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 : یادداشت 

حدت یابی حضور کارگران خاصه بمناسبت با پشت سر گداشته شدن اردیبھشت ماه و
یورش مزدوران ما شاھد  ١٣٨٩آغاز خرداد ماه اول ماه مه، از ) اردیبھشت ١١(روزجھانی کارگر
در محيط کار، خيابان و خانه ھای آنان شدت دستگاه والیت به فعالين کارگری و آدم فروشان 
 می رفت که ماموران امنيتی با برگزاری مراسم اول ماه مه امسال، انتظار. بيشتری یافت

نشان از این  ،٨٩در روز شمار کارگری خردادنگاھی به موج دستگيری ھا . واکنش نشان دھند
  :سياست سرکوبگرانه دارد

 ١١سه شنبه    روزمعلم حق التدریسی و ساله فعال کارگری  ۵٠ مھدی فرحی شانديز
 انقالب   دادگاه٨کند رئيس شعبه  خرداد براي گرفتن وسائل خود به دادگاه انقالب مراجعه می

 اخالل ه اتھاموحشيانه او اعتراض کرده بود او را ب که شاندیز نسبت به رفتارھای توھين آميز و
 شاندیز از دستگير شدگان اول .می فرستددستگير و به اردوگاه مرگ کھریزک  در نظم عمومی

به و  ودر سلول انفرادي بسربرده ماه در بازداشت ٩بود که ھم  ٨٨ سالماه مه پارک الله تھران
 . تازگی از زندان آزاد شده بود که دیگر بار دستگير شد

در منزل خود دستگير  خرداد ١٣  نيمه شب"کانون مدافعان حقوق کارگر"عضو  خوانعليرضا ا
   .می شود

واحد اتوبوسرانی تھران و   مسوول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکتسعيد ترابيان
   صبح در منزل شخصی خود دستگير می شود٩ خرداد ساعت ١٩روز حومه صبح 

 ١٠شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ساعت  ھيات مديره سنديکای عضو رضا شھابی
رضا شھابي و سعيد ترابيان از اعضا  دستگير می شود خرداد بر سرکار خود٢٢صبح روز شنبه 

 از محل تا مد ت ھا   ھستند که و حومهشرکت واحد اتوبوسرانی تھران ھيات مديره سنديکای
 خرداد ماموران وزارت ٢٩روز شنبه  تا اینکهبازداشت آنان اطالعی به خانواده شان نداده اند 
به منزل مادر سعيد ترابيان مسئول روابط  اطالعات تحت عنوان حراست شرکت واحد و حومه

ار او را مورد آزار و اذیت و و مادر سالخورده و بيم عمومی سندیکای شرکت واحد يورش برده
عفو سازمان در رابطه با دستگيری این دو فعال کارگری در خرداد ماه  .توھين قرار می دھند
 ژوئن با کمپين و اقدامی فوری در سراسر جھان خواھان آزادی آنان ١۴بين الملل در تاریخ 

بطور کامال ) بيان رضا شھابي و سعيد ترا( این دو شخص : " ...یاد آور شده است  گشته و
محتمل زندانيان عقيدتی ھستند که تنھا بخاطر فعاليتھای مسالمت آميز سندیکایی خود 
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 ممکن ، دستگير شده اند و نگران است آنھا با توجه به شرایطی که با زور ناپدیدشان کرده اند
  ...."است مورد شکنجه و سایر بدرفتاریھا قرار بگيرند

دستگير و به زندان اوین منتقل می  خرداد در تھران٢٢ارگری روز  فعال کبھنام ابراھيم زاده
سال پيش او نيززاده کارگر لوله سازی پلي تکنيک شور آباد شھر ری است که   ابراھيم.شود

دادگاه او به   و تا کنونگان بود دستگير شد از نفر١۵٠الله تھران روز اول ماه مه جز  در پارک
 .. اتمام نرسيده بود

پی گيري   خرداد در مراجعه به دادگستري سنندج برای٣١ فعال کارگری روز ھیلرالپدرام نص
         . توسط ماموران دادگستری دستگير مي شود، پرونده قبليش

بشکل عام و به فعاالن  با برگزاري روز کارگر امسال این موج ھجوم به فعاالن کارگری در ارتباط
 که یکی از  –تھران و حومه سندیکای شرکت واحد عمدتأ برای فشار بر سندیکا ،بشکل خاض 

تمرکز شدید . متمرکز شده است -امضاء کننده قطعنامه مشترک اول ماه مه امسال بوده ١٠
به آن علت است که این سندیکا، اولين   تھران و حومهشرکت واحدروی اعضای ھيئت مدیره 

نھا بيانگر خواست ھای  اخير ھست که توانسته است نه تسال ھایتشکل مستقل کارگری 
 مردم تھرانکارگران و مدافعين آنان و بخش گسترده  در قلوب کارگران این شرکت باشد بلکه 

گر و ضد کارگری ھست که نيروھای سرکوبو جا بازکردن ھمين محبوبيت . ی ویژه بيابدجاینيز 
ران و  تھاز سوی دیگر شکل گيری سندیکای شرکت واحد.  را بشدت نگران کرده استرژیم
دیگر بخش ھای کارگری بوجود  توانسته الگوی بسيار روشن و تجربه گرانقدری برای حومه
 شکل گيری ،بطوری که عليرغم مخالفت تمامی دستگاه سرکوب و شورای اسالمی کار. آورد

، به تاسی از ھمين تجربه توانست سندیکای مستقل کارگران نيشکر ھفت تپه خوزستان
ت که دستگاه سرکوب والیت، منصوراسالو رئيس ھيئت مدیره بی جھت نيس .شکل بگيرد

شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه را مدام از این بند زندان به بند دیگری منتقل کرده و او 
آن ھا قصد دارند به فعالين کارگری . را زیر فشارھای شدید جسمی و روحی قرار می دھد

دھند که ھر کس که قصد سازماندھی سندیکا و واحد ھای توليدی و خدماتی این پيام را ب
، ابراھيم مددی و منصور اسالو تشکل مستقل کارگری داشته باشد، سرنوشتی ھمچون 

  .خواھد داشت علی نجاتی

انتقام از برگزاری مراسم اول ماه مه امسال ی از علل دستگيری ھای دور اخير، اما اگر یک
حذف یارانه ھا، و رشد زمينۀ شکل گيری اعتراضات است، نباید از خاطر برد که با اجرای طرح 

توده ای و کارگری در اعتراض به فقر رشد یابنده و تورم و گرانی لجام گسيخته، خطر شورش 
در چنين شرایطی، تشکل ھا ی کارگری و فعالين . ھا و  اعتراضات توده ای کامأل محتمل است

برای جلوگيری از . ی خواھند داشتجنبش کارگری در سازماندھی این اعتراضات نقش بسزائ
این نقش ھم ھست که دستگاه سرکوب تالش دارد با دستگيری فعالين کارگری و درھم 

نباید . شکستن تشکل ھای کارگری مانع تالش آن ھا برای سازماندھی این  اعتراضات شوند
لت از خاطر بود که جمھوری اسالمی که مدام سنگ مستضعف پناھی به سينه می زند و دو

می نامد، در تمامی طول حيات این رژیم و " عدالت گستر"منفور احمدی نژاد خود را دولت 
بویژه در دوره دولت احمدی نژاد، به سرکوب بی مھابای تشکل ھای کارگری ھمت گماشته 

آن ھا بخوبی می دانند که  متحد شدن نيروی کار و زحمت و ایجاد تشکل ھای کارگران . است
ر می تواند قدرت نيروی کار در چانه زنی ھا بر سر خواست ھای کارگران را شاغل و حتی بيکا
این تشکل ھای وقتی بتوانند نيروی حاشيه توليد را نيز به سوی خود جذب . بشدت باال ببرد

کنند، آنگاه دارای نيروی کوبنده ای خواھند شد که می توانند ارکان دستگاه فساد وچپاول 
 .والیت را در ھم بشکنند

در حالی که دولت احمدی نژاد تمام امکانات خود را برای اجرای قانون ری که گفتيم ؛مانطوھ
درگفتگو ھای ) شيخ اسالمی ( ش وزیر کارمدام او و سازمان داده و ھاھدفمند سازی یارانه 

 از کاھش نرخ بيکاری و رونق توليد دم می )سازمان جھانی کار( و مجامع جھانی ای رسانه 
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اغلب داخلی در برابر واردات بيرویه در ران حاد در صنایع و کاھش ظرفيت توليد بحاماند، نز
 تامين امنيت شغلی را به امری حياتی مسئله سختی معيشت و،  و توليدیواحدھای صنعتی

  . حمتکشان ميھن ما بدل ساخته استطبقه کارگر و دیگر زکل برای 

ھم اندیشی تشکل ھای کارگری، ایلنا چندی پيش ضمن انتشار ھمایش دولتی خبرگزاری 
کارفرمایی و اقتصاد دانان، با اشاره به اینکه توليد ملی صرفه اقتصادی خود را از دست داده 

متاسفانه اقتصاد کشور ھمواره برپایه فروش نفت و واردات بوده است ”: است از جمله نوشت
سرطانی درکشور داشته و واردات به معنای اقتصاد غير توليدی است و اقتصاد غير مولد رشد 

سرمایه درتوليد به سوی فعاليت ھای غير توليدی می رود واین موضع تاثير بسيار ... 
استفاده از کاالی خارجی بدون اینکه شرمندگی درآن باشد، ... نامطلوبی براقتصاد کشور دارد 

شده بدترین نسخه برداری از نظریه ھای غربی درکشور ایجاد . به راحتی تبليغ می شود 
 ھزار نفر درصنایع کوچک کشور فعال ھستند و ۴٠٠ ھزار توليد کننده صنایع بزرگ و ۶. است

عالوه بر این، کميسيون صنایع مجلس  “. ...شرایطی نامناسب قرا ردارندھمه درحال حاضر در
 درصد کار می کنند و اخراج ۴٠گزارش داده است که، درسراسر کشور صنایع با ظرفيت کمتر از 

وضعيت چنان وخيم است که یک کار گروه .  تعدیل نيرو با شدت جریان داردن تحت عنوانکارگرا
مشورتی با نام کميته رفع موانع توليد مرکب از مسئوالن وزارت صنایع و معادن و اعضای اتاق 
بازرگانی تشکيل شده است و درصدد تھيه گزارشی جامع برای برون رفت از اوضاع بحرانی 
  . کنونی است

 ۵٢ ھزار واحد نيمه تمام معطل ٢٠”:  خرداد ماه امسال، گزارش داد٢٣امه دنيای اقتصاد، روزن
 ھزار واحد صنعتی نيمه تمام ٢٠معاون وزیر صنایع از وجود . ھزار ميليارد تومان سرمایه است

 “. ...درکشور خبر داد و گفت، حل مشکل نقدینگی مورد نياز این واحدھا را در دستور کار داریم
نين از قول دبير اجرایی خانه کارگر در ھمين ماه گزارش شده است که ميزان بيکاری ھمچ

   .  ھزار تن اعالم شده است ۵٢کارگران در عسلویه

 درصد واحد ۵٠اتاق بازرگانی نيز درگزارش کميسيون صنعت خود خاطر نشان می سازد که، 
پایگاه اطالع . تن بيکار شده اندھای توليدی دراکثر مناطق در حالت رکود قرارداشته و ھزاران 

نگاھی به گزارش اقتصادی اتاق بازرگانی، ”: خرداد ماه ، درگزارشی با عنوان٢٩رسانی کلمه، 
با ذکر آمار به بررسی وضعيت ناگوار توليد پرداخته و از “ روزھای بحرانی برای توليد ایرانی

رین روزھای خود را سپری می درزمان حاضر توليد درکشور بدت... ”: جمله یادآور شده است 
 درصد واحدھای توليدی در اکثر ۵٠، براساس گزارش کميسيون صنعت اتاق ایران، ....کند 

اکثر واحدھای ... مناطق صنعتی کشور درحال تعطيلی یا در شرف تعطيل شدن ھستند 
 درصد ظرفيت اسمی خود مشغول به کار ھستند ٣٠توليدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از 

 ”. برخی واحدھای توليد به دليل شرایط اقتصادی مجبور به تعدیل نيروی انسانی ھستند... 
تعدیل نيرو ی انسانی ھمان بيکار سازی بيرویه کارگران رسمی و جایگزین سازی کارگران 

 گزارش منتشره در پایگاه اینترنتی کلمه، کاھش ھمينمطابق  .قراردادی را معنی می بخشد
ود بازار و کمبود منابع مالی مھم ترین عوامل ورشکستگی و رکود صنایع و ظرفيت توليد، رک

واحدھای توليدی به شمار آمده و با اجرای قانون ھدفمند سازی یارانه ھا و افزایش نرخ گاز، 
برق و به طور کلی سوخت که با یارانه ھای کنونی از مزیت نسبی درتوليد و رقابت 

 درصد، واحدھایی مانند داروسازی، پوالد، ٧٠بازدھی بيش از برخوردارند، واحدھای توليدی با 
سيمان و جز اینھا با مشکل جدی روبه رو خواھند شد که نتيجه کاھش ظرفيت توليد و اخراج 

: پایگاه اینترنتی کلمه دراین باره می نویسد. کارگران بویژه کارگران با سابقه و ماھر است
ه به کاھش تعداد کارگران این بخش ھای توليدی درھمين حال دربخش دیگری از این نمون”

دراین بررسی مشخص شده است که جمع تعداد .  اشاره شده است٨٧ تا ٨۶طی سال ھای 
 نفر بوده است که ٢١٨ ھزار و ۴٧ برابر ٨۶کارگران شاغل دراین واحدھای توليدی در سال 

 ھزار و ۴۴ین بخش به  نفر کاھش، تعداد کل کارگران شاغل درا٨٩٣ ھزار و ٢ با ٨٧درسال 
درادامه این گزارش تاکيد شده ميانگين اخراج کارگران در واحدھای  .است“ . نفر رسيده٣٢۵

 درصد بوده است که به طور مثال دربرخی ۴٠ خورشيدی ٨٧ و ٨۶توليدی بين سال ھای 
 وسيع و واحدھای بزرگ و راھبردی مانند کارخانه ھای مخابراتی ایران و ایران خودرو دیزل ابعاد



 4

عميقی داشته و درجامعه اثرات منفی باقی گذاشته است، عالوه بر اخراج ھای گسترده 
 يد امضاء را نيز ازمعوقه و رواج قراردادھای موقت وسفودستجمعی باید پدیده دستمزدھای 

پيامدھای این اوضاع ارزیابی کرد که ھمچنان در بی سياستی مطلق اقتصادی دولت احمدی 
  .  گرددنژاد دنبال می

ما با اعتراض کارگران بيکار خرمشھر در برابر شخص احمدی نژاد روبرو ) ٨٩خرداد(در این ماه 
بيکاریم ، بيکاریم : " کارگرا اجتماع کننده با داشتن پالکادر یکصدا فریاد می زدنند . می باشيم 

یر اقتصاد ، در ھمين ماه با واگذاری مخابرات به سپاه توسط دولت روبرویيم بطوریکه وز" 
در . به سئواالت فراکسيون اقليت مجلس می شودشمس الدین حسينی ، مجبور به پاسخ 

 ميليارد دالری پروژه نفتی به قرار گاه خاتم االنبيا بدون مناقصه و امضاء ١٠این بين واگذاری
درحوزه تعطيلی . قرارداد فاز سه پارس جنوبی و جزئيات شرکت گاز با این قرار گاه می شویم 

 مرکز پزشکی قانونی در کشور بدليل کمبود بودجه ۴۵مراکز پزشکی گزارش شده است که
این در حالی ایستکه ؛ خدمات درمانی نياز ضروری تمامی افراد جامعه ایران . بسته می شود

دولت ضد . است که دولت ھا باید آن را برای تمامی اقشار جامعه به صورت رایگان مھيا کنند
 نه تنھا از چنين امر مھمی دوری می جوید بلکه در صدد است امکانات مردمی احمدی نژاد

متعلق به کارگران وکارمندان وتوجه به بيمه آنان که حاصل دسترنج ساليان رنج و زحمت خود 
  .آنان است را به نفع خویش مصادره کند

   وضعيت زنان سرپرست خانوار در ایران دشواری

با نگاھی اجمالی به ”: آمده است  خرداد ١۶تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا،در
. وضعيت خط فقر درکشور، شاید نياز به تشریح وضعيت زنان سرپرست خانوار درکشور نباشد

 ميليون زن سرپرست خانوار در ٢ ھزار تومانی مرھم درد نزدیک به ۵٠--۴٠مستمری ھای 
 علمی و درخور توجه الزم به تذکر است ؛ چندی پيش یک گزارش“ .کشور نبوده است

درخصوص رابطه تورم و گرانی با تشدید فقر درجامعه خصوصا درميان زنان سرپرست خانوار 
این گزارش که توسط تعدادی از اعضای ھيات علمی دانشگاه تھران تھيه گردیده . منتشر شد

سته درتحقيقات بر روی زنان سرپرست خانوار این نکته برج”: است با صراحت اعالم می دارد 
است که آنھا فقيرترین فقرا ھستند، زیرا به جز درد نداری و بی پولی از دردھای دیگر از جمله 

 درصد خانوارھای زن سرپرست، جزو ۵٠درحاليکه بيش از . تبعيض جنسيتی رنج می برند
به .  درصد است١۶ این رقم درخانوارھای مرد سرپرست، .فقيرترین گروه ھا قرار گرفته اند

زنان سرپرست خانوار در . ر زنان سرپرست خانوار فقيرترین فقرا را تشکيل می دھندعبارت دیگ
سراسر کشور زودتر از دیگران از کار اخراج و دیرتر از ھمه استخدام می شوند، به عبارتی 

فقر اقتصادی درکنار نابرابری در دسترسی . درصف اول اخراج و در صف آخر اشتغال قرار دارند
اعی به دليل زن بودن، زندگی آنان و خانواده ھایشان را آسيب پذیر ساخته و به امکانات اجتم

بی شک در برنامه ریزی برای اختصاص کمک ھای پس از اجرای الیحه ھدفمند سازی یارانه 
الزم به ذکر است ؛ درحال حاضر وزارت رفاه ” ....ھا می باید مورد توجه جدی قرار بگيرند

 ١ھایی را که زنان سرپرستی آن را برعھده دارند، بيش از جمھوری اسالمی تعداد خانوار
 سال ۴مطابق ھمين آمار رسمی حکومتی، طی .  ھزار خانوار اعالم کرده است ٨۵٠ميليون و 

 در حوزه مسائل زنان می توان . درصد افزایش یافته است٣۵اخير تعداد زنان سرپرست خانوار 
 ١١خبرگزاری دولتی ایلنا،در تاریخ  بطوری که . د مشکالت پرستاران را نيز مورد توجه قرار دا

” : خرداد ماه، متن گفتگوی دبير کل خانه پرستار ایران را منتشر ساخت که گفته است
که قبال با تاخير ) که نتيجه خود گردانی بيمارستان ھاست(متاسفانه طرح کارانه پرستاران 

در بعضی ... پرداخت نشده است نھایتا شش ماھه مواجه بود، ھم اکنون یک سال است که 
 ماه نيز بوده، این درحالی است که طرح کارانه بعنوان کمک ١۶از بيمارستان ھا این تاخير تا 

دریافتی به حقوق پرستاران بوده و قرار بود زندگی و وضعيت معيشت آنان را تحت الشعاع قرار 
ی تواند قسط وام مسکن یا پرستاری که یک سال است کارانه دریافت نکرده چگونه م... دھد 

کارانه نام  ”. . . .  کارانه ناعادالنه است اساس پرداخت... اجاره بھای مسکن خود را بپردازد 
روشی است که مطابق آن با خود گردانی و کسب درآمد توسط بيمارستان ھا، این درآمد ميان 



 5

تار، کارکنان آزمایشگاھی پزشکان، خدمات وامور اداری بيمارستان و مابقی کارکنان اعم از پرس
 ۶۵...” : دبير کل خانه پرستار ایران در این باره معتقد است. و جز این ھا، تقسيم می شود

درصد از درآمد بيمارستان ھا به پزشکان عضو ھيات علمی که حضور کم رنگی در بيمارستان 
ام کارکنان  درصد بقيه، ميان تم٢٠ درصد به بيمارستان و ١٠ھا دارند پرداخت می شود، 

بيمارستان اعم از پرستار، کارآمد آزمایشگاه، نگھبان، حسابدار و غيره اختصاص دارد که ھمين 
     “.خت کارانه بسيار ناعادالنه استمواجه است، پردا) تاکنون یک ساله(رقم ناچيز نيز با تاخير 

یژه خصوصی پرستاران کشور مان ایران به دليل اجرای برنامه ھای ورشکسته اقتصادی به و
لغو . سازی و مقررات زدایی و نيز حذف و قطع یارانه ھا با مشکالت بی شماری مواجه ھستند

قراردادھای موقت و پيمانی، مشکالت خصوصی سازی بيمارستان ھا و بخش بھداشت، عدم 
پرداخت دستمزد واقعی مطابق با نرخ باالی تورم، حق برخورداری از اجتماعات و شکل پذیری 

ی مستقل صنفی و مطالباتی پرستاران که از پایه ای ترین خواست ھای پرستاران تشکل ھا
  .است در برابر تماميت این نظام خودنمایی می کند

 آماری از وضعيت کودکان کار خيابانی 

 پژوھشی ميدانی در :سایت جھان نيوز، نوشت خرداد  از قول ٢١سایت خبری  و دولتی ایلنا 
 درصد این کودکان ۵٠ نشان می دھد که ١٨ تا ١۶نی در گروه سنی  کودک کار خيابا۵٨۵مورد 

فرشيد یزدانی، مدیر عامل سابق انجمن . توسط صاحبان کار خود مورد آزار قرار می گيرند
:  در کشور اظھار می دارد٨۵حمایت از حقوق کودکان، در ارتباط با آخرین آمارگيری سال 

 ١٨ تا ١٠ ھزار کودک کار در رده سنی ٧٠٠ون و مطابق با این سرشماری نزدیک به یک ميلي“
 سال سن ١۵ ھزار نفر از آنھا زیر ٧٠٠ تا ۶٠٠سال در کشور وجود دارد که در این ميان حدود 

وضعيت کودکان کار در  ھمچنين “ دارند و به مشاغل پيش پا افتاده یا سخت مبادرت می کنند
خبرگزاری در این زمينه . فبار است وحشتناک و اسکوچه و پس کوچه ھای خيابان ناصرخسرو 

این گزارش که گوشه ھایی، :  خرداد، گزارشی دارد١۶مھر در روزنامه و سایت مھر به تاریخ 
گزارش مربوط به . ھر چند کوچک، از وضعيت رقت بار کودکان کار در ایران را نشان می دھد

ناصر خسرو تھران ، کودکان فلسطينی نيست، بلکه به کودکانی مربوط است که در خيابان 
این گزارش می . یکی از مرکزی ترین خيابان ھای کالن شھر تھران به استثمار گرفته شده اند

با ترفند رئيس خانه ناصر خسرو که انتھای ھمين کوچه قرار دارد به بھانه اینکه با بچه “: نویسد
 از کارگاه ھا ھای کارگاه برای آمدن به کالس ھای درس خانه کودک صحبت کنيم، وارد یکی

 کودک ۶٠ متری با دیوارھای بلند که روزنه نوری بجز درِ ورودی اتاق ندارد، ٢٠اتاق . می شویم
این گزارش، بنابر  “ .غول به کار کردن ھستند ساله ایرانی و افغانی به سرعت مش١٣ تا ١٠

این .  ھزار تومان در ماه است٣٠٠ تا ١۵٠حقوق .  شب است١٢ صبح تا ٨ساعات کاری از 
 ساله ای در یکی دیگر ٨کودک . فقط قسمتی از گزارش سرکشی به یکی از کارگاه ھا است

 ساله ھم در این کارگاه ١١ و ١٠بچه ھای .  کيف چرمی درست می کند۵٠از کارگاه ھا روزی 
 به ٧٢ که ایران در سال - گزارش با اشاره به کنوانسيون حقوق کودک . مشغول به کار ھستند

یاد این می افتم که در بند “:  آورده است-در آن کار کودکان ممنوع شده است آن پيوسته و 
 قانون برنامه چھارم توسعه کشور تاکيد بر ممنوعيت کار کودکان شده ولی گویا ١٠١الف ماده 

در این کوچه پس کوچه ھای ناصر خسرو و مرکز تجاری تھران در مقابل چشمان وزارت کار، کم 
ساجی و توليد مواد شيميایی که چرخشان با دستان کوچک نحيفی می نيستند کارگاه ھای ن

کودکانی که از امکانات اوليه بھداشتی مانند حمام، تغذیه مناسب و مدرسه رفتن . چرخد
تعداد این کارگاه ھای غير مجاز در حاشيه امن بی نظارتی مسئوالن، ھر روز بيشتر . محرومند
ا وجود کم توانی کودکان ولی به دليل اینکه کم توقع صاحبان این کارگاه ھا نيز ب. می شود

ھستند و حقوق کمتری طلب می کنند و دردسر کمتر و حرف شنوایی بيشتری دارند برای 
ميليون و  ٣ آمار “.رسيدن به اھداف مالی شان برای این نان آوران کوچک اشتغالزایی می کنند

 ھزار کودک به طور مستقيم درگير ۶٧٠  ھزار کودک، خارج از چرخه تحصيل و يک ميليون و۶٠٠
  .دھند  دردصد کودکان کار را، کودکان خيابانی تشکيل مي٨٠حدود . اند کار بوده
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 –مقاومت معلمان و دانشجویان و روزنامه نگاران و فعالين اقليت ملی در آذربایجان 
  بلوچستان –کردستان 

دانشجویان دانشگاه آزاد تھران : ت  خرداد آمده اس13به گزارش سایت ادوارد نيوز در تاریخ 
مرکز با صدور بيانيه ای در سالگرد ھجوم وحشيانه به دانشجویان و کوی دانشگاه، برادامه 

در بخشی از آن . متن این بيانيه را منتشر کرده است .  مبارزه با استبداد والیی تاکيد کردند
شت کليه دانشجویان کشور را که بازدا... از خاک سکوت آتش فریاد بسازیم ... ”: آمده است 

در تجمعات دانشگاه ھا شرکت کرده اند نقض صریح قانون دانسته و خواستار آزادی فوری و 
با تمام اسيران در بند دیکتاتوری و ... .بدون قيد و شرط تمامی بازداشت شدگان ھستيم 

م و جور، دست عزیزانمان که کشته شدند عھد می بندیم تا ویران کردن تمامی دیوارھای ظل
در این ميان ھا چندین فعال سرشناس دانشجویی مانند ” . . . . از مبارزه نخواھيم کشيد 

محمد پور عبدهللا، بھزاد باقری، مجيد توکلی، بھاره ھدایت، بھمن خدادادی و دیگران ھمچنان 
 در سلول ھای زندان اوین، قزل حصار و گوھردشت و یا در زندان ھای دیگر شھرھا محبوس

ھمچنين در دانشگاه علم و صنعت تھران کارت دانشجویی افراد به عنوان بدحجابی . ھستند
دردانشگاه تبریز دانشجویان . ضبط شده واز ورود دانشجویان به دانشگاه جلوگيری می کنند

داوطلب ورود به کارشناسی ارشد تحت عنوان توھين به رھبری، از تحصيل محروم و ستاره دار 
  .گردیدند

در این ماه با برجستگی حمایت ھا و ھمبستگی ھای بين المللی با کارگران ایران و  ما 
و خواست آزادی ، زنان ، روزنامه نگاران ، معلمان و دانشجویان  کارگرانمحکوميت دستگيری 

رئيس کمسيون ھمبستگی بين المللی کارگران "از جمله . دستگير شده گان روبرو ھستيم 
  .  اعدام فرزاد کمانگر و چھارتن دیگر اعتراض کردند در برابر" صنعتی جھان 

خاصه دستگيری ھای فعاالن کارگری ، زنان ، . در بيان آنچه در این یادداشت آمده است 
دانشجویان ، معلمان ، فعالين اقليت ھای ملی ، روزنامه نگاران و غيره، یگانه وظيفه ھمه 

طبقاتی ، این می باشد که برای آزادی بی قيد مدافعين به حقوق کارگران و باورمند به مبارزه 
و شرط ھمه زندانيان سياسی و عقيدتی ، در کمپينی بزرگ قدم بردارند و ھمه مجامع 
حقوقی ، احزاب و سازمان ھا و سندیکاھھا و جنبش ھای اتحادیه ای کشورھای ميزبان را به 

این کار از ھمه ما بر می  . ھمبستگی با زندانيان سياسی ایران و فعالين کارگری فرا خوانند
  . آید 

  

ھای  خبرگزاری: دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله 
وتشکل ھا،نھادھا ) …ایلنا ، ایسنا ، مھر،سایت آفتاب، کلمه، مردمک وسایت سفير(ایران 

کل ھای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تش: (مستقل مانند  وسایت ھای
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه،جمعی ازفعاالن کارگری  کارگری،سندیکای کارگران
حقوق کارگر، وبالگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کميته پيگيری  ایران خودرو،کانون مدافعان

کارگری، وبالگ کارگرفلز کار، خبرنامه اميرکبير،خبرنامه مازندران،سایت  ایجاد تشکل ھای آزاد
،کانون صنفی معلمان تھران،کردستان ميدیا، ساواالن سسی، سحام نيوز،  يدان زنان،م

( وھمينطورامکانات خبررسانی ھای خارج ازکشور درداخل) پارلمان نيوز، جرس ، کلمه وغيره
سایت  - اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران در ايران  -  تارنمای چشم انداز کارگری

وخبرھای دریافتی به ایميل آدرس ھایم ) …گ کارگری راه کارگروغيره پيام ،وبال–  روشنگری
   .آمده و به نظرتان می رسد فراھم

 انتشار داد و در آینده با ٨٩اميد آنکه بتوان مجموعه ماھيانه روز شمار را طی تمامی سال 
  گشایش وبالگ روزشمار به طبقه بندی اخبار و آرشيو کردن آن دست یابيم 

مرورآماری براعتصابات واعتراضات کارگران ایران " عالقمندان به جمع بندی : م یاد آور گردی
  !درسالی که گذشت



 7

لينک زیر مراجعه می توانند به  " جنبش کارگری ایران پُرجوش وپُرتوان اما پراکنده وپراکنده
  :نمایند

   
-07-2010/2010articles_/net.rahekargar.www://http

pdf.88_jambande290_13  
  

ک ھای  را در لين٨٩ای فروردین و اردیبھشت سال ھھمچنين می توان روزشمار کارگری ماھ
  : زیر موردمطالعه قرارداد 

  
2=&pgn45=&Id1033=php?cId.browsf/net.rahekargar.www://http  
  

pdf.amir-_rsk71_20100705/labor_iran/net.rahekargar.www://http  
  
  

  

  

  

 89اخبار و گزارشات کارگری خرداد ماه سال 

   !سی سال و يک سالی که گذشت
  

  .  خرداد سالروز خروش و خيزش مردم مان ھستيم22در آستانه ی 
از درون پاشيده ولی به تجارب چند سال گذشته و بخصوص سال پيش نشان داد که انبوه مردم در مقابل قدرتی 

  . ظاھر منسجم و يکدست، توان ھر کاری را دارند
خيابان ھای تھران و چندين شھر بزرگ صحنه ی رويارويی نيروھايی شد که از مدت ھا قبل با سکوتی معنی دار 

  . از کنار ھم می گذشتند ولی ھر يک می دانستند که روزھايی اين چنين در پيش روی خواھد بود
به عنوان صدای بخشی از زنان چپ جنبش مردمی ايران، ضمن پشتيبانی بی دريغ از اعتصابات، " گرزنان دي"

اعتراضات و مطالبات سياسی و صنفی و مدنی زنان، كارگران، دانشجويان و تمامی زحمتکشان، الزم می داند به 
  : چند نکته اشاره نمايد

ر نشان داد که اعتماد و ھمراھی با ھر نيرويی از ھر جناج  و وقايع متعاقب آن يکبار ديگ88 جنبش خرداد سال - 1
با اصالحاتی بی مايه يا تغييراتی در (حکومتی و غيرحکومتی که خواھان حفظ ساختار نظام جمھوری اسالمی 

  . است، کاری عبث است و جز به ھدر دادن توان جنبش، ثمری ديگر نخواھد داشت)ھمين قانون اساسی
به ابزار آگاھی و دانش ....) زنان، کارگران، دانشجويان، معلمين، کارمندان، کسبه و (ش  نيروھای درون جنب- 2

سياسی نياز دارند تا بتوانند ھم افق ھای بزرگ را ترسيم کنند و ھم اينکه در ھر مقطع حرکت انقالبی به ارزيابی 
يروھای درون جنبش به دانش سياسی ن. درست از نيروھای متفاوت و اتخاذ سمت و سوی مناسب دست يابند

آنان کمک خواھد کرد که از نظر سياسی جھت گم کرده نشوند و بر پايه ی جھتگيری صحيح سياسی شکل 
آن ھم فقط در تھران و (فقط به اعتراضات خيابانی . ھای متنوع اعتراض و مقاومت را دست مايه ی کار خود کنند

سترده و يا حتی کوچک، پخش شب نامه، شعار دست زدن به اعتصابات گ. بسنده نکنند) چند شھر ديگر
  . راھھای مختلف ادامه و تعميق جنبش مردمی است... نويسي، استفاده از اينترنت، اجتماعات محله ای و 

 ھر نيروی مردمی موظف است از تمامی حرکات اعتراضی نيروھای ديگر درون جنبش حمايت و پشتيبانی - 3
. ی خالی دوستان کارگر و دانشجو را در کنار خود احساس کرده استمتاسفانه جنبش زنان ھميشه جا. کند

گرچه جنبش دانشجويی در اين زمينه از خود ھمراھی ھايى نشان داده است اما اين امر نياز به تکامل بيشتری 
ناديده گرفتن جنبش زنان که با اطمينان می توان گفت يکی از مقاوم ترين بخش ھای حرکتھای مبارزاتی . دارد

داليل اين امر قابل بررسی و گفتگو است و در جای . سی ساله ی اخير بوده، يک ضعف اساسی بوده و ھست
  . آن به اين کاستی پرداخته خواھد شد

 نيروھای درون جنبش بايد دوست را از غير دوست درست تشخيص داده و ساختار نظام سرمايه داری جھانی - 4
دم نياز دارند با کارکرد سرمايه داری و ھمچنين البی ھای پشت پرده ی مر. و تبعات حاکميت آن را افشا کنند

دولت جمھوری اسالمی با نمايندگان آمريکا، اروپا، چين و روسيه که ھدفشان به جز سھم بری بيشتر از اين 
خوان يغما نيست، بيشتر آشنا شوند و بدانند که اينان ھمگی دستشان در يک کاسه است و به اصطالح 

چيزی بجز حفظ نظام " سبز"مقطعی برخی از اين قدرت ھای سرمايه داری از جنبش به اصطالح " حمايت"
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چرا که تعميق اين جنبش . جمھوری اسالمی و جلوگيری از تعميق و راديکاليزه شدن جنبش مردمی نيست
ساط غارت و چپاول آنان ميتواند دير يا زود به منافع اين قدرت ھای سرمايه داری در ايران ضربات جدی وارد کند و ب

  . را از اين کشور برچيند
رھبران جمھوری .  سال بيکاري، تورم، فشارھای اقتصادی و ھمزمان سرکوب شديد تر مردم است89 سال - 5

