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  شرکت نفتی با کارگران لوله سازمانهي صمیگفت و شنود
  

  ١٣٨٨ فروردين ٢١جمعه                                                                                 ی کارگرني از فعالیجمع
    

»!مگر می شود يک عده از همکاران ما بيکار شوند و ما کار کنيم«  
متنی که برای شما ارسال می شود، بر گرفته از گفت و شنود در " جمعی از فعالين کارگری"با سالم به دوستان 

در آن نشست . جمع کارگران همراه با اعضای خانواده ی آنها می باشد که در تعطيالت نوروزی صورت گرفته

 راجع به مسائل روز از جمله وضعيت کارگران لوله سازی شرکت نفت در يکساله اخير که همه کارگران و جمعی

رفقا می دانند که گفتگوی خانوادگی با مصاحبه های مشخصی . نيروهای مبارز در جريان آن قرار دارند صجبت شد

با اين تفاصيل سعی کرديم که . ر داردکه با سئواالت مشخص و برنامه ريزی از قبل انجام می گيرد، تفاوت بسيا

هنگام روی کاغذ آوردن حرف ها، بيشتر به اوضاع جاری لوله سازی و وضعيت کارگران و خانواده های آنها و 

در عين حال سعی در پرهيز از بزرگنمائی و رسمی . مشکالت روزمره ای که با آن مواجه هستند نظری بياندازيم

اميدواريم که .  گفتگوئی زنده و واقعی و در همان حال صميمی و دوستانه داشته باشيمسعی کرديم. بودن داشته باشيم

توانسته باشيم صدای بخشی از کارگران و زحمتکشان لوله سازی شرکت نفت را با اين تالش به گوش ديگر همه 

  . طبقه ای های خود برسانيم 

وی نوار پياده کرديم و فايل صوتی آن را هم برايتان در نظر داشته باشند که ما اين گفتگو را از ر) جافک(رفقای 

   خوزستان١٠/٠١/١٣٨٨رفقا و دوستان شما  . به اميد پيروزی. ارسال خواهيم کرد

 

 

»عکس از اينترنت «  



بعد سالم و احوالپرسی و شاد باش عيد و معرفی به يکديگر و بقول معروف گل انداختن صحبت، به آرامی ميرويم 

  .سر اصل مطلب

   نفر را اخراج کرده اند؟٢٠٠٠ خبر از اوضاع لوله سازی؟ قبل از عيد ما خبر دار شديم که حدود چه

  .خب می گويند نه پول داريم و پروژه هم نداريم. تان می کنيمفروردين که خبر٢١د که برويد تا عيد به ما گفتنـ قبل از

  می گويند در حال حاضر در دست سپاه است: پدر خانواده 

  نه در دست سپاه نيست : وادهمادر خان

   روز نشستيد؟٤٠سریِ  قبل، شما چند روز اعتصاب کرديد؟ مثل اينکه حدود 

  ـ نه بيشتر بود 

   منظور سال قبل بود؟. نه

  ـ آن موقع يک ماه نشستيم

  مدير کارخانه چه کسی است؟

  سليمانی بود که بعلت دزدی های زياد در حال حاضر فراری است

  رخانه در دست چه کسی است؟ پس در حال حاضر کا

  در حال حاضر شخصی از طرف سپاه پاسداران مديريت را به عهده دارد

  يعنی کارخانه را سپاه در دست گرفته؟

  !برای خاتم االنبيا. در واقع توليدات کارخانه برای سپاه انجام می شود

   توليد کارخانه چيست؟

   بيشتر در اين کارخانه از سايز باال توليد می شودلوله های نفت و گاز که به صورت ورق گرد می شود و

  در حال حاضر مگر لوله سازی درخواست از شرکت نفت ندارد؟

  .ديگه ما با شرکت نفت کار نداريم در واقع ميخواهند ما را بيمه کنند

  منظور چيه؟

  .کننديعنی می خواهند ما را از پوشش شرکت نفت در بياورند و تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی 

در اينجا يکی از دوستان که کارگر شرکت نفت می باشد توضيحی در مورد اينکه چگونه شرکت نفت، کارگران را {

