنج ميبرند

پيدا کنيم تا همهی کارگران » بيمهگذاِر تکميلی«تالش داريم برای کارگران، يک » معدِن چادرملو«ميشود سراغ دارو و درماِن باکيفيت رفت، ميافزايد: در عليپور با بيان اينکه با اين دستمزدها ن
لی برای برخوردار شدن از خدمات درمانی نداريم چراکه اگر خود بتوانند قرارداد ببندند و بيمه تکميلی داشته باشند. ما کارگران در اين شرايط، چارهای جز پرداخِت مبلغ اضافه به بيمه تکمي

ش مزد به ميزانی که بتواند کارگران را از زير خط و يا خانواده هايمان دچار بيماری شويم، نميتوانيم از پس هزينههای کمرشکن بربياييم.اين فعال کارگری در پايان باز هم بر ضرورت افزاي
و تامين سود ميانديشند، بايد ابتدا » بهره وری«سردرگم هستيم و قدرت تصميمگيری نداريم؛ آقايان حتی اگر فقط به » بيثباتی«اره ميکند و ميگويد: به خاطِر نجات دهد، اش» گرسنگی مطلق«

  .معيشت کارگران را تامين کنند؛ کارگِر گرسنه، کارگر بهره ور نيست

 ن مدام باال ميرود/دولت از جيب کارگران به گاوصندوقهای مرفهان ميبخشد مخالفت ميشود اما تعرفه ی پزشکا» ترميم دستمزد«با 

گره خورده است. در اين شرايط که ماهها » ترميِم عادالنهی دستمزد«تقالی کارگران برای زنده ماندن با تالش برای  : آمده است ٩٧ابان  ٢٢به گزارش خبرنگار ايلنا،در تاريخ سه شنبه 
در اين شرايط به جايی نرسيده، خبر ميرسد که حقالعمل پزشکان در ميانه سال برای بار دوم افزايش يافته است.چرا بايد دريافتی قشر مرفهی مثل پزشکان » هنوز«ران محاسبه و رايزنِی کارگ

صندوقها » مصارف»صارِف صندوقهای بيمهگر ندارد؟ مگر قرار نيست از م-منافاتی با بحراِن منابع «شورای عالی بيمه«اقتصادی در ميانه سال افزايش يابد؟ آيا در شرايط فعلی، اين تصميِم 
ی) آنها حفظ شود، پس چرا در اين هنگامه، تعرفه پزشکان به راحتی افزايش مييابد؟عليرضا حيدری (نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگر» منابعِ زوال يافته«تا حد امکان بکاهند تا 

وقها به هيچ وجه توان يگويد: در شرايطی که وضعيِت اقتصادی سازمانهای بيمهگر در رابطه با پرداخت هزينههای درماِن بيمهشدگان، بسيار تاسفبار است و اين صنددر انتقاد از اين تصميم م
برانگيز است. نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعهی کارگری،  پاسخگويی نيازهای درمانی بيمهشدگان را ندارند، اين تصميم خرقالساعه برای افزايش درآمِد قشر مرفِه پزشک، بسيار تعجب

نشانه ميرود و ميگويد: ساختار شورای عالی بيمه بيشتر حاکميتيست و اکثريت اعضای آن، مستقيم يا غيرمستقيم، نمايندگان و سخنگويان » شورای عالی بيمه«انگشِت انتقاد را به سمت ساختار 
و ادامه ميدهد: جای ا، تشکلهای کارگری يا نمايندگاِن بيمهشدگان جايی ندارند و از همين روست که منافع بيمهشدگان در تصميم گيريها در نظر گرفته نميشود.ادولت هستند؛ در ترکيب اين شور

يشود؛ از يک طرف با اين استدالل که بايد جلوی خرجهای اضافی افسوس است که منابع صندوقها را کارگران و مزدبگيراِن کمدرآمد تامين ميکنند اما همين منابع، صرف رفاِه بيشتر پزشکان م
 درصد به  ٥را گرفت، داروهای شيميدرمانی را از شمول بيمه خارج ميکنند و از طرف ديگر، به راحتی 

  !توجيه کرد؟را چگونه ميتوان » بخشينگری«منافع مادی پزشکان ميافزايند؛ همين االن هم حقوقهای نجومی پزشکان دردسرساز است؛ اين 

 

  :صنايع معدنی که بابت رد ديون واگذار شدند، در آستانه ورشکستگی اند/١٤٠٠هزار نفر در بخش معدن تا  ٨٠اشتغال 

آمده است : معاون برنامهريزی سازمان گسترش صنايع معدنی ايران، امير خرمی شاد گفت: چندی پيش با يک هلدينگ هندی تفاهم  ٩٧ابان  ٢٣به گزارش خبرنگار ايلنا، در تاريخ چهارشنبه 
برنامههايی برای تهاتر کاال  ادامه داد: ايميدرونامهای در حوزه اکتشاف امضا کرديم که با همکاری شريک روسی خود پودر آلومينيوم به ما ميدهد و در ازای آن شمش آلومينيوم ميگيرد. وی 

جزو اولين سازمانهايی بوديم که کارگروه در دست اقدام دارد و اين به خاطر دور زدن تحريمهاست ضمن آنکه اين روش برای سرمايهگذاران و خريداران در بخش معدن نيز جذاب است. ما 
زمان، نمايندگانی از وزارت خارجه و اتاق بازرگانی در آن حضور دارند که هر دو هفته يکبار جلسات آن تشکيل ستاد مبارزه با تحريم در ايميدرو شکل داديم و عالوه بر افرادی از سا



هار هزار غيرمستقيم ايجاد خواهد کرد. خرمی شاد اظ 45نفر اشتغال مستقيم و حدود  ٨٠٠هزار  ١٢طرح در دست اجرا داريم که در مجموع  ٣٢ميشود.... وی تصريح کرد: در سال جاری 
هزار نفر به صورت غير  ٥٩هزار نفر به طور مستقيم و  ٢١هزار ميليارد تومان به بهرهبرداری خواهد رسيد که باعث ايجاد اشتغال  ٩٢طرح به ارزش  ٥٩نيز  1400تا  ٩٨داشت: از سال 

م بايد برنامههای ما بر اين مبنا استوار باشد هر چند برخی مواقع با فشارهای سياسی مستقيم خواهد شد. خرمی شاد با اشاره به ماهيت اين سازمان گفت: ما چون يک سازمان توسعهای هستي
درصد طرحهای معدنی در مناطق محروم است. وظيفه ما اين است اين طرحها را ادامه دهيم تا بخش خصوصی  ٤٨مخصوصا نمايندگان طرحهای ديگر در اولويت قرار ميگيرند.وی گفت: 

  ....مايل پيدا کند در آن حضور داشته باشد پس از آن خودمان خارج ميشويماعم از داخلی و خارجی ت

  

  موج بزرگ بيکاری در بخش راه و جاده سازی در راه است

ساختمانی در نتيجه سقوط شديد ارزش  يمت مصالحقرارگاه خاتم االنبيا سپاه، بنياد مستضعفان و.. پروژه ها را به حال خود رها کرده و از ادامه ساخت منصرف شده اند افزايش بی سابقه ق :
ای موجود و انصراف از مشارکت در پروژه پول و پائين تر بودن نرخ تعديل قراردادهای عمرانی با پيمانکاران مختلف حوزه راه و ساختمان نسبت به سطح جاری قيمت ها، فسخ قرارداده

با اشاره به قيمت » دبير انجمن شرکتهای سرمايهگذار در آزادراهها«خدايار خاشع  .رده تر کارگران اين بخش در راه استهای عمرانی را در ميان پيمانکاران مختلف دامن زده و بيکاری گست
زار تومان در اسفند ه ٢درصدی برای تعديل قيمتهای ميلگرد در حالی است که قيمت ميلگرد به صورت متوسط در هر کيلو گرم از  ٥٦نرخ «آبان به ايلنا گفته:  23ميلگرد امروز چهارشنبه 

هزار تن ميلگرد  ١١ود هزار تومان رسيده و اين درصد نرخ تعديل هم نميتواند ميزان افزايش قيمت ميلگرد را جبران کند. حال اينکه در پروژههای عمرانی چيزی حد ٥ماه سال گذشته به 
هنوز برخی از پيمانکاران از مصالح موجود خود استفاده «، چون »کار و افزايش بيکاری مواجه خواهيم شد قطعا با ادامه اين شرايط با ريزش قابل توجه نيروی«به گفته وی » مصرف ميشود.

تضعفان و شرکت قرارگاه خاتم االنبيا وابسته به سپاه و جهاد نصر وابسته به بنياد مس «.ميکنند اما به محض اينکه برای تهيه مصالح جديد وارد بازار شوند با مشکالت متعددی مواجه خواهند شد
ها اقدام جدی انجام  در هيچ يک از اين پروژه«عمده قراردادهای ساخت آزادراهها و ساير پروژه های عمرانی را نصيب خود کرده اند اما به گفته خاشع » بخش خصوصی«های مشابه به نام 

  » ها هم از ادامه ساخت منصرف شدند. نشده و برخی از اين شرکت

  

 هزار کارگر گروه ملی صنعتی فوالد ايران و  شرکت نيشکر هفت تپه در مقابل استانداری خوزستان و فرمانداری شوش تداوم اعتراضات ده 

 

شرکت نيشکر هفت تپه در پی اعتصاب ده امروز کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ايران برای پنجمين روز متوالی دست به تجمع در مقابل استانداری خوزستان زدند و همزمان کارگران 
 روزه خود برای دومين روز متوالی دست به تجمع اعتراضی بزرگی در مقابل فرمانداری شهرستان شوش زدند. 

قبل  ٣٠/١١آبانماه در مقابل استانداری خوزستان و فرمانداری شوش دست به تجمع زدند و  تا پايان تجمع در ساعت  ٢٣ارگران هر دو مرکز، بطور همزمان از هشت و نيم  صبح امروز ک
 از ظهر بطور بی وقفه ای شعارهای اعتراضی سر  دادند. 

، جمعهايی از خانواده های کارگران نيز به تجمع پيوسته بودند و همبستگی و اتحاد در ميان کارگران موج ميزد در مرکز استان خوزستان بنا بر اين گزارش، امروز در حاليکه در شهر شوش
فاتر نمايندگان مجلس، يوسفی و الباجی به سوی ددر شهر اهواز، کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ايران پس از تجمع در مقابل استانداری با سر دادن شعارهای کوبنده ای دست به راهپيمائی 

 و ساری زدند و سپس در ميدان ساعت به تجمع خود پايان کردند. 



دستمزد عيه ای اعالم کرد يک ماه از چهار ماه کارگران  گروه ملی صنعتی فوالد ايران، امروز در حالی برای پنجمين روز متوالی دست به تجمع و راهپيمائی زدند که کارفرما ديشب طی اطال
فرما بخواهد با تعطيلی خطوط توليد، يک بالتکليفی را معوقه آنان را پرداخت ميکند اما کارگران با رد اين پيشنهاد، خواهان راه اندازی خطوط توليدی کارخانه شدند و اعالم کردند چنانچه کار

 بر شرکت حاکم کند دست از اعتراضات خود بر نخواهند داشت.  

فوالد  -يميرد ذلت نميپذيرد نعتی فوالد ايران از آغاز تجمع خود در مقابل استانداری خوزستان تا پايان تجمع درميدان ساعت بطور بی وقفه ای شعار ميدادند: کارگر مکارگران گروه ملی ص
دزدها همه هم دستن  -دروغ بگيد، ما هستيم تا آخرش ميايستيم  -گز نديده ملتیاين همه بيعدالتی هر -گرانی تورم جواب بده روحانی -توپ تانگ فشفشه مافيا بايد گم بشه  -هفت تپه اتحاد اتحاد 

 نه حاکم نه دولت نيستن بفکر ملت و ...،  -راه قانونو بستن

فوالد هفت تپه  -ی با غيرت،تشکر تشکر الداين شعارها در حالی فضای شهر اهواز را پر کرده بود که در ديگر سوی استان در شهر شوش بطور همزمان کارگران هفت تپه شعار ميدادند: فو
 مرگ بر ستمگر،درود بر کارگر و...، -مردم شوش حمايت حمايت  -بياييد بياييد ما همه با هم هستيم  -کارگر ميميرد ذلت نميپذيرد   -دولت بی تدبير استعفا استعفا  -اتحاد اتحاد 

کارگر طی سخنانی همه کارگران را فراخوان به اتحاد و همبستگی داد و گفت: از تمام كارگرانى كه مثل ما سفرهايشان خالی امروز در تجمع در کارگران شرکت نيشکر هفت تپه يکی از زنان 
 خواهيم به اين تجمع بپيوندند.است می

ابل فرمانداری شوش و تجمعات و راهپيمائی های چهار اعتصاب نزديک به شش هزار کارگر شرکت نيشکر هفت تپه در حالی به مدت ده روز و با تجمع اعتراضی متوالی دو روزه در مق
روز متوالی ادامه دارد که نه تنها کارفرمای اين دو مرکز بزرگ توليدی  و دولت و مسئولين استانی، هيچيک قدمی  برای پرداخت سه  ۵هزار کارگر گروه ملی صنعتی فوالد ايران به مدت 

گر خواستهايشان برنداشته اند بلکه امروز نيروهای انتظامی مسلح به کالشينکف برای ايحاد رعب و وحشت در ميان کارگران فوالد تا پايان الی چهار ماهه دستمزد معوقه آنان  و تحقق دي
 تجمع آنان را تحت محاصره خود گرفته بودند.