از يک طرف رسانه ھای سرکوب و فريب سعی در . اسالمی دو سياست را ھمراه با ھم به پيش می برند
آنان ريشه ھای فقر و فالکت مردم را که ھمانا چپاول و غارت و فساد .  دارندالپوشانی و فرافکنی اين مصيبت ھا

آنان با وعده وعيدھای مضحک برای . حکومتی ھمه ی جناح ھای جمھوری اسالمی است الپوشانی می کنند
ات خود زمان می خرند تا مولتی ميلياردر ھای عمامه دار يا بدون عمامه، استراتژی جديدتری برای ادامه ی حي

نيروھای انقالبی بايد مردم فريبی ھای حکومت اسالمی را افشا کنند و خصيصه ی گدا پروری . خود بيابند
از طرف ديگر حکومت سياست سرکوب . حکومت را که جز توھين به ارج و قرب انسانی نيست را افشا کنند

ی ايجاد فضای رعب و وحشت و به  خرداد، ديکتاتوری خون آشام برا22در آستانه ی . گسترده را به پيش می برد
 خرداد، قتل ھای زنجيره ای را در دستور کار خود قرار 22اصطالح پيشگيری از برگزاری ھرگونه مراسم سالگرد 

اما اعدام شيرين ھا و فرزاد ھا نه تنھا مطالبات آزاديخواھانه ی مردم را سرکوب نخواھد کرد بلکه . داده است
 فقط سال آنھا نيست، بلکه می تواند و بايد 89بنابراين سال . روزان تر خواھد کردآتش زير خاکستر را ھر لحظه ف

  . سال تعميق و گسترش جنبش مردم در راه دستيابی به رھايی باشد
آزادی خواھان و نيروھای انقالبی درون جنبش ياد فرزاد ھا و شيرين ھا و ھزاران جانباخته ی راه رھايی را گرامی 

  . به جامعه ای انسانی و برابر از پای نخواھند نشستداشته و تا رسيدن 
  

  زنان ديگر 

 1389 اول خرداد 

 “ساوه  شرکت شمسا“کارگران  اخراج

 .کرد ران خود را اخراجسی نفر از کارگ“ شمسا ساوه“شرکت :  آمده است 89در اول خرداد آژانس ايران خبر
در موردی اقدام به جعل قرارداد  کارفرمای اين شرکت دو ماه از دستمزد اين کارگران را نيز پرداخت نکرده است و

 .يکی از کارگران اخراجی نموده است
م قرارداد اتما کارگران اين کارخانه، اين کارگر که کارفرما اقدام به جعل قرارداد وی کرده است پس از بنا بر اظھار

ميتوانست به منزله دائمی بودن اين  سه ماھه خود، شش ماه بدون قرارداد مشغول بکار بوده است که اين امر
کارفرما با ترفند اين کارگر را وادار به امضای قراردادی کرده  به ھمين دليل, کارگر به لحاظ قانونی تلقی بشود

 ه و پس از پايان اسفند ماه از پذيرش وی بر سر کار سرباز زدهماه سال گذشته معتبر بود است که تا پايان اسفند
  .است

  : مدیرکل تامين اجتماعی شھرستانھای تھران
 معلمان حق التدریس می تواننددرتابستان به صورت اختياری بيمه شوند 

   ازبيمهمعلمان حق التدریس ادارات آموزش و پرورش شھرستانھای استان تھران می توانند با استفاده: ایلنا
  .  ماه تعطيالت تابستانی ، از ایجاد فاصله بين سوابق بيمه ای خودجلوگيری کنند3اختياری در طول 

با : گزارش ايلنا،حجت اله رضا ئی مدیر کل تأمين اجتماعی شھرستانھای استان تھران با اعالم این خبر گفت  به
معلمان حق التدریس ، حداکثر تا     ی مدت بيمهتوجه به این موضوع که طبق دستورالعمل سازمان تأمين اجتماع

- 89ھای درمانی این گروه از معلمان نيز با اتمام سال تحصيلی  پایان سال تحصيلی تعيين گردیده واعتباردفترچه
التدریس پيشنھادمی کنيم با مراجعه به شعب تأمين اجتماعی   به اتمام می رسد ، به معلمان حق88

  ازایجادفاصله تا دھند ادامه اختياری شکل  خودرابه بيمه تابستانی تعطيالت در مدتشھرستانھای استان تھران 
  . آنھا جلو گيری شود  ای بيمه سوابق بين
 درصد حقوق ماھانه خود به عنوان حق بيمه ، تحت 26تمامی معلمان حق التدریس می توانند با واریز : افزود وی

  . قرار گيرند پوشش بيمه اختياری سازمان تأمين اجتماعی 
مبنای پرداخت حق بيمه اختياری آن دسته از معلمانی که دارای سابقه بيمه پردازی : رضائی خاطر نشان کرد

 روز قبل از تاریخ 360 سال ھستند عبارت است ازميانگين دستمزد مبنای پرداخت حق بيمه آخرین 10بيش از 
ید کمترازحداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار درزمان ثبت تقاضا ی بيمه اختياری آنھا که البته این مبلغ نبا

 سال است درانتخاب دستمزدمبنای 10تمام کسانی ھم که سابقه پرداخت حق بيمه آنھا کمتر از . تقاضا باشد 
  . پرداخت حق بيمه بين حداقل و حداکثر دستمزد مخير ھستند

حمایت ھای پيش بينی شده برای بيمه شدگان مدیر کل تأمين اجتماعی شھرستانھای استان تھران با اشاره به 
بيمه شدگان اختياری از مزایای مستمری بازنشستگی ، مستمری ازکار افتادگی کلی و : اختياری گفت 

مستمری بازماندگان بھره مند می شوند و می توانند مانند بيمه شدگان اجباری از خدمات درمانی مراکز درمان 
بيمه شدگان اختياری ھمچنين از کمک ھزینه کفن . ين اجتماعی استفاده کنند ملکی و طرف قرارداد سازمان تأم

  . و دفن و کمک ھزینه وسایل کمک پزشکی مطلبق مقررات بھره مند می شوند 
بر اساس قرارداد بيمه اختياری ، پرداخت غرامت دستمزد ایام بيماری و مقرری بيمه بيکاری ، : رضائی افزود 
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ک ھزینه ازدواج ، کمک ھزینه سفر و اقامت بيمار وھمراه او به بيمه شدکان اختياری کمک ھزینه بارداری، کم
  . ممنوع است 

 ماه بعد به شعب 2تمامی بيمه شدگان اختياری باید حق بيمه ھرماه را حد اکثر تا آخرین روز : وی یاد آور شد 
آنھا لغو و ادامه بيمه موکول به ارائه تأمين اجتماعی پرداخت کنند ، در غير این صورت قرارداد بيمه اختياری 

  . تقاضای جدید و موافقت سازمان تأمين اجتماعی با رعایت مقررات مربوطه خواھد بود
  .پايان پيام 

  اجتماعي اندازي سيستم رسيدگي به شكايات درتامين راه
اجتماعي استان زنجان از  مدير درمان تأمين:  آمده است 89 خرداد1ایلنا در تاریخ  -ایران به گزار ش خبرگزاری 

  . افزار رسيدگي و پاسخگويي به شكايات مشتريان، در كليه واحدھاي درماني تابعه اين استان خبر داد نصب نرم
ھاي راھبردي مديريت  از مھمترين اھداف و برنامه: به گزارش ايلنا،دكتر علي محمدي در اين رابطه اظھار داشت

شدگان، در   رسيدگي دقيق و پاسخگويي سريع و شفاف به بيماران و بيمهاجتماعي استان زنجان، درمان تأمين
  . سال ھمت مضاعف و كار مضاعف است

طبق دستورالعملھاي سازمان : وي پويايي و ماندگاري سازمانھا را بر اساس مشتري مداري عنوان كرد و افزود
ده و در اسرع وقت به آنان پاسخ داده شدگان و بيماران بررسي ش اجتماعي، كليه نظرات و شكايات بيمه تأمين
  . شود مي

كانالھاي وصول شكايات و نظرات مردمي از طريق پيام صوتي مديريت درمان اين : اين مقام مسئول تأكيد كرد
، مالقات حضوري در روزھاي يكشنبه، جرايد و نشريات، انعكاس شكايات و 4221200استان به شماره پيامگير 
پذير  امكان... ، پست صوتي مديرعامل و صدا و سيما و )دولت الكترونيك(يستم سامدنظرات به صورت كتبي، س

  . است
 مورد از شكايات مراجعين تجزيه و تحليل و بررسي و در برخي 56در سال گذشته بيش از : وي در ادامه افزود

  . رسيدموارد در قالب كميته شكايات اقدامات مؤثري در جھت بھبود و اصالح فرآيند به انجام 
به نظرات و شكاياتي كه باعث اصالح فرايند در سيستم شود، ھدايايي : مدير درمان استان زنجان ھمچنين گفت

  .شود نيز اھدا مي
  : وگو با ايلنا رييس كميسيون اجتماعي مجلس درگفت نايب

  رساني خواھد كرد  ھيات تحقيق و تفحص تامين اجتماعي اطالع
كميسيون اجتماعي مجلس تصريح  رييس نايب:   آمده است 89 خرداد1یلنا در تاریخ  ا - ایرانبه گزار ش خبرگزاری

  .  ميليون بيمه شده آن جدي است30دغدغه نمايندگان مجلس درباره سازمان تامين اجتماعي و : كرد
نسنجيده ھاي  اين شائبه درذھن نمايندگان وجود دارد كه مديريت: وگو با خبرنگار ايلنا افزود ھادي مقدسي درگفت

  . و غيرقابل انطباق با مسائل مالي، تامين اجتماعي را به خط قرمز از لحاظ اقتصادي برساند
كمك از بودجه دولت به  نماينده بروجرد درمجلس با بيان اينكه تامين اجتماعي درحال حاضر بدون دريافت ريالي

دالرسرمايه دارد كه به دليل مديريت غلط تامين اجتماعي ميلياردھا : دھد، خاطرنشان كرد فعاليت خود ادامه مي
دار  آن، ممكن است در آينده نزديك اين سازمان با بحران مواجه شودكه به طور قطع بحران دراين سازمان دامنه

  . خواھد بود و جمعيت زيادي از كشور را فرا خواھد گرفت
ف اظھارات شماست زيرا آقاي وي در پاسخ به اين سوال كه اظھارات مديرعامل تامين اجتماعي درست برخال

شواھد و قرائن اظھارات آقاي ذبيحي را تاييد : ذبيحي وجود بحران مالي در اين سازمان را قبول ندارد، گفت
  . كند نمي

مقدسي با اشاره به اينكه راي بسيار باالي نمايندگان مبني بر موافقت با تحقيق و تفحص از سازمان تامين 
طرح دو : ھاي مديريتي اين سازمان تاكيد دارد، افزود ھاي مجلس به ناكارآمدي انياجتماعي بيانگر ادامه نگر

فوريتي مجلس براي الحاق تامين اجتماعي به وزارت رفاه نتوانسته است موجب اصالح و تحول در امور تامين 
  . اجتماعي شود

 و تفحص از تامين در ھفته جاري اعضاي ھيات تحقيق: رييس كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد نايب
  . نامه موجود مشخص خواھد شد اجتماعي و شرايط كار آنھا طبق آيين

رساني الزم را درباره دريافت اطالعات از افرادي كه  ھيات تحقيق و تفحص اطالع: مقدسي خاطرنشان كرد
  . مستنداتي در اختيار دارند را انجام خواھد داد
اي خبري از نفوذ يك حزب سياسي به تامين اجتماعي خبر داده ھ وي در پاسخ به اين سوال كه يكي از سايت

  . شنوم بنابراين بايد مورد بررسي قرار دھم اين موضوع را تازه مي: باره داريد گفت است شما چه اطالعاتي در اين
  پايان پيام

  ھاي صنفي كارگري ايران در آينده نزديك تشكيل كانون عالي انجمن
يك فعال كارگري از تشكيل يك ھيات موسس :    آمده است 89 خرداد1ایلنا در تاریخ  -ایرانبه گزار ش خبرگزاری 

  . ھاي صنفي كارگري ايران خبر داد براي راه اندازي كانون عالي انجمن
ھاي صنفي كارگري ايران با ھدف  به تازگي كانون عالي انجمن: وگو با ايلنا گفت حميد حاج اسماعيلي درگفت

  . ھاي صنفي كارگري در حال شكل گيري است كارآمدي بيشتر تشكل
ھاي برون شھري ،كارگران خباز و كارگران شاغل  يك ھيات موسس متشكل از صنف رانندگان اتوبوس: وي گفت

ھاي  آھن سرگرم فراھم كردن مقدمات برگزاري مجمع عمومي ھيات موسس كانون عالي انجمن در صنعت ذوب
  . صنفي كارگري ايران ھستند

  . شود  ماه آينده برگزار مي2به احتمال قوي اين مجمع تا :  كارگري گفتاين فعال
  . به گفته حاج اسماعيلي اين اقدام با اطالع و استقبال وزارت كار و امور اجتماعي ايران در حال شكل گيري است
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  . تندھاي صنفي كارگري يكي از سه تشكل صنفي به رسميت شناخته شده ھس مطابق قانون كار ايران انجمن
ھاي  ھاي انجمن حاج اسماعيلي از فعال كارگري در واحدھاي صنفي و صنعتي خواست تا از تاسيس كانون

  . صنفي كارگري استقبال كند
توانند  ھاي صنفي كارگري مي با توجه به نواقصي كه در ساختار شوراي اسالمي كار وجود دارد انجمن: وي افزود

  . ماعي سه جانبه بھبود ببخشندموقعيت كارگران رادر گفت وگوھاي اجت
  پايان پيام

 یک گزارش و دو خبر
  شرکت فوالد گيالن

آن  سھامداران عمده . کارخانه وابسته به بخش خصوصی است. این شرکت در شھر صنعتی رشت واقع است
 شرکت فردی به نام دانيال زاده از سھامداران و مدیر عامل این. آقازاده ھای خاندان ھاشمی رفسنجانی ھستند

 کارگر با قرارداد موقت 1200در این شرکت جمعاً حدود .  سال می گذرد5از فعاليت این کارخانه بيش از . است
 کارگر و فوالد سرد 550قسمت توليد کارخانه شامل دو قسمت توليد فوالد گرم با حدود . مشغول به کار ھستند

و نگھبانی و راننده ھای تریلر و کارگران خدماتی می بقيه کارکنان شامل پرسنل اداری .  کارگر است450با حدود 
مواد خام آن از کشورھای روسيه و اوکراین وارد شده در گمرک انزلی . محصول شرکت، ورق فوالدی است. شود

ورق ھای فوالدی پس از نورد سرد و گرم . تخليه و توسط تریلی ھای شرکت بارگيری و به کارخانه حمل می گردد
پایه حقوق کارگران مصوبه . شرکت بيشتر به کارخانه ھای شھر صنعتی ساوه حمل می شودتوسط تریلرھای 
از غذاخوری کسانی می توانند برای صرف شام و نھار . کارخانه در سه شيفت کاری فعال است. اداره کار است

. رگری استکارخانه فاقد ھرگونه تشکل کا. استفاده کنند که حتماً◌ٌ در آن روز اضافه کاری کرده باشند
قراردادھای کارگران یکساله است و کارگران با کوچک ترین اعتراض نسبت به شرایط کار و دستمزد توسط 

  . کارفرما، دانيال زاده ضدکارگر، به سرعت اخراج می گردند
  کشته شدن کارگر اداره برق براثر برق گرفتگی

 سال سابقه کار در این اداره را داشت براثر برق 26  احمد افضلی کارگر اداره برق که –) در استان کرمان(رابر 
احمد افضلی چند روز قبل ھنگام وصل کردن برق به یک دکل مخابرات دچار برق گرفتگی . گرفتگی کشته شد

     1389 اردیبھشت 30     )روزنامه اطالعات: منبع . (شدید شد و درمحل حادثه جان باخت
   خوشبختشرکت کارگران سبز زیور در مراسم سوم علی

 کارگری که بر اثر سقوط از روی – یک روز پس از خاک سپاری علی خوشبخت – 30/2/89در عصر روز پنج شنبه 
 کارگران شھرداری منطقه یک تحت پوشش شرکت سبز زیور در مراسم وی -ماشين حمل زباله کشته شد 

 ضدکارگر، کارفرمای  ین که جمشيدیاز نکات قابل توجه ا. شرکت کردند و با خانواده وی اظھار ھمدردی نمودند
شرکت سبز زیور، حاضر نشد مينی بوس جھت ایاب و ذھاب کارگران شرکت کننده در مراسم در اختيار آن ھا قرار 

دھد و کارگران در پشت و انتھای وانت نيسان شھرداری سر پا ایستاده و در گورستان محل دفن پياده شدند و 
در ميان . ن باخته دسته گلی با نام شرکت سبز زیور بر روی قبر وی نھادندضمن تسليت به خانواده کارگر جا

کارگران ھمچنين آزادی راننده نيسان . زمزمه ھای کارگران رسيدگی به وضعيت و علت حادثه به گوش می رسيد
ته را خواستار بودند که به دنبال شکایت کارفرمای شرکت دستگير شده بود و شایع بود جمشيدی ضدکارگر گف

در حالی که از نظر کارگران ، راننده مقصر نيست و . وی پس از آزادی از زندان باید برای تنبيه به رفتگری بپردازد
تعاونی شھرداری رشت مانند  کارگران ھمچنين خواستار تحت پوشش قرار گرفتن . مقصر اصلی جمشيدی است

  .  ھزار تومان ھستند800 ماه خویش معادل 4  و نيز خواستار دریافت اضافه کاری عقب مانده3 و 2دو منطقه 
  فعاالن ضدسرمایه داری گيالن

  1389خرداد 

 مركز پزشكی قانونی به علت پايين بودن حقوق و مزايای دريافتی ۵٠تعطيلی 
 كاركنان و كارشناسان 

نيرو،  مركز پزشكی قانونی كشور به علت ريزش ۵٠خبر تعطيلی :  نوشت 89 خرداد 1 در تاریخ جام جمسایت 
 ميليون پرونده قضايي، نظر كارشناسی ٢رسد كه بدانيم ساالنه برای بيش از  بارتر به نظر مي وقتی تاسف

شود و به گفته كارشناسان، تعلل و خلل در اين روند باعث بروز مشكالت عديده در ارائه  پزشكی قانونی صادر مي
  . ه مراجع قضايی و مردم خواھد شدخدمت مناسب ب

ن پزشكی قانونی كشور، پايين بودن حقوق و مزايای دريافتی كاركنان و كارشناسان پزشكی قانونی رئيس سازما
  .  مركز در كشور اعالم كرده است۵٠در ايران را علت تعطيلی حداقل 

به گفته احمد شجاعي، كاركنان و كارشناسان اين سازمان با وجود مشكالت معيشتي، پايين بودن ميزان حقوق 
روز با دقت و تالش  يافتی و شرايط سخت محيط كاری در تمام نقاط كشور و در تمامی اوقات شبانهو مزايای در

ھای كارشناسي، بررسی صحنه جرم،  ھای تخصصي، صدور نظريه مستمر مشغول انجام معاينات باليني، آزمايش
رائه قوط ھواپيما و اجمعی و باليای طبيعی سيل، زلزله، س مشاركت مستقيم در روند رسيدگی به حوادث دسته

  . خدمت به ارباب رجوع ھستند
بر اساس قانون تشكيل سازمان پزشكی قانونی كشور، حقوق و مزايای پزشكان و كادر فنی سازمان حسب 
مورد معادل حقوق پزشكان و كادر فنی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكی خواھد بود اما اظھارات ديروز 

  . دھد عد بودن شرايط كاركنان آن خبر ميرئيس اين سازمان از نامسا
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 دھه پيش فعاليت خود را به صورت اداره وابسته به دادگستری آن زمان ٩پزشكی قانونی در قالب نوين آن حدود 
  . ن اداره، به اداره كل تبديل شدھا اي ھای كشف جرم و گسترش اين فعاليت آغاز كرد و متعاقب آن با توسعه روش

جه به توسعه كمی و تخصصی شدن اقدامات پزشكی قانوني، مجلس تاسيس اين سازمان را  با تو١٣٧٢در سال 
ھا و خدمات  اليت ماده و يك تبصره تصويب كرد كه از لحاظ شكلی و بعد فنی نيز موجب توسعه فع١١مشتمل بر 

  . اين سازمان شد
رسی از جمله وظايف پزشكی كشف جرم و تحقيقات مقدماتي، دادرسی و اجرای حكم بر اساس قانون آيين داد

  . بايد به تاييد اين سازمان برسدحتی صدور مجوز برای افراد متوفی نيز گاه . قانونی در فرآيند دادرسی است
پور، كارشناس حقوقي، نقش پزشكی قانونی در بھبود اطاله دادرسی و رفع بسياری از مشكالت را  داريوش نبي

شود  پزشكی قانونی كمك موثری برای احكام قضايی محسوب مي: ويدگ مي» جم جام«داند و به  بسيار مھم مي
كه بين كشف  او با بيان اين.ھای اين سازمان در رعايت عدالت در اعالم و اجرای رای بسيار مھم است و گزارش

سيستم قضايی به اظھار نظرھای فوری و : دھد جرايم و پزشكی قانونی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد،ادامه مي
  . صی برای برطرف كردن اطاله دادرسی نياز داردتخص

ھای بديل و نو در اين جرايم، به جای تعطيلی  پور با توجه به گستردگی جرايم و استفاده از شيوه به گفته نبي
  . اين حوزه گام برداريم بھتری درمراكز اين سازمان بايد در جھت تامين سازوكارھای 

   حداقل حقوق و مزايا -
زشكی قانونی به علت مسووليت سنگين، نوع كار، عوارض جسماني، روانی و مشكالت اجتماعی اشتغال در پ

آن جذابيت چندانی ندارد و در تمام دنيا برای جذب كارشناسان خبره، ايجاد انگيزه و اشتغال در پزشكی قانونی 
حقوق و مزايای كاركنان ای كه در اغلب كشورھا  شود به گونه تسھيالت مالی و رفاھی خاصی در نظر گرفته مي

  . ھا تفاوت قابل توجھی دارد تگاهشاغل در اين مجموعه با كاركنان ساير دس
حسن عابدي، رئيس سابق سازمان پزشكی قانونی كشور اسفند ماه گذشته در  اين در حالی است كه محمد

ناسان پزشكی قانونی در حقوق و مزايای دريافتی كاركنان و كارش: مراسم توديع خود در اين سازمان گفته بود
رغم اجرای قانون مديريت خدمات كشوری نه تنھا با ديگر كاركنان تمايزی ندارد و افزايش نيافته است،  ايران علي

  . ، حقوق و مزايای باالتری دارندھا بلكه در موارد متعددی كارشناسان و پزشكان شاغل در ساير ارگان
 در بيست و سومين نشست فصلی روسای پزشكی قانونی كشور شجاعي، رئيس كنونی اين سازمان نيز ديروز

 مركز پزشكی قانونی در سطح كشور تعطيل شده است كه ۵٠ تاكنون حداقل ٨۴از ابتدای سال : در اروميه گفت
رجوع، مشكل جذب نيروھای فنی و تخصصی سازمان را  رسانی بھينه به ارباب ضمن ايجاد مشكالتی در خدمات

ا تھديدات جدی مواجه ساخته مندی از نيروھای فنی را در ميان مدت و دراز مدت ب ه بھرهتشديد كرده و ادام
  . است

  پزشكی قانوني، استيجاری و امانی  -
رئيس سازمان پزشكی قانونی كشور، با انتقاد از نامطلوب بودن فضاھای اداری و آزمايشگاھی پزشكی قانونی 

  .  امانی ھستندھا استيجاری و ھا در استان شكی قانونيھم اكنون بسياری از پز: كشور خاطرنشان كرد
كار پزشكی قانونی كاری تخصصی است و : كه اين نھاد به تجھيزات بيشتری نياز دارد، افزود شجاعی با بيان اين

ھای پزشكی قانونی از نظر  ھمين دليل آزمايشگاه  گران ھستند به از جايی كه تجھيزات مورد نياز در اين حرفه
  . ال نيستند  در حد مطلوب و آيدهاتتجھيز

 درصد از درآمد سازمان برگشت داده شده ٣٠كه در سال گذشته فقط  رئيس پزشكی قانونی كشور با بيان اين
ت به سازمان اين در حالی است كه قانون، تخصيص صد درصدی درآمدھا را برای برگش: است، اضافه كرد

  . بينی كرده است پيش
آور اعالم و تصريح  يت پزشكی قانونی در كشور را تخصصی و جزو مشاغل سخت و زياناين مقام مسوول فعال

  . ين رو نياز به دقت بيشتری داردكار پزشكی قانونی با قوانين پيچيده و مسائل انسانی و شرعی است و از ا: كرد
ی ھستند، ھای قضايی كشور مستلزم نظريات پزشكی قانون كه يك سوم پرونده شجاعی با اشاره به اين

رسانی مناسب به مراجع  تعلل و خلل در اين روند باعث مشكالت زيادی در ارائه خدمت: خاطرنشان ساخت
  .شود قضايی و مردم مي

  شوراي عالي تامين اجتماعي ماندگار خواھد شد؟ 
  كارگران كانون عالي شوراھا نسبت به واكنش احتمالي  ھشدارعضو ھيات مديره 

كانون عالي شوراھاي  مديره عضو ھيات:  آمده است 89 خرداد2ایلنا در تاریخ  -رانایبه گزار ش خبرگزاری 
ھاي كارگري در خصوص تعرض به سازمان تامين اجتماعي و  كاركشور با بيان اينكه ھمه تشكل اسالمي
اشد اگرروند فعلي ادامه داشته ب: گرايي در اين سازمان اتفاق نظر دارند،گفت جانبه گرفتن اصل سه ناديده

  . ابراز خواھند كرد كارگران سراسركشورواكنش الزم را به اين موضوع درسالروز تامين اجتماعي
آلود ماھي بگيرند و به بھانه طرح دو  خواھند از آب گل ھا مي برخي: وگو با خبرنگار ايلنا افزود محمد احمدي درگفت

  . كارخود ادامه دھندفوريتي مجلس، شوراي عالي تامين اجتماعي را منحل و آزادانه به 
از رييس مجلس و وزير رفاه و تامين : كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كاراستان قزوين تصريح كرد رئيس

  . گرايي در تامين اجتماعي شوند جانبه خواھيم كه مانع از بين رفتن اصل سه اجتماعي مي
اجتماعي مجلس براي شنيدن نظرات رئيسه و كميسيون  اين مقام كارگري با اشاره به اعالم آمادگي ھيات

  . به زودي نقطه نظرات خود را به آنھا اعالم خواھيم كرد: اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي، خاطرنشان كرد
بايد به مسائل اين : احمدي تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي را مطلوب ارزيابي كرد و اظھار داشت

  . سازمان رسيدگي شود
  پايان پيام
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  :  كارتھران عضو ھيات مديره كانون شوراھاي اسالمي
  اند كانون عالي شوراھا بازنشسته شده مديره   نفرازاعضاي ھيات2

عضو ھيات مديره كانون ھماھنگي شوراھاي :  آمده است 89 خرداد2ایلنا در تاریخ  -ایرانبه گزار ش خبرگزاری 
كانون عالي شوراھاي اسالمي   مديره ضو اصلي ھياتگويد در پي ترك كار دو ع اسالمي كار استان تھران مي

  . البدل جايگزين اين افراد شوند كاركشور بايد اعضاي علي
كانون عالي شوراھاي اسالمي  مديره در حال حاضر دو نفر از اعضاي ھيات: وگو با ايلناگفت داود قادري درگفت

مديره كانون عالي شوراھاي  حيت حضور درھياتاند و بنابراين ديگر صال كاركشور ترك كاركرده و بازنشسته شده
  . اسالمي كاركشور را ندارند

كار،اعتبارنامه  كانون عالي شوراھاي اسالمي مديره نظر از مھلت دو ساله فعاليت ھيات صرفه: وي يادآور شد
  . كاري معتبر است مديره تا زمان داشتن رابطه اعضاي اين ھيات

البدل در  هللا صالحي نوبت حضور اعضاي علي  شدن غفور عبدي و ترك كار وليبه گفته قادري به دنبال بازنشسته
  . كار رسيده است مديره كانون عالي شوراي اسالمي تركيب اصلي ھيات

اكنون به عنوان كارگر بازنشسته،  برابر اطالعات به دست آمده آقاي غفور عبدي از تبريز ھم : وي يادآور شد
  . جتماعي استبگير سازمان تامين ا مستمري

هللا صالحي كه تا بيش از اين به عنوان كارگر و عضو شوراي اسالمي  اين فعال كارگري ھمچنين در خصوص ولي
سو برابر راي اخراج اداره كار و امور  از يك: كار كارخانه الستيك البرز در مجامع صنفي كارگري حضور داشت،گفت

 كار آقاي صالحي اعالم شده و از سوي ديگر شعبه سازمان  شھريورماه سال گذشته ترك16اجتماعي از تاريخ 
  . دھد تامين اجتماعي نيز از قطع پرداخت حق بيمه وي خبر مي

هللا  وي ھمچنين با اشاره به اتمام اعتبار شوراي اسالمي كار كارخانه الستيك البرز و اينكه ھيچ نامي از ولي
مديريت وقت :  اين واحد توليدي وجود ندارد يادآور شدصالحي در ليست كانديداھاي شوراي اسالمي كار جديد

  . الستيك البرز خردادماه گذشته اين كارگر سابق را مطابق قانون نوسازي بازنشسته كرده بود
كردن  وي با بيان اينكه كانون عالي شوراھاي اسالمي كار با اطالع از وضعيت دو عضو اصلي خود براي جايگزين

ھرچند وزارت كار تاكنون : و كارفرمايي وزارت كارو امور اجتماعي استعالم كرده است، افزودكارگري  آنھا از سازمان
به اين استعالم پاسخ نداده است اما برابرمورد مشابھي كه چند سال پيش اتفاق افتاد مسووالن وزارت كار با 

  . كردند حضور اعضاي بازنشسته در نھادھاي صنفي كارگري مخالفت
  پايان پيام
  : کل تامين اجتماعی شھرستانھای تھرانمدیر

  معلمان حق التدریس می تواننددرتابستان به صورت اختياری بيمه شوند 
معلمان حق التدریس ادارات آموزش و پرورش :  آمده است 89 خرداد2ایلنا در تاریخ  -ایران به گزار ش خبرگزاری 

 ماه تعطيالت تابستانی ، از ایجاد 3تياری در طول  اخ شھرستانھای استان تھران می توانند با استفاده ازبيمه
  . فاصله بين سوابق بيمه ای خودجلوگيری کنند

با : گزارش ايلنا،حجت اله رضا ئی مدیر کل تأمين اجتماعی شھرستانھای استان تھران با اعالم این خبر گفت  به
معلمان حق التدریس ، حداکثر تا     توجه به این موضوع که طبق دستورالعمل سازمان تأمين اجتماعی مدت بيمه

- 89ھای درمانی این گروه از معلمان نيز با اتمام سال تحصيلی  پایان سال تحصيلی تعيين گردیده واعتباردفترچه
التدریس پيشنھادمی کنيم با مراجعه به شعب تأمين اجتماعی   به اتمام می رسد ، به معلمان حق88

  ازایجادفاصله تا دھند ادامه اختياری شکل  خودرابه بيمه تابستانی التتعطي شھرستانھای استان تھران در مدت
  . آنھا جلو گيری شود  ای بيمه سوابق بين
 درصد حقوق ماھانه خود به عنوان حق بيمه ، تحت 26تمامی معلمان حق التدریس می توانند با واریز : افزود وی

  . پوشش بيمه اختياری سازمان تأمين اجتماعی قرار گيرند 
مبنای پرداخت حق بيمه اختياری آن دسته از معلمانی که دارای سابقه بيمه پردازی : رضائی خاطر نشان کرد

 روز قبل از تاریخ 360 سال ھستند عبارت است ازميانگين دستمزد مبنای پرداخت حق بيمه آخرین 10بيش از 
اقل دستمزد مصوب شورای عالی کار درزمان ثبت تقاضا ی بيمه اختياری آنھا که البته این مبلغ نباید کمترازحد

 سال است درانتخاب دستمزدمبنای 10تمام کسانی ھم که سابقه پرداخت حق بيمه آنھا کمتر از . تقاضا باشد 
  . پرداخت حق بيمه بين حداقل و حداکثر دستمزد مخير ھستند

يش بينی شده برای بيمه شدگان مدیر کل تأمين اجتماعی شھرستانھای استان تھران با اشاره به حمایت ھای پ
بيمه شدگان اختياری از مزایای مستمری بازنشستگی ، مستمری ازکار افتادگی کلی و : اختياری گفت 

مستمری بازماندگان بھره مند می شوند و می توانند مانند بيمه شدگان اجباری از خدمات درمانی مراکز درمان 
مشمول کمک  بيمه شدگان اختياری ھمچنين. استفاده کنند ملکی و طرف قرارداد سازمان تأمين اجتماعی 

  .  می شوند  ھزینه کفن و دفن و کمک ھزینه وسایل کمک پزشکی مطا بق مقررات
بر اساس قرارداد بيمه اختياری ، پرداخت غرامت دستمزد ایام بيماری و مقرری بيمه بيکاری ، : رضائی افزود 

، کمک ھزینه سفر و اقامت بيمار وھمراه او به بيمه شدکان کمک ھزینه بارداری، کمک ھزینه ازدواج 
  . قابل پرداخت نيست اختياری

 ماه بعد به شعب 2تمامی بيمه شدگان اختياری باید حق بيمه ھرماه را حد اکثر تا آخرین روز : وی یاد آور شد 
و ادامه بيمه موکول به ارائه تأمين اجتماعی پرداخت کنند ، در غير این صورت قرارداد بيمه اختياری آنھا لغو 

  . تقاضای جدید و موافقت سازمان تأمين اجتماعی با رعایت مقررات مربوطه خواھد بود
  .پايان پيام 

  : اجتماعي ز سوي سازمان تأمينا
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  بگيران در كانونھاي بازنشستگي تعيين شد نحوه و حق عضويت مستمري
اجتماعي طي دستورالعملي  سازمان تأمين:  آمده است 89د خردا2ایلنا در تاریخ  -ایرانبه گزار ش خبرگزاری 

بگيران اين سازمان،در كانونھاي بازنشستگي را معادل يك درصد كمك ھزينه مسكن  ميزان حق عضويت مستمري
  . آنان تعيين كرد

ور به گزارش ايلنا،براساس دستورالعملي كه از سوي حوزه فني و درآمد اين سازمان تھيه و پس از امضاء مشا
است؛ ميزان حق عضويت اين  اجتماعي به واحدھاي اجرائي ابالغ شده جمھور و مديرعامل سازمان تأمين رئيس

 كسر 89كمك ھزينه مسكن آنان تعيين كرده و از ابتداي خردادماه سال %) 1(درصد  بگيران را معادل يك مستمري
  . است بگير جھت عضويت شده مبلغ مذكور منوط به موافقت مستمري

اجتماعي، جھت تكميل و اخذ فرمھاي  ر اين راستا كانونھاي بازنشستگي عالوه بر شعب سازمان تأميند
  . ھاي الزم را با اين متقاضيان ارائه خواھند نمود درخواست، ھمكاري

است از افرادي كه فرمھاي موافقت با كسر حق عضويت را تكميل نكرده باشند، ھيچگونه مبلغي كسر  بديھي
  . غ حق مسكن عيناً طبق ضوابط مقرر پرداخت خواھد شدنشده و مبل
  پايان پيام