باز خريد و از کارگر به کارمند تبديل می کند و به جای آن از کارگران تازه جوان و تازه نفس استفاده می کند ـ با 

اهد می تواند آنها را اخراج کند بدون اينکه سابقه کار يا حقوق کمتر و به صورت قراردادی و هر زمان که بخو

  }  .بازنشستگی و مزايای ديگر را پرداخت نمايد

  در حال حاضر چند نفر پرسنل رسمی دارد؟

   نفر١٠٠اگه خودشونو بکشند يک چيزی حدود 

البته .  استدر اينجا باز بحثی در مورد خصوصی سازی انجام ميگيرد که لوله سازی در حال حاضر خصوصی{

مثل اينکه شرکت های دولتی که . دوستانی که در لوله سازی کار می کنند معتقد هستند که هنوز خصوصی نشده

اما به بعضی از واحدهای شرکت نفت از جمله لوله سازی .  است خصوصی می شود۵١ به ٤٩نسبت سهم آنها 



ند، يا از زير پوشش شرکت شرکت نفت بروشهای ديگره انتقال بدهند وبه بخ سال فرصت دارند ک۵اعالم کرده اند تا 

. ايای شرکت محروم می شوندمزيعنی در واقع از. قرارمی گيرند)رفاه(ت پوشش تامين اجتماعی شوند و تحخارج مي

شان می مجبور واقع  يعنی در. می شوند روم محمزايای ديگر ان، منازل سازمانی ومثال ازباشگاه، بيمارست به طور

  }.زنشسته شوندکنند که با

  حال حاضر چند وقت است که حقوق نگرفته ايد؟شما در

  . را به حساب ريخته اند١١ تا حال حقوق نگرفتيم اما ديروز که با خبر شديم تا برج ٩برج از

  !وقتی گرفتيد بعد روش حساب کنيد، مادرجان: مادرخانواده

  چند نفر هستيد که شامل اين بی حقوقی می شويد؟ ًالک

  . نفر می شويم١٢٠٠ تا ١٠٠٠چيزی حدود به نظرم 

   نفر نه کار داريم نه بودجه؟١٢٠٠يعنی می گويند برای اين 

 ماه فروردين تکليف خودمان ٢١ديروز که خبر دار شديم نيمی از ما سر کار رفته اند و قرار است که مابقی بعد از 

  . را روشن کنيم

  .اين هم مثل برادرش بيکاره: خانوادهمادر

  ن هم شرکت نفت است؟برادرتا

 .  سال٧من . استاد کاره.  سال سابقه دارد١۵ او 

  يعنی برادر شما هم برای پيمانکار کار ميکند؟

  .بله، يکماه با رسمی ها اختالف داشت که رسمی بشود که حقشه خوردند

  شما عوض نمی شود؟يعنی اين پيمانکار

  عوض نشده است سال که پيمانکار٧در اين 

  ليمانی خيلی دزدی کرده بعنوان يک مدير؟مياد اين سبنظر

  ! آره شهرداری را خراب کرد،صنايع فوالد را خراب کرد حاال هم لوله سازی

  شما اطالع داريد؟.  سال قرار داد ببندد ريشه اش جائی است٧اين پيمانکار به کجا وصله؟ وقتی يک پيمانکار 

  .ه گفته اند که اينقدر مناقصه است شما اينقدر بايد بدهيدرشوه داده يعنی زمان مناقص" زياد خبر ندارم، اما قطعا

  يعنی در واقع کسی اين پيمانکار را ساپورت می کند؟

  . صد در صد

   درحال حاضر شما نماينده هم داريد؟

  .خب نماينده هم داشتيم که گرفتنش

  جدی؟

  .  بودعباسیاسمش . عکس هم زدند. آره روزنامه های محلی هم نوشتند

 .بهش گفتند زياد دخالت نکن: ادهمادر خانو

   اطالعات گرفتش؟



  .در حال حاضر هم خانه نشين است. بعد گرفتنش بهش گفتند زياد دخالت نکن. اطالعات دنبالش بود

  خب شما چطور انتخابش کردين؟ بهتر نبود يک نفر انتخاب نمی کردين و گروهی اعتراض می کردين؟

بعد سپاه آمد . ما در درب دومی روبروی پل آنجا تجمع می کرديم.  درب دارد اگه اطالع داشته باشيد لوله سازی دو