 

   سومين روز تجمع کارگران نيشکر هفت تپه بهمراه خانواده هايشان در مقابل فرمانداری شوش

طی هفته های گذشته، تجمعات کارگری در استان خوزستان به شکل نگران کننده ای افزايش  : به نوشته کانال تلگرامی عصرجنوب آمده است :کارگری نگران کننده در خوزستان تجمعات
ه و کارگران شهرداری ها تنها دو تجمع اخير کارگران دو شرکت صنعتی يافته است. از تجمعات کارگری در پااليشگاه ها و پتروشيميها تا موج جديد اعتراضات کارگران گروه ملی و هفت تپ

هزار نفری را رقم ميزند که اينروزها دچار  ١۶هزار کارگر ميشود ميشود که با احتساب خانواده های آنان جمعيتی بيش از  ٨خوزستان در مقابل استانداری و فرمانداری شوش،؛ شامل 
آيا مسئوالن برای حرف های اين کارگر نيشکر هفت تپه پاسخی  .بد مسئولين استانی با حساسيت بيشتر نسبت حل مشکالت کارگری چاره انديشی جدی کنندمشکالت شديد زندگی شده اند. ميطل

هزار ميليارد تومان ببرد و آنوقت  ١٣بهانه آن، دارند؟ يوسف بهمنی، از کارگران معترض نيشکر هفت تپه در سخنانش در جمع کارگران پرسيده: چطور است يک نفر ميتواند از هفت تپه و به 
  هزار ميشوند اينهمه بايد فرياد کشيد و کسی در اين مملکت پاسخگو نباشد؟ ١۵هزار کارگر که با خانواده هايشان بيش از  ۵ميليارد تومان حقوق معوقه  ١۴برای 

  

 کانال اتحاديه آزاد کارگران ايرانپيام کسبه شهر شوش خطاب به کارگران نيشکر هفت تپه ارسالی به 

 سالم خدمت همه دوستان خودمان که در شرکت هفت تپه شاغل هستيد 

 امروز صحنه زيبای حق خواهی شما دوستان رو از نزديک ديديم و صحنه باشکوهی رو خلق کرديد



 اين صحنه در تاريخ شوش ثبت خواهد شد 

 معذرت خواهی از طرف همه بازاريان و کسبه داريم که به شما اين سيل خروشان نپيوستيم صحنه حق طلبی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و يک  

واهيم رساند و ما هم در اين سيل خورشان حق امروز اين قول را از طرف همه کسبه و بازاريان ميدهيم که فردا هم دوش با شما فرياد حق خواهی شما را به گوش واقعا ناشنوای مسئولين خ
 شرکت خواهيم کردخواهی 

 ان شاءهللا با تشکر 

  جمعی از کسبه و بازاريان شهر هميشه در صحنه شوش 

  

  ؛روز دوم #تحصن_سراسری_معلمان در آبان ماه

 شهر و دهها روستا برگزار شد. ۵۵استان و بيش از  ٢٠آبان در  ٢٣ديروز چهارشنبه  

 در اين تحصن صدها مدرسه به تحصن پيوستند و هزاران کالس درس تعطيل شد. 

 ن چشمگير بود.در استان های فارس ، کوردستان؛ کرمانشاه، اصفهان ، مازندران، همدان ،آذربايجان غربی، بوشهر، مازندران، يزد و ... تحص

 ١١٠مدرسه  و ... در مجموع بيش از ٢٠مدرسه،سنندج ۵مدرسه،بانه  ١٠مدرسه،ديواندره  ۴٠مدرسه،سقز  ۶مدرسه،کامياران  ۶مدرسه بخش زيويه  ٣٠در استان کوردستان در مريوان 
 مدرسه در تحصن شرکت کردند.

 کت داشتند.مدرسه در تحصن مشار ۵کازرون  ٢٠در استان فارس در شهرهای شيراز 

 مدرسه در تحصن روز دوم حضور داشتند. ٣و در  سرپل ذهاب و ماهيدشت هر يک  ١٠مدرسه،اسالم آباد   ۵٠استان کرمانشاه چون روز قبل درخشان ظاهر شد در شهر کرمانشاه بيش از 

 مدرسه متحصن بودند ۵٠ارکت داشتند. در خمينی شهر دست کم مدرسه در تحصن مش ٨٠در استان اصفهان در شهرهای اصفهان خمينی شهر و نجف آباد مجموعا بيش از 

 مدرسه تحصن کردند. ١۵در استان مازندران در شهرهای ساری ،قائمشهر ،بابل جمعا حدود 

 مدرسه تحصن کردند. ١۵بندرريگ معلمان دست کم در ٩در استان بوشهر و در شهرهای جم ، عسلويه ، بوشهر ، برازجان ، 

 ند.اسفانه تحصن چشمگير نبود اما مدارسی در شهرهای تهران اسالمشهر بهارستان ، رباط کريم، شهريار ، قلعه حسن خان ، مالرد به تحصن پيوستدر استان تهران مت

 مدرسه تحصن کردند.  ١۵در همدان تحصن بهتر از روز اول بود و در شهر همدان حدود 

 مدرسه بوديم  ٣،سردشت ۵مدرسه،بوکان  ٢٠با  در استان آذربايجان غربی شاهد تحصن در. شهرهای اروميه

 مدرسه در تحصن مشارکت داشتند ١٢در استان البرز زنان معلم اکثريت متحصنان بودند و در کرج 

 مدرسه تحصن کردند ٢٠در استان يزد و در شهر يزد دست کم 



 مدرسه تحصن بودند.  ١٠در استان اردبيل در شهرهای اردبيل و پارس آباد 

مانشاه و همدان و اين نشان از اقبال نشان می دهد در استان هايی که تشکل صنفی يا فعاالن استان در جريان تحصن فعاليت داشته تحصن بهتر بوده است مانند استان کوردستان، کر بررسی ها
 و اعتماد معلمان به تشکل های صنفی است

 در نظر گرفتن جمعيت رتبه اول را در تعداد مدارس به خود اختصاص داده است.  سقز با توجه به جمعيت بهتر از بقيه شهرهاست و کرمانشاه بدون 

 در مجموع حضور زنان بسيار چشمگير بود و اين نشان از پيشروی جنبش معلمان ايران دارد.

 اين گزارش بنا بر تصاوير و گزارشات تلفنی تهيه شده است در بسياری مدارس مديران مانع گرفتن عکس شده اند. 

نفر به حراست ها، اداره اطالعات و اطالعات سپاه در سراسر  ٣٠ن استقبال از تحصن در حالی است که تعدادی از فعاالن صنفی از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه بازداشت شده و بيش از اي
 اسامی  دستگير شدگان به زودی توسط کانال شورا اعالم خواهد شد. نفر بصورت تلفنی تهديد شده اند. اما تحصن حتی با تهديدات متوقف نشد. ۵٠کشور احضار شده و دست کم 

پست هايی دارد و بخشی از مشکالت ناشی  همچنين برخی گروههای منتسب به معلمان مانند #مجمع_اسالمی_فرهنگيان با صدور بيانيه خواستار لغو تحصن شدند اين گروه که در وزارتخانه
 شناسند.منافع معلمان موضع گرفتند که ضروری است معلمان  اين گروه و اعضای آن را، بعنوان يکی از مخالفان احقاق حقوق صنفی و آموزشی، بيشتر باز مديريت غلط آنان است عليه 

 پايان گزارش 

 ٩٧آبان  ٢۴

 صبح ٨ساعت 

  :، خرج ميکنيمميليونی کارگران به تعداد انگشتان دست در مجلس نماينده ندارند/هرچقدر که درميآوريم ۴٠جامعه 

ميليونی  ۴٠محمدرضا منصوری (نماينده مردم ساوه و زرنديه و عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس) گفت:اين جامعه  : آمده است ٩٧ابان  ٢۵به گزارش خبرنگار ايلنا، در تاريخ جمعه 
سيبشناسی کنيم که چه ارگری کردهام.وی افزود: بايد آبه تعداد انگشتان دست در مجلس نماينده ندارند. ما عده کافی که برای جامعه کارگری قدم بردارند، نداشتيم. من خودم افتخار ميکنم که ک
خرج آهسته کن. چطور ميشود کشوری مثل سوريه و  اتفاقی در حوزه اقتصاد ما رخ داده است. تمام اتفاقات ما پيش از تحريمها قابل پيش بينی بودند. من هميشه اعتقاد داشتم چو دخلت نيست،

درصد در بانک بگذاريم،  ٢۴فقط سود داد و توليد نکرد بعد از آن فروپاشی رخ ميدهد. اگر يک واحد پولی با نرخ سال ميتوان  ١٠نيکاراگوئه ارزش پولش در مقابل دالر ثابت باشد. حداکثر 
روندی که پيش  سال پيش گذاشتهايم با ۴٠بنابراين فرض کنيد که آن يک ميلياردی که ما  .در چهار اول ميزان آن دو برابر ميشود، در چهار سال دوم چهار برابر به همين ترتيب جلو ميرود

ميليارد تومان ميشود.وی  ۴٠٩۶ميليارد تومان ميرسيد. اين همه پول از کجا آمد آيا ما يخچال توليد کرده و آن را صادر کردهايم؟ چهار سال ديگر اين پول تبديل به  ٢٠۴٨گرفتيم اکنون به 
يشد آنجا را هم نابود ميکرد. هرچقدر که درميآوريم، خرج ميکنيم. فروپاشی اقتصادی قابل پيشبينی و طبيعی بود. کسی افزود: اين کارهايی که ما با اقتصاد ايران کرديم اگر با اقتصاد آلمان هم م

کردند من نگران درصدی، دالری پولشان آن را برداشت مي ٢۴يک سفر خارج که ميرود يک سوم هزينهاش را دولت ميدهد. کسانی بودند که از امارات در ايران پول ميگذاشتند و با افزايش 
نتوانستيم برای توليد و صنعتمان درست کار کنيم. در  اين هستم که اکنون مسئوالن خودشان را به خواب زده باشند.... وی گفت: ما شبه خودرو داريم برای همين هم نميتوانيم آن را بفروشيم. ما

درصد ماليات ميگيرند اما در ايران به گونهای است که  ۶٠م ميشود ارزش پولی پايين ميآيد. در اروپا از يک پزشک سال آنهايی که بلد بودند خوردند و زدند و بردند. وقتی درآمد ک ٢٠اين 
چرا ما فرشمان را  زندگی مناسبی بهرهمند شويم. صفرهای برخی درآمدها را نميتوان شمرد. ما اگر بتوانيم سود بانکی را دو سه درصد کنيم و صادرات خوبی انجام دهيم آن موقع ميتوانيم از
يبايستی قادر به صادرات آن هم باشيم. توليد ما بايد به شکلی مناسب صادر نميکنيم؟ توليدکننده ما توليد محصوالت خوب را به خوبی بلد نيست. ما اگر بلد بوديم خودروی خوبی را توليد کنيم م

  .صادرات محور باشد



د باشد. در آمريکا هم اين گونه سرمايهدار ايجاد نميشود که در کشور ما ايجاد ميشود. بسياری از پولها از کشور خارج شده است. ما تا وی تصريح کرد: سود بانکی در حد دو سه درصد باي
راهکاری بيابيم که جلوی خروج پول از کشور را ا بايد حدی بايد رياضت را اعمال کنيم. در شرايطی که بخواهيم اقتصاد ناسالم تبديل به يک اقتصاد سالم کنيم، تحريم ميتواند مفيد واقع شود ام

 بگيرد

  

   :پيام ارسالی از همکاران باسالم و درودخدمت شيرمردان وشيرزنان هفت تپه قهرمان

اين همه همدلی ويکپارچگی وبه احترام آبان ماه همکاران عزيزدرمقابل مصلی شهرستان شوش،نمايش اقتدارواتحادوهمدلی رابه تمام دنيانشان داديد. واقعا زبان قاصراست از ٢۵امروزجمعه
ن روزهای گذشته دوشادوش برادران اين مردم بابصيرت وحق طلب بايدازجای خودبلندشدوکاله ازسربرداشت وسرتعظيم فرودآورد. يک تشکرويژه ازبانوان غيرتمندی که امروزهم همچو

کنيم که فرداهمراه بابرادران وهمسران وپدران خودوهمراه بابچه هاحضورداشته باشندتاروحيه بخش خانواده  خوددراين راهپيمايی حضورداشتندوهمچنين يک دعوت ويژه ازسايربانوان می
بود،همه چيزمسالمت آميزانجام شدونه های خودباشند. احسنت براين کارگران متمدن هفت تپه امروزچهارمين روزتجمع مقابل فرمانداری شوش وهمچنين حرکت مسالمت آميز دربازارشوش 

له می کنيمازهمکارانی که دراين چندروزبنابه خون ازدماغ کسی آمدونه به کسی ياارگانی توهين شدوبازهم خط بطالنی کشيدندبرکسانی که کارگران راخشونت طلب معرفی می کنند. بازهم يک گِ 
ن وکسبه ومردم شوش می کنيم که امروزهمراه باکارگران هفت تپه حضورداشتندوياقلبشان هردليلی ازحضوردراين تجمعات قانونی ومسالمت آميزخودداری کرده اند. يه تشکرويژه هم ازبازاريا

تشريف آبان ماه بازهم ثابت قدم ترازهميشه درب فرمانداری تجمع خواهيم کردوازتمام همکاران عزيز خواهشمنديم اين بارهمراه باخانواده های خود ٢۶به عشق ماکارگران تپيد. فرداشنبه 
 سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه  ٩٧ابان  ٢۵پيروزی نزديک است. زنده بادکارگر زنده باداتحاد زنده بادهفت تپه کانال رسمی کارگران هفت تپه. جمعه  بياورند. صبح

 

 :کودکان در کنار پدران و مادران خود در هفت تپه

  رگران هفت تپهحضور فرزندان همکاران ما در دوازدهمين روز اعتصاب سراسری و مسالمت آميز کا

  :راهپيمايی کارگران مجتمع هفت تپه در شهر شوش/خواستار بازگرداندن مديريت خصوصی مجتمع به دولت هستيم -* ٩٧ابان  ٢۵کانال رسمی کارگران نيشکر هفت تپه.  