 مریوانی دستگير شد ھنرمند 
 

دتسگير امنيتی  فعال مدنی شھر مریوان روز یک شنبه دوم خرداد ماه توسط نيروھایھنرمند و  مختار ھوشمند 
ان توسط نيروھای اطالعاتی مختار ھوشمند از فعالين مدنی شھر مریو  روز گذشته دوم خردادماه،: ھرانا. شد

 نيروھای امنيتی ضمن تفتيش منزل نامبرده کامپيوتر و.مکان نامعلومی منتقل شده است این شھر دستگير و به
نامبرده تھدید شده اند که  ھمچنين خانواده. مجموعه ای از مدارک شخصی و کتابھای ایشان را با خود برده اند

 در ارتباط با اعتراض عليه  گفتنی است، نامبرده.کند ا و افکار عمومی درزنباید خبر دستگيری ایشان به رسانه ھ
اعتصاب عمومی روز پنجشنبه مردم کردستان نيز از سوی نھادھای امنيتی تھدید به  اعدام فعالين کرد و قبل از

ليت مسئو شایان ذکر است، وی از جمله فعاالن عرصه ھنرھای تجسمی است که مدتھا نيز.شده بود بازداشت
 .انجمن ھنرھای تجسمی مریوان را بر عھده داشته است

فرزندم را کشتند بعد فيلم ساختند که :مادر احمد نجاتی کارگر؛ از قربانيان کھريزک 
 زنده است 

مادر احمد نجاتی کارگر، يکی از جان باختگان وقايع بعد از :  آمده است 89 خرداد 2در تاریخ سحام نيوز به گزارش 
اعالم کرد که تا معرفی قاتالن و عوامل شکنجه فرزندش از پای “ روز” خرداد در مصاحبه با ٢٢اباتی کودتای انتخ
احمد نجاتی کارگر يکی از بازداشت شدگان بعد از انتخابات بود که بعد از آزادی از بازداشتگاه .نمی نشيند

 شکنجه ھای اين بازداشتگاه مخوف کھريزک، به دليل عفونت شديد ريه ھا و از کار افتادن کليه ھايش که حاصل
قبل از او رامين آقازاده قھرماني، دو روز بعد از آزادی از کھريزک، به دليل شکنجه ھای صورت . بود، جان باخت

  . اين بازداشتگاه، جان باخته بودگرفته در 
تشر شده از شھدا،  تلويزيون جمھوری اسالمی با سناريو پردازی و برای زير سئوال بردن ليست من٢٠:٣٠برنامه 

ھمزمان ماموران امنيتی وبالگی به اسم .ھمصدا با روزنامه کيھان، مدعی شد که احمد کارگر نجاتی زنده است
از اين شھيد ساختند و با انتشار دروغ ھايی به نقل از او، اقدام به زير سئوال بردن اسامی شھدای وقايع بعد 

  . انتخابات کردند
در قطعه ” ھمان زمان در نامه ای با تکذيب خبر صدا و سيما اعالم کردند که فرزندشان خانواده احمد نجاتی کارگر

 فوت نموده دفن شده است و ١٣٨١ بھشت زھرا روی مھدی نجاتی کارگر که در سال ٣۵ شماره ١۵ رديف ٢١٣
  . “بودن احمد کذب محض استخبر منتشر شده در صدا و سيما مبنی بر زنده 

می گويد که شکايت او از عوامل شکنجه و قتل فرزندش “ روز” مادر احمد نجاتی کارگر به و اکنون منزلت محمدي،
  . ری شکايت خود کوتاه نخواھد آمدرا مختومه کرده اند اما او به ھيچ عنوان از پی گي

  . کارگر را در ذيل بخوانيدبا منزلت محمدي، مادر شھيد احمد نجاتی “ روز”مصاحبه 
  وزی و کجا بازداشت شد؟ احمد چه رخانم محمدي، 

ما نميدانستيم و وقتی شب .  خرداد ماه در مقابل دانشگاه بوعلی در خيابان تھران نو بازداشت شد٢۴احمد روز 
روز بعد به کالنتری رفتم و گفتم که پسرم . به خانه نيامد دلم آشوب شد احتمال ميدادم که بازداشت شده باشد

رفتم اسامی زندانيان را که به صورت ليست به ديوار می زدند ميديدم شايد ھر روز مقابل اوين می . ناپديد شده
اثری از بچه ام پيدا کنم اما خبری نبود تا اينکه دقيقا يک ھفته بعد از ناپديد شدن احمد، دو نفر به خانه ما آمدند و 

است اما ھيچ خبر ديگری به تمام وسايل احمد را گشتند و گفتند که احمد بازداشت شده . خانه را زير و رو کردند
چند روز بعد اسمش را در ليستی که به ديوار . ما ندادند ھر چی پرسيديم کجا ھست گفتند بعدا می فھميد

شناسنامه من و احمد و . زندان اوين زده بودند ديدم و به دادگاه انقالب که رفتم گفتند با کفالت او را آزاد ميکنند
و احمد آزاد شد و بعد از شھادت احمد شناسنامه ھا را پس دادند اما تاکنون فيش حقوقی پدر احمد را گرفتند 

 او ھنوز در فيش حقوقی ھمسرم را پس نداده اند و در حاليکه بچه من در بھشت زھرا خوابيده، سند کفالت
  . دادگاه انقالب است

  ره دوران بازداشت اش حرفی ميزد؟ وقتی آزاد شد چه وضعيتی داشت و دربا
به شدت کبود بود و پھلوھا و کمر و کليه ھاش به شدت درد ميکرد وقتی لباسش را باال زديم تمام کمر و صورتش 
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. نميدانست در کدام بازداشتگاه بوده و می گفت که دو روز قبل از آزادی به اوين منتقل شده بود. پھلوھا کبود بود
بسته يکباره می ريختند و با پوتين به جانمان می گفت چشمانمان بسته بود و نميدانيم کجا بردند اما با چشم 

می گفت که يک سری فيلم از درگيری ھا پخش ميکردند و با باتوم به جان . می افتادند و شروع به زدن ميکردند
ما می افتادند و اينقدر می زدند و می گفتند که بايد اعتراف کنيد و بگوييد که فالن جا را آتش زده ايد اما ما قبول 

احمد می گفت در تمام مدتی که در آن بازداشتگاه بوديم درشبانه روز فقط . رديم چون کاری نکرده بوديمنمی ک
يک سيب زمينی به ما ميدادند که آن را ھم پرت ميکردند و می افتاد روی زمينی که پر از کثافت و خون بود و ما 

 بعد از انتقال به اوين فھميده بود که در کھريزک  او برای اينکه از گرسنگی نميريم ناچار می شديم آن را بخوريم و
 اما شب ھا مدام کابوس می ديد  برای اينکه ما نارحت نشويم کمتر حرف ميزد و. بوده است اما زياد حرف نمی زد

    و فرياد می کشيد از ھمه چيز وحشت داشت و می گفت دنبالم ھستند و
    احمد چه روزی به شھادت رسيد و

يد و ھر چه اصرار ميکردم به دکتر برويم برای اينکه من متوجه چيزی نشوم و ناراحت نشوم می مدام درد می کش
گفت چيزی نيست تا اينکه دقيقا ده روز بعد از آزادی بيرون رفته بود و با ما تماس گرفتند که احمد در بيمارستان 

رفتيم . ان لقمان رسانده بودنددر خيابان از ھوش رفته بود و مردم او را به بيمارست. لقمان بستری است
دکترھا گفتند که کليه ھايش از کار .  روز در کما بود و ھر روز دياليز می شد٩بيمارستان گفتند در کما است و 

روز نھم به ھوش آمد اما نمی توانست حرف بزند و روز دھم جان باخت . افتاده و ريه ھايش عفونت شديدی دارد
. ی شد و ريه ھايش عفونت داشت؛ در برگه بيمارستان علت مرک را نوشتند نامعلومو در حاليکه ھر روز دياليز م

اين در حاليست که يکی از پزشکان بيمارستان به ھمسرم زنگ زده بود و گفته بود که پسرتان به شدت کتک 
م ذکر شده  علت مرگ، نامعلودر برگه پزشکی قانونی نيز. خورده و اين وضعيت کليه ھا نشان از کتک شديد دارد

  است؟ 
 ماه پزشکی قانونی جوابی به ما نميداد اينقدر پی گيری کرديم و پدر احمد اينقدر رفت و پی گير شد که ٧نه تا 

  .  علت مرگ را مسموميت نوشته اندباالخره برگه پزشکی قانونی را دادن؛د اما در اين برگه
  ا تحويل گرفتيد چه وضعيتی داشت؟ وقتی پيکر فرزندتان ر

نديدم يعنی نتوانستم ببينم اما گفتند که از کليه ھايش خون می آمد يعنی وقتی بچه ام را در قبر می من 
  . اشتند کليه ھايش خون ريزی داشتگذ

   پيکر فرزندتان، مشکلی نداشتيد؟ شما برای گرفتن
اينکه جنازه بچه وقتی جنازه را ميخواستند تحويل دھند پرسيدند که از کسی شکايتی داريد؟ پدر احمد از ترس 

. ام را ندھند گفت نه اما دامادم گفته بود که ايشان شرايط روحی مناسبی ندارند و قطعا شکايت خواھيم کرد
اما بعد از شب ھفتم احمد، ھمسرم رفت شکايت کند اما . حرفی نزدند جنازه را دادند و گفتند که پرونده باز است

ما ھم رفتيم وکيل گرفتيم و شروع به پی گيری . يد شکايت کنيدگفته بودند که پرونده بسته شده و نمی توان
  . م دادسرای جنايی و شکايت کرديمکرديم رفتي

  يد و اکنون در چه مرحله ای است؟ شکايت شما به کجا رس
مدام پی گيری . در دادسرای جنايی شکايت کرديم و خواھان معرفی شکنجه گران پسرم و قاتالن او شديم

ه قاضی دادگاه گفت پزشکی قانونی علت مرگ را مسموميت نوشته و شکايت شما مختومه ميکرديم تا اينک
اعتراض کرديم و گفتيم مسموميت چه ربطی به کليه ھا و عفونت ريه دارد؛ پزشکی قانونی بايد . شده است

ا ھر روز گفتيم اگر مسموميت بوده چر. جواب دھد اما قاضی اعتراض ما را رد کرد و نگذاشت شکايت مطرح شود
من ھم گفتم باشد از اين .  بعد به وکيلمان گفته بودند که تو چرا سنگ اينھا را به سينه ميزنی دياليز می شد و

 اما من ھم کوتاه نمی آيم بچه من چيزی  به بعد خودم می روم و پی گيری ميکنم اما نمی گذارند شکايت کنيم و
حق خودش را . ان ھا به خيابان رفت و اعتراض داشتنمی خواست، کاری نکرده بود، او فقط مثل ھمه جو

ميخواست وقتی آزاد شد به او می گفتم که ديدی گفتم بيرون نرو، حاال گوش کن حاال نرو اما می گفت اين ھمه 
  ملت رفتند و می روند من ھم يکی از آنھا 

     است وو بعد قضيه صدا و سيما و برخی رسانه ھای حکومتی شروع شد که گفتند احمد زنده
 پخش کردند و ٢٠:٣٠برادر بزرگتر احمد قبال فوت کرده بود رفتند بھشت زھرا از قبر او فيلم گرفتند و در برنامه 

 ما احمد   مرده و اين ھم قبرش است و دروغ گفته اند و٨١گفتند که کسی به اسم احمد نمرده و مھدی در سال 
يعنی از قبر . بعد ھم نوشتند احمد زنده است.  کرده بوديم بھشت زھرا دفن٣۵ شماره ١۵ رديف ٢١٣را در قطعه 

ما شوکه شديم؛ خودمان بچه مان را دفن کرده . پسر بزرگم فيلم گرفتند و نشان دادند و گفتند احمد زنده است
وکيلمان شکايت کرد و ما ھم نامه داديم که آقای ضرغامي، بچه ما را کشته اند و حاال شما چرا دروغ . بوديم
تا مدت ھا ھر روز سر قبر احمد بود؛ . زی می کنيد؟ چرا اينکار را کرديد ؟ پدر احمد که حالش خيلی بد شدپردا

با   تا مدت ھا حال و روزمان ھمين بود و می ترسيد جنازه پسرم را بدزدند و. می گفت از اينجا تکان نمی خورم
  د چگونه ميخواھيد پی گيری کنيد؟ ھنتوجه به اينکه به خانواده شما اجازه حتی طرح شکايت نيز نمی د

ما نمی خواھيم . کسی راکه بچه مرا به آن روز انداخت معرفی کنند. من فقط ميخوام مسبب را معرفی کنند
کسی را اعدام کنند و بعد بگويند قاتل فرنزد شما اعدام شد و نه ما فقط ميخواھيم به ما معرفی کنند بياورند در 

چه باليی سر بچه . ه من جواب دھند چرا بچه مرا اينقدر زدند که کليه ھايش از کار افتاددادگاه و محاکمه کنند و ب
 ماه، برگه داد و نوشت ٧وقتی پزشکی قانونی بعد از . من آوردند که ريه ھايش عفونت کرد و شھيد شد

خدايی که آن باال مگر اينکه .مسموميت، فھميديم که پی گيری نخواھند کرد؛ اجازه پی گيری به ما نخواھند داد
ھر موقع به بھشت زھرا می روم به خود احمد می گويم که خون بی گناه تو دامنشان را . نشسته کاری بکند

می گويند تو را نيز . گاھی می گويم می روم و جلوی احمدی نژاد را می گيرم و از او می پرسم. خواھد گرفت
اما ميخواھم . ا اينقدر زدند که شھيد شد مرا نيز بکشندجگر گوشه ام ر. اما چه اھميتی دارد بکشند. می کشند
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 ساله مرا چرا اين ھمه شکنجه کرديد چرا کشتيد؟ بچه من خيلی چيزھا را به ما ٢٢به احمدی نژاد بگويم جوان 
نگفت چه بالھايی سر او آورده اند اما آيا با کسی که در خيابان می گيريد . نگفت به خاطر اينکه ما اذيت نشويم

يد اينکار را بکنيد؟ گناھشان چی بود؟ حقشان را می خواستند سزای حق خواھي، اين ھمه شکنجه است؟ با
  .فقط بچه من نيست که اين ھمه جوان را پرپر کردند ھمه عزيز بودند ھمه مثل گل پاک بودند 

 -مردمی خرمشھر برای مفابله با اعتراضات در فوق العاده امنيتی - جو پليسی
  کارگری

 
با فرا رسيدن سوم خرداد و در آستانه سفر محمود احمدی :  خرداد آمده است 2زارش سایت جرس در تاریخ به گ

استان خوزستان، جھت جلوگيری از رژیم در  امنيتی و دولتیِ دستگاه ھای شھر، خرم نژاد برای سخنرانی در
 در این باره جرس سایت .کردند نظامی فوق العاده در آن شھر ایجاد –کارگری، جو پليسی  -اعتراضات مردمی

، قرار است )ساله ایران و عراق در جریان جنگ ھشت( در آستانه سالروز آزادسازی خرمشھر: می نویسد
برگزار شود و تصميمات مسئولين استانی جھت  مراسمی با حضور و سخنرانی محمود احمدی نژاد در آن شھر

ماتی و کارکنان اخراجی کارخانه نوشابه سازی و بنادر می  خد-توليدی کنترل تحرکاتِ کارگران واحدھای مختلف
  .تظاھرات و اعتراض دارند باشد که قصد

ھای انتخاباتی احمدی  این گزارش خاطرنشان کرد نگرانی از اعتراضات مردم خرمشھر نيز، با توجه اینکه وعده
 وضعيت آب آن شھر ادامه دارد، اعتراضات نسبت به نژاد در مورد آب آشاميدنی شھر ھنوز عملی نشده و کماکان

 .است مسئولين استان را نگران کرده
بنده شخصا "گفته بود  سال گذشته احمدی نژاد در جریان سفر انتخاباتی خود به آن شھر، در تاریخ سوم خرداد

پيگير معاون فرماندار در خدمت شما باشم تا شخصا  ام که به عنوان فرماندار يا امروز در جمع شما تصميم گرفته
 ".آن باشيم تر امور برای اجرايی شدن ھر چه سريع

ھا در شھر  فاضالب یک شاھد عينی گفته است در خرمشھر آب آشاميدنی با بشکه خرید و فروش می شود و
که با استقبال سرد و حمل  نژاد در سفر سوم خرداد سال گذشته به خرمشھر جاری می باشند و احمدی

پروژه انتقال آب از کرخه به این منطقه با سرعت  وی مردم ھمراه بود، قول داد کهاز س" فقط دروغ"پالکاردھای 
 .خوبی در حال انجام است

  دستگير شدشاعر آذربایجانی در ماکومعلم و  
 

 خرداد ١بھمن نصيرزاده معلم و شاعر آذربایجانی شنبه :  خرداد آمده است 2به گزارش ساواالن سسی در تاریخ
 بامداد ٢ ماموران امنيتی ساعت ؛ گزارش نا بر اینب .در منزلش بازداشت شد منيتی ماکو توسط ماموران ا٨٩

. بازداشت کرده اند  بدون در دست داشتن حکم به منزل این معلم آذربایجانی مراجعه و وی را٨٩خرداد  ١ شنبه
 سی دی ھا، کتابھا و اشعار دوربين فيلمبرداری، ماموران پس از بازداشت نصيرزاده اقدام به تفتيش منزل نموده و

 به گفته نزدیکان خانواده نصيرزاده مسئولين قضایی و امنيتی از پذیرفتن .بردند و دست نوشته ھای او را با خود
ابراز بی اطالعی می  مسئوليت بازداشت این فعال مدنی آذربایجانی امتناع می کنند و از محل نگھداری وی

آذربایجانی بدنبال پخش گسترده اعالميه ھایی  بازداشت این معلم و شاعرمنابع محلی احتمال می دھند  .کنند
آذربایجانيھا پس از چاپ کاریکاتور توھين آميز در روزنامه ایران و دستگيری گروھی   خرداد سالروز قيام١در رابطه با 

 .فعاالن مدنی باسابقه در شھرھای مختلف آذربایجان صورت گرفته باشد از

  رکت واحد و کار مشروط فعاالن کارگری ش

عدالت اداری به نتيجه  کار، با موافقت دیوان  نفر از فعاالن سندیکای شرکت واحد برای بازگشت به٣١تالش قانونی 
فعاالن را به سکوت و انفعال . کار آنھا اما با دخالت حراست یا شروطی از سوی کارفرما ھمراه است. رسيد

  .کنند صنفی دعوت می

  ٢٠١٠ مه ٢٣ - ١٣٨٩خرداد  ٢ يکشنبه
ھایشان ھمچنان در دیوان عدالت  اند و پرونده تن از فعاالن سندیکایی شرکت واحد ھنوز بالتکليف سه: وله دویچه

عطا باباخانی، بازرس . این سه، منصور حيات غيبی، ھادی کویری و داود نوروزی نام دارند. اداری مفتوح است
اما حراست با . کار را دریافت کند ر مالی، رای دیوان برای بازگشت به سال تعليق و فشا۴سندیکا توانسته پس از 

از این نيز، کارفرما برای سایر  پيش. جلوگيری از حضور او در محل کار، وی را در فشار بازخریدی گذاشته است
  .کار را مشروط به سربزیری و عدم راھنمایی دیگران کرده بود فعاالن سندیکایی، بازگشت به

وله از  ی، عضو ھيات مدیره سندیکای واحد و نماینده کارگران در ھيات حل اختالف، در مصاحبه با دویچهرضا شھاب
  .گوید آخرین خبرھای مربوط به شرکت اتوبوسرانی واحد می

ھای شما رای داد؟ چند نفر به  دیوان عدالت اداری به چه صورتی در مورد شکایت: وله دویچه
  کاربازگشتند؟
 موجب شد که بسياری از اعضای سندیکای شرکت واحد از کار بيکار ٨۴راضات ما در سال  اعت:رضا شھابی
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. با گذشت زمان، دستگير شدگان با سند یا وثيقه آزاد شدند. شوند و تعداد دیگری دستگير یا احضار شوند
ھا به ثبت رسيد و در  دو سال طول کشيد تا این شکایت. ی این افراد از شرایط خود به اداره کار شکایت بردند ھمه

ھای ما یکسال دیگر طول کشيد تا  پيگيری. نھایت، ھيات حل اختالف در اداره کار، رای به اخراج ھمکاران ما داد
  .ای و اخراج تعدادی دیگر داد عدالت اداری رای به ورود عده بار دیوان این

  چند نفر رای بازگشت به کار گرفتند؟
 نفر دیگر رای ٢۵دیره سندیکای واحد توانستند رای بازگشت به کار بگيرند و آن زمان شش نفر از اعضای ھيات م

ھای ھمه ما مشابه ھم بوده  ھمين باعث شد که ما دوباره شکایت کردیم و گفتيم پرونده. اخراج دریافت کردند
خره نتيجه گرفتند ھا دوباره بررسی شدند و باال این پرونده. اند ھای متفاوتی گرفته ھای شما تصميم اما چرا شعبه

عدالت اداری در موردشان رای  اند و دیوان  نفر از ما بالتکليف مانده٧با این ھمه، ھنوز . که ھمه باید به کار بازگردند
اکبر پيرھادی، منصور حيات غيبی، ناصر غالمی، حسن ميرزایی، حسن کریمی، حسين : قطعی نداده است

  .کریمی سبزوار و ھادی سليمی
  اند؟ اند، با مشکالتی از سوی حراست روبرو شده  ھم که بازگشت به کار گرفتهاز قرار آنھا

از من و داود رضوی و سعيد ترابيان که اعضای ھيات مدیره . گذاشت متاسفانه کارفرما به رای دیوان احترام نمی
 بود، چند سال ما ھم گفتيم اگر قرار به این. خواستند که تعھد عدم فعاليت صنفی بدھيم  سندیکا بودیم، می

عدالت اداری و اداره  ما گفتيم که اگرچنين شرطی الزم بود، دیوان. کردیم ھزینه و گرفتاری و مشکل تحمل نمی
به تصریح قانون، استنکاف کارفرما از پذیرش کسی که . گفت که رای بازگشت به کار ما را داده است کار به ما می

  .ل انفصال خدمت و پرداخت خسارت در بر دارددیوان عدالت اداری برایش رای داده، پنج سا
  به این ترتيب به کار برگشتيد و کارفرما متقاعد شد؟

ھا و شروع کار،  اما خواستند که وقتی نزد سایرین ھستيم، موقع تعویض شيفت. بله، خوشبختانه قبول کردند
 ما ھم گفتيم ما چون از قانون .برای کارگران سخنرانی نکنيم، ميتينگ نگذاریم و به کسی مشاوره صنفی ندھيم

من خودم گفتم . کنيم دھيم و دیگران را راھنمایی می ھا در این زمينه جواب می کار اطالع کامل داریم، به سوال
. کنم که خواست کارفرماست زنم و ھرکس ھر چيز پرسيد، به آن اشاره می من از فردا یک چسب به دھانم می

  . کار برگشتيمدر نھایت با ھم کنار آمدیم و به 
عنوان یک فعال کارگری، عضو ھيات مدیره و نماینده کارگران اخراجی، پيوسته در وزارت کار و ھيات حل  من االن به

برای ھمين . کار بگيرم  کارگر اخراجی، حکم برگشت به١٢٠ام برای  تا امروز توانسته. شوم اختالف حاضر می
کنيد، حق وکالت و نمایندگی کارگران  که در شرکت واحد کار میگوید در زمانی  می. کارفرما از من شاکی است

  .را ندارید
. در خبرھا ھست که حراست شرکت واحد، جلوی کار آقای باباخانی ھمکار شما را گرفته است

  چرا؟
نامه ایشان در اداره مرکزی صادر . روز ھم کار کرده است اقای عطا باباخانی حکم برگشت به کار دارد و حتی یک

به . ه اما مسئول منطقه شش واحد جلوی ادامه کار او را گرفته و گفته که از باال دستور رسيده استشد
یا باید بازخرید شوی یا دوباره از کار . اند چون سندیکایی ھستی، حق کار در شرکت واحد را نداری باباخانی گفته
کند تا ماده  باباخانی ھم دارد پيگيری قانونی می. اند ما به رای دیوان عدالت اداری کاری نداریم گفته. تعليق شوی

گوید مشکل از حراست  کند و می کارفرما ھم ابراز بی اطالعی می. مربوط به استنکاف کارفرما را به جریان بيندازد
  .است

  حراست اصال از نظر اداری و اختيارات چه موقعيتی دارد؟
تواند در مورد استخدام یا اخراج و شرایط کاری  بدا نمیا. حراست تنھا مسئول مراقبت از اموال شرکت واحد است
  .گيرد کند و رای دیوان عدالت اداری را به ھيچ می کارگران تصميم بگيرد اما فعال جلوتر از ھمه حرکت می

  حراست زیر مجموعه چه نھادی است؟
ھای  بعد، کليه حراست به ٨٣اما از سال . در گذشته، زیرمجموعه کارمندان و کارگران شرکت واحد بوده است

ھای ده  ما اصال افراد حراست. کنند ادارات بر اساس مصوبه مجلس، زیر نظر وزارت کشور و وزارت اطالعات کار می
ای ھستند  آنھا در ساختمان اداره مرکزی شرکت واحد مستقرند و در طبقه. شناسيم گانه شرکت واحد را نمی
ھا یا کتبی ھستند یا از طریق  بينيم که منشی است و سوال و جواب تنھا یک نفر را می. که کامال محرمانه است

مشخص نيست حقوق آنھا از کجا تامين . ھيچکس چھره کارکنان حراست را ندیده است. شوند بلندگو انجام می
زنند و مدیریت، تابع  ھا می فعال حرف اول و آخر در شرکت واحد را این. شود و به چه کسی جوابگو ھستند می
  .استآنھ

  از وضعيت آقایان اسانلو و مددی، ریيس و نایب ریيس سندیکای واحد چه خبر جدیدی دارید؟
وی باید در خارج از زندان معالجه شود اما کسی . آقای اسانلو در زندان گوھردشت در مضيقه درمانی است
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ناراحتی معده و . ستآقای مددی نيز در اوین با مشکالت روحی و جسمی مواجه ا. توجھی به این نياز ندارد
شود و آقای مددی ھم نيمی از محکوميت خود   ماه دیگر تمام می١٣حکم پنج ساله آقای اسانلو، . پروستات دارد

توانند آزاد شوند یا به  با توجه به گذشتن نيمی از محکوميت ھردو ھمکار ما، آنھا قانونا می. را سپری کرده است
  .شود ھا داده نمیاما این حق نيز به آن. مرخصی بيایند

  مھيندخت مصباح: گر مصاحبه
  شيرین جزایری: تحریریه

 در سفر احمدی نژاد به خرمشھر " بيکاری بيکاری"شعار 

جمھور تعدادی از مقامات محلی خرمشھر و  قبل از سخنان رييس: نوشت 89 خرداد 3 در تاریخ ايسناخبرگزاری 
  . استان خوزستان سخنرانی کردند

خواستند در جھت رفع بيکاری در  را سر دادند و از دولت مي" بيکاری بيکاری"کنندگان شعار  تدر اين مراسم شرک
دولت در خدمت : جمھور نيز در برابر اين خواسته مردم خرمشھر، گفت اين شھرستان تالش کند که رييس

اری در خوزستان از  بيک ريزی گسترده با ھمت جوانان خرمشھر و خوزستان ريشه شاءهللا با برنامه شماست و ان
  بين خواھد رفت

  

  نمونه برنج وارداتی 8آلودگی : خرداد3

: نايب رئيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس از تاييد آلودگی ھشت نمونه از برنجھای وارداتی خبر داد و گفت
  . ھا در صحن علنی مجلس قرائت شودقرار است نام اين برنج

سيون بھداشت و درمان مجلس از آخرين بررسی وضعيت آلودگی حسينعلی شھرياری در مورد جمعبندی کمي
نتيجه جلسه کميسيون اين بود که : انجام شد به خبرنگار مھر گفت) يکشنبه ( برنجھای وارداتی که روز گذشته 

  . از حد مجاز بوده و آلوده ھستندسرب موجود در ھشت نمونه از برنجھای وارداتی باالتر 
در مورد آرسينک : است اسامی اين برنجھا در صحن علنی مجلس قرائت شود، افزودوی با اعالم اينکه قرار 

موجود در برنجھای وارداتی نيز قرار شده يک گروه کارشناسی بر اساس مقدار مصرف روزانه برنج در ھر استان، 
  . دو سازمان استاندارد تعيين کنموضوع را بررسی و استانداردھای آن را با ھمکاری وزارت بھداشت 

شھرياری با تاکيد بر اينکه در ھمه کشورھا ميزان استاندارد آرسينک موجود در برنجھا بر اساس مقدار مصرف 
مسئوالن وزارت بھداشت موضوع غيرآلوده بودن برنجھای وارداتی را تکذيب کرده و : روزانه تعيين می شود، گفت

  . چنين مباحثی را مطرح نکرده اندعنوان داشتند که 
يس کميسيون بھداشت و درمان مجلس در خصوص زمان قرائت اسامی برنجھای آلوده در صحن مجلس، نايب رئ
  . رند چه زمانی آن را اعالم کنندگزارش کميسيون به ھيئت رئيسه داده می شود و آنھا تصميم می گي: گفت

  . اعالم شودشھرياری اظھاراميدواری کرد اسامی ھشت نمونه از برنجھای آلوده بعد از تعطيالت مجلس

 در سفر احمدی نژاد به خرمشھر " بيکاری بيکاری"شعار 

جمھور تعدادی از مقامات  قبل از سخنان رييس:  آمده است 89 خرداد 3در تاریخ ايسنا به گزارش خبرگزاری 
  . محلی خرمشھر و استان خوزستان سخنرانی کردند

خواستند در جھت رفع بيکاری در  ادند و از دولت ميرا سر د" بيکاری بيکاری"کنندگان شعار  در اين مراسم شرکت
دولت در خدمت : جمھور نيز در برابر اين خواسته مردم خرمشھر، گفت اين شھرستان تالش کند که رييس

 بيکاری در خوزستان از  ريزی گسترده با ھمت جوانان خرمشھر و خوزستان ريشه شاءهللا با برنامه شماست و ان
  بين خواھد رفت

ن صنايع فلزى بابت دريافت نكردن مطالبات معوقه خود عليه كارفرمااقامه كارگرا
 دعوى كردند 

بابت ) 1(سرانجام كارگران صنايع فلزى :  آمده است 89 خرداد3ایلنا در تاریخ  -کار ایران به گزار ش خبرگزاری 
  . وى كردنددريافت نكردن مطالبات معوقه خود عليه كارفرما در اداره كار اسالمشھر اقامه دع

ھنوز ھيچ اقدامى از سوى كارفرما در جھت پرداخت : گويند مي) 1(به گزاش ايلنا، كارگران كارخانه صنايع فلزى 
  . ھا ھمچنان ادامه دارد مطالبات معوقه آنھا صورت نگرفته و نارضايتي

توانند در صورت  يبا شكايتى كه عليه كارفرما در ھيات تشخيص ادراه كار انجام شده م: گويند كارگران مي
  . تر باشند تر شدن وضع كارخانه صنايع فلزى نسبت به احقاق حقوق خود اميدوار بحراني

 ماه مطالبات معوقه 6به دليل پرداخت نشدن ) 1( كارگر كارخانه صنايع فلزى 250از ھفته گذشته تاكنون 
  . نارضايتى خود را به كارفرماى اين واحد توليدى نشان دادند
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 از 88جارى و مطالبات خردارد، تير، بھمن و اسفند سال  بابت حقوق فروردين و ارديبھشت سال: گويند يكارگران م
  . كار ھستند كارفرما طلب

در رابطه با وضعيت خود با كارفرما و اعضاى شوراى تامين ) شنبهه س(به گفته كارگران احتمال دارد براى فردا 
  .مالقات كنند

  شستگي پيش از موعد در شركت واحد منظور حل شدن مشكل بازن به
  نمايندگان كارگران خواھان ديدار با رئيس شوراي شھر ھستند

كار شركت واحد  اعصاي شوراي اسالمي:   آمده است 89 خرداد3ایلنا در تاریخ  -کار ایران به گزار ش خبرگزاری 
ن بازنشستگي پيش از موعد مشاغل تھران و حومه قصد دارند تا به منظور پيگيري براي اجراي قانو اتوبوسراني
آور در مورد كارگران و رانندگان واجد شرايط اين شركت با رئيس شوراي اسالمي كرا شھر تھران  سخت و زيان
  . مالقات كنند

شركت واحد اتوبوسراني تھران   عضو شوراي اسالمي كار110: وگو با خبرنگار ايلنا گفت اكبر عيوضي در گفت علي
آور  از موعد مشاغل سخت و زيان د تا در خصوص متوقف شدن اجراي قانون بازنشستگي پيش و حومه قصد دارن

  . در شركت واجد با مھدي چمران، رئيس شوراي اسالمي شھر تھران گفتگو كنند
 درصد تعيين شده است؛ اما سازمان تامين 49با وجود آنكه در اساسنامه شركت واحد سھم دولت : وي افزود

از موعد رانندگان  است با بازنشستگي پيش  با اين استدالل كه شركت واحد يك شركت دولتياجتماعي ھمچنان
  . كند آور مخالفت مي وزيان و كارگران شاغل در كارھاي سخت

آور، كاركنان واحدھاي دولتي از مزاياي بازنشستگي پيش از  مطابق آيين نامه جديد قانون مشاغل سخت و زيان
  . موعد محروم ھستند

است كه  سھام شركت واحد تھران و حومه جزء اموال عمومي غيردولتي) بيشترين( درصد 51گفته عيوضي به 
  . اداره آن تحت اختيار شوراي شھر قرار دارد
باوجود اطالع سازمان تامين اجتماعي از اين موضوع ھنوز كارگران : رئيس شوراي اسالمي شركت واحد گفت

  . تگي پيش از موعد با مشكل مواجه ھستندشركت واحد براي استفاده از بازنشس
  پايان پيام

  منظور حل شدن مشكل بازنشستگي پيش از موعد در شركت واحد  به
  نمايندگان كارگران خواھان ديدار با رئيس شوراي شھر ھستند

  
كت واحد كار شر اعصاي شوراي اسالمي:    آمده است 89 خرداد3ایلنا در تاریخ  -کار ایران به گزار ش خبرگزاری 

تھران و حومه قصد دارند تا به منظور پيگيري براي اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد مشاغل  اتوبوسراني
آور در مورد كارگران و رانندگان واجد شرايط اين شركت با رئيس شوراي اسالمي كرا شھر تھران  سخت و زيان
  . مالقات كنند

شركت واحد اتوبوسراني تھران   عضو شوراي اسالمي كار110: لنا گفتوگو با خبرنگار اي اكبر عيوضي در گفت علي
آور  از موعد مشاغل سخت و زيان و حومه قصد دارند تا در خصوص متوقف شدن اجراي قانون بازنشستگي پيش 

  . در شركت واجد با مھدي چمران، رئيس شوراي اسالمي شھر تھران گفتگو كنند
 درصد تعيين شده است؛ اما سازمان تامين 49مه شركت واحد سھم دولت با وجود آنكه در اساسنا: وي افزود

از موعد رانندگان  است با بازنشستگي پيش اجتماعي ھمچنان با اين استدالل كه شركت واحد يك شركت دولتي
  . كند آور مخالفت مي وزيان و كارگران شاغل در كارھاي سخت

آور، كاركنان واحدھاي دولتي از مزاياي بازنشستگي پيش از  مطابق آيين نامه جديد قانون مشاغل سخت و زيان
  . موعد محروم ھستند