و گفت چرا تجمع و اعتراض می کنيد؟ آقای عباسی هم بلند شد گفت که ما می خواهيم بر گرديم کار و چند ماه است 

  .بعد از آن آقای عباسی خانه نشين شده است.... حقوق نگرفتيم و

    چند نفر بوديد؟

  . و داخل اجازه نمی دادند برويم نفر،٣٠٠ 

  يعنی از سپاه می آمدند؟

  . اما، فکر می کنم تا دو سال ديگر اين کارخانه تعطيل می شود. بود و هم سپاه) حراست(هم از خودشان 

 لوله سازی را تعطيل می کنند؟" يعنی کال

س کرده اند که دو تا سيلوی ری تاسيجاده ی خرمشهر کارخانه ی ديگدر واقع در. زی را تعطيل می کنند اين لوله سا

با شرط اينکه از کارگران قع شهرداری خرمشهروادر. ين کارخانه را منتقل ميکنندبه يک شکلی ابسياربزرگ دارد و

 .  بومی استفاده شود زمين در اختيار لوله سازی قرار داده است

بتوانند نيروی جوان و قراردادی جايگزين کنند، تا  يا بازنشسته می کنند؟  پس با برنامه است که کارگران را اخراج 

 بدون هزينه های اضافی؟

نمی توانم بروم آنجا، نه جا " به من می گن آقا ما شما را می خواهيم می توانی بيای خرمشهر؟ خب من قطعا".  دقيقا

  .تازه، شهر ديگری است.ندارم، نه خورد و خوراک دارم

  هم تعطيل شده؟راکتورسازکارخانه 

  .کارگراش را همه اخراج کرد. خيلی وقت استآره 

   نقش سپاه در اينجا چيست؟

  .تازه وام هم گرفته و نمی تواند پس بدهد. سپاه می گويد پول ندارم.  در واقع کارخانه برای سپاه توليد می کند

د و را با وام خريزشناسيد؟ ايشان کارخانه دنا شيراشما يزدی رئيس سابق قوه قضائی را می . بگذاريد يک مثال بزنم

خب چه کسی می . جيب مبارک و وام بانکی را هم پس ندادسال هرچه توليد می کرد ومی فروخت می گذاشت در١٠

  توانست رئيس قوه قضائيه را بگيرد؟ 

  حقوق و مزايای شما چقدر است؟

  .ی شود هزارتومان م٣٠٠حدودا "  هزار تومان بود، اما در اين يکسال اخيرا٨٠٠ حقوق قانونی ما 

  اضر می توانيد باز خريد بشيد؟حشما در حال  

  !اونا زرنگن. سال به سال با ما تسويه حساب می شد  خير،

  شما می توانيد بيمه بيکاری بگيريد؟ 

  . بله

  }.صورت گرفت..... اينجا يکسری بحث ها در مورد بيمه بيکاری و تحريم اقتصادی  و انتخابات و {



  ری؟ يکسری رفتيد جلوی استاندا

  . آره ولی جواب نداد

  ! نامه به احمدی نژاد نوشتيد؟جواب داد؟

  !اينا همه برادر همند! ای بابا: مادر خانه

  می خوام ببينم جواب چی بود؟.  آره می دونم

  .استانداری هم گفت کاری نمی شود انجام داد.  جوابش قرار بود اينترنتی بدهد به استانداری

رفيقی که سئوال قبل را پرسيده  کاری بکنه؟ آن  می کنيد احمدی نژاد ميتونه ا فکرکی ازدوستان می گويد که شمي{

 اين جور آخرش هم  و کرده اند  را طی  چه مراحلی  بينم خواهم ب میبيشتر. دونم که کاری نميکنه ه میبود گفت ک

  .کارهايشان تاثيری نداشته

  . خوب کاری نتوانست انجام دهد عباسی نماينده مون را بسيار اينور و اونور فرستاديم و

   عباسی در حال حاضر کجاست؟ 

  خانه نشين شده.  هيچ

   آيا اذيتش هم کردند؟

  .مثل يکی از پرسنل لوله سازی که گرفتنش و ديگه پيداش نشد.  آره و بد جور هم تهديدش کردند