آمده است : در ادامه اعتراضات صنفی کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، شماری از کارگران اين واحد صنعتی صبح امروز  ٩٧ابان  ٢۵به گزارش خبرنگار ايلنا، در تاريخ جمعه 
کارگران گفت: مجتمع کشت دند.يکی از آبان ماه) بعد از اجتماع چندين باره مقابل ساختمان فرمانداری شوش، خيابان منتهی به ميدان هفت تپر تا مصلی شهر شوش را راهپيمايی کر ٢۵(جمعه 

رخانهها که با ادامه هزار کارگر رسمی، پيمانی و قراردادی شاغل دارد که طی چند ماه گذشته دستمزد آنها به تاخير افتاده است. به همين دليل کارگران اين کا ۴و صنعت هفت تپه حدود 
به معوقات مزدی و مشخص نشدن وضعيت مجتمع از سوی کارفرما خيابان منتهی به ميدان هفت تير تا مصلی  بيتوجهی مسئوالن کارخانه و استانی مواجه شدهاند، صبح امروز در اعتراض

مرحوم «ن تابوتی را که روی آن عنوان شهر شوش را راهپيمايی کردند.به گفته وی؛ برپايی اجتماع صنفی صبح امروز در حاليست که در جريان اين کنش صنفی، کارگران به صورت نمادي
مشکالتيست که  نوشته شده بود را حمل و تشييع ميکردند.کارگر ديگری درباره مطالبات صنفی کارگران هفت تپه گفت: بخش اصلی اعتراض کارگران نيز ناشی از» ده شرکت هفت تپه نان

رگران؛ با افزايش مشکالت اين کارخانه، در حال حاضر وضعيت مديريتی اخيرا در ارتباط با محکوميت تعدادی از اعضای هيات مديره و سهامداران مجتمع بوجود آمده است.طبق ادعای کا
  .کارگر نامشخص بوده و کارگران امروز با حضور در مصلی شوش، خواستار بازگرداندن مديريت خصوصی اين مجتمع بزرگ به بخش دولتی هستند ۴۵٠٠اين مجتمع با بيش از 



حضور اعتراضی کارگران نيشکر هفت تپه در دوازدهمين روز اعتصاب در نماز جمعه، بساط شان را به هم  :جمعه را به هم ريخت شعارهای کارگران معترض نيشکر هفت تپه بساط نماز
ه شوش بارها خواستار امام جمع«براساس اين گزارش » پس از پايان خطبه نخست نماز جمعه شوش با صدای بلند رسيدگی به مطالبات خود را خواستار شدند«ريخت. به گزارش ايرنا کارگران 

کارگران حين سخنرانی شعار می دادند: صداوسيمای ميلی نمی خواهيم،  «.دقيقه تاخير آغاز شد ١٠نشستن کارگران شد ولی عده ای از آنها توجهی نکردند و خطبه دوم نماز جمعه با حدود 
ه دار شياد نمی کنيم اعتماد، وعده دروغ نمی خواهيم / ما حقمون رو می خواهيم، بيگی توعيش نوشه / خون اين همه لشکر اومده جونش ديگه سراومده، نماينده مجلس استعفا استعفا، سرماي

تراض رس و مراکز کسب و کار تعطيل شده و اعکارگربه جوشه، هيات من الذله مسئولين بی لياقت نمی خواهيم گفتنی است کارگران معترض خواستار شده اند که فردا در اولين روز هفته مدا
  دستهجمعی کارگران و خانواده های شان عليه کليه کسانی صورت گيرد که بخش خصوصی حال و آيندهآنان را به تارج برده است

  

   پيگيری راهکارها برای برگزاری مجمع عمومی مستقل

واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بار ديگر اعالم کردند و با همبستگی قدم به در نشست امروز کارگران آمادگی خود را برای برگزاری دومين مجمع عمومی مستقل سنديکای کارگران شرکت 
  t.me/vahedsyndicaند. لينک کانال قدم بسوی مجمع عمومی حرکت خواهيم کرد. همچنين کارگران انزجار خود را از توطئه سنديکاسازی دولتی در شرکت واحد اتوبوسرانی اعالم کرد

 ر پروژه امنيتی سنديکاسازی دولتی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران فرمايشی د” مجمع عمومی“شکست 

المی کار، عليه کارگران و سنديکای جديدترين پروژه ضد کارگری دولت جمهوری اسالمی ايران توسط نهادهای امنيتی و وزارت کار و همکاری مديريت شرکت واحد، حراست و شورای اس
گران پروژه سنديکاسازی دولتی، با وجود تمام هياهو و امکاناتی که در اختيار عاملين پروژه گذاشته شده است با آگاهی کارگران و سنديکای کار کارگران شرکت واحد در جريان است. اين

 شرکت واحد و حمايت جنبش مستقل کارگری ايران در فاز اجرای برگزاری مجمع عمومی قالبی و فرمايشی با شکست 

د که به طور ژه سنديکاسازی دولتی از تابستان امسال با عامليت سعيد ترابيان و حسن ميرزايی از اعضای سابق و منفک شده ازسنديکای کارگران شرکت واحمفتضحانه مواجه شد. اين پرو
  .مستند با نيروهای امنيتی، مديريت و شورای اسالمی کار همکاری کرده اند پيش برده شده است

آبان ماه دعوت  ٢٢در تاريخ ” مجمع عمومی“م و سوء استفاده از آرم سنديکا و نشر چند مطلب، کارگران شرکت واحد را به شرکت در يک به اصطالح عوامل اين پروژه امنيتی، با جعل نا
کارگران و جذب نيرو به آب و آتش زدند. در  کردند. آنها آزادانه و با پشتيبانی نيروهای امنيتی، حراست و شورای اسالمی کار و بدون هيچگونه ممانعتی در خطوط شرکت واحد برای فريب

(مجتمع پذيرايی و رفاهی) را در اختيار آنان قرار داده بود و از انتظامات رسمی شرکت واحد که  ورودی درب بوستان واحد -کارفرما–روز برگزاری اين مجمع جعلی، مديريت شرکت واحد 
ن و همه امکانات الزم را در اختيار عاملين اي توسط حراست شرکت واحد هماهنگ شده بود به محل آورده بودند. عالوه براين شرکت واحد برای انتقال افراد به محل، اتوبوس تدارک ديده بود

پرواضح است نه تنها  .امنيتی به محل مجمع فرمايشی آمدند-صحنه آرايی قرار داده بودند. همچنين تعدادی از اعضا و سران شناخته شده شورای اسالمی کار نيز برای انجام اين تجمع دولتی
حراست و شورای اسالمی کار، امنيت حضور در اين معرکه را تامين کرده بودند و پليس  انتظامی به اين تجمع جود نداشت بلکه دولت و عوامل امنيتی و-بيمی بابت يورش نيروهای امنيتی
نگ با وجود تمامی اين امکانات و تقالها، کارگران آگاه شرکت واحد در اين نمايش مضحک و مجمع جعلی، فرمايشی و ضد کارگری شرکت نکردند و ن .امنيت نيز در محل مستقر شده بود

  .امنيتی رقم زدند -آمرين، عاملين و حاميان اين پروژه دولتی ديگری را برای کليه

نفر که آنهم عمدتا اعضای شورای اسالمی کار و نيروهای بسيج و  ۴۵با احتساب تعداد تمام سازمان دهندگان و عاملين اين معرکه و نيز با احتساب تعداد تمام کانديداها، تنها جمعيتی حدود 
جعلی شرکت کردند. حضور نگهبانان شرکت واحد به عنوان محافظ و نيز شرکت فعال و رای دادن چندين تن از مسئولين و ” مجمع عمومی“ده بودند، در اين حراست که با اتوبوس آورده ش

ت بر هماهنگ بودن کامل اين پروژه با شورای روسای شناخته شده شورای اسالمی کار در مجمع و انتخابات تقلبی که عکسهای آنها در تلگرام سنديکای واحد موجود است تاييد ديگری اس



دولتی شان از سوی کارگران شرکت واحد بايکوت شد، اعالم کردند که کارگران به دليل -اسالمی کار، و حراست و مديريت شرکت واحد. عوامل اين پروژه امنيتی پس از اينکه مجمع امنيتی
لين اين معرکه و پروژه دولتی با همراهی و حمايت آشکار حراست و مديريت شرکت واحد و شورای اسالمی کار بطور آزادانه و سردی هوا در اين مجمع امنيتی شرکت نکرده اند! سپس عام

در رای گيری آنان مشارکت آنها را طرد کردند و بدون هيچ محدوديتی برای گرفتن چند برگه رای در پايانه های شرکت واحد تا ساعتها جوالن دادند اما کارگران در هر جا که اينان رفتند، 
  .نکردند

معرفی کرده بودند اصال برای کانديداتوری درخواست ” بازرسی“هيات مديره و “مشخص شد که برخی از افرادی را که بعنوان کانديدای ” مجمع عمومی“در زمان اجرای نمايش مضحک 
د؛ همچنين روشن شد که در ميان ليست کانديداهای اين سنديکاسازی دولتی، اعضا نکرده بودند و اين افراد با انتشار پيام هايی هرگونه همکاری و مشارکت در اين پروژه امنيتی را تکذيب کردن

ودند تعداد کل مشارکت کنندگان در اين پروژه شورای اسالمی کار هم وجود داشته اند. با وجود اينکه حتا با احتساب روسای شورای اسالمی کار که در اين معرکه گيری دولتی شرکت کرده ب
کمال وقاحت و  نفر بود، فردای آن روز و پس از ساعت ها نقشه کشيدن برای اينکه بدانند چگونه دروغی را پس از اين شکست مفتضحانه بايد منتشر کنند، با ۴۵دود ی شکست خورده در ح

  !در رای گيری مشارکت کرده استکارگر  ۶٠٠بی شرمی و در يک دروغگويی آشکار که مورد استهزا و همزمان نفرت کارگران قرار گرفت اعالم کردند که بيش از 

کارگران شرکت واحد، عليه سنديکای مبارز  عوامل اين پروژه امنيتی، اين تجمع شکست خورده و رای گيری متقلبانه را هر چه بنامند، در هر صورت اين معرکه گيری دولتی، اقدامی عليه
سال مبارزه خستگی ناپذير اعضای اين سنديکا برای ايجاد يک تشکل واقعی و مستقل  ١۵ه در خيانت کامل به و مستقل کارگران شرکت واحد و يک توهين آشکار و يک تالش شکست خورد

ر اثر امنيتی عليه کارگران در ايران و ديگر کشورها نيست و نخواهد بود، و اگر چه د -اگر چه اين اولين پروژه دولتی .کارگری و توهينی به جنبش مستقل کارگری ايران محسوب می گردد
ننگين ترين و بی شرمانه ترين توطئه های  آگاهی کارگران، برگزاری اين مجمع قالبی و امنيتی و دولتی با شکست مواجه شد، اما در تاريخ جنبش مستقل کارگری ايران به عنوان يکی از

  .ن در نهايت به زباله دادن تاريخ خواهد پيوستحکومتی عليه کارگران ايران در دوران اخير ثبت خواهد شد و کل اين پروژه امنيتی توسط کارگرا

تشکالت کارگری که در افشای اين پروژه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن درودهای گرم به اعضای سنديکا و کليه کارگران شرکت واحد و تمامی کارگران و 
امنيتی و سرکوب و کنترل دائمی حکومتی و توطئه های عوامل شورای اسالمی و خانه کارگر، به مبارزه بر حق خود -کليه موانع دولتیامنيتی کوشا بوده اند، همچون گذشته و با وجود -دولتی

هان را می فشاريم و به نوبه خود اسر ايران و جتا پيروزی های هر چه بيشتر ادامه خواهد داد. ما در اين راه پر فراز و نشيب، دست کليه کارگران و تشکالت واقعی و مستقل کارگری در سر
مستقل کارگری ايران و به بيراه بردن آن  تالش خواهيم کرد که جنبش کارگری ايران با اتحاد و همبستگی هر چه مستحکم تر مانع از توطئه های گوناگون، که قصد تضعيف و نابودی جنبش