است كه  سھام شركت واحد تھران و حومه جزء اموال عمومي غيردولتي) بيشترين( درصد 51به گفته عيوضي 
  . اداره آن تحت اختيار شوراي شھر قرار دارد
مان تامين اجتماعي از اين موضوع ھنوز كارگران باوجود اطالع ساز: رئيس شوراي اسالمي شركت واحد گفت

  . شركت واحد براي استفاده از بازنشستگي پيش از موعد با مشكل مواجه ھستند
  پايان پيام

  اجتماعي استان گيالن افتتاح شد وب سايت تامين
كل و مديريت  وب سايت تخصصي اداره:   آمده است 89 خرداد3ایلنا در تاریخ  -کار ایران به گزار ش خبرگزاری 

ھا و دستاوردھاي اين استان  ترين اخبار، برنامه اجتماعي استان گيالن با ھدف آشنايي كاربران با تازه درمان تأمين
  . اندازي شد راه

ھا ضمن ارايه جديدترين اخبار به معرفي بخشھايي از جمله مديريتھاي درمان،  به گزارش ايلنا،اين وب سايت
ھاي اجرايي، پرسش و پاسخ، اطالعات  ھاي دستگاه گستره فعاليت، خدمات، فرممديران واحدھاي اجرايي، 
ھاي پزشكي، دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي، نشاني مراكز درماني و   كميسيون پذيرش و توزيع بيمار، اداره

  . پردازد مي... ھاي موجود در آن و  تخصص
اور مديريت و خدمات ماشيني تأمين، دفتر شايان ذكر است، اين سايتھا با ھمكاري و مشاركت شركت مش

  . است اندازي شده ھا و دبيرخانه سايت رسمي راه راھبري سيستم
 و www.edarekolgilan.sso.irاجتماعي گيالن  كل تأمين براساس اين گزارش، نشاني اينترنتي وب سايت اداره

  .  استwww.darmangilan.sso.irاجتماعي اين استان به نشاني  مديريت درمان تأمين
  پايان پيام



 19

  حكمي از سوي مدير كل روابط عمومي تامين اجتماعي؛ 
  سردبيرتامين منصوب شد 

ھادي صفري طي حكمي از سوي :    آمده است 89 خرداد3 ایلنا در تاریخ -به گزار ش خبرگزاری کار ایران 
عنوان سردبير نشريه تامين  جتماعي بهالملل سازمان تامين ا ابراھيم دربانيان، مدير كل روابط عمومي و امور بين

  . منصوب شد) نشريه داخلي سازمان تامين اجتماعي(
به گزارش ايلنا، صفري كه در حال حاضر رئيس روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي است با حفظ سمت 

  . سردبير نشريه تامين شد
 ھزار نسخه افزايش يافته 50ن تيراژ به  اي89رسيد كه در سال   ھزار نسخه مي15 به 1388تيراژ تامين درسال 

  . است
  پايان پيام

 فرياد اعتراض بيکاران خرمشھر برابر احمدی نژاد 

سخنرانی محمود احمدی نژاد، رئيس جمھوری ايران در خرمشھر با  : خرداد نوشت 3 در تاریخ مردمکسایت 
  . ھر مواجه شدفرياد اعتراض صدھا کارگر بيکار در اين ش

نژاد از اين شھر و  شيتدپرس، شماری از مردم خرمشھر، امروز در جريان بازديد آقای احمديبه گزارش آسو
  . ، سخنرانی او را مختل کردند»بيکاريم، بيکاريم «سخنرانی در ميان جمع، با فرياد 

به اين ) شنبهدو(نژاد به مناسبت سالگرد آزادسازی خرمشھر از اشغال نيروھای عراقي، امروز  محمود احمدي
  . شھر سفر کرده است

بر اساس اين گزارش، اين گونه اعتراضات در جريان ديدارھای استانی آقای احمدی نژاد، خيلی به ندرت پيش 
  . صورت می گيرد» رل شده و امنيتیکنت«آيد، چرا که اين بازديدھا اغلب در فضايی به شدت  مي

خ بيکاری و تورم فزاينده دست و پنجه نرم  درصد نر25آسوشيتدپرس گزارش کرده که ايران در حال حاضر با 
نژاد اعالم کرده که نرخ  در مقابل دولت آقای احمدي. کند که اين مساله باعث نارضايتی مردم شده است مي

  .  درصد بوده است12 اخير حداکثر ھای بيکاری در ماه
تر عليه برنامه   و گستردهھای شديدتر صدد اعمال تحريم از سوی ديگر، آمريکا و کشورھای غربی متحد آن در

تواند موجب افزايش  تحريمی که مي. ھا، قصد توليد بمب اتمی را دارد اند که به باور آن ای دولت ايران ھسته
  . د توليد بمب اتمی رد کرده استھای غربی را در مور دولت ايران ھمواره ادعای دولت. نارضايتی مردم شود

، نيز روز گذشته مدعی شد که در آستانه سفر محمود »ش سبزجنب«ھمچنين سايت جــرس از ھواداران 
نژاد به خرمشھر، مقامات امنيتی و دولتی استان خوزستان، جھت جلوگيری از اعتراضات مردمی و  احمدي

  .  شديدی در اين شھر ايجاد کردند نظامی-کارگري، جو پليسی 
ھای تحقق نيافته  اعتراض ھای مردمی به وعدهھای امنيتی استان خوزستان، از  نگرانی مقام«به گزارش جرس، 

  ».نژاد در مورد آب آشاميدنی اين شھر است انتخاباتی آقای احمدي

 در خواست انحالل شوراھای شھر بوکان و مھاباد 

عبدالحسين ناصري، سخنگوی کميسيون سياست و شوراھای اسالمی :  خرداد نوشت 3 در تاریخ خودنويس
ی مھر گفت که کميسيون شوراھای مجلس پس از اعزام تيمی مرکب از نمايندگان مجلس در گفتگو با خبرگزار

ھا از  ھا به شھرھای بوکان و مھاباد که درپی شکايت نمايندگان اين حوزه مجلس و نمايندگان شورای عالی استان
خلفات شورای اسالمی شھرھا صورت گرفته بود، گزارش تيم اعزامی را در جلسه روز گذشته بررسی کرد و ت

کميسيون شوراھا با اتفاق آرا پيشنھاد انحالل شورای شھر بوکان و . مطرح شده را به اين شوراھا وارد دانست
  . شورای شھر مھاباد را ارائه دادتعليق 

 ناصری در سئوال ديگری به حضور نيروی کارشناسان نيروی مقاومت بسيج و نيروی انتظامی در جلسه ديروز
  . اشاره کرد 

ھای   ياد آوری است که شھرھای کرد نشين آذربايجان غربی نيز مانند شھرھای کردستان، بعد از اعدامالزم به
  . اين شھرھا را نيز فرگرفته بود ھائی شده بودند و موج اعتصابات  اخير دستخوش نا آرامي

  .شوراھای اسالمی شھرھای بوکان و مھاباد، عمدتا متشکل از شھروندان کرد بودند 
 فعاليت می کننددر مشاغل آزاد ی که ح پوشش یکسان برای زناناجرای طر

 
رئيس مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی شھر تھران از بررسی :  خرداد می نویسد3خبرگزاری مھر در تاریخ 

طرحی خبر داد که در صورت تصویب و اجرای آن تمام زنھایی که در مشاغل آزاد فعاليت می کنند باید از لباسھای 
 رژیم بعد از خيزش اخير مردم، قصد دارد برای جلوگيری از ھر اقدام مردمی .م و حجاب اسالمی استفاده کنندفر

 حکومتی مھر در ادامه این خبر اریخبرگز. دیگری، جامعه را محدود و محدودتر و مردم را  درگير مسائل روزمره کند
ح عفاف و حجاب وظيفه تمامی دستگاھھا و وزارتخانه قاسم نوده فراھانی با تاکيد بر اینکه اجرای طر: می نویسد

یکی از مھمترین برنامه ھای اجرا شده توسط مجمع امور صنفی تھران ایجاد فروشگاھھای جلوه : ھاست گفت
به زودی دستورالعملی به : فراھانی گفت.حجاب در سطح شھر بوده ولی این اقدامات ھنوز ھم کافی نيست
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 شود مبنی بر اینکه در فروشگاھھای عرضه لباسھای زیر زنانه حتما باید از اتحادیه ھای صنفی ابالغ می
  .فروشندگان خانم ھمراه با پوشش ویترین استفاده شود

 حکومتی کرد بر اثر تيراندازی مأمور روستائیقتل یک 
 

ده رش یک شھروند کرد اھل روستای بر:  خرداد می نویسد3 در تاریخ سرویس حقوق بشر/آژانس خبری موکریان
این شھروند که .از توابع شھر بانه به نام خدر عبدالھی بر اثر تيراندازی یکی از مأمورین نيروی انتظامی کشته شد

متأھل و دارای چند فرزند می باشد به ظنّ حمل کاالی قاچاق در منطقه مرزی بانه ھدف تيراندازی قرار گرفت و 
  .پس از انتقال به بيمارستان جان سپرد

 که طی ماھھای اخير تعداد زیادی از شھروندان مناطق مرزی به ظنّ داشتن کاالی قاچاق مورد گفتنی است
  .تيراندازی مأمورین قرار گرفته اند که در بسياری از موارد منجر به مرگ این شھروندان شده است

فوتبال بھونه ميشه خرداد قيامت : اعتراضات گسترده جوانان بعد از مسابقه فوتبال
   ميشه

صدھا نفر از جوانان پس مسابقه فوتبال ھنگام خروج از استاديوم آزادی اقدام به "  ايرانازابه گزارشات رسيده بن
  . سر دادن شعارھای ضد دولتی نمودند

 تماشاگران مسابقه فوتبال ھنگام خروج از استاديوم ورزشی 21:15 خرداد ماه حوالی ساعت 3دوشنبه غروب 
جوانان در حين خروج از ضلع شرقی استاديوم شعارھايی .رھای ضد دولتی نمودندآزادی اقدام به سر دادن شعا
ھمچنين مرگ بر / فوتبال بھونه ميشه خرداد قيامت ميشه / دشمن اين خاک تويی/ مانند، خس و خاشاک تويی 

  . ديکتاتور و شعارھای ديگر سر دادند
. طی مسير اقدام به سر دادن شعار نمودندھمچنين جوانانی که سوار بر اتوبوس ھای شرکت واحد بودند در 

اين اعتراضات تا .ھمزمان با شعار دادن جوانھا خودروھا با بوق زدن ممتد با اعتراضات جوانان ھمراھی می کردند
  .  ادامه داشت10:30ساعت 

ل گزارشات تاييد نشده ای حاکی از آ است که تعدادی از جوانان دستگير و به داخل استاديوم ورزشی منتق
  . شدند

 نيروھای سرکوبگر گارد ويژه، نيروی انتظامی و لباس شخصيھا بصورت گسترده در 15:00از طرفی ديگر از ساعت 
و اطالعاتيھا با در دست ) لباس شخصيھا( افراد ويژه سپاه پاسداران . درون و بيرون استاديوم مستقر شده بودند

بيش از چھل خودروی . اد رعب و وحشت فيلم می گرفتندداشتن دوربين ھای فيلم برداری از جوانان برای ايج
  . نيروی انتظامی و خودروھای خاص دستگيری در آنجا مستقر بودند
    .نيروھای سرکوبگر با جوانان موتورسوار برخورد وحشيانه ای داشتند

  حمايت بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعي از بخشنامه اخير اين سازمان 

ازاقدام اخير مديرعامل تامين اجتماعي در :   آمده است 89 خرداد4ایلنا در تاریخ  -کار ایران ی به گزار ش خبرگزار
  . كنيم تعيين نحوه و ميزان حق عضويت كارگران بازنشسته تحت پوشش اين سازمان حمايت مي

حق : ودندوگو با خبرنگار ايلنا افز جمعي از كارگران بازنشسته تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي درگفت
 ھزار 300شود اگر براي يك ميليون و  عضويت يك درصدي كه از حق مسكن كارگران بازنشسته كسرمي

ھاي بازنشستگي  شود اما متاسفانه برخي كانون شود رقم ميلياردي مي بازنشسته تامين اجتماعي محسوب 
  . كند مشخص نيست كه اين پولھا را چه كرده و چه مي

اند  العمل اخير تامين اجتماعي كافي نيست بلكه بايد افرادي كه در اين زمينه تخلف كردهدستور: آنان تصريح كرد
  . به مراجع قضايي معرفي شوند و حتي در صورت امكان كار آنھا به ھيات تحقيق و تفحص از تامين ارائه شود

 89قوق آنھا را درسال اين افراد ھمچنين از مديران تامين اجتماعي خواسته كه ھرچه سريعتر ميزان افزايش ح
  . مشخص و اجرايي كنند

  پايان پيام

  ھمچنان بر صنعت نفت چنگ می اندازد پاسداران سپاه 

ميليارد دالری قرارگاه خاتم در پروژه ھای ١۵مشارکت ”:  خرداد ماه، در گزارشی با عنوان۴روزنامه دنيای اقتصاد، 
قرارگاه ... ”:  امنيتی در بخش نفت از جمله نوشت-با اشاره به نقش فزاینده این نھاد نظامی“ نفت و گاز

توانسته نقش موثری در جلب و جذب و مشارکت پروژه ھای داخلی ایفا ) سپاه پاسداران(سازندگی خاتم االنبياء 
 ميليارد دالر قرارداد ١٠دیروز منتشر کرده است، مذاکره برای نھایی کردن بيش از ... براساس گزارشی که... کند

مسئوالن صنعت نفت ... ميان وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء در حال انجام است... مختلفطرح ھای 
با درنظر گرفتن شرایط خاص سياسی کشور، پروژه ھای مختلف را با اولویت قرار دادن مجموعه ھای داخلی یکی 

 ميليارد دالر قراردادی است که از سوی ۵  ميليارد دالر جدای از بيش از١٠این رقم . پس از دیگری واگذار می کنند
  ”. . . . وزارت نفت با قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء نھایی شده است

قرار گاه سپاه (با خاتم ) ميان وزارت نفت(مھم ترین قراردادھای منعقده ”: در ادامه گزارش سپس اضافه شده
م شده به ترتيب زیر است، امضای قرارداد توسعه که شماری از آنھا با ترک تشریفات مناقصه انجا) پاسداران
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 ميليارد دالر، قرار داد ساخت قطعه سوم خط لوله ششم ٧ تا ۶ پارس جنوبی به ارزش تقریبی ٢۴ تا ٢٢فازھای 
 ميليون دالر، طرح توسعه ميدان نفتی ١٢٠ ميليارد دالر، توسعه پاالیشگاه ایالم به ارزش ١ /٣سراسری به ارزش 

توسعه ) ارزش این قرارداد ھنوز اعالم نشده( جاسک - ميليون دالر، ساخت شاه لوله نکا۵۵٠رزش سوسنگرد به ا
 - خط لوله صلح- ميليارد دالر، ساخت فاز اول خط لوله ھفتم سراسری٢ پارس جنوبی به ارزش ١۶ و ١۵فازھای 

 ميليون دالر و ساخت سه ۵٠٠ارزش  به – جی - ان- ایران ان– ميليارد دالر، قرارداد توليد گاز مایع ١/ ۴به ارزش 
  ”....خط لوله نفتی درسه نقطه کشور

 پروژه دیگر نيز در دست سپاه پاسداران قرار دارد که ٣٠در ھمين گزارش تاکيد گردیده که عالوه بر این قراردادھا، 
  .برخی از آنھا از مھم ترین پروژه ھای اقتصادی کشور در زمينه نفت و گاز و سد سازی ھستند

  تمزد كاركنان شركت مخابرات لرستان شركت كاھش يافتدس

كاركنان شركت مخابرات استان لرستان كه :  آمده است 89 خرداد4ایلنا در تاریخ  -کار ایران به گزار ش خبرگزاری 
گويند دستمزدھاي آنان با  در چارچوب قانون كار و به صورت قراردادي وپيمانكاري مشغول به كار ھستند مي

  . ات مديره شركت به طور چشمگيري كاھش يافته استتصميم ھي
به موجب بخشنامه صادره شده از ابتداي خردادماه : وگو با خبرنگار ايلنا گفت يكي از اين كارگران درگفت

 محاسبه و پرداخت 88ھاي سال   درصد كمتر از تعرفه15دستمزدكاركنان شركت مخابرات استان لرستان به ميزان 
  . خواھد شد

ھاي اضافي توسط  جويي و كاھش ھزينه از ميان كارگران شايع است كه اين تصميم با ھدف صرفه: زودوي اف
اعضاي ھيات مديره اتخاذ شده است و به ھمين دليل از ابتداي ھفته جاري تمامي كاركنان به صورت پاره وقت 

  . اند كار شده مشغوب به
دراستخدام پيمانكارطرف قرارداد شركت مخابرات استان عنوان كارگر   نفر در چارچوب قانونكار به999حداقل 

لرستان ھستند كه مطابق بخشنامه حقوق و دستمزد شوراي عالي كار دستمزد حقوق آنھا بايد بر مبني 
  .  ھزار تومان در ھر ماه محاسبه و پرداخت شود303دستمزد پايه 

دستمزد كاركنان قراردادي و پيماني ھيات مديره شركت مخابرات استان لرستان در حالي تصميم به كاھش 
كار خودداري كارفرما از اجراي مصوبه حداقل مزد شوراي  مشاغل دراين شركت گرفته است كه به موجب قانون

  . عالي كار و پرداخت مزد كمتر از حداقل تعيين شده تخلف تلقي شده و مستوجب مجازات است
  پايان پيام

  : ا ايلنا خبردادوگو ب وزيركار و امور اجتماعي در گفت
  تدوين سند ملي اشتغال تا پايان شھريور

وزير كار و امور اجتماعي از تدوين سند ملي :  آمده است 89 خرداد4 ایلنا در تاریخ - کار ایرانبه گزار ش خبرگزاری
  . توسعه اشتغال تا پايان نيمه اول سال جاري خبرداد

ھاي دردست اجرا وزارت كار و امور اجتماعي براي  نا درباره برنامهوگو با خبرنگار ايل عبدالرضا شيخ االسالم در گفت
سند ملي توسعه اشتغال در سطح ملي، استاني، شھرستان و بخش براساس : توسعه اشتغال گفت

  . شود  تھيه مي89ريزي انجام شده و تا نيمه اول  برنامه
ھاي استاني نيز در تھيه   بسته شده و سازمانكه قراردادھاي مربوط به تھيه اين سند با مشاوران وي با بيان اين

با فعال شدن شوراي عالي اشتغال كه جلسات آن به صورت مرتب تشكيل : اين سند مشاركت دارند، تصريح كرد
ھاي  ھاي مربوط به اشتغالزايي و سياست سازي و توسعه فعاليت ھاي خوبي براي روان دھد، تصميم جلسه مي
  . شود آن اخذ مي

ھاي اين وزارتخانه را محوريت استانداران به عنوان مديران عالي دولت در  امور اجتماعي از ديگر برنامهوزيركار و 
ھاي استان را با موضوع اشتغال  ھا فعاليت استانداران به عنوان مسئول اشتغال استان: مناطق ذكر كرد و گفت

 كار مديريت منابع نيروي انساني و وظيفه ديگر استانداران براساس برنامه جديد وزارت. دھند سامان مي
  . ھاي اشتغال است ساماندھي ظرفيت
كند كه منتظر ابالغ قانون  قانون مشاغل خانگي امكان خوبي براي توسعه اشتغال ايجاد مي: وي خاطرنشان كرد

  . از سوي مجلس ھستيم تا با نھايي شدن آن ستاد مشاغل خانگي را تشكيل دھيم
كه كارھاي تھيه اين اليحه در حال  ن اقدامات براي تھيه اليحه كارشايسته با بيان اينشيخ االسالم درباره آخري
باره در گذشته انجام شده بود، حتي برخي موارد مسير  اي در اين البته كارھاي متفرقه: انجام است، عنوان كرد

ھاي اشتغالزايي اين  ستاند اما ما دنبال اين ھستيم كه در قالب يك مجموعه سيا قانوني شدن سپري ھم كرده
  . موضوع نيز دنبال شود

  پايان پيام

   ھای سازمان ملل برصنايع نفت و گاز ايران تأثيرات تحريم

تايمز در گزارشی نوشته است توليد نفت ايران  روزنامه بريتانيايی فاينانشيال: خرداد می نویسد 4 در سحام نيوز
ه نفت در روز  ھزار بشک٣٠٠و گاز دست کم   در صنايع نفت گذاری ھای اقتصادی و عدم سرمايه در اثر تحريم
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  . است  کاھش يافته 
نويسد توسعه آھسته و  ، مي ھای سازمان ملل برصنايع نفت و گاز ايران اين روزنامه ضمن بررسی تأثيرات تحريم

  . وليد است داليل عمده اين افت تھای قديمی نفت از ھای نفتی جديد از يکسو و وضعيت بد چاه کند ميدان
 ھزار بشکه از ۴٠٠ تا ٣٠٠ھای پيشين ايران نوشته است که روزانه بين  فايننشيال تايمز به نقل از يکی از مقام

است؛ به نوشته اين روزنامه آمار و ارقام داده شده از سوی اين مقام پيشين ايرانی  توليد نفت ايران کاسته شده 
  . ران ھمخوانی دارد توليد نفت ايھا درباره ھای غربي با داده

بر پايه اين گزارش اگرچه زمان مشخصی از آغاز اين افت توليد اعالم نشده، با اين حال کارشناسان امور نفتی بر 
 توليد نفت ايران کاھش محسوسی ٢٠٠۵نژاد در سال  اين باورند که از زمان رياست جمھوری محمود احمدي

  . است ته داش
 ميليون بشکه در روز بوده که در حال حاضر اين ۴.٢ار دولت نھم در ايران، توليد نفت افزايد در آغاز ک اين گزارش مي

  . است ن بشکه در روز کاھش يافته  ميليو٣.٩ يا ٣.٨ميزان به 
و گاز از   تجربه درصنعت نفت  نژاد مبنی بر اخراج مديران با به نوشته فايننشيال تايمز تصميم دولت محمود احمدي

  . است کاھش توليد ديگر عوامل اين 
ترين آمار انتشاريافته از سوی بانک  کند، تازه در حاليکه وزير نفت ايران ھر گونه کاھش ظرفيت توليد نفت را رد مي

ميليون بشکه نفت توليد کرده ٣.۵٣ماھه دوم سال گذشته روزانه  مرکزی ايران حاکی از آن است که ايران در سه 
  .  ميليون بشکه در روز بوده است۴.١ رقم ٢٠٠۵ است در حالی که اين ميزان در سال

افزايد دولت ايران با افزايش ميزان صادرات گاز  اين گزارش به نقل از اين مقام ايرانی که نامی از وی نبرده مي
  . ش صادرات نفت خود را جبران کندطبيعی تالش کرده تا کاھ

 ھزار بشکه گاز مايع باعث شده تا افت ٣٢٠زانه گويد صادرات رو تايمز مي مقام پيشين ايرانی به فايننشيال
  . صادرات نفت آنچنان محسوس نباشد

برداری از اين ذخاير به  ه در حاليکه ايران دومين کشور دارنده ذخاير نفت و گاز طبيعی در جھان است اما برای بھر
  . زمند استگذاری خارجی نيا شدت به سرمايه

 ميليون بشکه در روز و صادرات گاز را به ۵ صادرات نفت خود را به ٢٠١۵ل دولت ايران اعالم کرده است که تا سا
  . ک ميليارد متر مکعب افزايش دھدي

مسعود ميرکاظمي، وزير نفت ايران، در پاسخ به نمايندگان مجلس ايران گفته است که دولت ايران بايد ساالنه 
وارد کننده نفت تبديل  در غير اين صورت خود به گذاری کرده، و گاز خود سرمايه  ميليارد دالر در صنعت نفت٢۵

  . خواھد شد
  .  است  گاز ايرانه جلوگيری کردهھای غربی درصنعت نفت گذاری کشور المللی عليه ايران از سرمايه ھای بين تحريم
يکا ھای آمر يمشل و توتال از توسعه بيشتر صنعت نفت ايران به دليل تحر ھای نفتی غربی نظير رويال داچ شرکت

  . اند صرفنظر کرده
ھای غربي،  ھای چينی که درغياب کمپاني نويسد کارشناسان معتقدند با اينکه شرکت اين روزنامه مي

اين زمينه اند، ھنوز به پيشرفت قابل توجھی در   و گاز ايران بسته قراردادھای چندين ميليارد دالری در صنعت نفت
  . اند دست نيافته

ھا پول  چين از ايران به اندازه غربي«:  از اين مقام پيشين ايرانی در پايان آورده استفايننشيال تايمز، به نقل
دھد و سياست ديرآشنای کند کار کردن کمونيستی را دنبال  گيرد اما به ما محصوالتی با کيفيت پايين مي مي
   ».کند مي

   ھابه مقامات جمھوری اسالمی به خاطر اعدام " کارگران صنعتی جھان"اعتراض .
  : ه مقامات جمھوری اسالمی ايرانخطاب ب

اعدام فرزاد کمانگر، معلم و فعال کارگری و حقوق " کارگران صنعتی جھان"کميسيون ھمبستگی بين المللی 
  . محکوم می کندانسانی و چھار زندانی سياسی ديگر توسط جمھوری اسالمی ايران را قويا 

 معلم و فعال حقوق بشر، فرزاد کمانگر، و چھار زندانی سياسی جمھوری اسالمی ايران، کارگر آموزش و پرورش،
طبق آخرين گزارشات، آقای فرزاد کمانگر، آقای علی حيدريان، آقای .  اعدام کرده است٢٠١٠ مه ٩ديگر را در 

ھيچيک از .  مه اعدام شده اند٩فرھاد وکيلي، خانم شيرين علم ھولی و آقای مھدی اسالميان ھمگی در تاريخ 
  . اين اعدامھا با خبر نشده بودند و يا خانواده ھای اين زندانيان از از وکال

کميسيون ھمبستگی بين المللی تداوم تھاجم لجام گسيخته عليه حقوق کارگران و انسان در ايران را محکوم 
 کميسيون ھمبستگی بين المللی خواھان آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسي، و. ميکند
  . ان و دانشجويان زندانی می باشدکارگر

کميسيون ھمبستگی بين المللی از دولت ايران می خواھد که حقوق کارگری و انساني، ازجمله آزادی بيان و 
کميسيون ھمبستگی بين المللی از جمھوری . ابراز وجود و حق تشکل، تجمع و اعتراض را کامال محترم شمرد

عقيب و اذيت و آزار فعالين کارگری و حقوق بشر و سازمانھای سياسی و اسالمی ايران می خواھد که به ت
  . تھای آنان نگرددعدالت اجتماعی پايان دھد و مانع فعالي

  دی ام کلوکر 
   بين المللی کارگران صنعتی جھان رئيس کميسيون ھمبستگی

D.M. Kloker, Chair of the International Solidarity Commission of the I.W.W .  
  ی در حمايت از کارگران در ايران ترجمه و تکثير از اتحاد بين الملل

International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI (  
org.iran-info@workers  
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 می برند زنانی که به اتھام محاربه در وضعيت نامساعدی در زندان به سر 

کبری زاغه دوست ، بدر السادات مفيدی ، دبير انجمن صنفی روزنامه :  خرداد نوشت 4در تاریخ کلمه سایت 
بدون اينکه .نگاران و فاطمه خرمجو نيزھر کدام ماه ھاست که در بالتکليفی کامل در زندان اوين به سر می برند 

  . ت شان رعايت شده باشد اشت موقاز نظر قانونی رويه ھای بازداشت يا قرار بازد
 تعداد ی از زندانيان سياسی بند نسوان زندان اوين در شرايط نامناسبی به سر می برند و از کوچکترين امکانات

  . رفاھی و بھداشتی بی بھره اند
 به گزارش کلمه، خبرھای دقيق از زندان اوين درباره برخی از اين زندانيان زن ھمچنين حاکی از آن است که آنھا

ارد ماه ھاست که زندانی در شرايط کامال بالتکليف با اتھام ھای سنگينی که ھيچ ربطی به عملکردشان ند
  . ھستند 

 دی ماه سال جاری در جريان حوادث عاشورا ی حسينی ١٠مريم اکبری منفرد يکی از اين زندانيان است که 
  .  راھی زندان اوين شده است بازداشت و

اما مسوالن بدون توجه به اين موضوع از زمان عاشورا .چکترين آنھا پنج ساله است وی سه فرزند دارد که کو
انونی در زندان نگه تاکنون وی را به اتھام محاربه از طريق عضويت در سازمان منافقين درشرايطی کامال غير ق

  . داشته اند 
اين در حالی است که اين . ت منفرد با اينکه ماھھاست زندانی است ھرگز قرار بازداشت اش تمديد نشده اس

زن بارھا گفته است که ھيچ وابستگی به سازمان منافقين ندارد و تنھا نگران فرزندان اش است که اکنون دور از 
  . او به سختی روزگار می گذرانند 

   . يط بسيار دشواری به سر می بردکه در شرا.پروين جوادزاده يکی ديگر از زنان زندانی بند نسوان اوين است 
 ساله نيز عصر عاشورا توسط نيروھای سپاه ھنگام تردد در خيابان بازداشت واکنون در بالتکليفی ٢٢جواد زاده 

  . ل در زندان اوين به سر می برد کام
سه ماه اول بازداشت خود را به صورت کامل .وی که اکنون جوانترين زندانی سياسی زن بند نسوان اوين است 

فرادی بازداشتگاه اطالعات سپاه محبوس بوده است که اين موضوع موجب لطمه ھای در يکی از سلول ھای ان
طبق اخباری که از بند نسوان زندان اوين می رسد اتھام اين دختر .شديد روحی و جسمی به او شده است 

  .  دادگاه انقالب ارسال شده است ١۵جوان نيز محاربه است و به تازگی پرونده وی به شعبه 
 زندانيان بند نسوان اوين است  تن ديگر از٣بار ديگری نيز حاکی از وضعيت نامناسب جسمی و روحی ھمچنين اخ

 .  
کبری زاغه دوست ، بدر السادات مفيدی ، دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران و فاطمه خرمجو نيزھر کدام ماه 

ز نظر قانونی رويه ھای بازداشت يا قرار بدون اينکه ا.ھاست که در بالتکليفی کامل در زندان اوين به سر می برند 
  بازداشت موقت شان رعايت شده باشد 

 رشد اقتصادي؛ نزديک به صفر 

 درصد بوده است، در حالی که ٠٫۵؛ ٨٧رشد اقتصادی ايران در سال :  نوشت 89 خرداد 4 در تاریخ کلمهسایت 
 اقتصادی بانک مرکزی در حالی اين آمار را معاون.  درصد برسد٨اين رقم بناست در پايان برنامه پنجم توسعه به 

 حال آن که. اعالم نموده است که سعی کرده تا با قياس اين آمار با کشورھای پيشرفته، آن را موجه جلوه دھد
  . چنين قياسی مبنای صحيحی ندارد

در مقايسه با به گزارش فرارو؛ رشد اقتصادی به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد يک کشور در يک سال 
. رود گيری وضعيت اقتصادی يک کشور به شمار مي رشد اقتصادی شاخص مناسبی برای اندازه. سال گذشته

ای  توان شاخص رشد اقتصادی کشور توسعه يافته شاخص رشد اقتصادي، تا حد زيادی نسبی است، يعنی نمي
  . ه بھتر بودن وضعيت چين کردکم بمثل آمريکا را با کشوری در حال توسعه مثل چين مقايسه کرد و ح

ھای بااليی برای افزايش توليد خود دارد، در حالی که اين کار در کشور  يک کشور در حال توسعه ھنوز ظرفيت
ًھای توليدی که در يک کشور در حال توسعه ھنوز کامال اشباع  يافته دشوارتر است، چرا که طبيعتاً فرصت توسعه

 درصد ظرفيت توليد ٩٠به عبارتی وقتی شما از . اع شده و در حال توليد استيافته اشب نشده، در کشور توسعه
اين مسئله به . بريد  درصد آن بھره مي١٠تر است تا زمانی که از  کنيد، رشد توليد برايتان سخت خود استفاده مي

  .) قانون در اينجا بخوانيددرباره اين . (قانون بازدھی نزولی ھم ارتباط دارد
توانيم با  ما نمي. ای مثل ايران بسيار حائز اھميت است قتصادی برای کشورھای در حال توسعهمسئله رشد ا

ای نظير آمريکا و انگلستان و آلمان، فکر کنيم که چندان ھم  يافته مقايسه شاخص رشد خود با کشورھای توسعه
تر با  ق آسيا و از ھمه مھمايران بايد خود را با کشورھای حوزه خليج فارس، کشورھای جنوب شر. عقب نيستيم

  . ضيه ھم اختالفات جدی وجود دارداما بر سر ھمين ق. ھايی مثل ترکيه مقايسه کند مدل
المللی پول، با افتخار بر سر آن   توسط صندوق بين٢٠١٠بينی رشد اقتصادی سال  در ايران پس از انتشار پيش
اين آمار را با کشورھای در حال . ود سه درصد بودبينی برای ايران حد اين پيش. تبليغات فراوانی صورت گرفت
 درصد و ٢٫٨؛ ٢٠١٠متوسط رشد اقتصادی منطقه اروپای شرقی و مرکزی در سال «: توسعه ديگر مقايسه کنيد

 درصد، برای ٨٫٧ درصد، برای آسيای در حال توسعه ۴اين رقم برای کشورھای مستقل مشترک المنافع 
 درصد پيش بينی ۴ درصد و برای امريکای التين ۴٫٧رصد، برای آفريقای زير صحرا  د۴٫۵خاورميانه و شمال افريقا 

  » .شده است
شود که آمار ارائه شده  المللی پول وقتی دشوارتر مي ھای اکونوميست و صندوق بين بيني دل بستن به پيش

ھای نفت،  بخش با تلفيق آمارھای واقعی ٨٧رشد اقتصادی سال «: توسط معاون بانک مرکزی را بخوانيم
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يک ماه پيش از اين سخنگوی » . درصد بوده است٠٫۵ درصد و با نفت ٠٫٨کشاورزی و خدمات، بدون نفت 
  !  درصد اعالم کرده بود٢٫٧اقتصادی دولت، رشد اقتصادی بدون نقت دولت را 

تصادھای رشد اق« : حسين قضاوی در عين حال درباره آمار رشد اقتصادی کشورھای پيشرفته جھان گفته بود
» . درصد بوده است٣٫٢ معادل منفی ٢٠٠٩ درصد و در سال ٠٫۵ ميالدی معادل ٢٠٠٨پيشرفته جھان در سال 

دھنده است، بايد به وجود  صرف نظر از اين که قياس رشد اقتصادی با کشورھای پيشرفته، تا چه ميزان فريب
تصادی جدای از اقتصاد غرب دارد و به آن بحران اقتصادی در غرب اشاره کرد و پرسيد، ايران که مدعی است اق

  ه حد از اين فرصت استفاده نمود؟ بحران گرفتار نيامد، تا چ
 عملکرد بھتری داشته باشد و در ٨٨رسد رشد اقتصادی در سال  به نظر مي«: چنين اعالم نموده است وی ھم

 دالر ميانگين ھر بشکه ٧٠ھا  يبين  دالر بسته شده است و پيش۶٠ با توجه به اين که قيمت نفت روی ٨٩سال 
مد ارزی موجب رشد اقتصادی توان انتظار داشت مازاد درآ دھد وضع بھتری خواھيم داشت و مي را نشان مي

  » .شود
جمشيد انصاری نماينده مردم زنجان در . در عين حال مسئله رکود اقتصادی در ايران به تورم گره خورده است