  . مگه چه گفت بيچاره که اين بال را سرش آوردند: مادر خانواده

  }!همين ! چه گفت! گفت خامنه ای شما پدر مائيد: ی گويدمادر به طنز م{

  !)انشااهللا ريشه شون کنده شه. دارد طعنه می زند: خنده ی جمع ـ عروس خانواده می گويد(

بحث می رود روی موضوع نوروز و شاهنامه خوانی که هر ساله در خوزستان در محلی ما بين اهواز دراينجا باز{

بعضی از بچه هائی که در اين گفتگو شرکت داشتند به آنجا رفته بودند و به گفته . شود و مسجد سليمان برگزار می 

 ...انی، رقصهای محلی، و تئاتر ودر اين مراسم، شعر خو.  هزار نفر در آن شرکت کرده بودند٢٠آنها چيزی حدود 

  }.برگزار می شود

  }. تکونیهيچ تکونی نمی خوره ، هيچ: يکی از کارگران با نوميدی می گويد{

  }.در اينجا سعی می کنيم سئواالت جهت داری را مطرح کنيم{

حال در خانه پدری خودت زندگی می کنی اما خيلی از دوستان کارگر  خب حاال شما به هر:يکی از دوستان می گويد

  آنها چيکار می کنند؟. شما هستند که کرايه نشين هستند

  .مان قسط خانه می دهد هزار تو٣٠٠نمونه اين داداشم است که ماهانه 

ريختن توی خيابان؟ يا پنجشنبه ها در مناطق اتحاد داشتند؟ مثل هفت تپه که ميهم کارگرها برای خواسته هايشان باآيا 

   سازمانی دور هم جمع ميشدن؟

له لو البته ما در اينجا دردفتر. ب می کنندخيلی خطرناک است و سريع سرکو. اينجا وضعيت با هفت تپه تفاوت دارد

مشکالتمان را اونجا اعالم می کرديم و مسئوالن . کرديمت ميشديم و اونجا با هم صحبسازی پنج طبقه دورهم جمع مي

  .اما ترتيب اثری داده نمی شد. را هم می آورديم و سئوال پيچ می کرديم و وعده می دادند



  }.در اينجا يکی از دوستان سئوالی از يکی از کارگران می کند{

  ل حاضر سپاه، توليد را می گيرد و پولی هم بابتش پرداخت نمی کند؟ يعنی در حا

  .شما ببينيد االن تمام توليد کارخانه  فروخته شده و پولی نداده. می گه ندارم. آره

  قرار بود يک سفارش از پاکستان برسد؟

  . اينچ هم توليد می کند٥٦ سال کاره، لوله های ٧ تا ٥.  اون سفارش بزرگی است. آره ولی هنوز نيامده

  ما تنها همين کارخانه لوله سازی در خوزستان داريم؟

اين لوله سازی اصلی . يک لوله سازی خوزستان داريم، که شرکت کوچی است و لوله های سايز پائين توليد می کند

  .  ه سازی شرکت نفت معروف استاست که به لول

  مواد اوليه اين کارخانه از کجا تامين ميشه؟

  . و از دوبی به بندر ماهشهر و بعد هم به اينجا. از ژاپن و چين مياد دوبی

  لوله سازی که ماهشهر است چند نفر پرسنل دارد؟

  نفر٢٠٠شرکت کوچکی است با يک چيزی حدود 

  يد بهتر ميشود به نتيجه رسيد؟ شما گفتيد که يک عده ای رفتن سر کار؟شما فکر نمی کنيد که اگه با هم باش

ما قسمتی که کار می کنيم لوله های سايز پائين را می زنيم ولی يک قسمت ديگر است بنام . همين برنامه شد

رئيس خوب ما به حمايت از آنها دست از کار کشيديم که .  اينچ می زند٣٨-٤٨-٥٦کارخانجات که لوله های سايز 

مگه ميشود . خوب ما هم اينکار را نکرديم. کارخانه گفت شما که کار داريد چيکار به آنها داريد و به کارتون بچسبيد

يک . يکعده ای از همکاران ما بيکار بشن و ما کار کنيم؟ در حال حاضر يک گروه سر کاره که رسمی هستند