   .صفوف کارگران را دارند، گردداز طريق سرکوب مستقيم و نيز نفوذ، تشکل سازی دولتی و انشقاق در 

  

 گزارش ميدانی از گرمسار و دامغان –آهن مصائب کارگران راه

های اجتماعی بازتاب يافت. اين سومين دور از های رسمی و شبکهآهن ايران در رسانهخبر اعتصاب سراسری کارگران و ديگر کارکنان شرکت خط و ابنيه فنی راه ٩٧آبان  ۵روز شنبه 
گيری نهاد ای و سنواتی، قراردادهای موقت، جلوگيری از شکلپرداخت معوقات مزدی، بيمهآهن پس از اعتصاب بهار و تابستان سال جاری بود که در اعتراض به عدمارگران راهاعتصاب ک

 رويه کارگران انجام شد.مستقل کارگری، عدم امنيت شغلی و اخراج بی

آهن با کارگر راه ۶۵٠٠شان بگويند؛ مشکالتی که کم و بيش حدود پرده و شفاف از مشکالتهن، به ميان آنها در شهر گرمسار رفتم تا خودشان بیآبا شروع دور جديد اعتصاب کارگران راه
 اند.آن درگير

 »نه حقوق و نه هيچی«



ساله ۵٠اين را يک کارگر » لب رسيده. نميفهمم يعنی کارفرما پول ما را ندارد که بدهد؟خدا شاهده چندبار با رفقای همکار، تصميم گرفتيم وسط ريل خودمان را ببنديم و بکشيم. جان ما به «
 گويد.شرکت تراورس می

ن پايبند آهن قرارداد کاری دارند، اما به قراردادهايشااند که با کارگران راههای پيمانکاریازجمله شرکت» جوش گستر«و » راهگسترش آهن«، »توسعه و صنعت«، »تراورس«های شرکت
 دهند.نبوده و اهميت نمی

ما اينجا با شرکت تراورس تقريباً همه«گويد: وبلوچستان برای کار آمده، میساله تعميرخط که از سيستان۴٠اکثر کارگران معترض در گرمسار با شرکت تراورس قرارداد دارند؛ يک کارگر 
ماه است که حقوق من را نداده. نه حقوق، نه بيمه، نه حق اوالد، نه ٣٣آهن همين شرکت است. نماينده و مدير اين شرکت اما قرارداد داريم. درکل کشور هم طرف قرارداد اکثر کارگران راه

است که پول نيست، بودجه شان هم اين د. حرفمرخصی و نه هيچی. به آقای معينی، نماينده شرکت مهندسی خط و ابنيه فنی نامه شکايت نوشتيم و گفتيم که وضع چنين است، اما توجهی نکردن
 »شود؟رسد بودجه تمام مینيست. چطور بودجه هست که خرج سوريه کنيد اما به ما که می

کنند، توجهی مییکنيم اينگونه ببايد اعتراض کنيم. اعتراض هم که می«کند: پيوندد و سفره دلش را باز میخط است به بحث میای از اهالی يزد که او هم کارش تعميرجوان سی و چند ساله
دهد؟ پس حق ما اش را ادامه میباز همکاریهای متخلف و دغلآهن اين است که چرا با اين شرکتای توجه و اهميت. سوال ما از شرکت راهوای به روزی که اعتراض نکنيم! دريغ از ذره

ام آمدم جای غريب کار کنم، اما مجبور شدم و االن هم شرمنده خانوادهگر در روستای خودم کار بود که نمیام برای کار. ليسانس هم دارم. اشود؟ من از روستاهای يزد به اينجا آمدهچه می
 »ها و اين وضع مملکت آخر چطور زندگی کنيم؟نشين هستيم و با اين گرانیام نفرستادم و چشم انتظار هستند. ما اجارههستم. مدتهاست پولی برای خانواده

 عدالتی. و البته کسی نيست که پاسخگوی شکايت آنها باشد.شود: شکايت از فقر و بیآهن در گرمسار همه به يک نقطه ختم می اههای کارگران رصحبت

 های پيمانکاریپاسکاری کارگران ميان شرکت

اوالد، عدم امنيت شغلی و اخراج ها، سنوات، بيمه، حقعدم پرداخت حقوق شان در گرمسار، بهآهن دامغان هم همپای همکارانوابنيه فنی راه روم. کارگران خطاز گرمسار به دامغان می
 اند.کارگران معترض

 

ها گويند بخاطر تحريمدهند. میهمه ما کارگر قراردادی هستيم. شرکت تراورس با ما قرارداد بسته، اما حاال زير تعهداتش زده و پولمان را نمی«گويد: ساله اهل مراغه می۴۵کارگری حدوداً 
 »دادند؟مان را نمیها چرا پولزنند قبل تحريمپول نداريم! بچه که گول نمی

شرمی به زور از کارگرانی که به خاطر عدم پرداخت دستمزدها درخواست استعفا دانيد يا نه اما جديداً مديريت شرکت تراورس در کمال بینميدانم می«کند: کارگر جوان ديگری اضافه می
کند و کسی هم پاسخگو و پيگير نيست. به راحتی دزدی میاند. شرکت از اين طريق بهاهد روی برگه بنويسند که تمام مطالباتشان را از جمله سنوات، عيدی و بيمه دريافت کردهخودهند، میمی

و به کار ادامه دهيد. اگر برويد دستمزدتان خيلی دير پرداخت خواهد شد، چون اولويت با  خواهيد استعفا ندهيدگويند اگه پول میدهد. علناً به ما میايم اما کسی جوابی به ما نمیمرکز نامه زده
 »دهند.که قصدشان فقط فريب ماست و به کارگران شاغل هم پولی نمیشاغلين است! در حالی

کنند؛ کارگران اما بايد بدانند، در رگران را مجبور به امضا برگ تسويه حساب میواقعيت اين است که برخی از کارفرمايان در اقدامی غيرقانونی در هنگام استخدام يا در جريان کار، کا
 دانند و کارفرما بايد عالوه بر آن، مستندات پرداخت را نيز ارائه کند.صورت شکايت، مراجع عالی قضايی صرف ارائه برگ تسويه حساب از جانب کارفرما را کافی نمی

وضعيت تمام «دهد: شود به خانه برگردد؛ او توضيح میماه است يک لایر هم دريافت نکرده و به دليل شرمندگی از خانواده، رويش نمی١۵گويد که ساله بخش تأسيسات می٣۵حسن کارگر 
کنيد و سد اما خود شما تصور کنيد جايی کار میرام ساده به نظر میماه است حقوقی نگرفته١۵نالند. گفتن اينکه های پيمانکاری می. همه از عدم توجه شرکتکارگران در اينجا همين است

. با کارگران تک ما با هزار اميد و آرزو از شهرهای مختلف به اينجا آمديمشويد؟ تککنيد؟ شرمنده خانواده نمیبندند. شما باشيد چه میدهند و راه اعتراض را هم با تهديد میپولتان را هم نمی



از اند. از خراسان کارگر داريم، از اصفهان کارگر داريم، از مازندران و گيالن کارگر داريم، از ايالم و کردستان و همدان کارگر داريم و ن به اينجا آمدهبينيد از سراسر ايراحرف بزنيد می
 »ما برده و اسير هستيم!دهد. انگار اينجا هايشان به اميد کسب درآمد اينجا هستند اما متأسفانه کسی اهميتی نمینقاط ديگر. همه دور از خانواده

خواهند تقصير را گردن شرکت گسترش عوامل شرکت تراورس می«گويد: کند و ساکن زرند کرمان است، میمصطفی کارگر جوان ديگری که او هم مانند حسن در بخش تأسيسات کار می
ايد و پولتان را بايد آنان بدهند، اما واقعيت اين است که هردو شرکت ن شرکت گسترش آهن راه جذب شدهآهن راه بيندازند. آخرين باری که معترض شديم گفتند شما بعد از شروع به کار و پيوست

 »مقصر هستند.

، شرکت ما حقيقت را بخواهيد«دهد: گويد و توضيح میشاغل بوده، از پاسکاری کارگران ميان شرکتهای پيمانکاری می» شرکت آهودشت«کارگر جوان ديگری که به عنوان مهماندار در 
نفر  ٢۵طور قرضی به شرکت ديگری به نام نگين رز داده است. حاال که شرکت نگين رز نيروی جديد گرفته، به اين نفر از پرسنل مهماندار و سرمهماندارش را به٢۵فروردين امسال تعداد 

ماه است که حقوق  ٣مان ترک کار کرديد و اخراج هستيد و ما شما را الزم نداريم. همکاران گويد شمااند به شما نيازی نداريم و برگرديد به شرکت آهودشت. شرکت آهودشت هم میگفته
آهن ی راهمسئول موتور کم شده و حتی اداره بازرس اند. زمان استراحت ميان دو ماموريت کارگران فنیاند اخيراً فشار کار را باال بردههای همين شرکت گفتهاند. فنیاند و بالتکليف ماندهنگرفته

 »شويم.ها پاس داده میها گفته کارفرمای شما يک شرکت خصوصی است و ما عمالً مسئوليتی نداريم! وضعيت ما چنين است و مدام بين شرکتدر برابر شکايت همکاران به آن

 ميليارد تومان بودجه احتياج دارد. ١٨ه کارگران به آهن، شرکت تراورس برای پرداخت حقوق و مزايای ماهانفنی راهبه گفته انجمن صنفی کارگران خط و ابنيه

ها و مجلس داشته و اميدوار است پرداخت مطالبات کارگران عملی شود؛ او آهن و وزارتخانههايی با مسئوالن راهمدير عامل شرکت تراورس در جلساتی با شورای کارگران گفته که رايزنی
 افتد.شوند، اما در عمل اتفاقی نمیای که ماههاست کارگران آن را میها برطرف خواهد شد. اين وعدهوقمشکل تأخير پرداخت حق» به احتمال قوی«گفته 

ه است. با های اخير هم با کمبود درآمد مواجه شدميليارد تومان زيان انباشته داشته و در ماه ۶٠٠حدود  ٩۵آهن، اين شرکت تا پايان سال به گفته روابط عمومی شرکت حمل و نقل ريلی راه
 آهن چگونه حل خواهد شد؟ادامه اين وضعيت و با توجه به شرايط ناگوار اقتصادی کشور، مشکالت کارگران راه

  

 پيام از طرف کارگران نيشکر هفت تپه 

 

 بنام خداوندجان و خرد

 درود بر شرف بانوان سرزمين شكر

 درود بر همكاران زحمت كش وحق طلب  

 صد درود بر اهالي محترم شوش و حومه كه با حضور فيزيكي و شركت در راهپيمايي اعتراضي ما كارگران نيشكر هفتپه را دلگرم كردند.

 درود بر كسبه اي كه از راهپيمايي ما كارگران در سطح شهر شكايتي نداشتندوحتي از ما حمايت كردند.

 نگيان باغيرتي كه برغم مشكالت فراوان خود را به تجمع ما رساندند ودرحمايت از ما فرياد حق طلبي سر دادند.درود بر فره

 يكنند.ورد ظلم قرار گرفته اند حمايت مايران يعني اين،خوزستان يعني اين،عرب،لر،بختياري ودزفولي در كنار هم فرياد حق طلبي سر ميدهند و از برادرانشان كه در نيشكر هفتپه م

 ته.اينجا هيچكس به فكر منافع شخصي نيست،اينجا همه برادرند،شكوه وعظمت و اتحاد كارگران ومردم شهرستان شوش مورد توجه تمام دنيا قرارگرف



بايد روشن شود،ودرصورت تصميم گيري بايد مقامات  مسؤلين بدانند كه مشكل ما كارگران با دو يا سه حقوق تمام نميشود،ميخواهيم كار را يكسره كنيم تكليف شركت نيشكر هفتپه خيلي زود
 در جمع كارگران حاضر شده وتصميمات براي اينده شركت ومطالبات رابصورت كتبي دربين كارگران اعالم كنند.