سياست دولت، کنترل تورم . مدت بر تورم غلبه کنيم د رونق قادر خواھيم بود در ميانبا ايجا«: باره اعتقاد دارد اين
بوده است و به ھمين دليل به سمت ايجاد رونق در اقتصاد نرفته، واحدھای توليدی با مشکل جدی مواجه 

  » .شوند يدی اخراج ميھستند و در نتيجه نيروھای کاری از واحدھای تول
ن اصال مناسب نيست، در عين اين که روياھای دور و درازی ھم برای اين رشد در سر وضعيت رشد اقتصادی ايرا

در حالی که . از جمله اين که رشد ايران در پايان برنامه پنجم بايد به ھشت درصد برسد. شود پرورانده مي
توانيم  يم چگونه ميشو با اقتصادی که نيم درصد رشد دارد، با کمبود انرژی مواجه مي«: مسعود نيلی اعتقاد دارد

  »درصدي،سوخت تامين کنيم؟٨برای رسيدن به رشد 

 كارگران گندله سازى سيرجان اعتصاب كردند 

ست به اعتصاب و جمعى از كارگران كارخانه گندله سازى سيرجان د: آمده است گفتارنوداد درسایت  خر4درتاریخ 
  . اعتراض زده اند

بعد از اعالم نتايج آزمون استخدامى كارخانه گندله سازى كه : اين خبر گفتبه گزارش گفتارنو يك منبع آگاه با تائيد
  .  نفر از كارگران فعلى پذيرفته شده اند تعدادى از كارگران دست به اعتصاب زده اند20در آن تنھا 

اى تجربه اشد كه داربرپايه اين گزارش مسئوالن به كارگران قول داده بودند كه اولويت در پذيرش نيرو با كسانى ب
  . عملى ھستند

 نيروى جديد مى پذيرفته كه از بين 420كارخانه گندله سازى كه چندى پيش توسط رئيس جمھورى افتتاح شد 
 نفر پذيرش شده اند و چنانچه در اين روند تغييرى ايجاد نشود تعدادى زيادى از كارگران 20كاراگران فعلى تنھا 
   .اخراج خواھند شد

  . اكى از آن است كه مسئوالن در حال مذاكره با اعتراض كنندگان براى حل مشكل ھستندشنيده ھاى گفتارنو ح
ھمچنين قرار بود محمد جالل مآب مديرعامل گل گھر سيرجان پنج شنبه گذشته در يك مصاحبه مطبوعاتى 

  .شركت كند اما اين مصاحبه چند ساعت قبل از برگزارى لغو شد

 نمى شود يك ساعت كار در ھفته بيكار محسوب 

آمارھاى ارايه شده : استاندار لرستان گفت:  آمده است 89 خرداد4 ایلنا در تاریخ  - کارایران به گزار ش خبرگزاری
  .  درصد در استان، غيرواقعى است١٧از ميزان نرخ بيکارى لرستان مانند نرخ بيکارى بيش از 

للى کار، ھر فردى که در ھفت روز، روزانه يک طبق قوانين بين الم: افزود" سيدحسين صابرى"گزارش ايلنا،  به
  . ساعت کار مفيد داشته باشد، ديگر فردى بيکار قلمداد نمى شود

بايد تالش کرد رشته تحصيالت دانشگاھى استان با توجه به استعدادھاى منطقه نياز سنجى : وى اظھار داشت
  . شود تا بتوان آمار بيکارى در لرستان را کاھش داد

متاسفانه اغلب دانش آموختگان استان لرستان در رشته ھاى علوم سياسي، اجتماعي، معارف : دوى يادآور ش
و علوم اسالمى و حقوق ھستند اين در حالى است که نيازھاى استان اغلب در بخش ھاى کشاورزي، صنايع 

  . تبديلى و صنعت است
اين نرخ قابل قبول : وز مشکل مى شود، افزودصابرى با اشاره به اينکه وجود يک فرد بيکار در استان نيز باعث بر

نيست چرا که بيکارى و اشتغال تعريف خاص خودش را دارد و آنچه که امروز به عنوان بيکارى در لرستان وجود 
  . دارد، واقعيت ندارد

اکنون بسيارى از فرصت ھاى شغلى استان لرستان توسط افرادى از استان ھاى ديگر اشغال : وى تصريح کرد
  .  که بايد در اين زمينه تجديد نظر شود تا فرصت ھاى شغلى استان در اختيار افراد بومى قرار گيردشده

بايد در استان به سمت ايجاد صنايع تبديلى در بخش کشاورزى پيش رفت تا بتوان ضمن : استاندار لرستان گفت
  . حل مشکالت بخش بيکارى ، زمينه ايجاد شغل پايدار را نيز فراھم کنيم

با اين وجود مديريت ارشد لرستان تمام توان خود را براى رفع مشکالت اقتصادي، اجتماعى و : ى اضافه کردو
  .فرھنگى استان به کار گرفته و در زمينه رفع معضل بيکارى جوانان از ھيچ کوششى دريغ نخواھد کرد 

  : يك مقام كارگري
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  دشون مديره تامين اجتماعي چند شغله محسوب مي  عضو ھيات5
رييسه كانون ھماھنگي  عضو ھيات:  آمده است 89 خرداد4ایلنا در تاریخ  -کارایران به گزار ش خبرگزاری 

مديره سازمان تامين اجتماعي چند شغله  پنج عضو ھيات: كرج گفت شوراھاي اسالمي كار محورجاده قديم
  . ندشوند بنابراين مجلس و دولت بايد با اين كارغيرقانوني مقابله ك محسوب مي

مديره تامين اجتماعي از معاونان وزير رفاه و  سه عضو ھيات: وگو با خبرنگار ايلنا افزود خواھي درگفت كوه حسن
ھاي تحت پوشش اين وزارتخانه ھستند بنابراين  تامين اجتماعي و دو عضو ديگر آن نيز از روساي سازمان

مديره تامين اجتماعي  قانون اعضاي ھياتشودكه اين اعضا غيرموظف ھستند در صورتي كه طبق  مشاھده مي
  . بايد موظف باشند
مديره تامين اجتماعي موظف و فاقد شغل اجرايي  بيني شده كه اعضاي ھيات در قانون پيش: وي تصريح كرد

  . گرفته شده است كه اين مھم ناديده باشند در صورتي
در اين شورا : مان دانست و گفتخواھي شوراي عالي تامين اجتماعي را ركن نظارتي بر اين ساز كوه
  . گرايي به صورت نسبي رعايت شده است جانبه سه

  پايان پيام

در پی آتش سوزی در نمايشگاه جنگ، يک دانشجوی ماھشھر کشته :ويدئو کليپ 
 شد 

w7j0SDg4k35=watch?v/com.youtube.www://http&player_embedded=feature   
در پی آتش سوزی در دانشگاه آزاد واحد ماھشھر در نمايشگاه :  خرداد نوشت 4 در تاریخ دانشجونيوزسایت 

  . مربوط به يادمان جنگ، يک دانشجوی اين دانشگاه کشته شد
  

 مناسبت سالروز آزادسازی خرمشھر توسط بسيج امام و به" ياد ياران"به گزارش دانشجونيوز اين نمايشگاه با نام 
  .  سوزی در اين نمايشگاه شده استصادق برپا شده بود که عدم رعايت مسائل ايمنی موجب آتش

  . ی شده انددر اين آتش سوزی غالمرضا قنبری دانشجوی مھندسی كامپيوتر کشته و چھار دانشجو نيز زخم
  . ز آتش سوزی جان سالم به در بردليت جسمی بوده و نتوانسته است ابنابر گفته ھا اين دانشجو دارای معلو

در پی اين حادثه دردناک دانشجويان دانشگاه آزاد ماھشھر دست به اعتصاب و تحصن زده و خواستار پاسخگويی 
  .مسئولين دانشگاه شدند

 توضيح وزير اقتصاد ايران به مجلس درباره واگذاری مخابرات به سپاه 

وزير اقتصاد ايران در پاسخ به يکی از نمايندگان : نوشت 89 خرداد 4 بخش فارسی در تاریخ ى سىبى برادیوی 
فراکسيون اقليت مجلس اين کشور، علت رد صالحيت شرکت ھای رقيب سپاه برای واگذاری سھام شرکت 

  . اعالم کرد" نھاد ھای امنيتی"ر مخابرات را اعمال نظ
برای پاسخ به سواالت مصطفی )  مه٢۵( خرداد ۴ان روز سه شنبه شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد اير

کواکبيان، نماينده فراکسيون اقليت مجلس ايران درباره نحوه واگذاری نيمی از سھام شرکت مخابرات ايران به 
  . سپاه پاسداران در مجلس حاضر شدشرکت ھای 

ت ايران، به ارزش حدود ھشت ميليارد دالر به در بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران، پنجاه درصد شرکت مخابرا
  . ته به سپاه پاسداران فروخته شدچند شرکت وابس
در واگذاری سھام شرکت مخابرات انتقاد کرد و گفت که شرکت ھای برنده در " عجله بسيار"آقای کواکبيان از 

  . ھستند" مد اجرای فرمان اماوابسته به بنياد تعاون سپاه و ستا"واگذاری سھام مخابرات، 
. خود وزير ھم تصديق می کند که مديران اين سه شرکت توسط سھامداران خصوصی تعيين نمی شود: "او افزود

  ." ر و از اين جيب به آن جيب استپس اين نوع واگذاری يک شرکت دولتی به يک شرکت دولتی ديگ
چرا اين واگذاری نيتی دارد، اصال او ھمچنين اين پرسش را مطرح کرد که اگر واگذاری سھام مخابرات مشکل ام

  انجام شده است؟ 
آقای حسينی در پاسخ به آقای کواکبيان با تاکيد بر اينکه بايد صالحيت مالي، فنی و امنيتی شرکت ھای 

متقاضی خريد مخابرات تاييد می شد، گفت که به او به شکل کتبی و رسمی ابالغ شده بود که الزم است 
شرکت تعاونی پيشگامان کوير يزد، شرکت رقيب خريدار " صالحيت امنيتی"د و مسائل امنيتی ھم لحاظ شو

  .  مقامات امنيتی تاييد نشده بودسھام مخابرات توسط
  . رکت ھای دولتی انجام گرفته استبه گفته او واگذاری شرکت مخابرات بر اساس جدول واگذاری ش

اه ھا از سوی شرکت ھای عمومی غير دولتی اگر مخالف خريداری بنگ: "او خطاب به نمايندگان مجلس گفت
  ." را از خريد بنگاه ھا منع کنيدھستيد قانونی تصويب کنيد و شرکت ھای عمومی غير دولتی 

که نيازی به رای گيری نمی آقای کواکبيان با اشاره به اظھارات وزير اقتصاد، از سوالش صرف نظر کرد و اعالم کرد 
  . بيند

شرکت . خريدار سھام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکيل شده است" مبينتوسعه اعتماد "کنسرسيوم 
که از شرکت ھای زير مجموعه بنياد تعاون سپاه " شھريار مھستان"و " توسعه اعتماد"ھای سرمايه گذاری 

" رايی فرمان امامستاد اج"که از شرکت ھای زير مجموعه " گسترش الکترونيک مبين ايران"ھستند و شرکت 
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  . است
نسرسيوم توسعه اعتماد مبين در حالی توانست سھام شرکت مخابرات را از آن خود کند که ساعاتی پيش از ک

از " صالحيت امنيتی"که رقيب اين کنسرسيوم بود، به دليل نداشتن " پيشگامان کوير يزد"انجام معامله گروه
  . ه شده بودسوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشت

 ميليون مشترک ٢۵ين آماری که شرکت مخابرات ايران منتشر کرده اين شرکت ھم اکنون نزديک به بنابر تازه تر
 ميليون مشترک تلفن ھمراه دارد و برخی کارشناسان می گويد که اين شرکت از جمله ٣١تلفن ثابت و بيشتر از 

  .شرکت ھايی است که سود تضمين شده ای دارد

  االنبيا بدون مناقصه  ی به قرارگاه خاتم ميليارد دالر پروژه نفت١٠واگذاری 
مذاکرات وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا برای نھايی کردن : نوشت 89 خرداد 4 تاریخ در جرسسایت 

 ميليارد دالر قرارداد طرحھای مختلفی ھمچون طرح توسعه سه فاز پارس جنوبي، ساخت خطوط ١٠بيش از 
  . ان بزرگ نفتی در حال انجام استيشگاه گاز ايالم و توسعه ميدانتقال نفت و گاز، توسعه پاال

به گزارش مھر، معطل نگذاشتن طرحھای در دست اجرای صنايع نفت، گاز و پتروشيمی به يکی از سياستھای 
ماھھای اخير وزارت نفت تبديل شده است و از اين رو مسئوالن صنعت نفت با در نظر گرفتن شرايط خاص 

کی پس از ديگری واگذار می روژه ھای مختلف را با اولويت قرار دادن مجموعه ھای داخلی يسياسی کشور، پ
  . کنند

بر اساس اين سياستھای جديد، مذاکرات وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا برای نھايی کردن بيش از 
بي، ساخت خطوط انتقال نفت و  ميليارد دالر قرارداد طرحھای مختلفی ھمچون طرح توسعه سه فاز پارس جنو١٠

  . ان بزرگ نفتی در حال انجام استگاز، توسعه پااليشگاه گاز ايالم و توسعه يک ميد
   اد سه فاز پارس جنوبی تا شھريورامضای قرارد

 ميدان مشترک پارس جنوبي، مذاکرات با قرارگاه ٢۴ تا ٢٢پس از کنارگذاشتن ترکيه از طرح توسعه فازھای 
  . پايانی خود را پشت سر می گذاردالنبيا برای واگذاری قرارداد اين سه فاز گازی مراحل سازندگی خاتم ا

از سوی ديگر اخيرا با موافقت نمايندگان ويژه رئيس دولت در امور نفت مجوزی برای برگزاری با روش ترک 
دان ن ميتشريفات مناقصه فازھای پارس جنوبی بدست آمده است که دست شرکت نفت را برای توسعه اي

  . مشترک گازی باز گذاشته است
در ھمين حال موسی سوری مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادی پارس نيز با تاييد واگذاری قرارداد فازھای 

پيش بينی می کنيم تا شھريورماه امسال مذاکرات :  پارس جنوبی به قرارگاه خاتم االنبيا، گفته است٢۴ تا ٢٢
  . ی اين مگا پروژه گازی آغاز شودھايی و عمليات اجراياين سه فاز پارس جنوبی ن

 پارس ٢۴ تا ٢٢بر اساس برآوردھای جديد انجام گرفته در شرکت ملی نفت، ارزش تقريبی طرح توسعه فازھای 
 ميليارد دالر تعيين شده که در صورت توافق دو طرف برای اولين بار قرار است قرارداد اين طرح ۶ تا ۵جنوبی حدود 

  .  امضا شود اندازي  و راه  ساخت،  و تامين ، تدارک  شامل طراحيEPPSCبه روش گازی 
 ھزار بشکه ۵٧ گاز،   متر مکعب  ميليون۴٠   پارس جنوبی توليد روزانه٢۴ و ٢٣، ٢٢ھدف از طرح توسعه فازھای 

  .  ھزار تن گاز مايع است٨٠٠ ھزار تن اتان، ٧۵٠ تن گوگرد و ساالنه ٣٠٠مايعات گازي، 
   رکت گاز و قرارگاه خاتم االنبيائيات تفاھم نامه جديد شجز

به گزارش مھر، شرکت ملی گاز و قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا ھفته گذشته تفاھم نامه ای به ارزش تقريبی 
  . لوله ششم سراسری امضا کرده اند ميليون دالر برای ساخت قطعه سوم خط ٣٠٠يک ميليارد و 

که از آن به ) اھواز تا دھگالن کردستان( کيلومتری ۶٠٠و طرف، ساخت اين خط لوله در صورت توافق نھايی د
اتم االنبيا عنوان خط لوله صادرات گاز ايران به اروپا ياد می کنند ھمچون خط لوله صلح، توسط قرارگاه سازندگی خ

  . انجام می شود
 به EPCFنی اجرای اين طرح گازی به روش تاکنون مسئوالن شرکت گاز و قرارگاه خاتم االنبيا بر روی مسائل ف

  . صول توافق مالی نھايی نشده استتوافق رسيده اند اما ھنوز مذاکرات دو طرف برای ح
 کيلومتر از عسلويه تا اھواز به پايان ۶١١تاکنون قطعات اول و دوم خط لوله ششم سراسری به طول تقريبی 

 تاسيسات تقويت فشار پيش بينی ٧وله گاز ساخت رسيده است، ضمن آنکه در مسير قطعه سوم اين خط ل
ه شمالغرب کشور  ميليون متر مکعب گاز پارس جنوبی ب١١٠شده که با تکميل ساخت آن امکان انتقال روزانه 

  . فراھم خواھد شد
طرح توسعه فاز دوم پااليشگاه گاز ايالم ھم از ديگر طرحھايی است که در شرايط فعلی مذاکرات شرکت گاز و 

  . ن قرارداد آن در حال انجام استگاه خاتم االنبيا برای نھايی کردقرار
 ميليون دالر برآورد می شود که با اجرای آن ظرفيت توليد گاز پااليشگاه ١٢٠ارزش تقريبی اين پروژه گازی حدود 

  . تر مکعب در روز افزايش می يابد ميليون م١٠ايالم را به 
مالی مورد نياز ساخت فاز دوم پااليشگاه گاز ايالم و ادامه خط لوله گفته می شود قرار است بخشی از منابع 

  . ری توسط بانک صادرات تامين شودششم سراس
 کيلومتر، خط لوله دوم خرم ١٧۵به طول )  پل کله حدفاصل پتاوه (پيش از اين نيز ساخت خط لوله دھم سراسری 

 کيلومتر، خط لوله زيردريايی کيش ٩٢ کيش به طول  کيلومتر، خط لوله طرح توسعه ميدان گازی١۶٩آباد به طول 
 کيلومتر و ساخت دو ايستگاه تقويت فشار گاز در مسير قطعه دوم خط لوله ششم به قرارگاه خاتم ١٧به طول 

  . وداالنبيا واگذار شده ب
بين شرکت به گزارش مھر، طرح توسعه ميدان نفتی سوسنگرد از ديگر پروژه ھايی است که اخيرا تفاھم نامه آن 

  . دگی خاتم االنبيا امضا شده استملی نفت و قرارگاه سازن
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سلبعلی کريمی مديرعامل شرکت نفت گاز اروندان ھم با اشاره به امضای تفاھم نامه توسعه ميدان سوسنگرد 
 اوليه توسعه تاکنون ارزيابی:  ميليون دالر اعالم کرده و گفته بود۵٠٠با خاتم االنبيا، ارزش اين پروژه نفتی را حدود 

 نفتی تامين منابع اين ميدان توسط خاتم االنبيا انجام شده اما يکی از شروط واگذاری طرح توسعه اين ميدان
  . مالی آن است

 ميليارد بشکه ذخيره نفت يکی از بزرگترين اکتشافات سالھای ٨٫٨ميدان سوسنگرد با در اختيار داشتن بيش از 
يت توليد نفت ايران اضافه  ھزار بشکه به ظرف٣٠ می شود با توسعه آن حدود اخير وزارت نفت بوده که پيش بينی

  . شود
    جاسک،خاتم االنبيا مشتری جديد خط لوله نکا 

اسفند ماه سال گذشته شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده ھای نفتی و قرارگاه خاتم االنبيا تفاھم نامه ای به 
 کيلومتر امضا ٨١٠سه خط لوله نفتی در مجموع به طول يکھزار و  ميليون دالر برای ساخت ٨۵٠ارزش تقريبی 

  . کردند
را با  کيلومتری نفت نکا به بندر جاسک نيز مذاکراتی ۶٨٠اما اخيرا اين مجموعه برای ساخت خط لوله يکھزار و 

  . وزارت نفت آغاز کرده است
 شود که با اجرای آن امکان انتقال روزانه يک ارزش تقريبی اين پروژه نفتی نيز بيش از سه ميليارد دالر برآورد می

  .ميليون بشکه نفت از کشورھای حاشيه دريای خزر به خليج فارس فراھم خواھد شد
   مرکز پزشکی قانونی در کشور بدليل کمبود بودجه45تعطيلی 

 مرکز 45ی معاون آموزش و پژوھش پزشکی قانونی کشور از تعطيل:  نوشت 89 خرداد 4 در تاریخ خبرگزاری مھر
  . پزشکی قانونی به علت کمبود بودجه خبر داد

به گزارش خبرنگار مھر در بجنورد، علی کاظميان ظھر سه شنبه در مراسم توديع و معارفه مدير کل پزشکی 
: قانونی خراسان شمالی موج تعطيلی ساير مراکز پزشکی قانونی ھای کشور را رو به افزايش اعالم کرد و افزود

  .  باره بايد بودجه و امکانات الزم را به پزشکی قانونی ھا ی کشور سرازير کنددولت در اين
  . ھم اکنون ھيچ يک از پزشکان به علت مشکالت متعدد پزشکی قانونی قادر به ھمکاری نيستند: وی تصريح کرد

تاکنون از ھمان سال تأسيس : وی تشکيل پزشکی قانونی را در سطح کشور مھم ارزيابی کرد و اظھار داشت
  . بودجه و امکاناتش افزايش نيافته و اين مورد باعث به وجود آمدن مشکالت عديده ای شده است

افراد زيادی در سطح کشور قربانی می شوند ... ساالنه در مواردی ھمچون ھمسر آزاري، دعوا و : کاظميان گفت
  . استکه اين مھم نيازمند يک ريشه يابی اجتماعي، فرھنگی و آسيب شناسی جدی 

بی شک پزشکی : وی پزشکی قانونی کشور را نيازمند ھمدلي، ھمياری و کمک مسئوالن دانست و گفت
  . قانونی با مساعدت مسئوالن از وضعيت نامطلوب، تا حدی به وضعيت مطلوب دست می يابد

 استاندارد سازی خدمات پزشکی و ارتقاع سطح پژوھش و آموزش از اھداف مھم پزشکی: وی بيان داشت
  . قانونی در سطح کشور است

به زودی رشته ھای تحقيقاتی پزشکی : کاظميان ھمچنين از مرکز تحقيقاتی پزشکی در کشور خبر داد و گفت
  . در شھرستان بجنورد نيز فعال می شود

 ميليون پرونده به دادگستری ھای 12ساالنه : معاون آموزش و پژوھش پزشکی قانونی کشور در خاتمه گفت
ع داده می شود که نيمی از آنھا برای معاينه، کالبد شکافی و ساير موارد به پزشکی قانونی ارجاع کشور ارجا

  . داده می شود
: مديرکل سابق پزشکی قانونی خراسان شمالی نيز در اين مراسم به عملکرد پنج ساله خود اشاره کرد و گفت

ر بررسيھای پزشکان و ارائه به دادگستري،  درصد د95 پزشک، تأييد 40تشکيل کميسيونھای پزشکی با بيش از 
پاسخگويی به مراجعين در کمترين زمان، تأمين نيرو در کليه رديفھای مشخص اداري، خريد و تجھيز ساختمان 

  . پزشکی قانونی را از اھم فعاليت ھای خود ذکر کرد
اين :  شمالی اظھار داشتجواد ساالری در ادامه با اشاره به بحث آموزش و پژوھش در پزشکی قانونی خراسان

  .  دانشجو در رشته ھای مامايی اقدام می نمايد40بخش با ھمکاری دانشگاھھا با بيش از 
در پايان اين مراسم علی ھادی زادگان به عنوان مدير کل جديد پزشکی قانونی خراسان شمالی منصوب و از 

  خدمات جواد ساالری تقدير شد
  ياي شوراي عالي تامين اجتماعيكانون عالي كارفرمايي به دنبال اح

ھاي  دبيركل كانون عالي انجمن:  آمده است 89 خرداد5ایلنا در تاریخ  -کار ایران به گزار ش خبرگزاری 
خبر  ھاي تشكل متبوعش براي جلوگيري از انحالل شوراي عالي تامين اجتماعي كارفرمايي ايران از پيگيري صنفي
  . داد

توان اين سازمان عريض و طويل  بدون شوراي عالي تامين اجتماعي نمي: ايلنا گفتوگو با  محمد عطارديان درگفت
  . اي را ھدايت و بر آن نظارت كرد بيمه

شنيده ايم در ساختار جديد قرار است ھيات امنايي كه درآن نه براي كارگران و نه براي كارفرمايان : وي گفت
  .  شوراي عالي شودبخش خصوصي جايي منطقي درنظرگرفته شده است جايگزين

كننده اصلي  اين فعال بخش خصوصي با تاكيد بر اينكه شركاي سه جانبه به ويژه كارفرمايان وكارگران كه تامين
در حال : منابع سازمان تامين اجتماعي ھستند بايد به طور برابر بر نحوه اداره سازمان نظارت داشته باشند،گفت

  . مايي سرگرم پيگيري اين مساله استھاي صنفي كارفر حاضر كانون عالي انجمن
  پايان پيام

  يادداشت؛ 
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  گم شدن وحدت رويه در راھروھاي وزارت كار 
نزديك به پنج سال پيش انتخابات پنجمين :  آمده است 89 خرداد5ایلنا در تاریخ  -کار ایران به گزار ش خبرگزاری 

ضايش آن را فراگيرترين و مقتدرترين نھاد كار،تشكلي كه اع كانون عالي شوراھاي اسالمي مديره دوره ھيات
 و درمحل خانه كارگراصفھان برگزار شد اما نتيجه آن ھيچگاه از 84 آبان سال 24دانند در  كارگران ايران مي صنفي

  . سوي وزارت كار و امور اجتماعي دولت نھم به رسميت شناخته نشد
كار  و رييس وقت كانون ھماھنگي شوراھاي اسالميحضورپرويز احمدي پنجكي، كارگر سابق كارخانه بافت آزادي 

ھاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار به  ترين دليلي بود تا سازمان استان تھران به عنوان يكي از نامزدھا اصلي
كه برخي نامزدھا پيش از برگزاري  كارگري و كارفرمايي با اين استدالل كننده نتايج مجامع صنفي عنوان ثبت
اقدامي كه در مقابل صف گسترده . اند و ديگركارگر نيستند نتيجه انتخابات را باطل كند نشسته شدهانتخابات باز

كانون ھماھنگي شوراي اسالمي كار  مديره وقت مخالفانش، موافقاني را در ميان كارگران شورايي به ويژه ھيات
  . استان تھران داشت

ود استدالل كردند كه حتي كارگر بازنشسته به شرط ھاي خ مخالفان اين اقدام وزارت كاروقت ھرچه درتجمع
مديره كانون عالي شوراھاي اسالمي  تواند به عنوان نامزد در انتخابات ھيات داشتن اعتبارنامه معتبر شورايي مي

تنھا نتيجه اين انتخابات باطل اعالم شدكه حتي درنھايت وزارت كار و امور اجتماعي با راي  كار شركت كند نه
،كانون عالي شوراھاي اسالمي كاركشور را منحل اعالم كرد و تا برگزاري مجمع عمومي مجدد به  قضاييدستگاه 

  . كرد مدت نزديك به يك سال از ادامه فعاليت آن جلوگيري
شد كه  كانون عالي شوراھاي اسالمي كار كشور تصور مي مديره ھرچند با پايان ماجراي ھفتمين انتخابات ھيات

مديره كانون عالي شوراي اسالمي كار بيش از پيش شفاف و روشن شده است اما به  ر ھياتشرايط و حضور د
رسد كه ھنوز در خصوص رابطه شغلي و اعتبارنامه شورايي موارد ابھامي وجود داشته باشد و وزارت كار  نظر مي

  . اي كه خود آغازگر آن بوده است اصرار چنداني ندارد نيز نسبت به ادامه وحدت رويه
با وجود قطعي شدن ترك كار حداقل دو عضو ھيات مديره كانون عالي شوراھاي اسالمي كاركشور ھنوز اين اعضا 

مديره  آنھا با اعضاي علي البدل ھيات مديره حضور دارند و تاكنون ھيچ اقدامي براي جايگزيني در تركيب ھيات
  . صورت نگرفته است
كار تكيه  اي ھيات مديره ھفتمين كانون عالي شوراھاي اسالميھ صالحي درحالي بركرسي... ا غفورعبدي و ولي

توانند  گفته اعضاي ھمين كانون رابطه استخدامي اين دو با محل كارشان قطع شده و آنھا ديگر نمي اندكه به زده
مور ھاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و ا در تركيب اين شورا حضور داشته باشند چون با ھمين استدالل سازمان

  .  حاضر به ثبت نتيجه انتخابات مجمع كارگري نشد84 آبان سال 24اجتماعي در 
ھاي درگير در پاسخ به ترك كار خود واكنش داده و مدعي است كه  هللا صالحي به عنوان يكي از طرف ھرچند ولي

الي شوراھاي اسالمي ھنوز روابطش به عنوان كارگر با كارخانه الستيك البرز قطع نشده اما ديگر اعضاي كانون ع
 سال پيش به سازمان كارگري وكارفرمايي 5گويند با وجود يادآوري ماجراي  كار كشور نظري غير اين دارند و مي

  . مديره اقدامي نكرده است وزارت كار ھنوز اين سازمان براي ثبت تغييرات ھيات
  پانيد فاضليان

  پايان پيام
  شود؛  درجلسه بعد از ظھر مجلس انجام مي

  رييسه ھيات تحقيق و تفحص ازتامين اجتماعي  نتخاب اعضاي ھياتا
  

برابرتصميم متخذه درجلسه امروزكميسيون :  آمده است 89 خرداد5ایلنا در تاریخ  -کار ایران به گزار ش خبرگزاری 
رئيسه ھيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي  اجتماعي مجلس، اعضاي ھيات

  . شوري در جلسه بعدازظھر اين كميسيون مشخص خواھند شدك
گزارش ايلنا، آقايان موسوي مباركه، نصرهللا ترابي، علي زنجاني، ھادي مقدسي، صمد فدايي، محمدمھدي  به

زاده، جواد صبور، مرادعلي منصوري رضي،  پورفاطمي، عليرضا محجوب، داريوش قنبري، مھدي عيسي
رئيسه ھيات  الرضا ثروتي متقاضي عضويت در ھيات  دھقان ناصرآبادي و موسيمحمدحسين فرھنگي، غالمرضا

  . تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي ھستند
  پايان پيام

 درصد آن 90 ميليون ايرانی گوشيھايی را در دست می گيرند که بيش از 50
 قاچاقی وارد کشور می شود 

 ميليون 50/ فقدان استاندارد برای گوشيھای موبايل :  آمده است 89 خرداد 5در تاریخ مھربه گزار ش خبرگزاری 
  ايرانی در معرض خطر 

 درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور 90 ميليون ايرانی روزانه گوشيھايی را در دست می گيرند که بيش از 50
رد و کاربران نيز آنچنان که بايد نسبت به عواقب می شود بنابراين ھيچ اطمينانی از استاندارد بودن آنھا وجود ندا

  . ناگوار امواج و غير استاندارد بودن اين وسيله اطالعی ندارند
به گزارش خبرنگار مھر، ساالنه اخبار بسياری از جدی بودن خطر استفاده از گوشيھای غيراستاندارد و امواج مضر 

 جسمی و روانی متعدد استفاده از گوشيھای ھمراه آن به گوش می رسد و حتی برخی اخبار از بروز مشکالت
  . منتشر می شود
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مواردی از قبيل انفجار ناگھانی بر اثر داغ شدن باتری گوشي، افزايش دما و شکسته شدن شيشه گوشی حين 
مکالمه به ھمراه ھشدارھای سازمان ھای بھداشت جھانی در مورد خطر و آسيب امواج ساطع شده از 

ه حدی رسيده است که تالش برای بررسی جدی بودن اين خطرات در دنيا ادامه دارد و ھم گوشيھای موبايل ب
اينک نيز بسياری از کمپانی ھای مطرح توليد گوشی برای بررسی اين مقوله، تيمھای مطالعاتی خود را بکار 

  . گرفته اند
ش برای بررسی تشعشعات به نظر می رسد در کشور ما نيز لزوم بررسی اين امر احساس شده و مسئوالن تال

  . مضر گوشيھای وارداتی و اندک توليدی در کشور را آغاز کرده اند
) SAR(ھم اکنون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی براساس مصوبه ای رعايت مقررات حدود تشعشعی 

قيقات صنعتی نيز را برای واردکنندگان گوشی موبايل در سال جاری الزامی کرده و موسسه استاندارد و تح
ھمچنين آزمايشگاه سنجش استاندارد . تاکنون چھار مورد استاندارد برای گوشيھای موبايل تدوين کرده است

گوشی موبايل در مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيک تاسيس شده تا توليد کنندگان داخلی گوشی تلفن ھمراه از 
در معرض آزمايش قراردھند که به گفته مسئوالن اين مرکز طريق اين مرکز استاندارد بودن گوشی توليدی خود را 

  . اين امر می تواند نقش موثری در ارتقاء کيفيت توليدات داخلی داشته باشد
  ھمکاری برای کشف امواج مضر گوشی 

محمد کرم پور رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی تاکيد دارد که تاکنون گوشيھای موبايلی که 
  . ات آن مضر و غير استاندارد باشند شناسايی و گزارش نشده استتشعشع

وی در گفتگو با خبرنگار مھر از ھمکاری با برخی سازمانھای مرتبط در بحث استانداردسازی تشعشعات 
معاونت نظارت بر اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات با گروھھای : الکترومغناطيسی خبر می دھد و می گويد

ر موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران و سازمان انرژی اتمي، جلسات مشترک بسياری مطالعاتی د
داشته اند و برای نمونه سنجی استاندارد گوشی تلفن ھمراه وارداتی به کشور و نيز گوشيھايی که داخل کشور 

  . توليد می شود به توافق رسيده اند
يھای تلفن ھمراه که از مبادی رسمی وارد کشور می شوند مقوله استاندارد در اکثر گوش: کرم پور می گويد

رعايت شده و تاکنون مواردی که مورد اشکال بسياری بوده و ضرر کالنی در پی داشته باشد گزارش نشده 
  . است

وی توضيح می دھد که گوشيھايی که از مبادی رسمی کشور وارد می شوند در آزمايشگاھھای تاييد نمونه مورد 
ش از لحاظ تشعشعات مضر و ديگر موارد امنيتی برای سالمتی کاربران قرار می گيرد اما اگر اين تست و آزماي

محموله ھا از ديگر مبادی به غير از گمرک وارد شود، مسئول آن سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی 
  . نيست

 درصد گوشيھای موبايل به 90اين در شرايطی است که طبق آمارھای اعالم شده از سوی مسئوالن بيش از 
صورت قاچاق و غيرقانونی وارد کشور می شوند که با توجه به اين اظھارات به طور قطع مورد ارزيابی استاندارد 

  . قرار نمی گيرد
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گاه تاييد نمونه کاالھای رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی با بيان اينکه تاکنون ھشت آزمايش
 آزمايشگاه ديگر در 23ديجيتالی مانند تلفن ھمراه در دانشگاھھای بزرگ کشور ايجاد شده است از راه اندازی 

  . ماھھای نزديک برای بررسی کامل تشعشعات گوشی ھای موبايل خبر می دھد
 به SARايت حدود مقررات تشعشعات وی با اشاره به مصوبه اين سازمان مبنی بر الزام گوشيھای وارداتی به رع

عالوه بر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی کشور : مھر می گويد
و سازمان انرژی اتمی نيز دارای آزمايشگاه تاييد نمونه استانداردھای گوشی ھستند و اين مصوبه به صورت 