ه هر حال به نظر می رسه که بخشی از کارخانه را باز اما ب. تعدادی هم پيمانکار کوچک هستند که کار ميکنند

کردند و به بهانه اسقاطی بودن دارند می فرستند خرمشهر و در واقع اين کارخانه را می خواهند تعطيل کنند؛ و 

  ....همينطور کربن بلک، لوله سازی خوزستان ، صنايع فوالد و

  :لوله سازی هم آلودگی دارد؟

  . نه

  ی کنيد؟شما چند شيفت کار م

  . شيفت کار می کنيم۵

   شيفت؟٥ شيفت يا ٤چطوری 

و هر ماه يک بار جايشان با يک . يک کارخانه کوچک ديگه است که لوله های سايز پائين توليد می کند.  شيفت۵. نه

  .شيفت از ما عوض می شود

  }شما هم شرکت نفت بوديد؟: از پدر خانواده سئوال ميشود که{

  .قسمت بازرسی بودم. مآره من کارگر حفاری بود

 و دوران انقالب صحبت می  بخش حفاری در اينجا يکی از کارگران در گفتگو با پدر خانواده در باره تاريخچه {* 

آن زمان شورای انقالبی کارگران حفاری تعدادی از عناصر سرمايه دار زمان شاه را که در حال فرار بودند در. کند



اما دولت جديد می خواست اينها را . تهران و آنها را دست بسته به اهواز آورده بودنددر واقع رفته بودند . گرفته بود

گردد به اوائل انقالب که شرکتهای درواقع جريان برمي. ای کارگران حفاری مواجه شدندآزاد کند که با مقاومت شور

 حفاری، ملی اعالم ۵٨ سال کمی بعد يعنی در همان. کار می کردند... خصوصی حفاری مانند سد کو ، شلم برگر و

. يکی از آنها رئيس بنياد پهلوی بود. عده ای از سرمايه داران را گرفتند که يکی از آنها سفير ايران در هلند بود. شد

و گرفتند و آوردند به اهواز و خودشان بازداشتشان کردند  اينها را شورای کارگری حفاری خودشان رفتند تهران و 

در آن زمان چند تا از همين کارگرای انقالبی شورای حفاری، يک کميته دستشان . ندانی کردندآشپزخانه حفاری زدر

» کميته امام«بود که وابسته به استانداری بود و يکی هم  اون موقع دو تا کميته داشتيم که يکی کميته استحفاظی . بود

مشاور دولت ازهاری " هواز بود که ضمناشخصی بنام صادقی رئيس دادستان ا. که نيروهای مردمی در آن زياد بود

عال حفاری در آن بودند و محلش که ما کارگران ف رئيس کميته ای . در واقع آن دوران هرکی به هرکی بود!! هم بود

او . گروه منصورين بود بچه های  از  خودش کارمند ملی حفاری بود وکه. بود به اسم سالمی کوروش بود آدمی  در

فردا . ندهيد شما اجازه  اينها را ببرد  اگر کسی آمد که  گفت  آنها  به  و حفاری را فرستاد آنجا  ی ای شورانماينده ه

اما دو تا . ح آمد برای بازديداخالقی داشت، به اصطال استحفاظی استانداری بود و خودش مسائل  صادقی که رئيس 

می گفت من حکم . قی آمده بود که اينها را آزاد کندصاد. دادن اجازه ندادندگرهای حفاری که اونجا نگهبانی ميکاراز

خواست از روی فنس باال برود که با مقاومت  صادقی می. گفتند ما اجازه نداريم اما کارگرها . دارم که اينها را ببرم

و کاری اما يکمرتبه سپاه دور تا دور را محاصره کرد . نگذاشتند که جلو بياد با شليک تير هوائی . جانانه روبرو شد

شورای کارگران بوسيله راديو های سر چاه به تمام کارگران خبر  در همين هنگام . از دست آن دو تا کارگر بر نيامد

 رقابتی که آن موقع بين دولت موقت با سپاه بودخالصه به خاطردعوا و. ه جمع شدنکارگرا هم! دادند که بياين کمک