 ادامه دهيم. برادارن و خواهران،مسؤلين ارزو بدل ماندند،بهانه اي به انها براي سركوب راهپيمايي اعتراضي نداديم،بياييد همين رويه را

 ظلوم نيشكر هفتپه باشد.از تمام مردم شوش خواهشمنديم كه با فيلمبرداري از اعتراضات ما كارگران نيشكر هفت تپه وفرستادن ان براي رسانه ها يارو ياور كارگر م

  پاينده كارگر

  

  پيام از طرف کارگران نيشکر هفت تپه

   درود بر كارگران نيشكر هفتپه 

   جلوگيري از بوجود اومدن تجمع قانوني ما در برابر فرمانداريبرادران براي 

  .صبح امروز مشاهده شد كه نيروهاي سركوبگر يگان ويژه ورودي شهر شوش مستقر شده اند٧ساعت 

  .و طبق گزارشات وظيفه دارند هرطوری كه شده از ورود ما به شوش جلوگيري كنند

  .ت كرده اند تا اگر توانستند كارگران را در همان درب شركت سركوب كنندهمچنين تعدادي از انها هاهم به سمت شركت حرك

  همچنين تمام گيت هاي شركت توسط يگان ويژه ايست بازرسي زده شده تا جلوي كارگران رابگيرند

   ماكه باكي نداريم وهوشياريم و  امروز هم همچون روزهاي گذشته تجمع خود رابرگزار ميكنيم

  واقعا چرا؟

  واب  فريادهاي كارگر؟اين است ج

   دنيا نظاره گر باش

  .پاسخ فريادهاي كارگران هفتپه رابايگان ويژه ميدهند

  . خيالتان راحت هرطورركه باشد خودمان رابه شوش ميرسانيم

  .برابر كارگرا فيلم بگيريدبرادران و عزيزان هوشيار باشيد از تمامي دوستان و همكاران ميخواهيم كه از ماموران يگان ويژه و واكنش هاي انها در 

  سركوب كارگر عواقب خطرناكي دارند ازماگفتن بود

  

 



 شودسازی نمیکند/محل کار بيشتر معلوالن مناسبوری و شهروندی خارج میهستند که آنها را از بهره افراد دارای معلوليت، قربانی اقتصاد سياسی

کند و تعداد زيادی از معلوالن کشور را به کلی از قانون مديريت خدمات کشوری، حقوق مدنی افراد دارای معلوليت را تهديد می ۴٢ماده يکی از فعاالن حقوق افراد دارای معلوليت گفت: 
 شوند.کند. بنا به همين ماده قانونی، بسياری از آنها هرگز استخدام نمیداشتن حق يک شغل محروم می

اش را پيرامون اجحافی حرکتی، عقيده-عنوان يک فرد شاغل دارای معلوليت جسمیال حقوق افراد دارای معلوليت) ضمن اشاره به وضعيت خود بهبه گزارش خبرنگار ايلنا، يادگار مجيدی (فع
مندی و از قلمرو شهروندی خارج کرده است، شود، اينگونه بيان داشت: افراد دارای معلوليت قربانی نوعی اقتصاد سياسی هستند که آنها را از ميدان بهرهکه در حق اين گروه از افراد می

کند، قانون مديريت خدمات کشوری). اين ماده از قانون، حقوق مدنی افراد دارای معلوليت را تهديد می ۴٢اقتصادی که مبنای شغل و شاغل بودن را سالمت کامل جسمی قرار داده است (ماده 
شوند. اين در حالی است که در قانون حمايت از شوند و بنا به همين ماده قانونی، هرگز استخدام نمیز داشتن حق يک شغل محروم میيعنی طبق آن، تعداد زيادی از معلوالن کشور به کلی ا

های جسمی وارد اقتصاد و ا تفاوتگذار هم توان رفع تناقض موجود ميان قوانين را نداشته، زيردرصد حق استخدامی به صراحت اشاره شده است، يعنی قانون٣افراد دارای معلوليت به سهميه 
 سياست نگرديده است.

https://www.ilna.ir/  

  

 در حمايت از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه ارسالی از سوی يکی از کارگران راه آهن 

 امين جهانديده

 ٩٧ابان 

 "در راستای اعتراض های اخير کارگران هفت تپه

 

گونه اخبار برای آزادی خواهان واقعی و البته چند وقتی از گوشه کنار شنيده ميشود که کارگران هفت تپه هر از چندگاهی دست به اعتراض دسته جمعی و در نهايت اعتصاب ميزنند.شنيدن اين
کته جالب توجه در اين هست که کارگران هفت تپه تفاوت بارزی با ديگر کارگران معترض در نه آزاديخواهان انحصارا طبقه ای( سرمايه داری) خبر بسيار اميدوار کننده ای ميباشد که، اما ن

ومت را به ستوه آورده و نا اميد کرده است و برای ساير نقاط کشور دارند آن هم اتحاد و همدلی باالی آنهاست که به معنای واقعی کلمه همه مارا اميدوار و همه سرکوبگران و قوای قهريه حک
ت يک جنبش که دست کم در ايران واژه ر معترضين در نقاط ديگر و کارخانجات و ارگانهای مشابه هفت تپه نوعی سر مشق و الگو شده است.آری اتحاد همان فاکتوريست که برای موفقيساي

 ای بيگانه برای ملت سر در گم و تحت ستم ميباشد.

 و هر دادخواهی اتحاد ميباشد اما قبل از اتحاد بايد به فاکتور مهم ديگری بپردازيم که وجودش منجر به همدلی ميشود. بنابرين يکی از فاکتورهای موفقيت هر حرکتی هر اعتراضی

 "دانستن"

اد آنهايی که موفقيت را در اين مقوله کسب ه اند اما تعددانستن بر خالف واژه اتحاد بسيار نام آشنا برای ايرانيان ميباشد و چه بسا ايرانيان بسياری در عملی ساختن اين فعل موفق و نمونه بود
په قطع بر يقين اين فعل نام آشنا را به عمل بدل نموده کرده اند به مراتب پايينتر از متوهمين آن ،يا همان افرادی که توهم دانستن دارند کمتر و يا حتی ناچيز تر هم هست.کارگران متحد هفت ت

بستگی و يکدلی شان گشته است که متحدالقول بانی و مسبب ناکامی کارخانه و البته اخالل در زندگی روز مره و بحرانهای خانوادگی شان را و در همين راستا دانش عمومی آنها باعث هم
 ساله نظام ، اين چنين اعتراضی صورت نگرفته بود. ۴٠شناسايی کرده اند و اکنون در جايی ايستاده اند که شايد در عمر 



هی حتی نسبی از چرايی وضعيت موجود برای کارگران چنان مورد اهميت ميباشد که ترس و وحشت سرمايه داری را در پی دارد ، آگاهی کارگر از حقوق خود ، آگا دانستن و علم و آگاهی و
 علل وضعيت موجود در مخلص کالم استعداد وافر آنها در ريشه يابی و ژرف انديشی باعث وجود اين همدلی شده است.

آگاه و عالم بر علل و ريشه  بدون آگاهی تقريبا عمر کوتاهی خواهد داشت و محکوم به شکست است. اما نقش رهبران يک جنبش در اينجا بسيار حائز اهميت ميباشد. رهبرانی اتحاد و همدلی
ارگری ايستادگی ميکنند و ساده لوحانه فريب تزوير و وعده سر خرمن مشکالت که فريب تزوير سرمايه داری را نميخورند و تسليم تهديد عوامل سرکوب نميشوند و در مقابل ارتجاع درون ک

نفر يا چند تن از رهبران نيست اما بی ترديد ذهن سرمايه داری را نميخورند و جابجايی های صوری مديريتی را نميپذيرند چرا که از بن به مسائل نگاه ميکنند ، در اينجا هدف اسم بردن يک 
 خاص مدنظر خواهد شد. پس اگر اسمی از ايشان به ميان نميايد بر حسب قصور و کم کاری گذاشته نشود.خواننده مستقيم متوجه اش

شن هم جمع کنند آنها را در تاريکی مشکالت رو رهبران اين جريان بدون شک يک کارگر نمونه از لحاظ علم و آگاهی ميباشند چرا که آنها هستند که توانسته اند اين کارگران همدرد را دور
فکری باز و مطالعه ای دقيق در مناسبات اجتماعی  سازند و آگاهی دهند و نور چراغ دانش را بر تاريکی ذهنشان بتابانند و آگاهی دهند از فريب ها و نفاق مسئوالن ، چنين اشخاصی بی شک از

 و طبقاتی بهره برده اند.

در خاطر و آينده را در ذهن زنده و مجسم نگه داشته اند و اينکه نشان ميدهند که با آگاهی اوليه از علل وضعيت موجود ، اتحاد خالصه اينکه ، کارگران هفت تپه اميدها را در دل ، روياها را 
ه ای برای ساير کارگران تحت و الگوی شايست و همدلی و بهره جستن از رهبرانی دلسوز و عالم ميتوان جلو پيشرويهای ظالمانه طبقه حاکم را گرفت و صدای خود را به گوش جهانيان رساند

 ستم کشور شد.

 

  زير و بم اشتغال در عسلويه در گفتوگو با يک فعال کارگری

  :از نان خوردن افتاده اند/بايد نظارت بر پيمانکاران شديدتر شود »ابلک ليسته«

کارگری پروژهای) در گفتگو با خبرنگار ايلنا، در ارتباط با شرايط کاری پروژهای و کارگران ناصر آقاجری (فعال  : آمده است ٩٧آبان  ٢٧به گزارش خبرنگار ايلنا، در تاريخ يکشنبه 
ن کارگران اگر اقدام به تشکيل يک نهاد صنفی پيمانکاری در پارس جنوبی ميگويد: کارگران پروژهای که خارج از شمول قانون کار هستند، حق تشکل يابی و ايجاد تشکيالت صنفی ندارند. اي

اتمام زمان  قرار ميگيرند و ديگر کمتر کارفرمايی حاضر ميشود آنها را استخدام کند.وی با بيان اينکه مشکل کارگرانی که اهل کار صنفی هستند، پس از» بلک ليست«، به راحتی در کنند
قرار گرفته اند و کاری » بلک ليست«تهای مختلف مراجعه ميکنند، درمييابند که در پروژه شروع ميشود، ميافزايد: تازه زمانی که پروژه تمام ميشود و کارگران برای پيدا کردن کار به شرک

بی کرديم؛ تعداد زيادی از کارگران پيمانکاری، برايشان نيست.آقاجری از تجربه خود مثال ميزند و ميگويد: سالها قبل اقدام به تشکيل يک اتحاديه از کارگران پروژهای شاغل در پارس جنو
رفتيم و هيچ کارفرمايی به ما کار نداد؛ به جز چند » بلک ليست«اتحاديه درآمدند اما در نهايت همه ما بيکار شديم. او که اکنون دو سال است بيکار شده، ميگويد: همه ما در  به عضويت اين

بوديم و کارمان ساخت و تجهيز پااليشگاه بود، بيکار شديم.او معتقد است  نفر معدود که آنها هم در شرکت های کوچک خانوادگی مشغول به کار هستند، همه ما که کارگران فنی و متخصص
ر را دچار بحران ميکند....وی وجود شرکتهای بيکاری برای يک کارگر پروژهای و فنی، به معنای خاتمه حيات اجتماعی و فروغلتيدن در ورطه ی نااميدی کامل است و زندگی خانوادگِی کارگ

کارگران پروژهای موظب به دوازده ساعت کاِر روزانه هستند درحاليکه از همه امکانات رسمی ها  :نفت، گاز و پتروشيمی را يک معضل اساسی ميداند و ميگويدپيمانکاری در پروژههای 
ر پيمانکاران شديدتر شود تا آنها موظف شوند حقوق اوليه کارگران ندارند و نميتوانند از حقوق اوليه خود دفاع کنند.او معتقد است بايستی نظارت بر کا» امنيت شغلی«بی بهره اند؛ از آن مهمتر 

  .ی است را رعايت کنندرا که اعم از پرداخت به موقعِ دستمزدهای عادالنه، انعقاد قراردادهای مدتدار حداقل تا زمان خاتمه پروژه و حق برخورداری از تشکل صنف

  

  



  /بار سنگين زندگی بر دوِش مردماِن مرزنشين

 ميکنند » کولبری«زنهايی که برای ده هزار تومان 

-9/684553-https://www.ilna.ir/  

؟ چرا عليرغم کاهش درآمد کولبری و همچنين خطرات رو »اجبار«است يا يک » شغل«آمده است : کولبری يک  ٩٧آبان  ٢٧به گزارش نسرين هزاره مقدم خبرنگار ايلنا، در تاريخ يکشنبه 
» قاچاقچی«به دل کوهستانهای سرد و پُرخطر نزند؟ برخی، کولبران را » نان درآوردن«ی زنها سراغ کولبُردن ميروند؟ چه معادالتی بايد تغيير کند تا ديگر کسی برای به افزايِش آن، حت

اری کمتر از دويست هزار تومان، حمل قاچاق محسوب ميشود؛ آيا اين ميدانند ولی آيا بيش از صد کيلو بار را بر پشت نهادن و خطر مرگ، مين و سقوط را به جان خريدن، فقط برای کرايه ب
به موضوع داشته باشيم، واقعيتها را انکار کردهايم؛ واقعيتهايی مثل نرخ » جرمشناسانه«است؟ اگر کولبری را از حيطه مشاغل غيررسمِی اضطراری خارج کنيم و نگاهی » عادالنه«قضاوت 

ای اجتماعِی دگاِن استان کردستان يا آمار رکوردشکن بيکاری در کرمانشاه؛ واقعيتهايی مثل کولبرِی زنان روستايِی کرد و پيرمردانی که بدوِن حمايتهبيکاری باالی چهل درصِد تحصيلکر
 الزمهی ايام پيری، مشغول حمل بار در کوهستانهای مرزی هستند. اين گزارش خواندنی را می توان در ايلنا خواند

 

  :ست/خواستار آزادی دستگيرشدگان هفت تپه هستيم»خصوصی سازی«رد:مشکل اصلی از حسن صادقی مطرح ک

حسن صادقی (رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به اعتراضات  : آمده است ١٣٩٧آبان  ٢٨به گزارش خبرگزاری دولتی ايلنا، در تاريخ دوشنبه 
متعارف در واگذاريها هستيم، گفت: کارگران هفت تپه، عمده مشکالت آنان را نشات گرفته از سياستهای غلط خصوصيسازی دانست.وی با بيان اينکه به نظر ميرسد دچار حرکاتی غيرصنفی 