  . مشترک در حال اجرا است
  ر انتظار استاندارد اجباری گوشی د

در ھمين حال مرتضی امامی معاون برنامه ريزی تدوين استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران از 
اين استانداردھا تدوين شده : تدوين چھار استاندارد در حوزه گوشی موبايل خبر می دھد و به مھر می گويد

  . اجباری باشد يا اختياري، زيرنظر شورايعالی استاندارد خواھد بوداست اما تصميم برای اينکه اجرای آن 
وی با تاکيد براينکه پيشنھاد و تصميمگيری در زمينه اجباری کردن استانداردھای تدوين شده بايد از سوی 

در استاندارد تدوين شده برای گوشيھای موبايل بايد : مسئوالن به شورايعالی استاندارد ارائه شود می افزايد
دبيرخانه شورايعالی استاندارد تصويب و ابالغ شود اما بعيد به نظر می رسد که گوشی موبايل مشمول 

  . استاندارد اجباری شود
استاندارد ملي، : امامی با اشاره به تدوين استاندارد ملی برای برخی کاالھای مصرفی در کشور نيز می گويد

  .  موبايل ھنوز مشمول اين استاندارد ھم نشده استکاال را به يک کد ملی مجھز می کند اما گوشی
معاون برنامه ريزی تدوين استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران خاطرنشان می کند که 

استاندارد برخی اقالم خارجی و وارداتی مورد قبول موسسه استاندارد است اما بعضی استانداردھا نيز توسط 
  . د که به آن استاندارد ملی می گوينداين موسسه تدوين می شو

 کاال مشمول 600 ھزار استاندارد ملی برای اقالم مصرفی در کشور تدوين شده که حدود 15به گفته وی تاکنون 
  . استاندارد اجباری ھستند اما استاندارد تعريف شده برای گوشيھای موبايل تاکنون ملی و يا اجباری نبوده است

ه تمامی اقالم کامپيوتر وارداتی و توليدی در کشور بر مبنای استانداردھای بين المللی امامی اضافه می کند ک
  . مشمول استاندارد اجباری ھستند
  موبايل تھديدی بر سالمت ايرانيان 

کارشناسان معتقدند که نه تنھا گوشيھای وارداتی بلکه کاالھای توليدی نيز بايد با استاندارد دنيا مطابقت داشته 
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و اگرچه مسئوالن تمامی سعی خود را به کار می بندند که ھيچ گوشی بدون انجام عمليات کنترل کيفی باشند 
مجوز عرضه دريافت نکند اما نبايد اين نکته را فراموش کرد که اکثر گوشی ھايی که ھم اکنون در دست کاربران 

تاندارد بودن روی آن صورت نگرفته موبايل است به صورت غيرقانونی وارد کشور شده و ھيچ نظارتی از لحاظ اس
  . است

به اين دليل زمانی اين توجه مسئوالن به سالمت کاربران موبايل در کشور ستودنی خواھد بود که به تمامی ابعاد 
ورود اين کاالی پرمصرف که تمامی اقشار جامعه به طور مستقيم با آن درگير ھستند توجه شده و لزوم نظارت بر 

  . داين بخش احساس شو
به ھر ترتيب تشعشعات مغناطيسی سالمت ايرانيان را تھديد می کند و مسئوالن بر محاصره انواع امواج 

مغناطيسی بر مردم جامعه ھشدار می دھند اما به نظر می رسد تاکنون ھيچگونه راه حل مفيدی برای درامان 
  .  ماندن از اين اثرات مخرب به کار گرفته نشده است

 شی پورمعصومه بخ: گزارش

منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر :کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری*
  ايران

   متن نھايی - منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران 
ھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش 

در يک سوی جامعه، انباشت عظيم ثروت را می بينيم و، درسوی . رانده می شوندبه اعماق مرگ و نيستی 
شکاف . ديگر، شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی و سرکوب و توحش در مقياسی بی سابقه ھستيم

طبقاتی اکنون به چنان ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با 
اين جنگ راخودِ سرمايه داری بر کارگران تحميل کرده است و خودکرده را . يه داری باقی نگذاشته استسرما

افزون بر اين، کارگران . روزی نيست که شاھد تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری نباشيم. تدبير نيست
 1388 خرداد 22 انتخابات به صورت گسترده در جنبش سياسی جاری عليه جمھوری اسالمی که به دنبال

  . آغازشده است، فعاالنه شرکت دارند
 کارگران در جنبش جاری و با آن که کارگران - ھرچند پراکنده و نامتشکل -با اين ھمه و به رغم شرکت وسيع 

درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند، مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری و ضدسرمايه داری 
و يکی از مھم ترين علت ھای عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و . د گرد نيامده استواح

پيداست که اگر مبارزه کارگران . بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جست
 واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی و سراسری

گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی امان . جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود راه به جايی نخواھند برد
سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات پايه ای و 

نخست به : ی بودن مطالبات کارگران در اين منشور به دو معناست پايه ا. ضدسرمايه داری طبقه کارگر است
معنای سطح ابتدايی و نازل مطالبات کارگران ايران نسبت به حقوق متعارف کارگران در بخشی از جھان سرمايه 
   .داری و دوم به اين معنا که اين مطالبات صرفا کف و حداقل خواسته ھای طبقه کارگر ايران را تشکيل می دھند
اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه و با چه رويکردی مطرح می 

نفس طرح مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ھا به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران . کنند
داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی مطالبه کارگران از سرمايه . حاصل کار و توليد کارگران است

بنابراين، کارگران با طرح مطالبات خود . ای که برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند
شده درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت ن

بدين سان، کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد . برآورده کنند
کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که . بکشند

امعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره چرا بايد من کار کنم اما ديگری بخورد؟ چرا بايد تمام ثروت ج
باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور حاضر را برمبنای آن 

يخته ما بر اين باوريم که تحقق مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در گرو ارتقای اين رويکرد خودانگ. تدوين کرده ايم
از سوی . سرمايه ستيز به افق خودآگاھانه مبارزه متشکل و شورايی طبقه کارگر برای الغای کار مزدی است

ديگر، به نظر ما، طرح مطالبات پايه ای و مبارزه جنبش طبقه کارگر برای دستيابی به آن ھا صرفا با ھدف افزايش 
  . افق انجام می گيردتوان مادی و فکری کارگران برای جامه عمل پوشيدن به اين 

  : مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند از 
شدن کامل حکومت و درنظرگرفتن دين به عنوان امر ) غيردينی( جدايی کامل دين از حکومت به معنای سکوالر-1

  خصوصی افراد 
قبيل آزادی عقيده، بيان، مطبوعات،  برخورداری بی قيد وشرط تمام افراد جامعه از آزادی ھای سياسی از -2

  تشکل، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاھرات و راه پيمايی و نھادينه شدن تمام اين آزادی ھا 
 آزادی بی قيد و شرط تمام زندانيان سياسي، ممنوعيت ھرگونه شکنجه اعم از جسمی و روحی برای درھم -3

  ، و انحالل تمام نھادھای سرکوب شکستن و واداشتن متھمان به اعتراف عليه خود يا ديگري
 ابتنای تمام امور قضايی بر موازين حقوقی مدرن و سکوالر، ممنوعيت تعميم مفھوم جرم به فعاليت ھای -4

سياسی و مطبوعاتي، انحالل دادگاه ھای ويژه، علنی بودن محاکمات با حضور ھيئت منصفه، انتخاب آزادانه وکيل 
  سی دلخواه و رايگان بودن امور دادر
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   الغای مجازات اعدام -5
  : برای تحقق اين خواست بايد .  الغای ھرگونه تبعيض جنسيتی در مورد زنان-6
  .  زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار، قوانين مربوط به خانواده وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند-
  . وابط زن و مرد يا دختر و پسر ممنوع شود ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگي، پوشش و ر-
  .  ازدواج يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد-
  .  سالگی ممنوع شود18 ھرگونه ازدواج قبل از سن -
ا عقيم سازی به  حق زن بر بدن خويش شامل حق تصميم گيری در مورد رابطه جنسي، بارداري، سقط جنين ي-

  . رسميت شناخته شود
  .  کار خانگی از ميان برود، اما تا آن زمان به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل پرداخت شود-
 با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زنان و امکانات رايگان چون شيرخوارگاه، مھدکودک، سالن غذاخوری و رخت -

  شوی خانه به 
  . رده و فراگير در محل ھای کار و سکونت، زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراھم شودصورت گست

 با ايجاد خانه ھای امن دارای امکانات مناسب ھمراه با آموزش و درمان و پرداخت مستمری کافی تا فراھم -
ی از خانه شدن امکان اشتغال مناسب و زندگی مستقل، زنان خشونت ديده يا درمعرض خشونت و دختران فرار

  . مورد حمايت مادي، معنوی و قانونی قرار گيرند
   سال 18 الغای کار کودکان و نوجوانان زير -7
 به رسميت شناسی حقوق تمام اقليت ھای قومی ساکن ايران با ھدف زمينه سازی برای رفع محروميت آن -8

  ھا در ھمه زمينه ھای سياسي،اقتصادي،اجتماعی و فرھنگی 
تحقق اين امر . مه مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی برخورداری ھ-9

  : درگرو آن است که
 از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن مردم -

  . استفاده شود
  .  واحدھای مسکونی جديد برای مردم اختصاص دھد دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث-

   بھداشت و دارو و درمان رايگان برای عموم مردم -10
   آموزش و پرورش رايگان عمومی در تمام سطوح -11
   حمل ونقل رايگان برای عموم مردم در سراسر جامعه -12
   مھد کودک رايگان برای تمام مردم -13
ان و معلوالن و فراھم ساختن تمام تسھيالت الزم برای جلوگيری از انزوای آنان  مراقبت رايگان از ھمه سالمند-14

  و استفاده ھرچه بھتر از امکانات عمومی جامعه 
 ايجاد امکانات رفاھی الزم مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن و مراکز آموزشي، درماني، فرھنگي، ورزشی -15

  وتفريحی در تمام روستاھا 
توليد ناخالص «(دستمزد ماھانه کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند  تعيين حداقل -16

  و اختصاص سھم ) »داخلی
  ھرچه بيشتری از اين ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران 

  ليد کرده اند  سال از محل ثروتی که کارگران برای جامعه تو18 پرداخت حقوق ثابت ماھانه به تمام افراد زير -17
اين .  برخورداری تمام افراد جامعه از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگي، ازکارافتادگی و بيکاری-18

  . حقوق نبايد از حداقل دستمزدکارگران شاغل کمتر باشد
   الغای ھر نوع قرارداد استخدام موقت -19
   و سرويس اياب و ذھاب رايگان  برخورداری ھمه شاغالن در تمام مراکز کار و توليد ازغذا-20
 سال قبل از 18 پرداخت حقوق تمام شاغالن، بيکاران، بازنشستگان، ازکارافتادگان، زنان خانه دار و افراد زير -21

  پايان ھر ماه 
  

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
  1389خرداد 

  ت .ژ .ث اطالعيۀ
 

 ، سوليدر،(اس، او .اف) ،(ث .اف .ث )،(ت .د .اف .ث) ،(ت .ژ .ث) فرانسه مه توسط سندیکاھای 27 فراخوان روز
 176 ميليون نفر در 1 برای اشتغال، افزایش مزد، بازنشستگی، خدمات عمومی موجب بسيج (آ .اس .ان .او)

  .گردید تظاھرات
م بود که در ھزاران پرقدرتی در شرکت ھا و ادارات حاک امروز نه حالت تسليم و رضا بلکه روحيه ای مبارزه جویانۀ

  .داد مورد توقف کار خود را نشان
 23 نسبت به بسيج ھای متحدانۀ قبلی در روزھای این روز نشان دھندۀ افزایش باالی بسيج کارگران وکارمندان

ارادۀ کارگران و کارمندان را در مخالفت با اقدامات حکومت در زمينۀ نظام  این امر .مارس و اول ماه مه بود
 که ھدف مرکزی آن راضی کردن بازارھای مالی است، به اثبات رساند و به عکس پافشاری گی،بازنشست

  .کرد کارگران و کارمندان را برای ارج نھادن حقيقی به کار ثابت
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به چالشی است که حکومت در زمينۀ تغيير نظام بازنشستگی به راه انداخته و در  این بسيج بھترین پاسخ
حکومت اھميت این بسيج را نادیده بگيرد یا بدان کم بھا دھد  اگر .سميت دادن به آن استآینده در صدد ر روزھای

  .پردامنه روبرو خواھد کرد خود را با خطر برخوردی
کارگران را  و سھامداران گوش کند تا سرانجام صدای [فرانسه سندیکای کارفرمایان] حکومت باید کمتر به ِمدِف

مذاکرات در بارۀ مطالبات کارگران و کارمندان، به ویژه در مورد مزد و حقوق،  شکارفرمایان باید گشای .بشنود
  .شرائط کار را بپذیرند اشتغال و
امروز باعث تقویتش شده، این است که اتحاد سندیکاھا از سوی کارگران  ت، که موفقيت بسيج .ژ .ارزیابی ث

مورد را در  ت پيشنھاد خود در این .ژ .ث .عالم کندروز بسيج دیگر پيش از تعطيالت تابستانی ا مجاز است که یک
  .رساند مه به اطالع خواھد 31 گردھمائی روز

 را فرا می خواند تا بی درنگ به پخش درخواست ملی برای بازنشستگی ادامه ت ھمۀ سازمان ھای خود .ژ .ث
 ست به حکومت داده خواھدژوئن این درخوا 15 روز .است ھم اکنون این درخواست بازتاب بزرگی داشته .دھند
  .شد

 
  2010 مه 27 مونتروی
  پاریس -ایران المللی درحمایت از کارگران در اتحاد بين:ترجمه

 ھزار کودک، خارج از چرخه تحصيل و يک ۶٠٠ ميليون و ٣: کودکان کار در ايران
  ھزار کودک به طور مستقيم درگير کار ۶٧٠ميليون و 

 توسط ٨۵در ايران مطابق آمارھای رسمی انتشار يافتۀ سال :  می نویسد 89 خرداد 6در تاریخ  خودنويسسایت 
 ميليون و ٣، ٨۵ سال کشور در سال ١٨ تا ١٠ ھزار کودک ردۀ سنی ٢۵٣ ميليون و ١٣مرکز آمار ايران، از مجموع 

حدود . اند ه ھزار کودک به طور مستقيم درگير کار بود۶٧٠ ھزار کودک، خارج از چرخه تحصيل و يک ميليون و ۶٠٠
  . دھند  دردصد کودکان کار را، کودکان خيابانی تشکيل مي٨٠

گرچه بسياری از مواردی . دانند ھای مختلف، دردنيا مي بسياری کودکان را نخستين قربانيان نقض بشر به شکل
ن کودکا«شود، اما پديده جھانی  که باعث نقض حقوق کودکان شده، به طور غيرمستقيم به آن ھا مربوط مي

  . از مسائلی است که به طور مستقيم با نقض حقوق کودکان مرتبط است» کار
 ميليون کودک کار دردنيا وجود دارد که قسمت اعظم آن ھا را دختران تشکيل ٢٠٠براساس برخی آمار، حدود 

جھان از  ساله در ١۴ تا ۵ ميليون کودک ٢۵٠، ساالنه )ILO(ھمچنين بر اساس آمار سازمان جھانی کار . دھند مي
وقت   نفر از آنھا وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام  ميليون١٢٠طبق اين آمار . شوند کودکی محروم مي

  . کنند  درصد در آمريکای التين زندگی مي٧ درصد در آفريقا و ٣٢ درصد اين کودکان در آسيا، ۶١. ھستند
گری و فروش  وار، روسپي به جز کارگری برده. بازار استھای عمده وارد کردن اين کودکان به  قاچاق انسان از راه

  . ھای کودکان قاچاق است اعضای بدن کودکان، از ديگر سرنوشت
شود که به  کودکان کار به کودکان کارگری گفته مي«:کند پديا کودکان کار را چنين معرفی مي نامه ويکي دانش

المللی  ھای بين ک نزد بسياری از کشورھا و سازمانکار کود. شوند صورت مداوم و پايدار به خدمت گرفته مي
تواند شامل کار در کارخانه، معدن،  کار کودکان بسيار معمول است و مي.شود فعاليتی استثماری تلقی مي

يا کارھای ) مانند فروش غذا(گري، کشاورزي، کمک در کسب و کار والدين، داشتن کسب و کار شخصی  روسپي
. فروشی کودکان است ھای کار کودکان استفاده نظامی از کودکان و تن ترين شکل تنيناپذيرف. نامتعارف باشد

کار (شامل کار کشاورزی در ايام تعطيلی مدرسه ) ھا با بعضی محدوديت(تر جنجالی و معموال قانونی  موارد کم
  » .باشد ، کسب و کار خارج از ساعات مدرسه و ھمچنين بازيگری يا آوازخوانی کودکان مي)فصلی

 ميليون ١٣ توسط مرکز آمار ايران، از مجموع ٨۵در ايران اما مطابق با آمارھای رسمی آمارھای انتشار يافتۀ سال 
 ھزار کودک، خارج از چرخه ۶٠٠ ميليون و ٣، ٨۵ سال کشور در سال ١٨ تا ١٠ ھزار کودک ردۀ سنی ٢۵٣و 

 دردصد کودکان کار را، کودکان ٨٠حدود . اند  بوده ھزار کودک به طور مستقيم درگير کار۶٧٠تحصيل و يک ميليون و 
  . دھند خيابانی تشکيل مي

شود و آن ھا آمار واقعی کودکان کار را  اين آمار، توسط برخی از فعاالن حقوق کودک اما غير واقعی ارزيابی مي
الوه بر فقر اقتصادي، بسياری از فعاالن حقوق کودک در ايران، ع. دانند بسيار بيشتر از آمار رسمی ارائه شده مي

  . دانند نقص قوانين جمھوری اسالمی را نيز دليل ديگری برای افزايش تعداد کودکان کار در ايران مي
اى  اين قانون شامل تبصره. كند  سال را ممنوع مي١۵ قانون كار، اشتغال به كار افراد زير ٧٩در حالى كه ماده 

آور است و ھمچنين شامل تبصره قانونى  ان زير ھجده سال زيانشان براى كودك است درباره كارھايى كه ماھيت
كنند و كودكانى كه در   كه بنابر آن، افراد مشمول استخدام كشوري، كودكانى كه براى دولت كار مي١٨٨
  . گيرند ھاى خصوصى خانوادگى به كار مشغولند، در دايره اين قانون قرار نمي كارگاه

آيند، حق واگذارى و   با كارفرماى او قرارداد ببندند، چون ولى كودك به شمار ميدر عين حال اگر والدين يك كودك
ھاى خصوصى را دارند ولى جدا از ممنوعيت كار كودكان كه روى كاغذ  اجاره دادن فرزند خود به صاحبان كارگاه

يشرفتگى پديده ھاى جھانى به آن تاكيد شده است، ما شاھد عمق پ قانون كار كودكان نوشته شده و در ميثاق
  . كار خيابانى در ايران ھستيم

ھايی ھستند که به ترتيب بيشترين تعداد کودکان کار در  ھاى خراسان، تھران، لرستان و كردستان، استان استان
  . آن ھا وجود دارد

 درصد آنھا از ۴٢ درصدشان مھاجرند كه ٨٠ درصد اين كودكان داراى والدين ھستند، ٩٠بر طبق آمار رسمي، 
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 درصد آنھا مذكر و ٧٨اند و از نظر جنسيت نيز   درصد از كشورھاى ديگر آمده٣٨روستاھا و شھرھاى ديگر كشور و 
  .  سالگى قرار دارند١٨ تا ۵در فاصله 
خود اين . پردازند  ھزار كارگاه حق بيمه مي۵٠٠ ميليون كارگاه سطح استان تھران، تنھا كارفرمايان ٢از مجموع 

دھد و يک و نيم ميليون كارگاه فقط در سطح استان تھران وجود دارند كه وزارت كار نظارت و  اظھارنظر نشان مي
ضمن اين كه در . اى نيستند كنترلى بر آنھا ندارند بنابراين بيشتر كودكان و نوجوانان كارگر زير پوشش ھيچ بيمه

ھا كه جزو مشاغل تعريف شده به حساب  ايران به دليل غيرقانونى بودن كار كودكان و نيز اشتغال آنھا در كارگاه
برخی آمارھای غيررسمی حکايت از آن دارد که که کودکان کار . آيند، اين مساله به صورت پنھان وجود دارد نمي

  . کنند  ساعت کار، دستمزی معادل يک صد تا يک و پنجاه ھزار تومان دريافت مي١٢به ازای روزانه 
بنيادی کودکان است، بسياری از اين کودکان در محل کار خود و يا در عالوه بر تمام مواردی که نقض حقوق 

  . گيرند ھا، مورد آزار و سواستفاده جنسی نيز قرار مي خيابان
برای نمونه . در ايران چندين انجمن و جمعيت مختلف برای دفاع و حمايت از کودکان کار تشکيل شده است

  . نام برد» انجمن حميات از کودکان کار«و ھمچنين » بانجمعيت دفاع از کودکان کار و خيا«توان از  مي
» جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان« دفتر ١٣٨٧الزم به ذکر است که نيروھای پليس امنيت تھران در دوم آبان 

سال قبل پليس امنيت به اين موسسه اخطار داده بود که مدت مجوز . را با حکم اداره اتباع خارجی پلمب کردند
ھمچنين ايراداتی از جمله برگزاری . است و بايد از پليس امنيت مجوز گرفته شود ليت موسسه باطل شدهفعا

غرفه اين . ھای آموزشی برای کودکان مھاجر بر انجمن گرفته بودند ھای آموزشی مختلط و برگزاری کالس کالس
تاد ھماھنگی نمايشگاه، تخليه شد المللی کتاب تھران، به دستور مدير س وسومين نمايشگاه بين نھاد در بيست

  . و اعضای آن مجبور به خروج از نمايشگاه شدند

 ھاى آلوده جايى ميان مجلس و دولت  پرونده برنج:مسموميت وارداتى 

کابينه دھم مردادماه چيده شد و از يک ماه :  آمده است 89 خرداد6ایلنا در تاریخ  -کار ایران به گزار ش خبرگزاری 
ای که تنھا وزير زن دولت به عنوان  شايعه. ھای وارداتی با منشاء ھند، مطرح شد عه آلودگی برنجپس از آن شاي

وزير بھداشت اول مھرماه آن را قاطعانه رد کرد اما در ھمان روز مديرکل استاندارد تھران اعالم کرد که اين 
  . ھای وارداتی آلوده است برنج

ابتدا . ھای آلوده به مجلس باز شد گذشته سپری شده بود که پای برنج روزی از مھرماه سال 10به گزارش ايلنا، 
ھا در کميسيون متبوعش خبر  حسينعلى شھريارى نايب رييس كميسيون بھداشت از بررسی وضعيت اين برنج

  . داد و به اين ترتيب رييس سازمان استاندارد و مسئوالن وزارت بھداشت به مجلس فراخوانده شدند
ھای وارداتی را در دستور کار خود قرار داد و در شرايطی  ی نيز ھمزمان بررسی وضعيت برنجکميسيون کشاورز

ھا با يکديگر رقابت  ھای بازرگانی و بھداشت و کشاورزی برای تاييد سالمت اين برنج که مسئوالن وزارتخانه
. جلس مسجل نشده استھاى وارداتى براى م کردند، رييس اين كميسيون اعالم كرد که آلوده نبودن برنج مي

گونه آزمايشى را بر روى  چرا که از يکسو وزارت بھداشت، در جلسات اين کميسيون اعالم کرده بود که ھيچ
كه بدون آزمايش اعالم شود انواع  داده و اين ھاى وارداتى انجام نمي آرسنيك قبل از اعالم موضوع آلودگى برنج

جاى سوال داشت و از سوی ديگر موسسه استاندارد ھم رسما در  ھاى وارداتى فاقد آرسنيك بوده است،  برنج
نھايتا عباس رجايی پيشنھاد تشکيل كارگروھى متشكل از . گزارشات مکتوب خود آلودگى را تاييد كرده است

  . ھاى وارداتى تحقيق صورت گيرد  موضوع آلودگى برنج ھاى اجرايى را ارائه داد تا درباره ھمه دستگاه
آورى شود و  ھاى مشخص از مبادى ورودى سراسر كشور جمع مقرر شد تا صد نمونه برنج با ماركبه اين ترتيب 

ھای ارسالى از سوى رئيس سازمان استاندارد به  البته بعدا مشخص شد که در گزارش. (تحت آزمايش قرار گيرد
شور و انبارھاى گمرکات، گيری از سراسر ک  نمونه آزمايش شده و ھمچنين به جای نمونه67 نمونه برنج 100جاى 

ھا از بازار مولوى تھران خريدارى و آزمايش شده است که اين موضوع خالف مصوبات کميسيون  صرفاٌ برنج
  ) . کشاورزى بود

که  ھاى آلوده وارداتى دوماھی طول کشيد تا اين تھيه گزارش نھايى كميسيون كشاورزى مجلس درباره برنج
 رييس كميسيون كشاورزى با تاكيد بر اين كه کميسيون نه تنھا از توضيحات  آذرماه سال گذشته20باالخره در 

ای به رييس مجلس از تناقضات در  ربط قانع نشده، بلکه با ابھامات بيشترى روبرو شده، طی نامه مسوالن ذي
ه کسب تکليف بار ھای مسئول خبر داد و از الريجانی در اين ھا و دستگاه ھای ارائه شده از سوی وزارتخانه گزارش
  . کرد

رئيس مجلس ھم دستور داد تا گزارش رسمی اين کميسيون تھيه و جھت تنوير افکار عمومی از تريبون مجلس 
 اسفندماه پشت تريبون علنی مجلس قرار گرفت و گزارش نھايی 10گونه بود که رجايی روز  اين. قرائت شود

ھای اجرايی  ھای وارداتی و عدم ھمکاری دستگاه برنجگزارشی که آلوده بودن . کميسيون کشاورزی را قرائت کرد
او در پايان اين گزارش خواستار تشکيل ھياتی از سوی مجلس جھت رسيدگی قطعی . کرد با مجلس را عيان مي

در مبدا ورودی و بررسی وضعيت ورود کاالھا شد و پيشنھاد داد تا گروه ديگری ھم راسا به انجام آزمايشاتی در 
ھای اجرايی بپردازند و نھايتا در صورتی که گزارشات صحت آلودگی به فلزات  مستقل از دستگاهيک آزمايشگاه 

  .  قضاييه ارجاع شود سنگين را تاييد كرد، مراتب جھت رسيدگی بيشتر به قوه
. ھای آلوده در سال گذشته مختومه نشد و ادامه بررسی آن به سال جاری موکول شد به اين ترتيب پرونده برنج

ھای وارداتي،  نژاد مشاور وزير بھداشت در مورد گزارش مجلس از آلودگی برنج  در حالی است که عباس زارعاين
  . اين گزارش ھيچ مستند علمی ندارد: گفت

  معرفی متخلفان به دستگاه قضايی 
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 عضو اين کميسيون، 3اى متشکل از   ارديبھشت ماه رييس کميسيون کشاورزى مجلس، از تشکيل کميته22
ھاى مجلس جھت تھيه طرح  اينده وزارت بھداشت، موسسه استاندارد، گمرک و نماينده مرکز پژوھشنم

اين کميته يک ھفته فرصت يافت تا تکليف . ھاى آلوده به قوه قضاييه خبر داد پيشنھادى براى ارسال پرونده برنج
ھا، آنھا را به دستگاه قضا  اين برنجھاى آلوده را ھرچه سريعتر مشخص و جھت برخورد با متخلفان در واردات  برنج

  . ھای آلوده به آرسنيک را اعالم عمومی كند اين کميته ھمچنين در نظر دارد تا اسامی برنج. معرفی کند
شود تا اين کميسيون نيز به  ھای آلوده به کميسيون اصل نود مجلس نيز ارسال مي ای از پرونده برنج البته نسخه

ھاى صورت گرفته پرداخته و در کنار دستگاه قضا به   مسئول در اين زمينه و کوتاھيھاى بررسی طرز کار دستگاه
  . شناسايی متخلفان بپردازد

ھای آلوده در  اگرچه ھنوز سرنوشت کار اين کميته مشخص نشده است اما ھمچنان بررسی وضعيت برنج
نايب رييس کميسيون بھداشت کما اينکه انوشيروان محسنى بندپى . ھای تخصصی مجلس ادامه دارد کميسيون

 نوع برنج وارداتى به كشور به دليل غيرمجاز بودن سطح سرب 13ارديبھشت ماه امسال از غيراستاندارد بودن 14
 مورد برنج وارداتى بوده كه براى سنجش ميزان 62نتايج اين آزمون مربوط به . و آرسنيك آنھا با حدود مجاز خبر داد

  . از استاندارد كشور چين استفاده شده استفلزات سنگين موجود در آنھا 
ھا باالتر از حد استاندارد و نرمال   نمونه از اين برنج8به گفته رضايی مخبر كميسيون بھداشت نيز ميزان سرب 

  .  نمونه نيز بيش از حد مجاز آرسنيك دارند5است و 
ھا در اين کميسيون خبر داد و  نجمھدی صادق عضو کميسيون صنايع نيز ھمچنان از مفتوح بودن پرونده اين بر

اند، بلكه معتقدند  ھاى وارداتى را تأييد نكرده مسئوالن وزارت بھداشت نيز ھيچ گاه آلوده نبودن برنج: گفت
  . ھا وجود ندارد استاندارد مشخصى براى تعيين ميزان آرسنيك، سرب و فلزات موجود در برنج

ھای وارداتی در حالی است که مسئوالن اجرايی بی توجه  ی برنجھا در مجلس برای اثبات آلودگ تمامی اين تالش
که به گفته معاون امور گمرك كشور، ھيچ  کما اين. اند به اقدامات مجلس ھمچنان راه خود را در پيش گرفته

ھای آلوده وارد  ممنوعيتی برای واردات برنج از سوی وزارت بازرگانی به گمرک ابالغ نشده و ھنوز اين برنج
  . وندش مي

  ھای آلوده  عوارض استفاده از برنج
کردند که آلودگى مواد غذايى به فلزات  متخصصان تغذيه ھم ساز خود را در اين ميان کوک کرده و اعالم مي

ھاى فاضالبى وارد گياه   كودھاى فسفاته و لجن سنگين از جمله سرب، كادميم، جيوه و ارسنيك كه از راه
آنھا ضمن . شود كند و به نارسايى كليه منجر مي  بدن به ويژه كليه تجمع پيدا ميھاى مختلف شود و در ارگان مي
كه آلودگى مواد غذايى به فلزات سرب و جيوه را عامل آسيب به سيستم عصبى اطفال و آلودگى به آالينده  آن

 فلزات دانستند از كادميم، سرب، مس و جيوه به عنوان ھاى كليوى سالمندان مي كادميم را عامل آسيب
كند كه كوتاھى قد، تھوع و  برد كه در دراز مدت سرطان را در افراد مصرف كننده ايجاد مي سنگينى نام مي

غدد و طحال ھم  كبد، مراكز عصبي،  ھا،  استفراغ، كم خوني، ضايعات پوستي، آسيب ديدن مو، ناخن و استخوان
  . رده شده استبا سرب و كادميم برشم) حاد و مزمن(از ديگر عوارض مسموميت 

ھاى خارجى در كشور شمار مراجعه كنندگان به بخش مسمومين  اگرچه براساس اعالم رسمي، استفاده از برنج
ھاى حاد ناشى از فلزات  كه مبتاليان به مسموميت) ھا در كشور مركز ارجاعى مسموميت(بيمارستان لقمان 

اه نداشت؛ اما اين موضوع را بايد در نظر داشت شوند، افزايش نداد و مرگى را ھم به ھمر سنگين را شامل مي
كند و كارشناسان جھانى نيز بر سختى تخمين  كه عاليم مسموميت مزمن در بازه زمانى طوالنى تظاھر مي

  . ھاى ناشى از غذا در جھان اذعان دارند ميزان شيوع بيماري
ھاى آلوده و ماجراى آلودگى  گوشتبار كه ھراز چند گاھى در ايران و جھان نظير  ھاى تاسف شايد اين كشف

ھاى چينى كه به ھمراه گزارش چندين مورد مرگ جنجال بزرگى در اين كشور و حتى ديگر كشورھاى  شيرخشك
دنيا بر پا و صنايع لبنى چين را با كابوسى به نام عدم مقبوليت در سطح جھان مواجه كرد، زنگ خطر را براى 

ندارد و تحقيقات صنعتى ايران و وزارت بھداشت به صدا درآورد تا با تدابير ھاى مسوول مانند سازمان استا سازمان
  . ھاى الزم و تقويت ابعاد نظارتى در تامين ايمنى غذايي، ديگر شاھد وقوع مسايل و حوادث مشابه نباشيم راھكار

ى غذايى توان به محصوالت غذايى وارداتى محدود كرد بلكه بررسى ايمن بحث ايمنى غذايى را قطعا نمي
محصوالت داخلى نيز ضرورتى انكار ناپذير است كه در اين باره حسينعلی شھرياري، نايب رييس كميسيون 

ھاى وارداتى وجود دارد در حالى كه  ھاى برنج اجبار فقط براى آزمايش: گويد بھداشت و درمان مجلس مي
ھاى داخلى را  يم داريم استاندارد برنجشود بنابراين از اين پس تصم ھاى داخلى به ھيچ وجه آزمايش نمي برنج

  . ھم بررسى كنيم
كشند، اين موضوع را نبايد فراموش  ھاى وارداتى كه روز به روز بيشتر در بازار كشور قد مي جداى از ماجراى برنج

ھا در توليد محصول برنج به خودكفايى   مسووالن وزارت جھاد كشاورزى بنا بود طى ھمين سال كرد كه به گفته
اى كه با اين روند واردات محصول خارجى نه تنھا محقق نخواھد شد بلكه ھمين محصول  خودكفايي! رسيمب

  .فعلى را ھم از دست کشاورزان داخلی خواھد گرفت

 بازداشت دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان ايران در يزد 

ن صنفی معلمان، محمد علی شيرازی و در ادامه بازداشت فعالي:  خرداد می نویسد 6در تاریخ خبرگزاری ھرانا 
   .محمد علی شاھدی از اعضای ھيات مديره کانون صنفی معلمان يزد نيز بازداشت شدند

 خردادماه سال جاری ابتدا احضار، سپس ھمراه چند مامور به منزل 2بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، آقای شيرازی 
  .  شدتآمده و با ضبط تعدادی از وسايل شخصی اش بازداش



 35

  .  بازداشت شد خردادماه، به پليس امنيت احضارو5محمد علی شاھدی نيز چھار شنبه 
  .  تن رسيد10اد معلمان دربند به با بازداشت اين دو تن، تعد

علی اکبر باغاني، محمود بھشتي، رسول بداقي، علی رضا ھاشمي، اسماعيل عبدي، ھاشم خواستار، عبدهللا 
زاده، منجمله معلمان و بھمن نصير ) معلم محکوم به اعدام پاکدشت(لرضا قنبری مومني، محمد داوري، وعبدا

  . دربند اند
 ازدی بھشت ماه اعدام شد نيز عضو کانون صنفی 19الزم به يادآوری است که فرزاد کمانگر، معلم کاميارانی که 

  .معلمان کردستان بود
   محاکمه روزنامه نگار به خاطر تھبه گزارش از یک تظاھرات

 به  اسالمیدادگاه انقالب بی٢۶ژیال بنی یعقوب، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، نھم خرداد ماه در شعبه 
اعتراضات اخير ژیال بنی یعقوب سی ام خرداد سال گذشته و در جریان . ریاست پيرعباسی، محاکمه می شود

و پس از دو دستگير در خانه اش  ست، به ھمراه ھمسرش بھمن احمدی امویی، که او نيز روزنامه نگار امردمی
عليه  اقدام تبليغی"به گزارش سایت تا آزادی روزنامه نگاران زندانی، اتھام بنی یعقوب،  .ماه با قرار وثيقه آزاد شد
بویژه تھيه گزارش از   فعاليت ھای روزنامه نگاری وی  است و مصادیق این اتھام،"نظام جمھوری اسالمی
 .خردادماه سال گذشته عنوان شده است ٢٢درنخستين روزھای پس از انتخابات تظاھرات اعتراضی مردم 

تھيه گزارش از زنجيره انسانی حاميان پوش ميرحسين موسوی، از ميدان : در ادامه این گزارش آمده است
درباره  شمال تھران، تا ميدان راه آھن در جنوب شھر، در ھجدھم خرداد و ھمچنين نوشتن مقاالتی تجریش در

خيابان ھای تھران در روزھا و شب  مبارزات انتخاباتی ھواداران کاندیداھا از جمله بحث و گفت وگوھای مردم در
  .تبليغی وی عليه نظام جمھوری اسالمی ذکر شده است ھای قبل از انتخابات نيزاز دیگر مصداق ھای فعاليت

 فعال شناخته شده زن آذربایجانی دستگير شد 
 

 در 1389چھارم خرداد  فعال شناخته شده زن آذربایجانی امروز) پينار(ميده فرج زاده ح :  مدرسه فمنيستی
آذربایجان را  به گزارش سانا از اروميه ماموران ادره اطالعات این شھر این مدافع حقوق زنان.اروميه بازداشت شد

در جستجوی خانه که . فتقرار گر  بازداشت و منزل پدری ایشان مورد تفتيش11:45ھنگام خروج از خانه ساعت 
کاغذی که روی آن چيزی به زبان ترکی نوشته شده   ادامه داشت، تمام کتابھا، سی دی ھا و ھر2:30تا ساعت 

  .بود را با خود بردند
بيند، در پاسخ به  وقتی که دفتر خاطرات خود را در بين وسایل ضبط شده می) آیسان(خواھر کوچک ایشان

در حين بازرسی ".زبان ترکی شروع می شود ھمه چيز از خاطره نوشتن به" گيرد که اعتراض خود این جواب را مي
فرجزاده را به خيانت به دولت و ملت محکوم  خانه که توسط چھار مامور اطالعاتی انجام می شد ماموران خانم

 .ميکردند
الزم . یک ھفته آزاد نخواھد شد ماموران اطالعاتی گفته اند که خانم فرجزاده به تبریز منتقل خواھد شد و زودتر از

ندادند، اما بعدا در حين جستجوی منزل یکی را ماموران  به ذکر است که ماموران ھنگام ورود به خانه مجوز نشان
حميده فرج زاده فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشکی  .اضافه شده است که مجوز در دست داشته به آنھا

زنان   فعاالن شناخته شده زن ھم در عرصه حقوق ملی و ھم در عرصه حقوقسابق دانشجویی و از ایران، فعال
  .می باشد

  ميليون زير خط فقر نسبی ٣٠ ميليون ايرانی زير خط فقر مطلق، ١٠.