  }. ها را نتوانست از دست شورا خالص کند، صادقی مجبور شد کوتاه بيايد و دستگير شده

  ؟ای اين چند وقت با اضافه کار استحقوقی که قرار به شما بدهند بر

  ).پايه(نه بدون اضافه کار، فقط بيس 

.  تومان اعالم کرده٢٧٥٠٠٠ق را بيس حقو بحث عمومی در مورد پايه حقوق درگرفت و اينکه وزارت کاريکباز{

يکی  بحث خودکفائی پيش آمد وجالب اينکه. رده استکم کرصد ازآنرا شورای عالی کار د۵البته طولی نکشيده که و

آذر ماه تا بهمن از» خود کفا«ده، دولت به اصطالح کارگران تحليل می کرد که به خاطر اوضاع اقتصادی سال آيناز

.  عدد عجيبی استليون تن مي٨! ماهشهر وارد کرد ميليون تن ازبندر٨حدود )  سوياگندم، برنج،ذرت و( قلم جنس ٤،

در اينجا بحثی هم در مورد شکر شد . بندر تا ماهشهر تنها فقط ماشين می ديديد که واردات داشتندو جالب اينکه ازسر

. نديدداخلی روی دست ماند و گ تومان فروخت وشکر۵٠٠کيلوئی  ميليون تن وارد کرد و٦ازی حدود که مکارم شير

  }. تومان فروخت٧٠٠ تومان و بعد از آن را کيلوئی ٣٠٠ريد کيلوئی را خبعد همين مکارم شيرازی شکر

  )و باالخره رسيديم به سئوال آخر و پايان اين ديدار(

   فروردين؟٢٠خب منتظر ميشيند تا بعد از 

  .آره تا ببينيم چی ميشود

  :اين چند خبر که از لوله سازی ضميمه است را هم مالحظه کنيد



 ه سازی اهوازاجتماع اعتراضی کارگران لول
دو هزار کارگر اخراجی کارخانه لوله سازی اهواز در مقابل ساختمان مرکزی شرکت واقع در ميدان زندان اجتماع 

لوله سازی اهواز در مالکيت دولت سرمايه  .کردند تا عليه بيکارسازی خويش توسط سرمايه داران اعتراض نمايند

ور از زمان تصرف کارخانه دست به يک برنامه ريزی سازمان مذک. داری و سازمان تأمين اجتماعی است

هدف طرح  .جنايتکارانه کارگرکش زده است و با توسل به تمامی ترفندها برای اجرای اين برنامه تالش کرده است

اخراج کليه کارگران با سابقه طوالنی، محروم ساختن اين کارگران از دريافت بيمه بيکاری يا هر نوع غرامت ديگر 

  . کارگر قديمی با نيروی کار قراردادی شبه رايگان است٢٠٠٠ينی و جايگز

  ) اسفند ٢٧( تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه لوله سازی اهواز 
 تجمع اعتراضی  شهر" زندان"کارگران اخراجی لوله سازی اهواز در مقابل دفتر مرکزی اين کارخانه در ميدان 

 کارخانه لوله سازی اهواز در اين تجمع، نسبت به حکم اخراج خود از سوی کارگر اخراج شده ٢٠٠٠.برگذار کردند

 .کارفرمايان اعتراض و اعالم کرده اند تا رسيدن به مطالباتشان به اعتراض خود ادامه خواهند داد

 )١٣٨٧ اسفند ٢٤(تجمع کارگران اخراجی شرکت لوله سازی اهواز 
نکار شرکت لوله سازی اهواز اقدام به تجمع درمقابل درب  صبح کارگران پيما٨ اسفند، ساعت ٢٤روز شنبه 

مرکزی شرکت لوله سازی اهواز، مقابل فلکه زندان نمودند که اين تجمع به نشانه اعتراض به اخراج دسته جمعی 

                    .                                            کارگران پيمانکار که توسط مديريت شرکت انجام شده بود صورت گرفت

 نفر از کارگران زحمتكش و پرسنل اين شرکت که ساليان متمادی برای پيشبرد ٢٠٠٠الزم به ذکر است که حدود 

اين کارگران درمقابل درب شرکت تجمع . اهداف شرکت تالش می نمودند را به صورت دسته جمعی اخراج کردند 