باهات واگذارکنندگان شدهاند.وی افزود: اين کارگران راهی به جز به خيابان آمدن نه تنها کارگران نيشکر هفت تپه نقشی در مشکالت امروز نداشتند بلکه آنان به نوبه خود قربانی منافع و اشت
الت اين واحد و کارگران، همين است.رئيس اتحاديه ندارند و وظيفه دستگاههای اجرايی است که اين شرکت را از کسانی که اهليتشان ثابت نشده بگيرند و به دولت بازگردانند. تنها راهحل مشک

قيد و شرط دستگيرشدگان هفت تپه هستيم.  جامعه کارگری با تاکيد بر اينکه ما در کنار کارگران هفت تپه ايستادهايم و از آنان حمايت ميکنيم، اظهار کرد: ما خواستار آزادی بدونپيشکسوتان 
نکه کارگران هفت تپه نه مزاحمتی ايجاد کردهاند و نه خالف قانون اقدام کردهاند، کدام قانون گفته است که بهجای پرداخت معوقات کارگران بايد آنان را زندانی کرد؟ وی با تاکيد بر اي

قانون اساسی نيز اين حق را به رسميت شناخته است؛ لذا بايد هر چه زودتر کارگران بازداشتی آزاد شوند و نحوه  ٢٧خاطرنشان کرد: آنان صرفا به دنبال حقوق اوليه خود بودهاند. اصل 
  .ی توليدی و سياستگذاری در اين خصوص اصالح شودواگذاری واحدها

  

 :ست/خواستار آزادی دستگيرشدگان هفت تپه هستيم»خصوصی سازی«حسن صادقی مطرح کرد:مشکل اصلی از 

حسن صادقی (رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به اعتراضات  : آمده است ١٣٩٧آبان  ٢٨به گزارش خبرگزاری دولتی ايلنا، در تاريخ دوشنبه 
: ی غيرمتعارف در واگذاريها هستيم، گفتصنفی کارگران هفت تپه، عمده مشکالت آنان را نشات گرفته از سياستهای غلط خصوصيسازی دانست.وی با بيان اينکه به نظر ميرسد دچار حرکات

.وی افزود: اين کارگران راهی به جز به خيابان آمدن نه تنها کارگران نيشکر هفت تپه نقشی در مشکالت امروز نداشتند بلکه آنان به نوبه خود قربانی منافع و اشتباهات واگذارکنندگان شدهاند
 ندارند و وظيفه دستگاههای اجرايی 



ده بگيرند و به دولت بازگردانند. تنها راهحل مشکالت اين واحد و کارگران، همين است.رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری با تاکيد است که اين شرکت را از کسانی که اهليتشان ثابت نش
ه هستيم. کدام قانون گفته است که بهجای هفت تپ بر اينکه ما در کنار کارگران هفت تپه ايستادهايم و از آنان حمايت ميکنيم، اظهار کرد: ما خواستار آزادی بدون قيد و شرط دستگيرشدگان

اقدام کردهاند، خاطرنشان کرد: آنان صرفا به دنبال پرداخت معوقات کارگران بايد آنان را زندانی کرد؟ وی با تاکيد بر اينکه کارگران هفت تپه نه مزاحمتی ايجاد کردهاند و نه خالف قانون 
ز اين حق را به رسميت شناخته است؛ لذا بايد هر چه زودتر کارگران بازداشتی آزاد شوند و نحوه واگذاری واحدهای توليدی و سياستگذاری قانون اساسی ني ٢٧حقوق اوليه خود بودهاند. اصل 

  .در اين خصوص اصالح شود

  :کارگران هفتتپه از فرط استيصال به خيابان ميآيند/ تنها راهحل اعادهی حقوق صنفيست

اعتراض طوالنِی کارگران نيشکر هفت تپه نسبت به تاخير در پرداخت مطالبات و خصوصی سازی اين مجتمع  : آمده است ٩٧٣١آبان  ٨٢ا، در تاريخ دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ايلن
ند.محمدعلی جداری فروغی (حقوقدان و وکيل کشت و صنعت، نگاهها را متوجه وضعيت کارگرانی کرده است که عليرغم مطالبه گرِی طوالنی نتوانستهاند به حقوق صنفی خود دست پيدا کن

يگويد: متاسفانه شرايط ناگوار معيشتی مزدبگيران دادگستری) که وکالت بسياری از فعاالن صنفی و کارگری را برعهده دارد، در ارتباط با برخورد قهری با کارگران هفت تپه و پيامدهای آن م
از اعتراض صنفی هستند.وی با بيان اينکه برخورد قهری با اعتراضات صنفی به هيچ » ناگزير«ين مايحتاج اوليه زندگی درماندهاند و به جايی رسيده که اين اقشار زحمتکش جامعه در تام

سياسی و فقط و فقط  صد صنفيست نهوجه پاسخگو نيست، ميافزايد: با اعاده حقوق صنفی و حل مشکالت کارگران، بسياری از اعتراضات کاهش مييابد؛ کارگر معترض، يک کنشگر صددر
ها در هفت تپه، تاخير  سودجويی  ؛ نتيجه تخلفات و به دنبال احقاق حق خودش است.اين وکيل دادگستری تاکيد ميکند: نبايد بار تخلفات اقتصادی کارفرمايان و سودجويان بر دوش کارگران بيفتد

» ناگزير«کارگران مدتهاست که در اين شرايط نامناسب اقتصادی، دستمزدشان را با تاخير چندماهه دريافت ميکنند و به همين دليل طوالنی در پرداخت مطالبات مزدی کارگران بودهاست؛ اين 
توجهی به سر   بی پولی و بیکارگران در رنجِ به خيابانها آمدهاند تا مرجعی برای دادخواهی بيابند. بسياری از واحدهای توليدی ديگر در همان استان خوزستان، شرايط مشابهی دارند و 

 .ست و راهحل نيز بايد ريشهای و اساسی باشد»سازی خصوصی«ميبرند....او تاکيد ميکند: ريشه اصلی مشکالت هفت تپه در 

  

  :تپه از فرط استيصال به خيابان ميآيند/ تنها راهحل اعادهی حقوق صنفيست کارگران هفت

اعتراض طوالنِی کارگران نيشکر هفت تپه نسبت به تاخير در پرداخت مطالبات و خصوصيسازی اين مجتمع  : آمده است ٩٧٣١آبان  ٨٢دوشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ايلنا، در تاريخ 
کنند.محمدعلی جداری فروغی (حقوقدان و وکيل کشت و صنعت، نگاهها را متوجه وضعيت کارگرانی کرده است که عليرغم مطالبهگرِی طوالنی نتوانستهاند به حقوق صنفی خود دست پيدا 
يگويد: متاسفانه شرايط ناگوار معيشتی مزدبگيران دادگستری) که وکالت بسياری از فعاالن صنفی و کارگری را برعهده دارد، در ارتباط با برخورد قهری با کارگران هفت تپه و پيامدهای آن م

از اعتراض صنفی هستند.وی با بيان اينکه برخورد قهری با اعتراضات صنفی به هيچ » ناگزير«امين مايحتاج اوليه زندگی درماندهاند و به جايی رسيده که اين اقشار زحمتکش جامعه در ت
نه سياسی و فقط و فقط صد صنفيست وجه پاسخگو نيست، ميافزايد: با اعاده حقوق صنفی و حل مشکالت کارگران، بسياری از اعتراضات کاهش مييابد؛ کارگر معترض، يک کنشگر صددر

؛ نتيجه تخلفات و سودجوييها در هفت تپه، تاخير به دنبال احقاق حق خودش است.اين وکيل دادگستری تاکيد ميکند: نبايد بار تخلفات اقتصادی کارفرمايان و سودجويان بر دوش کارگران بيفتد
» ناگزير«ت که در اين شرايط نامناسب اقتصادی، دستمزدشان را با تاخير چندماهه دريافت ميکنند و به همين دليل طوالنی در پرداخت مطالبات مزدی کارگران بودهاست؛ اين کارگران مدتهاس

توجهی به سر کارگران در رنجِ بی پولی و بيبه خيابانها آمدهاند تا مرجعی برای دادخواهی بيابند. بسياری از واحدهای توليدی ديگر در همان استان خوزستان، شرايط مشابهی دارند و 
 .ست و راهحل نيز بايد ريشهای و اساسی باشد»خصوصيسازی«ميبرند....او تاکيد ميکند: ريشه اصلی مشکالت هفت تپه در 

  

  . به دادگاه بردند» پابند«عباس واحديان شاهرودی معلم دربند را با 



 ن است. ماهيت اين نظام فاسد را بايد در چنين زمان هايی شناخت و به ياد داشتجايگاه و برخورد يک معلم عدالت خواه و فعال صنفی در جمهوری اسالمی ايران چني

  

 :سنديکاسازان دولتی مدعی مجمعی هستند که کانديداهای اعالم شده، کانديداتوری خود را رد می کنند

داشته باشد، در ميان کانديداهای مجمع جعلی گذاشته بودند. مهدی خانی کارگر سامانه مهدی خانی سومين نفری است که سنديکاسازان دولتی و جعلی نام و عکس وی را بدون اينکه رضايت 
کرد. سنديکاسازان دولتی در برابر تطميع و  سه شرکت واحد با ارسال فيلمی برای سنديکا، کانديداتوری خود را در مجمع جعلی سنديکاسازان دولتی (سعيد ترابيان و حسن ميرزايی) تکذيب

ر که شده سنديکايی دولتی و ش با دستور نهادهای امنيتی، وزارت کار و مديريت شرکت واحد با بی شرمی و با هر حيله گری قصد دارند برای دريافت جيره ای دايمی هر طودريافت دستخو
بيش از پيس بی آبرو شد. چيزی جز شرمساری و ننگ نصيب توطئه  جعلی در شرکت واحد تشکيل دهند. و شورای اسالمی کار بی آبرو نيز با مشارکت گسترده و سازمان يافته در اين پروژه

  .گران برای سنديکاسازی دولتی و جعلی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نشد

 

  :نامه سرگشاده شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران به وزير آموزش و پرورش

با فراخوان شورای هماهنگی،  ٩٧می دانيد فرهنگيان در اعتراض به برنامه ها و سياست های وزارتخانه تحت تصدی شما با استفاده ازحقوق مدنی خود در ماههای مهر و آبان  !جناب وزير
ش ، اقدام به احضار، تهديد،، سرکوب و دستگيری فعاالن صنفی نموده، تحصن کردند اما به جای پاسخ به مطالبات بحق آنها، نهادهای امنيتی بويژه وزارت اطالعات و حراست آموزش و پرور

گرچه بخوبی می دانيد که علی رغم فشارهای امنيتی، تحصن چقدر  ! آقای بطحايی .نفر را تلفنی تهديد نمودند ١٠٠نفر را احضار و بازجويی و حدود  ٣٠معلم را بازداشت، بيش از  ١٣حداقل 
وعده های شما از آغاز ين نامه را بصورت سرگشاده خدمت شما می نويسيم تا همگان بدانند ما حجت را بر شما تمام کرديم. برای آنکه اين نامه، مستند باشد، همه گسترده بود، با اين وجود ا

می کنيم. اميدواريم حرف هايتان را فراموش نکرده باشيد. لذا  صدارتتان را ناديده گرفته و فقط به قول ها و سخنان شما در جلسه حضوری شهريور ماه با نمايندگان شورای هماهنگی بسنده
در آن جلسه بعد از شنيدن( به ظاهر ) خواسته های فرهنگيان، فرموديد : "کاش بنده را به جای وزير، معلم خطاب می کرديد  : بخش هايی از سخنان تان در نشست مزبور را ياد آوری می کنيم

می دهيم بلکه شما به ل آنکه درعمل ثابت کرده ايد که با مولفه های معلمی بيگانه هستيد ما در هيچ جای اين نامه شما را به عنوان يک معلم مورد خطاب قرار ناز همين منظر و به دلي " ... و
 ت از سر انصاف، عملکرد خود را نقد کنيد تا عنوان يک مسئول طراز اول که حداقل در بيست سال اخير درسطوح اول مديريت کالن حضور داشته ايد مخاطب ما هستيد. کافی اس

شما در ديدار مزبور بر ضرورت وجود تشکل های صنفی و آزادی معلمان در تشکل يابی تاکيد ورزيديد و وجود آنها را ارزشمند  .معلومتان شود که هر سر تراشيده ای نشان از قلندری نيست
پرورش، فضای فعاليت برای تشکل های صنفی و امکان تشکل يابی برای معلمان تا اين اندازه تنگ و ناامن و هزينه آور است؟ به  اکنون سوال آن است که : پس چرا در آموزش و .شمرديد

شما را در حفظ منصب باعث شد تا معلمان بدانند منظور شما از تشکل،، محفل هايی هستند که  ٩٧نظر می رسد موضع سياستمدارانه و سکوت توهين آميزشما نسبت به تحصن مهر و آبان 
دف گذاری و عملکرد تشکل های صنفی با تشکل وزارت و مانايی در هرم قدرت، ياری می نمايند نه آنهايی که خواسته های فرهنگيان را نمايندگی می کنند. در همين کنش اعتراضی، تفاوت ه