استاد دانشگاه تربيت مدرس که ھم اکنون رياست مرکز آمار ايران را بر عھده دارد، با : می نویسد کلمه سایت 
کند،  ور ما متاثر از مشکالت فراوانی است و اين مشکالت از ديرباز کشور ما را تھديد ميبيان اينکه اقتصاد کش

، منابع فيزيکي، مادی و خدادادی وضعيت  افزاري افزاري، نرم اگر چه کشور از لحاظ امکانات سخت: معتقد است
مندی  ا که از لحاظ بھرهحال آن که برخی کشورھ. بسيار مناسبی دارد، اما موقعيت اقتصادی آن خوشايند نيست

  . از امکانات بالقوه ھمتراز ما ھستند، جايگاه اقتصادی بھتری دارند
مندی از منابع طبيعی نظير نفت، گاز و منابع  به گزارش ايسنا، عادل آذر با اشاره به اين که اگر ايران از لحاظ بھره
م برد که کشور ما وضعيت بسيار مناسبی زير زمينی با کشوری مثل ژاپن مقايسه شود، به اين نکته پی خواھي

متاسفانه رتبه : گويد جنوبی و ترکيه جايگاه اقتصادی بھتری دارند، مي دارد، حال آن که کشورھايی نظير ژاپن، کره
صد است و از نظر رفاه اقتصاد ميان کشورھا جايگاه ھفتاد و پنجم را دارد؛ ضمن  اقتصاد ايران در جھان باالی يک

اين مشکالت البته داليل متعددی دارد که بخشی از آن مربوط به سابقه . ورم ايران دو رقمی استاين که نرخ ت
  . گردد تاريخی است و به مشکالت حکومتی به ويژه در صد سال اخير برمي

ھای گذشته نتوانستند از استعدادھای بالقوه کشور به خوبی استفاده کنند و  او با اظھار اين عقيده که حکومت
کشی که از دوره قاجار آغاز شد و تا دوران پھلوی نيز ادامه داشت و بزرگانی نظير امير کبير را به  ن نخبهجريا

رفت با حکمفرما شدن  بعد از انقالب اميد مي: ھا دامن زد، معتقد است نابودی سپرد، به اين عقب ماندگي
ھايی مثل تحريم اقتصادی از جانب  بحرانمديريت اقتصاد مدرن، بسياری از اين مشکالت حل شود، اما متاسفانه 

  . آمريکا و نيز جنگ تحميلی ھشت ساله، وضعيت اقتصادی ايران را نابسامان کرد
  

پس از جنگ و بعد از کسب استقالل . اند در حال حاضر برخی از مشکالت تا حدودی برطرف شده: افزايد وی مي
که بسياری از عقب ماندگی ھای اقتصادی جبران سياسي، کشور به ثبات مديريتی خوبی رسيد، به گونه ای 

ھای اصل  ماندگی ھا صورت گرفته است، ابالغ فعاليت از جمله کارھايی که در زمينه برطرف شدن اين عقب. شد
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انداز  ھای پنج ساله و نيز تدوين چشم ھای کلی اين اصل، قانون برنامه  قانون اساسی اليحه اجرای سياست۴۴
  . ھا، بسياری از مشکالت اقتصادی حل می شود  تحقق اينبيست ساله است که با

وری است،  آذر با تاکيد بر اين که بزرگترين مشکل در راستای تحقق اين اھداف، توجه نداشتن به بحث بھره
افزارھا است؛ به اين معنی که به جای استفاده  افزارھا به جای سخت وری به معنی استفاده از نرم بھره: گويد مي

وری مورد بی توجھی واقع شده  در ايران، نھضت بھره. ، از علم و دانش و منابع فيزيکی استفاده شوداز نفت
) GPD( درصد رشد توليد ناخالص داخلی٨٧در ژاپن . وری در حقيقت استفاده درست از مغزافزارھاست بھره. است

 ٧٨يد، حال آن که در ايران حدود آ  درصد آن از طريق منابع فيزيکی به دست مي١٣از طريق مغزافزارھا و فقط 
  . درصد از رشد توليد ناخالص داخلی مربوط به منابع فيزيکی است

به جای اين که نفت که يک دارايی بين نسلی است، فروخته شود و درآمد آن برای ايجاد ارزش : دھد او ادامه مي
 درصد رشد ٧٨به ھمين دليل .  استھای جاری شده افزوده، توليد و ثروت استفاده شود، اين درآمد صرف ھزينه

 درصد مربوط به منابع ديگر به ويژه علم و ٢٢توليد ناخالص داخلي، حاصل فروش منابع داخلی به ويژه نفت و فقط 
وری و کارايی سبب شده که در  توجه نکردن به بحث بھره. ناپذير است ای بزرگ و جبران دانش است و اين فاجعه

 واحد آن تبديل به کار ۵۵شود، فقط  ھای عمرانی مي صد واحد پولی که صرف طرحھای ساالنه، از ھر  بودجه
  .  واحد ديگر آن ناکارآمد باقی بماند و اين به معنای ضايع شدن پول است۴۵خروجی شود و 

 حال.  ھزار ميليارد تومان بود٢۴ بودجه عمراني، ١٣٨٧برای نمونه در سال : گويد رييس کنونی مرکز آمار ايران مي
اين ھا بزرگترين . شود آن که به دليل مديريت نادرست و عدم کارايي، قسمت زيادی از اين بودجه ضايع مي

تورم و نيز عدم کنترل  امروزه به دليل مشکل بيکاري، . کنند ھايی است که اقتصاد کشور را تھديد مي آسيب
يون نفر از جمعيت ما زير خط فقر مطلق و  ميل١٠نقدينگی با وجود منابع عظيمی که در کشور وجود دارد، بيش از 

  . برند ھا زير خط فقر نسبی به سر مي  ميليون نفر آن٣٠بيش از 
اش  ريزی نيز اشاره کرده و با بيان اين که مھمترين تجربه استاد دانشگاه تربيت مدرس در ادامه به موضوع بودجه

ريزی ايران، ھيچ  يزی اين است که سيستم بودجهھای تحقيقاتی و اقتصادی مربوط به به مساله بودجه ر در حوزه
ھايی صورت گرفته است که  البته تالش: گويد ريزی علمی رايج در دنيا ندارد، مي نوع ھم خوانی با نظام بودجه

ريزی بر  ريزی مختلفی چون بودجه نظام ھای بودجه. ريزی ھدايت شود و ساختاری علمی پيدا کند مسير بودجه
ريزی ايران  ريزی عملياتی در دنيا وجود دارند، ولی سيستم بودجه ريزی طرح و برنامه و بودجه مبنای صفر، بودجه

ھا سازگار  کند، با ھيچ يک از اين نظام ريزی مي آيد و مجلس بر اساس آن برنامه که در قالب اليحه به مجلس مي
ھا و  گيرد، لذا من تمام نقدھا، بحث ھا قرار نمي نيست و ساختاری ويژه دارد که در چارچوب ھيچ يک از اين نظام

  . ھا منطبق شود ريزي، علمی شود و با يکی از اين نظام تحقيقاتم را به سمتی ھدايت کردم که نظام بودجه
توان در حوزه  ريزي، عملياتی شود، به وسيله ھمين ساختار و نظام بودجه ريزی مي اگر بودجه: گويد او مي
جويی کرد و اين مقدار   درصد صرفه٣۵ تا ٣٠جاری و خواه ھزينه عمراني، حدود ھا، خواه ھزينه عمومی و  ھزينه
 ھزار ميليارد توماني، مقداری قابل توجه است و بسياری از کشورھای دنيا اين امر را ٧١جويی در بودجه  صرفه

  . اند تجربه کرده
زمان انجام .  است ی شد، برگرفته شدهکه به تازگی رونماي“ مشاھير اقتصاد ايران”اين گفتار از جلد اول مجموعه 

  .وگوی آذر با اين کتاب پيش از تصدی مرکز آمار از سوی وی است گفت
  : دبيراجرايي خانه كارگربوشھر اعالم كرد

   ھزار كارگر درعسلويه 52بيكاري 
  

اد شديد از تعامل يك فعال كارگري با انتق:  آمده است 89 خرداد 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کارایران 
ھاي كار تاريك است و  امروز رابطه جامعه كارگري با سازمان :ھاي وزارت كار گفت جامعه كارگري با زيرمجموعه

  . پردازند ھزينه اين رابطه تاريك را كارگران مي
ر در طول چھا: كارگران گفت ھاي مسئوالن نسبت به لطفي وگو با ايلنا با انتقاد ازكم كمالي درگفت عيسي
مھري به  مھري قرار گرفته و اين بي كه سعي كرده براي جامعه كارگري قدمي بردارد مورد بي گذشته ھركس سال

  . ھاي صنفي خارج شده است حدي شدت گرفته كه از چرخه فعاليت
ھاي ارسالي از  طي نامه: وي از مكاتبات سازمان كار با واحدھاي دولتي و حتي بخش خصوصي خبر داد وگفت

ايان درخواست شده كه از برقراري ارتباط با خانه كارگر خودداري شود و تاكيد شده ھر گونه ارتباط كارفرم
  . شود ھاي اقتصادي با خانه كارگر به زيان كارفرمايان منجر مي بنگاه

 گيري تضييع در اين شرايط كه بارھا حقوق كارگران در مراجع تصميم: وي از تضييع حقوق كارگران خبر داد و گفت
  . ھاي روابط كار ندارد شده است جامعه كارگري ھيچ اميدي به مراجعه به دادگاه

جاي تاسف دارد كه نماينده : كمالي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر نمايندگان كارگر تحت فشار ھستند گفت
تا كارگران شوند و ھمين امر باعث شده  ھاي پيمانكاري و خدماتي به عنوان نماينده كارگر معرفي مي شركت

  . گذاري عرصه روابط كار نداشته باشند معترض اعتمادي به مراجع قانون
: اي بين استيفاي حقوق كارگران در امروز و پنج سال قبل صورت گيرد، گفت وي با اعالم اينكه الزم است مقايسه

ارات كار حقوق، مزايا و توانستند با مراجعه به اد اگر بررسي كنيم كه پنج سال قبل چند درصدكارگران معترض مي
سنواتشان را بگيرند متوجه خواھيم شد كه امروزه درصد دريافت مطالبات كارگران به شدت كاھش يافته و اكثر 

شود و از آنجا كه در نھايت كارگر معترض مزاياي خود را دريافت  آراي ادارات كار به نفع كارفرمايان صادر مي
  . كند اندازد و از مراجعه به اداره كار خودداري مي دردسر نميشود خودش را به  كند و اخراج مي نمي

استان بوشھر صنايع بزرگ و : دبيراجرايي خانه كارگر بوشھر از رشد ميزان بيكاري در اين استان خبر داد وگفت
توانست بيكاري استان را كاھش دھد منطقه عسلويه بود كه آن ھم با  تاثيرگذاري ندارد و تنھا مركزي كه مي
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  . بحران بيكاري و تعطيلي واحدھاي اين منطقه روبرو شده است
كردندكه در حال حاضر ھشت ھزار نفر در   ھزار نفر در منطقه عسلويه كار مي60وي با اعالم اينكه در گذشته 

اند و   ھزار كارگر در اين منطقه شغل خود را از دست داده52طي چھار سال گذشته : كنند، گفت عسلويه كار مي
  . اندازي در اين منطقه است ھاي متعددي در حال راه  در حالي است كه دولت ھمچنان ادعا دارد پروژهاين

دبيراجرايي خانه كارگر بوشھر با اعالم اينكه پس از آغاز مديريت محمد جھرمي بر وزارت كار تغييرات نامناسبي بر 
 منطقه آزاد تجاري اعالم كرد تا قانون كار در جھرمي در بازديد از عسلويه اين منطقه را: عسلويه اعمال شد،گفت
  . اين منطقه اعمال نشود

تعديل : رود،گفت كرد با حذف قانون كار از منطقه عسلويه اشتغالزايي باال مي وي با اعالم اينكه جھرمي گمان مي
 شده و ھاي غلط دولت باعث بحران عسلويه نيروھاي گسترده و تعطيلي واحدھاي عسلويه ثابت كردكه سياست

  . قانون كار دراشتغالزايي تاثيري ندارد
امروزه عسلويه به حدي دچار ركود : ھاي طوالني بوديم،گفت بندان  كمالي با اعالم اينكه در عسلويه شاھد راه

ھايي كه روزگاري مجبور بودي يك ساعت   كيلومتر رانندگي كني و در غذاخوري100تواند با سرعت  شده كه مي
  . زند  يك ميز خالي شود امروزه پرنده پر نميسر پا بايستي تا

ھا به حدي فعال بود كه عالوه بر   اين شركت :وي مشاغل منطقه عسلويه را در حوزه نفت و گاز تعريف كردوگفت
اي غيرمفيد در  اما امروزه عسلويه به غده. آوردند نيروھاي بومي، كارگران غيربومي نيز به عسلويه ھجوم مي

  . يل شده استاستان بوشھر تبد
: كمالي با يادآوري اينكه وزارت كار دولت نھم در اقدامي نمايشي، جشن اشتغال در عسلويه برگزار كرد، گفت

  . امروزه بايد ماتم ركود، تعطيلي، بحران، اخراج و بيكاري را در عسلويه برگزار كنيم
 درصد كارگران عسلويه بومي باشد، 50نژاد به بوشھر، مصوب شد كه  وي با اعالم اينكه در سفر استاني احمدي

  . اند نه تنھا اين وعده دولت محقق نشد بلكه ھمان درصد اندك كارگران بوشھر نيز اخراج شده: گفت
به دليل : توانست در كنار مشاغل موجود نيروي كار متخصصي تربيت كند، گفت وي با تاكيد بر اينكه عسلويه مي

ھاي شغلي موجود، آموزش صورت نگرفت و نتوانستيم كارگر   با فرصتاي ناھماھنگي سازمان آموزش فني حرفه
  . ماھر تربيت كنيم

ھاي عسلويه مواد مخدر يافت  دبير اجرايي خانه كارگر بوشھر با اعالم اينكه امروز بيش از ابزاركار دركارگاه
د و متخصصي گذاري درست و مديريت مناسب كارگراني متعھ توانستيم با آموزش، ھدف مي: شود،گفت مي

تربيت كنيم اما نه تنھا اين مھم محقق نشد بلكه آنچنان چھره منفي ازكارگر ايراني ترسيم شد كه اگر نيروھاي 
  . خارجي اين موارد را دركشور خودشان مطرح كنند جاي تاسف خواھد بود

  پايان پيام
  : وگو با ايلنا سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس درگفت

  فاه و تامين اجتماعياحتمال استيضاح وزيرر
  

: گفت سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس:  آمده است 89 خرداد 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کارایران 
 نفر به عنوان اعضاي ھيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي 15در جلسه چھارشنبه اين كميسيون 

  . انتخاب شدند
 11اعضاي ھيات تحقيق و تفحص بايد حداقل  طبق آيين نامه مربوطه: ارايلنا افزودوگو با خبرنگ جواد زماني درگفت

 نفر به 15 نفر باشندكه با توجه به گستردگي سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي 15نفر و حداكثر
  . عنوان اعضاي اين ھيات انتخاب شدند

يات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در اعضاي ھيات رئيسه ھ: كنگاور درمجلس تصريح كرد نماينده
  . جلسه ھفته آينده مجلس انتخاب خواھند شد

گزارش كار نمايندگان در صحن علني : او با بيان اينكه مجلس شش ماه فرصت دارد تا موضوع را بررسي كند،گفت
  . شود مجلس قرائت خواھد شد و اگر مجرمي ھم وجود داشته باشد به قوه قضائيه معرفي مي

 اگر نمايندگان به اين نتيجه برسند كه گزارش ھيات  :زماني با اشاره به نبود شفافيت مالي در شستا گفت
تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي فاقد كارآيي الزم خواھد بود احتمال استيضاح 

  . وزير رفاه و تامين اجتماعي ھم دور از ذھن نخواھد بود
 ان پيامپاي

 شرکت فوالد گيالن

سھامداران عمده آن . کارخانه وابسته به بخش خصوصی است. این شرکت در شھر صنعتی رشت واقع است
فردی به نام دانيال زاده از سھامداران و مدیر عامل این شرکت . آقازاده ھای خاندان ھاشمی رفسنجانی ھستند

 کارگر با قرارداد موقت ١٢٠٠در این شرکت جمعاً حدود . رد سال می گذ۵از فعاليت این کارخانه بيش از . است
  . مشغول به کار ھستند

.  کارگر است۴۵٠ کارگر و فوالد سرد با حدود ۵۵٠قسمت توليد کارخانه شامل دو قسمت توليد فوالد گرم با حدود 
محصول شرکت، . ودبقيه کارکنان شامل پرسنل اداری و نگھبانی و راننده ھای تریلر و کارگران خدماتی می ش

مواد خام آن از کشورھای روسيه و اوکراین وارد شده در گمرک انزلی تخليه و توسط تریلی . ورق فوالدی است
ورق ھای فوالدی پس از نورد سرد و گرم توسط تریلرھای . ھای شرکت بارگيری و به کارخانه حمل می گردد

. پایه حقوق کارگران مصوبه اداره کار است. دشرکت بيشتر به کارخانه ھای شھر صنعتی ساوه حمل می شو
از غذاخوری کسانی می توانند برای صرف شام و نھار استفاده کنند که . کارخانه در سه شيفت کاری فعال است



 38

قراردادھای کارگران یکساله . کارخانه فاقد ھرگونه تشکل کارگری است. حتماً◌ٌ در آن روز اضافه کاری کرده باشند
با کوچک ترین اعتراض نسبت به شرایط کار و دستمزد توسط کارفرما، دانيال زاده ضدکارگر، به است و کارگران 

  . سرعت اخراج می گردند

  کشته شدن کارگر اداره برق براثر برق گرفتگی

 سال سابقه کار در این اداره را داشت براثر برق ٢٦ احمد افضلی کارگر اداره برق که -) در استان کرمان(رابر 
احمد افضلی چند روز قبل ھنگام وصل کردن برق به یک دکل مخابرات دچار برق گرفتگی . ی کشته شدگرفتگ

   ١٣٨٩ اردیبھشت ٣٠) روزنامه اطالعات: منبع . (شدید شد و درمحل حادثه جان باخت

  شرکت کارگران سبز زیور در مراسم سوم علی خوشبخت

 کارگری که بر اثر سقوط از روی -پاری علی خوشبخت  یک روز پس از خاک س- ٣٠/٢/٨٩در عصر روز پنج شنبه 
 کارگران شھرداری منطقه یک تحت پوشش شرکت سبز زیور در مراسم وی -ماشين حمل زباله کشته شد 

از نکات قابل توجه این که جمشيدی ضدکارگر، کارفرمای . شرکت کردند و با خانواده وی اظھار ھمدردی نمودند
ينی بوس جھت ایاب و ذھاب کارگران شرکت کننده در مراسم در اختيار آن ھا قرار شرکت سبز زیور، حاضر نشد م

دھد و کارگران در پشت و انتھای وانت نيسان شھرداری سر پا ایستاده و در گورستان محل دفن پياده شدند و 
در ميان . دضمن تسليت به خانواده کارگر جان باخته دسته گلی با نام شرکت سبز زیور بر روی قبر وی نھادن

کارگران ھمچنين آزادی راننده نيسان . زمزمه ھای کارگران رسيدگی به وضعيت و علت حادثه به گوش می رسيد
را خواستار بودند که به دنبال شکایت کارفرمای شرکت دستگير شده بود و شایع بود جمشيدی ضدکارگر گفته 

در حالی که از نظر کارگران ، راننده مقصر نيست و . ازدوی پس از آزادی از زندان باید برای تنبيه به رفتگری بپرد
کارگران ھمچنين خواستار تحت پوشش قرار گرفتن تعاونی شھرداری رشت مانند . مقصر اصلی جمشيدی است

  .  ھزار تومان ھستند٨٠٠ ماه خویش معادل ۴ و نيز خواستار دریافت اضافه کاری عقب مانده ٣ و ٢دو منطقه 

  ١٣٨٩ خرداد -اری گيالن فعاالن ضدسرمایه د
  

  کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری

www.hamaahangi.net  
  

  : وگو با ايلنا سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس درگفت
  احتمال استيضاح وزيررفاه و تامين اجتماعي

: گفت عي مجلسسخنگوي كميسيون اجتما:  آمده است 89 خرداد 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کارایران 
 نفر به عنوان اعضاي ھيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي 15در جلسه چھارشنبه اين كميسيون 

  . انتخاب شدند
 11اعضاي ھيات تحقيق و تفحص بايد حداقل  طبق آيين نامه مربوطه: وگو با خبرنگارايلنا افزود جواد زماني درگفت

 نفر به 15ه به گستردگي سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي  نفر باشندكه با توج15نفر و حداكثر
  . عنوان اعضاي اين ھيات انتخاب شدند

اعضاي ھيات رئيسه ھيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در : كنگاور درمجلس تصريح كرد نماينده
  . جلسه ھفته آينده مجلس انتخاب خواھند شد

گزارش كار نمايندگان در صحن علني : ش ماه فرصت دارد تا موضوع را بررسي كند،گفتاو با بيان اينكه مجلس ش
  . شود مجلس قرائت خواھد شد و اگر مجرمي ھم وجود داشته باشد به قوه قضائيه معرفي مي

 اگر نمايندگان به اين نتيجه برسند كه گزارش ھيات  :زماني با اشاره به نبود شفافيت مالي در شستا گفت
 و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي فاقد كارآيي الزم خواھد بود احتمال استيضاح تحقيق

  . وزير رفاه و تامين اجتماعي ھم دور از ذھن نخواھد بود
  پايان پيام

  : مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قم
  ميانگين نرخ بيکاری در قم از ميانگين کشوری کمتر است 

  
مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قم :  آمده است 89 خرداد 7 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری کارایران به گزارش 

  . ميانگين نرخ بيکاری در استان را پایين تر از ميانگين کشوری آن توصيف کرد
ميانگين درحال حاضر : به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومی وزارت كار و امور اجتماعي، حسن رحمانی افزود

  .  در صد است٢/١١ و در کشور ۶/٩نرخ بيکاری در قم 
اقدامات مثبتی در این زمينه در حال انجام : وی با اشاره به روند فعاليتھای اشتغالزایی این اداره کل تصریح کرد

  . است تا شرایط و امکانات الزم برای رساندن این نرخ به حد مطلوب فراھم شود
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ي استان قم با بيان اینکه سھم استان قم در توليد اشتغال در سال جدیدی و بر اساس مديركل كار وامور اجتماع
با تشکيل جلسات تخصصی، کليه زوایای اجرای این :  ھزار شغل است، اظھار داشت١۵مصوبه شورای عالی کار 

 شغل در استان قم طرح مورد ارزیابی کارشناسانه قرار گرفته است که طبق نتایج حاصله باید به توليد این تعداد
  . نگاه خوشبينانه داشت

برای این کار تا کنون اعتباری ابالغ نشده است اما ھر سازمان در این استان با توجه به طرفيتھای خود : وی افزود
  . بدون ھيچ شرطی باید به توليد شغل اقدام کند

  پايان پيام
  بدون شرح 

  : وگو با ایلنا وزیر کار و امور اجتماعی در گفت
  کنيم  ھا استقبال می ز فعاليت ھمه تشکلا
  

در صورتی : وزیر کار و امور اجتماعی گفت:  آمده است 89 خرداد 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کارایران 
که مشکل قانونی وجود نداشته باشد، وزارت کار و امور اجتماعی ھيچ مانعی برای شروع یا ادامه فعاليت انجمن 

  . نگاران ندارد صنفی روزنامه
ھای  وگو با خبرنگار ایلنا درباره برنامه وزارت کار برای حمایت ازفعاليت عبدالرضا شيخ االسالمی در گفت

دانند که ما  گونه که در چند ماه گذشته به خوبی نشان دادیم، ھمه می ھمان: ھای صنفی اظھار داشت تشکل
اریم و این حسن نظر و برخورد کامال مثبت و ھمراھی و ھای کارگری و کارفرمایی د بھترین رابطه را با تشکل

  . ھای کارگری و کارفرمایی کامال مشھود است ھمدلی با تشکل
ھای فراوان بردیم و این کار را به عنوان یک فرصت برای خود  ما از این ثمرات و آثار این ارتباط مثبت بھره: وی افزود

ھای کارگری و کارفرمایی را  که ميسر است ارتباط با تشکلدانيم؛ به ھمين جھت درصددیم که تا جایی  می
  . افزایش دھيم

شيخ االسالمی با بيان اینکه وزارت کار با این سياست حداکثر ميزان مشارکت را از این شرکای اجتماعی در 
کل ایجاد توانيم در جایی تش البته به صورت دستوری نمی: ھا دارد، خاطرنشان کرد گيری ھا و تصميم تصميم سازی

کنيم، زیرا تشکل خود جوش است و باید از آنھا حمایت کرده و یک نقش نظارتی در مراحل انتخابات و ثبت 
  . ھا داشته باشيم تشکل

مھم این است که از سوی : دھد، تصریح کرد که وزارت کار این وظيفه را به خوبی انجام می وی با تاکيد بر این
ھا و  ان یک دستگاه حاکميتی ھيچ مانعی برای گسترش و توسعه تشکلوزارت کار و امور اجتماعی به عنو

  . کنيم ھا استقبال می دھند وجود ندارد و ما از فعاليت ھمه تشکل ھایی که انجام می فعاليت
وزیرکار و امور اجتماعی در پاسخ به این سئوال که آیا فعاليت انجمن صنفی روزنامه نگاران نيزمشمول حمایت 

البته من در جریان جزیيات نيستم، اما طبق ضوابط قانونی اگر این : شود، گفت امور اجتماعی نيز میوزارت کار و 
  . کنيم انجمن مشکل قانونی نداشته باشد، ما از ادامه فعاليت آنھا استفبال می

ارد اگر در این انجمن یا ھر انجمن یا تشکل صنفی دیگری مشکالت قانونی وجود د: شيخ االسالمی تصریح کرد
توانند فعاليت خود را ادامه دھند، زیرا ما  که مشکالت برطرف شد، می اما قصد ادامه فعاليت وجود دارد، پس از این

که منع قانونی  نگاران نداریم مگر این به خودی خود ھيچ مانعی برای شروع یا ادامه فعاليت انجمن صنفی روزنامه
  . ظف به اجرای قانون ھستيمجدید وجود داشته باشد که به طوری طبيعی ما مو

  پایان پيام

 گسترش بيابان ھا، سرکوب در خيابان ھا 

خيابان ھا زير کنترل نيروھای امنيتی و نظامی رژيم است که با :  نوشت 89 خرداد 7 در تاریخ روشنگریسایت 
اند تا مبادا تحت چکمه، موتور سيکلت، خودرو و دوربين ھای نصب شده در ھمه جا، خيابان ھا را زير نظر گرفته 

« :ايلنا نوشته است. از طرف ديگر گزارش ھا حاکی از گسترش بيابان ھا در کشور است. کنترل مردم در آيند
و سد سازی بی رويه در مسير رودخانه » ھاى كشور شش ميليون ھكتار است  وسعت كانون بحران بيابان

 فاجعه خشک شدن درياچه اروميه و زاينده رود از.  ھزار ھکتاری خشک بشود500ھيرمند باعث شده يک درياچه 
گسترش بيابان ھا در يک سو و گسترش سرکوب در خيابان ھا از سوی ديگر ارتباط . نيز ھمه خبر دارند

ھردو با واسطه و در نتيجه ی موجوديت رژيمی روی ميدھند که بقای خود را از طريق : مستقيمی با يکديگر دارند
  .  اين ديوار به آن ديوار به ھربھايی تامين ميکندروزمره گی و پناه بردن از

  
  : گزارش ايلنا در مورد گسترش بيابان ھا در سايه نظام اسالمی حاکم را در لينک زير بخوانيد

  
126152=aspx?ID.newsText/ir.ilna.www://http   

  
  : رين نفس ھای درياچه اروميه در سايه نظام اسالمی در لينک زيروگزارشی از آخ

  
126152=aspx?ID.newsText/ir.ilna.www://http  
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 فراخوان مادران و زنان ايرانی برای تحصن عليه اعدام :خرداد 7

tk.maadaraan://http /  
  : پيام مادر فرزاد کمانگر
  ! اعدام ديگر بس است
  ! ھم ميھنان عزيز و آزاده

 زندان سياسی فرزاد کمانگر، شيرين علم الھولي، علی حيدريان، مھدی اسالميان و 5بيش از دو ھفته از اعدام 
 به خانواده و وکيل آنھا ھم اطالع داده نشده اعدام ھايی که در ابھام صورت گرفت وحتی. فرھاد وکيلی می گذرد

اعدام ھايی که به گفته ی وکيل سه تن از آنان اتھاماتشان غير واقعی و جرم شان فقط آزادی خواھی بوده . بود
با وجود گذشت بيش از دو ھفته از اعدام آنھا اما پيکراين اعداميان ھنوز به خانواده ھايشان تحويل داده . است

  . نشده است
مادر فرزاد در پيام خود به شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت فرزاد و ديگر جانباختگان در شھر فرانکفورت می 

  : گويد
پيام مادری که نمی !" من فرزادم را از دست دادم ولی نگذاريد مادران ديگر داغدار شوند؛ اعدام ديگر بس است"

دانيان ديگر می انديشد که در خطر اعدام ھستند و از ما می خواھد اين داغ را مادران ديگر تجربه کنند و به زن
  . خواھد که سکوت نکنيم و برای آزادی آنان تالش کنيم

ما مادرانی که خود درد . ما عده ای از مادران تصميم گرفتيم پيام انسانی او را ارج بگذاريم و در اين راه گام برداريم
 لمس کرده ايم و می دانيم چه پستی و بلندی ھايی را بايد گذراند و رنج و سختی ھای بزرگ کردن فرزندانمان را

می دانيم که شب ھايی که برای فرزندانمان الاليی می خوانيم و در آغوش . تا فرزندی را به جامعه تحويل دھيم
سختی و و با اميد به آن روز ھر . می گيريم به آينده ای می نگريم که او را موفق برای خو د و جامعه می بينيم

دايه سلطنه مادر فرزاد سختی بزرگ کردن فرزاد را که با فقر و نداری بود از ياد برده . باری را متحمل می شويم
اما فرزاد معلم را . بود چرا که افتخار می کرد که فرزندش معلم است وآينده سازان سرزمينش را آموزش می دھد

  . از او گرفتند
ما عده ای از مادران و زنان بدنبال در . ه نگذاريم مادران ديگر داغدار شوندحال مادر فرزاد از ما می خواھد ک

خواست مادر فرزاد و برای نه گفتن به اعدام در مقابل پارلمان ايالتی نورد راين وستفالن در شھر دوسلدورف 
ند و از پارلمان تحصن می کنيم و از ھمه مادران، زنان و مردان آزاديخواه می خواھيم که در اين تحصن شرکت کن

  . ايالتی بخواھيم که ما را در اين راه ياری کند
  دوسلدورف مقابل پارلمان ايالتی : مکان

Platz des Landtags 1   
40221 D�sseldorf   

   01.06.2010 تا سه شنبه 2010 مای 31دوشنبه :  بعد از ظھرزمان4 صبح تا 11ھر روز از ساعت 
   01635931237: تلفن تماس
  مادران و زنان ايرانی کلنجمعی از 

 بازداشت دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان ايران در يزد 

در ادامه بازداشت فعالين صنفی معلمان، محمد علی : نوشت 89 خرداد 7در تاریخ  گزارش معلمان از ایران به 
  . شدندشيرازی و محمد علی شاھدی از اعضای ھيات مديره کانون صنفی معلمان يزد نيز بازداشت 

 خردادماه سال جاری ابتدا احضار، سپس ھمراه چند مامور به منزل آمده و با ضبط تعدادی از ٢آقای شيرازی 
  . وسايل شخصی اش بازداشت شد

  .  خردادماه، به پليس امنيت احضارو بازداشت شد۵محمد علی شاھدی نيز چھار شنبه 
  . رسيد تن ١٠با بازداشت اين دو تن، تعداد معلمان دربند به 