 استان برسانند اما نيروی انتظامی دور کارگران حلقه زده و تهديد به برهم کردند تا صدای خود را به گوش مسوالن

 .زدن اجتماع آنان کردند

 ) اسفند٢٣(  کارگران کارخانه لوله سازی اهواز ٢٠٠٠اخراج 
کارخانه لوله سازی   اسفند ماه، کارفرمايان ٢٢   بنا به گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، روز پنجشنبه

 ماه است حقوق و ٢کارگران لوله سازی اهواز مدت  . نفر از کارگران اين کارخانه را اخراج کردند٢٠٠٠ اهواز

مزايای خود را دريافت نکرده و در اعتراض به اين مساله صدها تن از آنان در ميدان شهدای شهر اهواز تجمع 

ه پيش اعالم کرده بود اگر پروژه ای برای الزم به ذکر است که کارفرمای اين کارخانه ما. اعتراضی برگزار کردند

  .کارخانه تعريف نشود دست به تعديل نيرو خواهد زد

  ) اسفند٢٢(ادامه اعتصاب و اعتراضات کارگران لوله سازی اهواز  
 کارگر کارخانه لوله سازی اهواز پس از تعطيل کارخانه در ميدان شهدای اين شهر تجمع اعتراضی ٥٠٠حدود 

 ماه و نبود ٢٠ارگران لوله سازی اهواز در ادامه اعتراضات خود نسبت به عدم پرداخت دستمزد  ک.برگزار کردند

هيچگونه تضمينی برای ادامه اشتغال و ساير مطالبات خود، بار ديگر چرخ کارخانه را از کار انداخته و در ميدان 



ادامه خواهند  را تشان، مبارزات خودارگران معترض اعالم کردند تا دستيابی به مطالباک.شهدای اهوازتجمع کردند

  .داد

 اعتصاب کار کنان لوله سازی در ميدان شهدای اهواز
 ٢٠/١٢/١٣٨٧ مورخ ٩صبح ساعت  قبل برشکسته شده بود امروزچندی که از جمعی ازکارکنان لوله سازی اهواز

در . مشکل شدند ين جهت بر طرف شدن مشکالت خود اعتصاب نموده و از مسئولين امر تقاضای بر طرف کردن ا

عکس امی به کنترل جمعيت پرداخته وازگرفتن هرگونه فيلم وبودند مامورين نيروی انتظنفر ۵٠٠اين تجمع که حدود

اين افراد به گفته ی جمعی از . دوربين آن افراد را ضبط می کردند جلو گيری و با افراد مذکور برخورد و گوشی يا 

مگرما زندگی . گونه حقوقی دريافت ننموده اندماه هيچ٢٠ تا ١٨ی و قراردادی انماه وکارکنان پيم١٢کارکنان رسمی 

 .نداريم، مگرما زن و بچه نداريم ؟؟؟ اين شعاری بود که بر روی پارچه ها و پالکارد های آنها بود

 ادامه بحران در لوله سازی اهواز
 تن از ٧٠٠لوله سازی اهواز در ديداری با ايران، هيئت مديره کارخانه گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر دربنا به 

 ه ای برای کارخانه تعريف نشود بيشک مديريت به تعديل نيرو ويا پروژاگرطرح و:ين کارخانه اعالم کردکارگران ا

خواستار  پرسش ازمديرعاملنمايندگان کارگران در" کراعی"و" عباسی نيل دار" .اخراج کارگران دست خوا هد زد

 سود دهی وجود پرداخت نشدن حقوق معوقه با   کارخانه، دليل ورشکستگی  علت  خصوص وی در  صريح پاسخ 

و ميزان سهام  ، مشخص شدن نام سهام داران شرکتآن، بيکارشدن کارگرانکارخانه درسال گذشته و سالهای قبل از

  راجع عالی رتبه کشوریمراجعه به می پيگيری وبرداشتن واسطه های کار، آزاد گذاشتن نمايندگان کارگری براآنها،

 . کارگران و پی گيری آن و ايجاد امنيت شغلی برای پرسنل اين شرکت شدند و طرح مشکالت

  .جلسه گفتگو ميان کارگران و مديريت کارخانه لوله سازی اهواز بدون نتايج مشخصی پايان يافت: الزم به ذکر است
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