شما درهمان جلسه در مورد "عدم وجود فضا برای تشکل های صنفی" گفتيد و تاکيد نموديد " فرهنگ حاکم  .های سياسی بخوبی خود را نمايان کرد و معلوم شد که هريک چه کارکردی دارند
ستفاده مانعی است که نتوانيم از ظرفيت تشکل ها ابر کشور ما دائما تشکل ها را پس می زند و آنها را تهديد می کند" و ادامه داديد " اين وهنی که در فرهنگ کشورمان وجود دارد مهمترين 

يابی معلمان را بشدت سرکوب کرده اند و اگر شرايط امروز ضد تشکل يابی است دولت و کسانی که اين اوضاع را رقم زده اند بايد پاسخگو باشند. همه دولتهای چهار دهه اخير، تشکل  "کنيم
ده اند متاسفانه نمايندگان ملت هم در قالب کارگزاران قدرت با ايجاد خال در قانون و چشم بستن به ياری صدا و سيمای انحصاری، تمام توش و توان خود را برای بايکوت مطلق آن به کار بر

نگاهی اجمالی به سرنوشت تلخ و غريبانه تشکل های صنفی فرهنگيان در دولت های نهم تا دوازدهم به عنوان معدل و نماد ساير دولت  .بر رسالت خود دراين خرق دمکراسی، کم نگذاشته اند
بدنه قدرت نسبت به اين موضوع،  ا نشان می دهد جنس تفکر سياسی دولت در سياست گذاری آن در قبال آموزش و پرورش و تشکل های معلمان، تفاوت چندانی ندارد. زيرا در نگرشه



در مورد مداخله غيرقانونی  ! آقای وزير .قهری و زندان و تبعيد باشند آموزش و پرورش بايد ضعيف و درمانده باشد و فعاالن صنفی فرهنگی نيز بايد اسير نگاه های امنيتی و برخوردهای
ه است اما در داخل دولت اينگونه نيست" پس سپاه در مورد بازداشت و پرونده سازی برای فعاالن صنفی، در ديدار شهريور گفتيد "ما نسبت به عملکرد نهادهای خارج از دولت دستمان بست

کرد در حوزه تامين محترم بپرسيدکه چرا به صورت غيرقانونی معلمان را بازداشت کرده اند؟ چرا به فعاالن صنفی اتهام اخالقی و ناروا می زنند؟ آيا اين عمل لطفا از وزير اطالعات دولت
ای وزير اطالعات حاضر نيست به شما جواب دهد از مسوول امنيت جامعه است يا ايجاد ناامنی در ميان بخش بزرگی از آحاد ملت با هدف دست برداشتن معلمان از حقوق صنفی شان؟ اگر آق

يد کنند؟ اگر هنوز مانند شهريور ماه از عملکرد حراست که زير مجموعه شماست بپرسيد چرا به زشت ترين و مبتذل ترين شيوه ها تالش می کنند که معلمان را از احقاق حقوشان گريزان و ناام
نظرسنجی و آمارگيری کنيد، تا وارونگی برداشت تان محرز شود و بيش  " مجموعه خود دفاع می کنيد و معتقديد "برخورد حراست ها کمتر شدهدولت در حوزه امنيت و حراست های زير 

آورديد. حتی لحنتان طوری بود گويی رازی در جلسه شهريور ماه؛ شما از يک استراتژی جديد در آينده نزديک، سخن به ميان  !آقای وزير .از اين امنيت روانی معلمان را به مخاطره نيندازيد
يد همگان ديدند مشتاقانه منتظر بوديم که از اين استراتژی، پرده برداری کنيد وقتی #طرح_معلم_تمام_وقت را برای جبران بحران کمبود معلم رونمايی نمود .را برای اولين بار مطرح می کنيد

سال گذشته جديد و بی  ۴٠معلمان است و اين طرح به قدری ضد منافع معلمان و عليه مصالح آموزشی کشور است که از اين جنبه در که استراتژی شما يک تاکتيک متفاوت برای استثمار 
نامه های عافيت سوز و ه و بروقتی وزير آموزش و پرورش که بايد مغز متفکر چشم اندازهای توسعه باشد، به عنوان مجری چشم و گوش بسته سازمان مديريت و برنامه و بودج .نظير است

ش، عرصه بی هزينه همه سياست های انقباضی عموما محکوم به شکست امثال نوبخت عمل می کند، بايد هم فرهنگيان انتظار خلق چنين برنامه هايی را داشته باشند. بايد هم آموزش و پرور
شما در آن جلسه گفتيد که حاضريد برای رفع موانع فعاليت  !آقای بطحايی .يتی و تحقير تعليم و تربيت باشيمدولت و بدنه قدرت باشد. بايد هرروز بيش از پيش شاهد فربه شدن نهادهای حاکم

بيشتر تشکل ها و سرکوب گسترده  تشکل ها، با وزارت کشور صحبت کنيد ولی برخوردهای اخير دولت با معلمان و تشکل های صنفی نشان می دهد گفتگوهای شما در راستای محدوديت
چگونه  !جناب وزير .تشکل های صنفی در روز جهانی معلم امسال، در تدارک همايش بودند اما دريغ از کوچکترين همکاری از سوی زير مجموعه شما و وزارت کشور .االن بوده استفع

امنيتی، به صورت هماهنگ و پيوسته بر شرايط حساس کشور و است که هم در فرمايشهای شهريور شما و هم در احضارها و بازجويی های فعاالن صنفی توسط نيروهای اطالعاتی و 
نمايش سياه بازی گذشته باشد؟ آيا فکر نمی کنيد دليل تنگناهای موجود تاکيد می کنيد و تحمل تبعات اين تنگناها را همواره ارث محتوم فرهنگيان می دانيد؟ آيا فکر نمی کنيد تاريخ مصرف اين 

دوستی و عشق  لی، بحران مديريتی کشور باشد؟ از بُعد امنيتی اين فعاالن صنفی نيستند که امنيت ملی را به مخاطره ميراندازند که درس معلم درس انسانوضعيت تلخ کنونی بيش از هرعام
به عنوان ختم  !آقای وزير .ب و ويرانگر می کندبه وطن است، بلکه سياست گذاری های انحصارجويانه و مديريت های نابخردانه است که امنيت و اقتدار کشور را دستخوش پيامدهای مخر

آموزشی و اجتماعی کشور در اندازيم تا بر اساس آن بتوان دانش آموزانی آزاديخواه،، کالم ، اين نامه گاليه نيست، زيرا ما معلمان تحولخواه و عدالت طلب، اراده کرده ايم طرحی نو در سپهر 
معلمانی که خود به صفت آزادگی، آزاديخواهی، عدالتجويی و ستم ستيزی آراسته نباشند، نمی  .اع، مسئوليت پذير، وطن دوست و ... تربيت کنيمعدالتجو، پرسشگر، خالق، منتقد، کوشا، شج

اگر روند فعلی پرونده سازی و سرکوب  : يماز اين منظر به عنوان اتمام حجت رو به شما و خطاب به تمام مسئوالن می گوي .توانند شهروندانی تربيت کنند که شايسته زندگی انسانی باشند
وزشی افت کند و کودکان بيشتری بخاطر بازداشت معلمان متوقف نگردد و اگر زندگی و معيشت معلمان همچنان مورد هجمه برنامه های شما قرار بگيرد و هر روز بيش از پيش کيفيت آم

کار طرد گردند ما چاره ای جز اعتراض نداريم. در اصل اين شما هستيد که با سلب حق تشکل يابی مستقل به ما تحصن و  برنامه های پولی سازی آموزش از مدرسه به سمت خيابان و بازار
حقوق می گيرند  وظيفه ما دادن راهکار به شما نيست کلی مشاور و کارشناس در دستگاه عريض و طويل شما وجود دارد که بابت ارايه راهکار از دولت .تجمع و اعتراض را تحميل می کنيد

با نهادهای مسئول برای شورای هماهنگی تشکل وظيفه ما بيان مطالبات صنفی معلمان و نيازهای آموزشی دانش آموزان و انتقال آنها به مسئوالن است. و همانطور که باب گفتگو و مذاکره 
بعنوان وزير آموزش و پرورش وظيفه داريد به وعده های خود  .شما هستيد که می توانيد انتخاب کنيدهای صنفی فرهنگيان ايران باز است راه اعتراض، تجمع و تحصن نيز گشوده است. اين 

چنانچه  .تأمين بودجه عادالنه برای تحقق مطالبات صنفی و آموزشی وظيفه ی اصلی شماست .دفاع از حقوق معلمان و آزادی معلمان زندانی از وظايف بی چون و چرای شماست :عمل کنيد
آبان  ٢٩شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران  .واسته ها محقق نشوند، اين شما هستيد که فراخوان اعتراضات بعدی را صادر کرده ايد نه ما. ببايد چاره ای ديگر انديشيداين خ

٩٧  

  

   :بيانيه جمعی از معلمان عدالتخواه ايران در حمايت از اعتراضات برحق کارگران هفت_تپه



تم نه زندان ، نه تهديد ؛ ديگر اثر ندارد" بغض فرو خفته طبقه کارگر ايران و تمام مزدبگيران است که ديگر نمی خواهند تن به استثمار و س "اين صدايی که از هفت تپه به گوش می رسد که 
زی است که معلمان ايران در تحصن سراسری مهر و آبان فرياد زدند صدای دردمند رانندگان بدهند. آن چيز که امروز کارگران نيشکر هفت تپه و طبقه کارگر ايران فرياد می زنند همان چي

اگر چه امروز بخاطر تشديد سرکوب و زندان،شعاِر از هفت تپه تا تهران / زحمتکشان در زندان از  .کاميون است، صدای وجدان بيدار و آگاه جامعه ، صدای جنبش دانشجويی ايران است
گی اقشار فرودست جامعه دارد ان تا تهران/خراسان ؛کارگران(معلمان/دانشجويان) در زندان بر ما تحميل شده و نشان از هجمه طبقه مسلط و باندهای قدرت بر معيشت و زندخوزستان/کردست

يز که دانشجويان را به حمايت و همبستگی با معلمان وا می دارد و در عين حال اين شعار حامل اين است که جنبش آزادی خواهی و عدالت طلبانه طبقه کارگر پيشروی جدی کرده است. آن چ
تحت ستم است که آنها را در يک هم معلمان را متحد کارگران می کند اداهای روشنفکری و برخواسته از حرکات ماجراجويانه نيست بلکه اين وضعيت مادی و عينی طبقات فرودست و 

پيوند و اتحاد معلم ، کارگر و دانشجو تنها از دل تضادهای اصلی جامعه و در پيوند با مطالبات عينی تمام  .سرمايه و وضع موجود قرار داده استسرنوشتی تاريخی برای اتحاد عليه حافظان 
ند جنبش های اجتماعی باشد. جايی که حاکميت و زحمتکشان ممکن می گردد تا راه به تغيير بنيادين بگشايد و اينک "هفت تپه" و مبارزات "کارگران نيشکر" می تواند کانون همگرايی و پيو

ديد و زندان می خواهند مقاومت کارگران را دولت بعنوان حامی و پشتيبان صاحبان سرمايه بنام خصوصی سازی بر اموال عمومی چوب حراج می زنند و به اتکا استفاده از زور و پليس و ته
می خواهد صدای زن کارگر هفت تپه را بشنود. جايی که شنيدن صدای "قدرت به دست شورا" خواب صاحبان قدرت و ثروت را آشفته در هم شکنند. جايی که ساختار مرتجع سرمايه ساالر ن

ز اين به زندگی ما تعرض را متوقف کنيد بيش امی کند. انگار هفت تپه همان چيزی را فرياد می زند که معلمان فرياد می زنند و دانشجويان با آن اعالم همبستگی می کنند : خصوصی سازی 
نجان، نسبت به برخورد قهری و سرکوب فعاالن نکنيد. ما بعنوان جمعی از معلمان عدالتخواه ضمن حمايت از مطالبات و اعتراضات طبقه کارگر ايران از اراک تا هفت تپه و از اهواز تا ز

اگر شما با زندان کردن  :گران بازداشتی هستيم و خطاب به آمران و عامالن خط برخورد و سرکوب می گوييمکارگری نيشکر هفت تپه اعتراض داريم و خواهان آزادی بدون قيد و شرط کار
ولی کيست که  .توانستيد صدای معلمان را خفه کنيد پس می توانيد با بازداشت بخشی ها و ... کارگران هفت تپه را نيز به تسليم واداريد ...بهشتی ها و عبدی ها و حبيبی ها و رمضان زاده ها

دای زنان و مردان کارگری را که يک صدا فرياد نداند با هر معلم زندانی دهها فعال صنفی تکثير شدند و با بازداشت اسماعيل بخشی صدها کارگر پا به ميدان خواهند گذاشت مگر نشنيديد ص
نيست و مطالبات سراسری جنبش طبقه کارگر است که در فرياد هفت تپه بارز شده است. ما ،معلمان عدالتخواه باور کنيد اين صداها، صدای ضبط شده و نوار  "ما همه بخشی هستيم "می زدند 

په فراخوان می دهيم و از معلمان و ايران، ضمن حمايت از مطالبات کارگران هفت تپه به تمام نهادهای مدنی بخصوص تشکل های صنفی فرهنگيان برای دفاع از حقوق کارگران هفت ت
ان گرامی می خواهيم در کالس درس و مکاران خود درخواست می کنيم در استان خوزستان و در شوش و هفت تپه از مطالبات کارگران به هر نحو ممکن حمايت نمايند همچنين از همکاره

توقف  " توضيح دهيد که جنبش معلمان ايران با طبقه کارگر در مطالبات در مواجهه با دانش آموزان خانواده های کارگری ضمن تشريح و حمايت از مطالبات کارگران هفت تپه برای آنان
ق تشکل يابی مستقل، آزاد و سراسری" ، خصوصی سازی" ، "حقوق و دستمزد باالی خط فقر"، "بيمه (تامين اجتماعی/درمانی) کارآمد و فراگير"، "حقوق بازنشستگی باالی خط فقر" ، "ح

مايت ... همسو و هم سرنوشت است. بخصوص از معلمان عزيز در هفت تپه می خواهيم دانش آموزان خانواده های کارگران بازداشتی و تحت تعقيب را ح"آزادی فعاالن صنفی/کارگری " و 
ن در گرو تحقق مطالبات کارگران، زنان و انمايند. ما معتقديم در ايران مشکالت و معضالت را نمی توان به يک قشر و طبقه و جنس خاصی تقليل داد پس باور داريم تحقق مطالبات معلم

 ٩٧آبان  ٢٩جمعی از معلمان عدالتخواه ايران  .دانشجويان و ... است و برای تحقق آن بصورت قدرتمندانه تالش خواهيم نمود

  

 هفت تپه هستيم جمعی از انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی: سفره کارگران هرروز خاليتر ميشود/خواستار رسيدگی به مطالبات کارگران

تعدادی از انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در بيانيهای مشترک ضمن انتقاد از اوضاع معيشتی طبقه  : آمده است ٩٧آبان  ٣٠به گزارش خبرنگار ايلنا در تاريخ چهار شنبه 
بيانيه آمدهاست: سفره کارگران ايران، توليدکنندگانی که چرخههای اقتصاد و شکوفايی ايران عزيزمان را در دست کارگر، خواستار رسيدگی به مطالبات کارگران نيشکر هفتتپه شدند.در اين 

اين تشکلهای کارگری ه نمونه بارز اين اعمال هستند.دارند، روز به روز خالی و خاليتر ميشود و متاسفانه به مطالبات کارگرانی که اعتراض ميکنند، رسيدگی نميشود. کارگران رنج ديده هفت تپ
  :امضاکنندگان بيانيه .در ادامه عنوان کردهاند که از مطالبات کارگران هفت تپه حمايت ميکنند

ی کارگران انجمن صنف: ۴-انجمن صنفی کارگران ساختمانی ديواندره: ٣ -انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز :٢ -انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مريوان و سرواباد ١ 
انجمن صنفی : ٨-انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه: ٧ -انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان نظرآباد:۶-انجمن صنفی کارگران ساختمانی برقکاران کرمامشاه:۵ -ساختمانی کامياران



انجمن صنفی  :١٢ -انجمن صنفی کارگران ساختمانی روانسر: ١١ -ساختمانی استان کردستان  کانون کارگران: ١٠ -انجمن صنفی کارگران ساختمانی جوانرود : ٩ -کارگران ساختمانی پاوه 
انجمن صنفی : ١۶ -انجمن صنفی کارگری اسالم آباد غرب:١۵ -انجمن کارگران ساختمانی کرمانشاه -١۴ -کانون انجمن های کارگری (حرف)کرمانشاه :١٣ -کارگران ساختمانی هرسين 

انجمن صنفی : ٢٠ -انجمن صنفی کارگری ساختمانی جوانرود  :١٩ - انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگالن: ١٨ -انجمن صنفی کارگری شهرستان روانسر : ١٧ -ه کارگری ساختمانی پاو
انجمن صنفی کارگری : ٢٣ -د فشافويه انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرری..وحسن ابا: ٢٢ -انجمن صنفی کارگری ساختمانی قصرشيرين : ٢١-کارگری ساختمانی سرپل ذهاب 

انجمن کارگری ساختمانی : ٢٧ -انجمن کارگری ساختمانی هرسين :٢۶ -انجمن صنفی کارگران ساختمانی قروه : ٢۵ -انجمن صنفی کارگری ساختمانی کنگاور: ٢۴ -ساختمانی سنقرکليايی 
 انجمن صنفی کارگران ساختمانی رشت: ٣٠ -کانون کارگران ساختمانی خوزستان  :٢٩ -انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان : ٢٨ -صحنه 

 

  :سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه -*

  هوشيار باشيم! چرا برخی مقامات خواسته اصلی ما ( لغو خصوصی سازی) را سانسور ميکنند؟ 

وم پرداخت نامه به مقامات در تهران و در سخنرانی در مجلس اصال خواستار دولتی شدن شرکت نشده. دقت کنيم! ايشان خواستار اين شده که عالوه بر لز همکاران عزيز؛ نماينده شهر در
  !دستمزدهای معوقه، الزم است شرکت را تحت پوشش حمايت از صنايع ورشکسته ببرند ! نه!!! اين خواسته ما نيست

ت تا از اين راه ضمن حفظ مالکيت بخش خواسته ما اين است: ما ميخواهيم قبل از هر چيزی شرکت به بخش دولتی برگردد. خواسته ی اصلی ما بردن شرکت زير پوشش صنايع ورشکسته نيس
مالک خصوصی که اموال ما را به تاراج می برد. اين پيشنهاد،  خصوصی، بدهی های بخش خصوصی توسط دولت پرداخت شود و باز هم برنده بخش خصوصی باشد و ما کماکان متکی به

اين پيشنهاد که شرکت با همين بخش خصوصی  کمک به مالکان فراری برای پرداخت بدهی هايشان است تا بتوانند از پول دولت بدهی شان را بدهند و برگردند و دوباره ما را چپاول کنند!
مالک خصوصی است نه به ما کارگران. اول بگذاريد شرکت دولتی شود بعد زير پوشش صنايع ورشکسته ببريد. ما کارگران هفت تپه، برای زير پوشش صنايع ورشکسته برود کمک به 

 جلوگيری از ورشکستگی يا پرداخت بدهی ها به دولت، خودمان بلديم چه بکنيم. ما به راحتی با 

هزار زمين که اگر مرده را در آن بکاری زنده  ٢٠ا ميتوانيم بدهی ها را بدهيم بلکه شرکت را به سود رسانی هم برسانيم. بيش از همين نماينده های کارگری و همکاران در هفت تپه نه تنه
فراری نبودند هم ما آنها را مساله اين است که ما نميخواهيم شرکت در دست بخش خصوصی باشد. حتا اگر اسدبيگی و رستمی و امثالهم  ! ميشود برای امرار معاش چند استان کفايت ميکند

چرا بايد به قيمت هيچ به شخص و بخش نميخواهيم. بخش خصوصی خوب و بد، اليق و نااليق نداريم! هفت تپه ملک و اموال عمومی ما و نسل های قبل از ما و نسل های بعد از ماست. 
 خصوصی بخشيده شود؟ 

کت باشيم و يا اينکه دولت مالکيت را داشته باشد و خودمان نظارت کنيم. خواسته ی اصلی ما ترحم برای سه ماه حقوق معوقه نيست. ما ميخواهيم بگذارند که يا خودمان مالک و گرداننده شر
ريست هستيم و نه چيزی ود. ما نه تروخواسته ی اصلی ما اين است: شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه بايد از بخش خصوصی بازپس گرفته شود و به بخش دولتی و عمومی بازگردانده ش

ع ما باشد عليه امنيت ملی است. خواسته ی اصلی ديگر؛ کارگر هفت تپه ايم و مطالبات صنفی، قانونی، انسانی و کارگری خود را ميخواهيم. امنيت ملی، يعنی ما کارگران؛ کسی که عليه مناف
ما تا دست يافتن به مطالبات خودمان  .ما شرکت هفت تپه از بخش خصوصی گرفته شود و به بخش دولتی بازگردانده شودما اين است که : اوال تمام همکاران ما بدون قيد و شرط آزاد شوند و دو

نبوده است. ما به  تجمع اعتراضی به اين زيبايی به اعتراض و اعتصاب مسالمت آميز، انسانی و مدنی خود ادامه خواهيم داد. به قول اسماعيل که يکی از نمايندگان ماست، تا کنون اعتصاب و
درود بر غيرت و شرف کارگر هفت تپه که در ايران و در جهان با افتخار از هفت تپه نام  .همين زيبايی، شکوه و با حوصله و خستگی ناپذير آنقدر ادامه ميدهيم که مطالباتمان را کسب کنيم

 سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه ٩٧ابان  ٣٠ن هفت تپه چهارشنبه می برند. کارگرزندانی آزادبايدگردد / لغو خصوصی سازی کانال رسمی کارگرا



  

  :تپه را با افتخار قبول ميکنيم جمعی از وکالی دادگستری مطرح کردند:وکالت کارگران هفت

کارگران نيشکر هفت تپه، از اين کارگران اعالم حمايت کردند.در اين جمعی از وکالی دادگستری در نامهای خطاب به  : آمده است ٩٧آبان  ٣٠به گزارش خبرنگار ايلنا در تاريخ چهار شنبه 
و چهارم و سی و هفتم و چهل و سوم قانون اساسی نامه آمده است: احتراما ما جمعی از وکالی دادگستری ايران با استناد به اصول سوم، هشتم، نهم، نوزدهم، بيست و دوم، بيست و هفتم، سی 

ی، قانونی و ود را از اعتراضات شما اعالم ميداريم و تصريحا بيان ميداريم که حسب اصول مارالذکر قانون اساسی، اعتراض و تحصن بخش الينفک حقوق شرعمراتب پشتيبانی و حمايت خ
ان است که قانون کار و مقاولهنامههای سازمان انسانی کارگران است. پيگيری مطالبات صنفی و تالش برای احقاق حقوق و کوشش برای دريافت مطالبات مالی جزو بنيانهای حقوقی کارگر

دامه ميخوانيم: ما وکالی دادگستری، امضاکنندگان بينالمللی کار بطور کامل آن را به رسميت شناخته است و توجه، تحقق و پاسخگويی به آنها در شمار تکاليف دولت و مسولين کشوری است.در ا
  :ادگی خود را جهت دفاع و پذيرش وکالت شما زحمتکشان در مراجع قانونی و قضايی را اعالم ميداريم. امضاکنندگان نامهاين بيانيه، ضمن همبستگی با افتخار مراتب آم
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 -١٧ -فرهاد مجيد آالدی  -١٦ -علی افروز  -١٥ -عبدهللا جهان بين  -١٤ -جبار مبارکی  -١٣ -مصطفی ترک همدانی  -١٢ -نعمت احمدی  -١١ -ليال علی کرمی -١٠ -محمد نجفی  -٩

 ثريا فيضی  -٢٥ -علی اميری  -٢٤ -سارا علی محمدی  -٢٣-کاوه رحمانی  -٢٢ - حسين عشقی -٢١ -حسين خبير  -٢٠ -آناهيتا فراهانی  -١٩ -محمد مصطفايی  -١٨ -مصطفی احمديان 

  

 نامه جمعی از زندانيان سياسی زندان رجايی شهر کرج خطاب به کارگران نيشکر هفت تپه و فوالد اهواز 

آمده است : شماری از زندانيان سياسی زندان رجايی شهر کرج با نوشتن نامه ای حمايت خود را از کارگران هفت تپه  ١٣٩٧آبان  ٣٠برپايه خبرمندرج در شبکه مجازی در تاريخ چهارشنبه 
فرياد خشم کارگران  مقاومت و ايستادگی با شکوه کارگران شريف و زحمتکش نيشکر هفت تپه و فوالد اهواز، پژواک ديگری از :متن کامل نامه به شرح زير ميباشد .و فوالد اهواز اعالم کردند

مردمی که هر روز شاهد چپاول دارايی و دسترنج کار خود هستند و ثروت و سرمايه های آنان  .و ستم ديدگان خلقی است که از غارت و ستم حکومتی غرقه در فساد و دزدی به ستوه آمدهاند
ريخته و يا هزينه سرکوب اعتراضات آنان می شود و امروز به درستی آدرس صحيح دشمن واقعی خويش  در ازای تحميل فقر، گرسنگی و سيه روزی فاجعه بار به تنور آتش جنگ و تروريسم

فرستيم و ديگر اصناف و اقشار تحت ستم را به را دريافتهاند. ما زندانيان سياسی زندان گوهردشت، ضمن حمايت از کارگران شريف هفت تپه و فوالد اهواز، بر عزم و اراده آنان درود می 
گذرد. مسيری که با اتحاد سراسری و متشکل از  تحاد و همبستگی با آنان فراميخوانيم. چرا که معتقديم يگانه راه حل مشروع و عادالنه عليه ظلم و چپاول، تنها از مسير خيزش و قيام میا

سعيد شيرزاد  -آرش صادقی  -پيام شکيبا  -محمدعلی منصوری  -سعيد ماسوری  -يزی محمد اميرخ .تمامی اصناف و اقشار ستمديده، به برچيدن بساط غارتگران و ستمگران راه خواهد برد
 زندان گوهردشت  ٩٧آبان ٣٠مجيد اسدی چهارشنبه  -ابراهيم فيروزی  - ابوالقاسم فوالدوند -حسن صادقی  -

  