علی اکبر باغاني، محمود بھشتي، رسول بداقي، علی رضا ھاشمي، اسماعيل عبدي، ھاشم خواستار، عبدهللا 
و بھمن نصير زاده، منجمله معلمان ) معلم محکوم به اعدام پاکدشت(مومني، محمد داوري، وعبدالرضا قنبری 

  . دربند اند
 ازدی بھشت ماه اعدام شد نيز عضو کانون صنفی ١٩انی که الزم به يادآوری است که فرزاد کمانگر، معلم کاميار

 .معلمان کردستان بود
 گزارشی از شرکت جھاد نصر کردستان

شرکت جھاد نصر یکی از شرکت ھای نيمه دولتی و نيمه خصوصی است که در استان کردستان فعاليت می 
مسکن مھر توسط ستاد مسکن این شرکت از جمله مراکز ورشکسته دولتی بود که با سپردن پروژه . کند

در حال حاضر جھاد نصر در استان، بر روی پروژه ھای متفاوتی . استانداری کردستان به آن، دوباره رونق گرفت
تصفيه خانه شھر سقز، سد زیویه و راه سازی مسيرھای سنندج به شھرھای کامياران، مریوان و دھگالن : مانند

در حالی که این شرکت، ماشين آالت خود را از . ن مھر کار می کندو مھم تر از ھمه پروژه آماده سازی مسک
عالوه بر این، مسئولين این . کشور ژاپن خریداری نموده است، اما از پرداخت حقوق کارگران طفره می رود

شرکت، بخش ھایی از پروژه ھا را به پيمانکار داده و خود در آن شریک ھستند و از ثروت حاصل از استثمار 



 41

  . ان و پول اقشار کم درآمد، سرمایه خود را افزایش می دھندکارگر
 کارگر در شرکت جھاد نصر کردستان کار می کنند که از یک تا ده سال، سابقه دارند و با آنھا به ٣٠٠بيش از 

قرارداد را در ابتدا با کارگران به . صورت یک ماھه و سه ماھه و برای مھندس ھا، یک ساله، قرارداد می بندند
در ابتدای آن ھم قيد می کنند که کارگر کليه مطالبات . صورت سفيد امضا و حتی آخر آن را ھم بدون تاریخ است

این شيوه سالھاست که ادامه دارد و آخر ھر سال تا پنجم سال آینده کارگران قرارداد . خود را دریافت نموده است
این .ق و حقوق به آنھا تحميل وبه امضا می رسانند ندارند و برگ تسویه حساب ساالنه را دال بر گرفتن کليه ح
  . شگرد را برای فرار از قوانين نيم بند کار انجام می دھند

تقریبا اکثر شرکت ھا با توان مالی که دارند، از اداره کار و امور اجتماعی بعنوان مشاور حقوقی خود استفاده کرده 
.  کارگران را از لحاظ قانونی، بی حقوق و بيشتر استثمار می کنندو با ترفند و تفسير ماده و تبصره ھای قانون کار،

پروژه مسکن مھر . کارگران حتی از نماینده کارگر که از راه ھای قانونی بتواند به آنھا کمک کند، محروم ھستند
ول به  نفر کارگر در آنجا مشغ١٠٠شرکت جھاد نصر در سنندج نيز در دو شيفت کاری مشغول به کار بوده و حدود 

 صبح و ۴ غروب تا ٦ نفر کار می کنند و شيفت شب از ساعت ٨٠ غروب و ٦ صبح تا ٧شيفت روز از ساعت . کارند
اداره کار و بازرسين آن به راحتی از کنار این مسائل عبور کرده و خود را به بی خبری می .  نفر کار می کند٣٠

 دستگاه ماشين آالت ١٢٠ این شرکت بر روی حدود کارگران. زنند و از منافع سرمایه داران حمایت می کنند
سنگين و نيمه سنگين و سبک از قبيل لودر، بيل مکانيکی، بولدوزر، گریدر و کمپرسی و دیگر ماشين ھای سبک 

  . مشغول به کارند
ن به ھر یک از مسئولين شرکت جھاد نصر تعدادی از اقوام و آشنایان خود را استخدام کرده و از مازاد سود کارگرا

این . در حالی که کار مفيدی ھم انجام نمی دھند. آنھا ماھيانه حدود یک ميليون تومان حقوق پرداخت می کنند
مثال حق سنوات . در حالی است که اضافه کار و حقوق قانونی کارگران به شکل ھای مختلف پایمال می شود

ز ھای تعطيل با روز عادی ھمسان محاسبه می ساليانه به حقوق آنھا اضافه نمی شود و یا اضافه کار جمعه و رو
در این شرکت ایمنی محيط کار اھميت ندارد و لباس و کفش کار، عينک و ماسک . شود و حق نوبت کاری ندارند

  . مخصوص گرد و غبار ھم به کارگران داده نمی شود
 چھار ماه است که حقوق ھم اکنون کارگران جھاد نصر که اکثر آنھا متاھل و دارای فرزند و مستاجر ھستند،

این در حالی است که مدیران این شرکت با حاصل دسترنج این کارگران، ھریک برای خود مشغول مال . نگرفته اند
سال گذشته کارگران پروژه مسکن مھر برای گرفتن مطالبات خود دست به اعتصاب زدند و موفق . اندوزی ھستند

کارگران باید .  کاری و حق ماموریت و اضافه کاری را بدست آورندشدند مطالباتی مانند حقوق معوقه، حق نوبت
 . متحد شوند و اعتراض کنند و چاره ای جز متحد شدن و اعتراض و ایجاد تشکل واقعی خود ندارند

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
  

  ٨٩اردیبھشت 

  فاز جديد پارس جنوبی به سپاه واگذارشد ۵

مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به امضای تفاھم نامه : خرداد می نویسد 7 در تاریخ هکلمسایت 
 پارس ١۴ و ١٣ پارس جنوبی به قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا، از واگذاری قرارداد فاز ٢۴ تا ٢٢قرارداد فازھای 

  . ادجنوبی به کنسرسيومی متشکل از خاتم االنبيا و چند مجموعه داخلی خبر د
 پارس جنوبی به قرارگاه ٢۴ تا ٢٢به گزارش مھر، علی وکيلی با اشاره به واگذاری طرح توسعه فازھای 

در حال حاضر تفاھم نامه توسعه اين سه فاز پارس جنوبی با خاتم االنبيا امضا شده : سازندگی خاتم االنبيا، گفت
  . استو زمين برای آغاز عمليات اجرايی نيز تحويل اين مجموعه شده 

 پارس جنوبی به پتروپارس را مورد ١٩مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس به واگذاری قرارداد طرح توسعه فاز 
 پارس جنوبی نيز پيشتر با شرکت ساختمان صنايع نفت ٢١ و ٢٠ھمچنين قرارداد فاز : اشاره قرار داد و تصريح کرد

  . واگذار شده است) اويک(
 پارس جنوبی به کنسرسيومی متشکل از شرکتھای ١۴ و ١٣ذاری قرارداد فاز اين مقام مسئول ھمچنين از واگ

به نظر می رسد قرارگاه سازندگی سازندگی خاتم االنبيا، صدرا، شرکت ملی : داخلی خبر داد و يادآور شد
  .حفاری و شرکت مھندسی و ساخت تاسيسات دريايی اعضای اين کنسرسيومھا را تشکيل خواھند داد

  كاران نيروي كار و كارگران؛   در مثلث دولت، پيمانسرسام اشتغال
  بازند  كارگران ھميشه مي

ھای خدماتی  که کارفرمایان شرکت با این:  آمده است 89خرداد 8 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کارایران 
گویند که  دھند اما می ی درصد قرار دادھای خود با دولت خبر م80پيمانكار نيروي انساني از تمدید شدن نزدیک به 

  . کنند روزگار را به خوبی سپری نمی
دليل این کار نه تأخير ھميشگی دولت در پرداخت بدھی معوقه و نزدیک به پنج ھزار ميليارد تومانی که سخنانی 
  .است که در طول ھفته کارگر از زبان رئيس جمھور و وزیر کار در مورد حذف پيمانکاران نيروی انسانی گفته شد
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انتظار آنھا از دولت عمل به اصول قانون اساسي در خصوص  بقا و تضمين  شغلي است  كه آنھا آن را در چند 
كارگران زير دست، از دولت به دليل قصور در اجراي اند و اين درحالي است كه   دھه گذشته آزادانه اختيار كرده
  .ھمين اصول قانوني گاليه دارند

جھی از کارگران به واسطه پيمانکاران نيروی انسانی برای کارفرمایان اصلی در ھا است که درصد قابل تو سال
کنند اما از کار خود نارضای ھستند چرا که معتقدند پيمانکاران نيروی انسانی بدون  ھا کار می ھا و کارگاه کارخانه

  . کنند ھيچ توجيه قانونی از دستمزد آنھا مبالغ قابل توجھی برداشت می
ھای خدماتی نيز وجود این سوء استفاده   این نارضایتی آنقدر زیاد است که اکنون کارفرمایان شرکتبلندای صدای
گيرند و آن را به گردن پيمانکار نيروی  کنند اما مسووليت را به گردن نمی شوند و آن را تأیيد می را منکر نمی
  . اندازند انسانی مي

ھای  را به سوی پيمانكاران نيروي انساني يا ھمان شرکتكارفرمايان خدماتي از يك سو خود انگشت اتھام 
ھاي رئيس جمھور و وزيركار  گيرند و از سوي ديگر به نشانه ناخرسندي از گفته ای نشانه می خدماتی تأیيد نشده

  . كشند موضوع طلب پنج ھزار ميلياردي خود از دولت را پيش مي
 با کمک برخی 70ھای پایانی دھه  اليت خود را ازسالاي که فع ھاي خدماتي تاييد نشده از نظر آنھا شركت

اند و از آن زمان تاکنون با رشدی قارچ گونه به عنوان کارفرمای خدماتی اداره بخش  مسووالن دولتی آغاز کرده
ھای دولتی را برعھده دارند مسوول اين وضع ھستند چرا كه پنھان از دید قانون، با سوء  قابل توجھی از سازمان

  . ه از حقوق كارگران به درآمدزايي مشغولنداستفاد
ھاي  گذاري آنھا در اداره ھای خدماتی حداقل سه ميليون نفر به واسطه سرمايه به ادعاي کافرمایان شرکت

دولتي، صاحب كار ھستند كه حساب آنھا از جمعيت جويندگان كار و گروه بيكاران جداست اما اگر قرار بر حذف 
  .كوچكترين شانسي براي ادامه كار اين گروه سه ميليون نفري وجود نداردھاي خدماتي باشد؛  شركت

گرچه شواھد از عزم جدي دولت براي پايان دادن به فعاليت پيمانكاران نيروي انساني حكايت دارد و ھمين باعث 
ضایت کس از وضع اقتصادی کشور اعالم ر  است اما شاید در شرایطی که ھيچ نگراني كارفرمايان خدماتي شده

کند و ھمه انتقادھا متوجه دولت است؛ این نارضایتی كارگران فرصت خوبی باشد تا مسووالن دولتی دست  نمی
گيری از وضع پيمانکاران نيروی انسانی کارگران را آرام نگھدارند درست مانند زمانی که ھمين  کم با خرده

رورت اصالح قانون کار وبازنگری در حقوق کارگر داران از ض مسووالن برای خرسند نگھداشتن کارفرمایان و سرمایه
ھای خدماتی  ھایش بيشترین قرارداد را با شرکت که دولت خود برای اداره سازمان گویند؛ غافل از این سخن می

  .ھا است بسته است و به ھمين دليل بزرگترين بدھكار اين شركت

  پانيد فاضليان 
  پايان پيام

  : ريرييس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگ
  روش اجراي بخشنامه اخير تامين اجتماعي را قبول ندارم 

رئيس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري در :  آمده است 89خرداد 8 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کارایران 
ھاي مربوطه  خصوص بخشنامه اخير تامين اجتماعي كه ميزان و نحوه حق عضويت كارگران بازنشسته را دركانون

  . دانم محتواي اين بخشنامه را قبول دارم اما روش اجراي آن را درست نمي: كند، گفت خص ميمش
ھايي به  روش خوب اين بود كه شعب تامين اجتماعي طي نامه: حسن صادقي درگفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود

  . شدند بازنشستگان نظر آنان را درباره كسر حق عضويت از مستمري آنان را جويا مي
شايد : وي با بيان اينكه بايد اين گونه امور در قالب مذاكرات دسته جمعي تشكلھاي كارگري پيگيري شود،افزود

شود و بار  بخش اعظم دلخوري بازنشستگان اين است كه يك بار از مستمري آنان مبلغي كسر مي
  . كنند گان طلب ميھاي كارگري بازنشستگي براي ارائه كارت عضويت مبلغي را از بازنشست ديگركانون

كنند و  ھا خود اقدام به عضو گيري  مزيت بخشنامه اخير تامين اجتماعي اين است كه كانون: صادقي تاكيد كرد
ھاي  افرادعضو ھم از اساسنامه و ساير مواردكانون اطالعات كاملي خواھند داشت اما متاسفانه برخي كانون

  . اركانون شناختي نداشته باشنددھند كه اعضايشان از ساخت بازنشستگي ترجيح مي
صادقي در پاسخ به اين سوال كه ارقامي كه از حقوق بازنشستگان كسر شده است ومجموع رقم بسيار بااليي 

ھا بايد از بازرسان و  مجامع اين كانون: اند،گفت شود بنابراين كانونھا بايد توضيح دھندكه اين ارقام را چه كرده مي
  . بخواھندكه اين اطالعات را منتشر كنندآنان نيز از ھيات مديره 

  پايان پيام

  درصد مرگ و مير کودکان ايرانی 60سوء تغذيه عامل 

اکبر سياري، متخصص کبد و گوارش کودکان وعضو ھيئت  دکتر علي : نوشت 89 خرداد 8 در تاریخ مردمکسایت 
ومير   درصد از مرگ 60مستقيم علمی دانشگاه علوم پزشکی شھيد بھشتي، سوءتغذيه را عامل مستقيم و غير

  . کودکان در ايران دانست
به گزارش ايسنا، وی در سمينار انجمن کبد و گوارش کودکان در تھران روز جمعه ھفتم خردادماه، به نتايج يک 

 درصد به کوتاھی قد، نزديک به ھفت درصد به الغري، 20در اين بررسی : کرد و گفت  اشاره1374مطالعه در سال 
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  .  درصد از کودکان به سوء تغذيه و عوارض آن دچاربودند44وزنی در سن خود و در کل تقريبا   درصد به کم17حدود 
درصد کودکان، مبتال به  20بر اساس اين مطالعه در مجموع :  اشاره کرد و گفت1378او به مطالعه ديگری در سال 

  . تغذيه ھستند سوء
 درصد از ميان کودکان ايراني، الغری پنج درصد کودکان با توجه 14 دکتر سياری در بررسی اين مطالعه کوتاھی قد

  . ھا را ناشی از سوءتغذيه دانست  درصد آن9.5ھا و کم وزنی  به قد آن
ھای  کمبود دريافت آھن و يد قابليت: ھوشی کودکان دانست و افزود وی سوء تغذيه را عامل مھمی در بھره

  . دھد ھوشی کودک را کاھش مي
  . ھوشی کودکان برشمرد يت از شير مادر و تولد با وزن کم را از جمله ساير داليل کمبود بھرهاو محروم

  گيری قد و وزن و دورسر کودکان  ضرورت اندازه
کودکان اشاره » آنتروپومتری«ھای  گيري دکتر سياری با غير ارگانيک دانستن علل اين کمبودھا به ضرورت اندازه

ھای مختلف بدن در مراحل رشد کودک  يق قد، وزن، دور سر و ترسيم منحنی جنبهاندازه گيری دق: کرده و گفت
  . باشد ھا بسيار اھميت داشته تواند در تشخيص سوءتغذيه کودکان و سنجش سالمت آن مي

شرح حال، : اين پزشک متخصص تشخيص مادران را درباره رشد يا عدم رشد کودک، ديرھنگام دانست و افزود
ھای آزمايشگاھی با نقش دو   وزن و دور سر، ارزيابی ميزان دريافت غذا و در نھايت انجام تست گيری قد، اندازه

  . تواند در شناسايی و تشخيص کودکان مبتال به سوء تغذيه مفيد باشد درصدی خود مي
ان در برخی کودک: بود گفت او با تاکيد بر اين که تاخير رشد کودک در سنين چھار تا شش ماھگی ماندگار خواھد

اين سن فقط به کاھش وزن دچارند و برخی عالوه بر کوتاھی قد و کاھش وزن با دور سر بزرگ به آکندروپالزی و 
  . اختالالت استخوانی نيزمبتال ھستند

دکتر سياری با اشاره به لزوم بستری شدن کودک مبتال به سوء تغذيه شديد و سرپايی درمان شدن نوع خفيف و 
ی قد متاثر از سوء تغذيه مزمن ناشی از دريافت ناکافی غذا، ابتال به اسھال و کوتاھ: متوسط آن گفت

  . ھای مزمن است بيماري
 ماھگی به اندازه ساير ھمساالن 40 و 24، 18ھای دور سر و وزن و قد نوزادان نارس به ترتيب تا  اندازه: او گفت
  . رسد خود مي

 ميليون کودک در دنيا به کوتاھی قد ٢٢٦ ھم اکنون : نيا گفتاين متخصص با بيان آماری درباره سوء تغذيه در د
وزن ( ميليون کودک به الغری ٦٧ و ) وزن نامتناسب با سن( ميليون کودک به کم وزنی ١٧٠ ، )سوء تغذيه مزمن(

  . دچارند) نامتناسب با قد
  سوءتغذيه در سيستان و بلوچستان 

ی کشور نيز در اين کنفرانس با اشاره به وجود معضل کم رئيس پيشين انستيتو تغذيه و تحقيقات صنايع غذاي
 درصد نوجوانان سيستان و بلوچستانی به 60: خونی ناشی از فقر آھن در استان سيستان و بلوچستان گفت
  . کوتاھی قد ناشی از کمبود روی به علت سوء تغذيه دچارند

: نوع شديد کوتاھی قد ناشی از سوء تغذيه گفتدکتر کالنتری با اشاره به ابتالی يک پنجم کودکان ھرمزگانی به 
رو  روبه» گرسنگی سلولی«در مناطقی مانند سيستان و بلوچستان، ھرمزگان، جنوب کرمان و خراسان با پديده 

  . ھستيم
ھا را در پنج  وی رو آوردن مردم به غذاھايی با ميزان انرژی فراوان اما فاقد مواد مغذی مانند امالح معدنی و ويتامين

ھای ميوه و سبزيجات،  دھه اخير عاملی برای افزايش وزن سبد غذايی در بخش انرژی و کاھش وزن در بخش
  . حبوبات، تخم مرغ و لبنيات دانست
 روغن و شکر  ھم اکنون مردم ميزان انرژی مورد نياز خود را از مقادير فراوان نان،: دکتر کالنتری در اين زمينه گفت

  . شود ت بافت چربی در بدن ذخيره ميکنند که به صور تامين مي
تواند با بھبود دريافت مواد مغذی اصالح شود، تاکيد کرد به دليل غيرارگانيک بودن  او با بيان اين که سوءتغذيه مي

  . توانند کار خاصی در اين زمينه انجام دھند علت آن پزشکان نمي
خرداد ماه در انستيتو تغذيه و تحقيقات صنايع پنجمين سمينار انجمن کبد و گوارش اطفال ايران ششم و ھفتم 

  .برگزار شد» سوء جذب و سوء تغذيه«غذايی کشور با موضوع 

يورش و ضرب وجرح وحشيانه معلم زندانی رسول بداقی در زندان گوھردشت کرج .
   صبح امروز 7حوالی ساعت 

 کانون صنفی معلمان ايران مورد رسول بداقی عضو ھيئت مديره: از ایران ، آمده است بنابه گزارشات رسيده 
  . يورش وحشيانه پاسداربند ھا قرار گرفت و بشدت مورد ضرب وشتم واھانت آنھا قرار گرفت

 صبح زندانی سياسی رسول بداقی عضو ھيئت مديره کانون صنفی 07:00 خرداد ماه حوالی ساعت 8روز شنبه 
ر بند قرار گرفت و بشدت مورد ضرب وشتم و اھانت  پاسدا3معلمان ايران بدون ھيچ دليلی مورد يورش وحشيانه 

  . آنھا قرار گرفت
پاسداربندی به نام قاسم محمدی بدون ھيچ دليلی شروع به فحاشی به آقای بداقی نمود که مورد اعتراض وی 

در اين ھنگام ھمراه با افسر پاسدار شيخ و پاسداربند عقوائی بصورت وحشيانه ای بسوی آقای . قرار گرفت
ی حمله ور شدند و او را آماج مشت و لگدھای خود که بر سرو صورت و نقاط حساس بدن او فرود می بداق

پاسدار بند قاسم . آنھا ھمچنين به آقای بداقی و خانواده اش فحش ھای اخالقی و بسيار زننده می دادند.آوردند
 منافقي،تو وطن فروشی تو: محمدی در حين ضرب و شتم عربده می کشيد و خطاب به آقای بداقی می گفت

  . ،تو بايد محاکمه بشی و تو بايد اعدام بشی
آنھا سپس آقای بداقی را با دستبند به ميله ھای کريدور بستند و به ضرب وجرح و توھينھای اخالقی عليه او 
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  . ادامه دادند او از ناحيه دندان و سر وصورت دچار صدماتی گرديده است
ز عمل وحشيانه و غير انسانی آنھا مطلع شدند دخالت کردن که از ضرب و وقتی که ساير زندانيان سياسی ا

شتم واھانت پاسدار بندھا جلوگيری کنند آنھا ھم مورد ضرب و شتم واھانت قرار گرفتند که از جمله آنھا آقای 
  . دکتر احمد زيادی آبادی بود که مورد ضرب وشتم واھانت پاسداربندھا قرار گرفت

  .  غير انسانی در مقابل چشمان بھت زده ساير زندانيان صورت گرفتاين عمل وحشيانه و
اين حمله جنايتکاران عليه زندانی سياسی و معلم دلير بدستور بازجويان وزارت اطالعات و توسط علی حاج کاظم 

 که 6و علی محمدی رئيس و معاون زندان و کرمانی و فرجی رئيس و معاون اطالعات زندان و شکری رئيس بند 
  . بر ضرب و شتم آقای بداقی نظارت داشت به اجرا در آمد

اھانت و تعدی امروز به عضو ھيئت مديره کانون صنفی معلمان ،اھانت به تمامی معلمان ،اساتيد دانشگاھھا 
،دانشجويان و دانش آموزان ايران محسوب می شود و يقينان معلمان دلير و شجاع ايران در مقابل چنين اھانتی 

سی که بخاطر دفاع از حقوقشان در اسارت بسر می برد سکوت نخواھند کرد و به دفاع از او بر نسبت به ک
  . خواھند خواست

 زندانی 5 شھريور ماه بازداشت شد و در جريان اعتراض به اعدام 11الزم به يادآوری است که معلم زندانی در 
م گذشت چند ماه ھمچنان در بالتکليفی  زندان گوھردشت کرج تبعيد شد آقای بداقی عليرغ6سياسی به بند 

  .بسر می برد
  

  اطالعيه ی زندانيان سياسی بند شش زندان گوھردشت

 معلم زندان رسولیورش وحشيانه به طی انتشار اطالعيه زیر  زندان گوھردشت ششزندانيان سياسی بند 
  .کردندبداقی را محکوم 

  :متن اطالعيه 
جائی شھر، سه تن از ماموران این زندان به اسامی شيخ، عقوائی، قاسم پيرو روند رو به رشد شکنجه زندانيان ر

 زندان رجائی شھر، ۶ با ورود به سالن دارقرآن بند ٨٩ خرداد ٨ صبح روز جاری شنبه ٠٧:٠٠محمدی در ساعت 
 یکی از فرزندان سرافزاز ملت ایران معلم دلسوز و زندانی سياسی آقای رسول بداقی را بدون ھرگونه دليل و

  .علتی مورد شدیدترین حمالت و شکنجه ھای جسمی و انواع ضرب و شتم و فحاشی قرار دادند
ھمچنين دست ھای وی . بنحوی که از چند ناحيه مجروح و آثار آن برسر و صورت و دست و پای وی مشھود است

 قرار دادند و این امر در را با دستبند به ميله ھای درب کریدور اصلی بسته و با مشت و لگد او را مورد ضرب و جرح
  .مقابل چشم زندانيان دیگر اتفاق افتاده و ھمه بر آن گواھی ميدھند

جای تاسف است در حالی که مسئولين کشور . این اقدام غيرانسانی مورد اعتراض شدید زندانيان واقع گردید
ھای غيرانسانی با زندانيان، ھمواره شعار حقوق بشر سر می دھند و خود را مظھر رعایت آن ميدانند چنين رفتار

  .آن ھم در بند به اصطالح دارقرآن انجام می پذیرد
ما ضمن محکوم نمودن این قبيل رفتارھای خشونت آميز، توجه سازمان ھا و فعاالن حقوق بشری و تمامی 

ياسی معطوف انسان ھای غيور را بدین نکته جلب نموده و توجه آنھا را به فقدان ھر گونه تامين جانی زندانيان س
  .می داریم

  
   زندان گوھردشت کرج۶زندانيان سياسی بند 

 ن زندان رجايی شھر کرج اتادعلو به بند مانتقال منصور اسا

لو، فعال سرشناس کارگری و رئيس سنديکای کارگران شرکت منصور اسا:  نوشت 89 خرداد 8در خبرگزاری ھرانا 
زندان رجايی " بند متادون"د مخدر و بيماران عفونی موسوم به واحد اتوبوسرانی تھران، به بند معتادان به موا

  . شھر کرج، منتقل شد
 که به اتھام قتل برادر و - فرزند مجتبی ھاشمی -بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، سيد محمد روح هللا ھاشمی 

ز مسئوالن ھمسر برادرش در زندان رجايی شھر محبوس است، به تحريک کرمانی رييس و معاونش فرجي، ا
 5بند (لو بر اساس اين شکايت به بند متادون اسانلو اعالم شکايت کرده تا اساحفاظت زندان بر عليه منصور

  . منتقل شود) عمومی
  . گفته می شود اين شکايت مقابل دوربين از ھاشمی گرفته شده است

ازگشت از اجالس لندن تاکنون در  و دو ھفته پس از ب86لو، از تابستان سال الزم به يادآوری است که آقای اسا
  .زندان به سر می برد

 محدودکردن گستره آموزش در بخشنامه جديد وزارت آموزش و پرورش 

 40تشكيل دوباره مدارس باالى  : مينویسد89 خرداد 8در تاریخ ايلنا  -خبرگزاری کار ایران به گزارش 
 راھنمايى روستايى و عشايرى با تعداد عاليت مدارس/دانشگاھى ھاى آموزشى پيش حذف واحد/آموز دانش
آموز   نفر دانش40استمرار فعاليت مدرسه متوسطه نظرى با كمتر از / نفر ممنوع است60آموزان كمتر از  دانش
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  .  نفر است35 حداكثر  در دوره ابتدايى حد نصاب تشكيل كالس/ممنوع است
سال بخش نامه ساماندھى نيروى انسانى سال معاونت توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش با ار

 را اعالم كرد، كه بر اساس 89ـ90ھاى تحصيلى مختلف در سال تحصيلى   جزئيات تشكيل مدارس در دوره89-90
  .  نفر دانش آموز در سال تحصيلى آينده دوباره تشكيل مى شود40آن مدارس باالى 

 دوره ابتدايى در شھرھا  وره ابتدايى حد نصاب تشكيل كالسبه گزارش خبرنگار ايلنا، بر اساس اين بخشنامه در د
 نفر ھم چنين در دوره راھنمايى تحصيلى 30 نفر و كالس مدارس شاھد 35 نفر و حداكثر 24به صورت تك پايه 

آموز  آموز بالمانع است و حداقل تعداد دانش  نفر دانش60تشكيل مدارس دوره راھنمايى تحصيلى با رعايت حداقل 
نفر است كه در موارد خاص توسط 36و حداكثر )  نفر15روستايى ( نفر 24راھنمايى تحصيلى شھرى كالس 

آموز با تاييد سازمان   نفر دانش30در مورد مدارس سمپاد تشكيل كالس با بيش از . كميته رسيدگى مى شود
  . پذير است ملى پرورش استعدادھاى درخشان امكان

   نفر ممنوع است 60آموزان كمتر از   عشايرى با تعداد دانشفعاليت مدارس راھنمايى روستايى و
 نفر 60آموزان كمتر از  به گزارش ايلنا، استمرار فعاليت مدارس راھنمايى روستايى و عشايرى با تعداد دانش

  . ممنوع است
 يك تا آموز به صورت  نفر دانش15نامه ھمچنين استمرار فعاليت مدرسه روستايى با بيش از  براساس اين بخش
  . آموز به صورت مدرسه ضميمه تحت اين شرايط بالمانع است  نفر دانش40چند پايه و حداكثر 

  آموز ممنوع است   نفر دانش40استمرار فعاليت مدرسه متوسطه نظرى با كمتر از 
آموز و متوسطه فنى و   نفر دانش40بر اساس اين گزارش استمرار فعاليت مدرسه متوسطه نظرى با كمتر از 

آموز و   نفر دانش90 ھنرجو ممنوع است و تشكيل مدرسه متوسطه با حداقل 30اى و كاردانش با كمتر از  حرفه
تواند نسبت به ادغام  در موارد خاص كميته مي. پذير است  نفر ھنرجو امكان50اى و كاردانش با حداقل  وحرفه فني

آموز در كالس  ه متوسطه نظرى حداقل تعداد دانشاى و كاردانش اقدام نمايد، ھمچنين در دور مدارس فنى و حرفه
  .  نفر است40 نفر و حداكثر 24

  كند   دانشگاھى فعاليت نمي سال تحصيلى آينده واحد آموزشى مستقل تحت عنوان پيش
   واحد آموزشى مستقل تحت عنوان پيش89ـ90در سال تحصيلى : در ادامه اين بخش نامه آمده است

 و بازنشسته كردن نيروھاى آموزشى مشمول بازنشستگى در طول سال تحصيلي، كند دانشگاھى فعاليت نمي
تواند در  كميته مي. التدريس نگردد در صورتى انجام پذيرد كه باعث كمبود نيروى انسانى و افزايش سقف حق

  .صورت كمبود نيروى آموزشى با ادامه خدمت نيروھاى مشمول به مدت يك سال تحصيلى موافقت نمايد
   آتش سوزی نفت شھر ه و مجروح در جان باخت کارگراناسامی

 نفت 24اسامی جان باختگان و مجروحان حادثه فوران و آتش سوزی چاه شماره : ایسکانيوزسایت حکومتی 
کشته شدگان حادثه خليل : در این باره گفت)  خرداد8(فرماندار قصر شيرین شامگاه شنبه . شھر اعالم شد

مجروحان بستری در مراکز درمانی نيز : بھرام تيموری گفت.ھيم فرجی ھستندجعفری، علی اميدی و ابرا
ساسان حمزوی، مسعود دادخواه، مجتبی احمدی، صالح باقری، احسان کيان پور، محمد سرخ مرو و اکبر غالمی 

  .پنج نفر از مجروحان حادثه نيز به صورت سرپایی مداوا شدند: وی افزود.ھستند
وی اظھار . نفر است12 نفت شھر در استان کرمانشاه 24ار مجروحان فوران چاه شم: تيموری به شانا گفت

نيروھای کمکی آتش نشانی و خدمات ایمنی از شھرستان ھای اسالم آباد غرب و گيالنغرب در موقعيت : داشت
ھيزات تخصصی چاه استقرار دارند اما با این امکانات و تجھيزات مھار آتش این چاه امکان پذیر نيست و نياز به تج

  .دارد
در ھمين حال نخستين تيم عملياتی شرکت ملی حفاری ایران متشکل از تعدادی از متخصصان و کارشناسان 

  .اداره کل فوران چاه ھا در این شرکت وارد منطقه شده اند
به ھنگام )  خرداد8( نفت شھر در حوزه عملياتی شرکت نفت مناطق مرکزی صبح شنبه 24چاه نفتی شماره 

اری به وسيله یک دستگاه حفاری متعلق به شرکت حفاری شمال دچار نشت گاز و فوران نفت و آتش سوزی حف
  . شد

  
  آذربایجانی در تھران دستگير شدروزنامه نگارنویسنده و 

  
اکبر آزاد نویسنده آذربایجانی و عضو ھيات تحریریه ماھنامه ھای وارليق و  : گزارش می دھد ساواالن سسی

  . در منزل شخصی اش در تھران بازداشت شده است٨٩ اردیبھشت ۴ز سه شنبه پارپاق رو
 با مراجعه به منزل اکبر آزاد در محله کيانشھر تھران این فعال ٨٩ خرداد ۴ماموران امنيتی ظھر روز سه شنبه 

ابھا و سایر وسایل مدنی آذربایجانی را بازداشت و اقدام به تفتيش منزل و تھدید خانواده وی نمودند و کامپيوتر، کت
  .شخصی وی را با خود بردند

خانواده این نویسنده آذربایجانی در روزھای گذشته جھت اطالع از علت دستگيری و اتھامات او به دادسرای 
امنيت تھران مراجعه کرده اند اما مسئولين قضایی با ممانعت از ورود خانواده به دادسرای امنيت از قبول 

این نویسنده آذربایجانی از زمان بازداشت تا کنون تماسی با منزل  . امتناع می کنندمسئوليت بازداشت آزاد
  .نداشته و این امر موجب نگرانی خانواده از وضعيت سالمتی جسمی وی شده است

و از نویسندگان نشریات وارليق و یارپاق ) دیل و مدنيت اوجاغی(اکبر آزاد عضو ھيئت موسس کانون زبان و فرھنگ
  . در سالھای اخير بارھا بازداشت و به احکام حبس محکوم گردیده استوی. است

سازمان عفو بين الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز در سالھای گذشته با صدور اطالعيه ھایی بازداشت و 
  .فشار بر این روزنامه نگار و نویسنده آذربایجانی را محکوم و خواھان آزادی وی شده بودند
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  : جي نيشكر ھفت تپهكارگران اخرا

  خواھان بازگشت به كار ھستيم
كارگران نيشكرھفت تپه  عضو سنديكاي: مينویسد 89 خرداد 9ايلنا در تاریخ  -خبرگزاری کار ایران به گزارش 

با وجود آنكه رقم دستمزدكارگران اين كارخانه در سطح پاييني قراردارد اما بيشتر كارگران در مقايسه با : گويد مي
  . تر ھستند ل گذشته از شرايط كارراضيچند سا

است به   كارخانه نسبت به گذشته بھتر شده در حال حاضر مديريت: وگو با خبرنگار ايلنا گفت رضا رخشان درگفت
طوري كه از يكسو تاخير در پرداخت مطالبات كارگران تا سقف يك ماه كاھش پيداكرده است و از سوي ديگر 

  . ھاي قبل شديد نيست د سالمشكل تامين آب كارخانه مانن
كه مدنظر كارگران است فاصله  آلي ايده با اين حال ھنوز شرايط كنوني كار درنيشكر ھفت تپه با شرايط: وي گفت

  . دارد
كار دريافتي كارگران نيشكر ھفت تپه به طورچشمگيري  به دليل محدود شدن زمان اضافه: رخشان يادآور شد

توانند با انجام اضافه كاري درآمد خود را  كارگران درروزھاي آخر ھفته ميكاھش يافته است و در حال حاضر
  . افزايش دھند

ھاي  ھاي جدي و بحران ھاي گذشته كارخانه نيشكر ھفت تپه به دليل اشتباھات مديريتي با مشكل در سال
  . رو بوده است كارگري روبه

 آب مورد نياز مزارع نيشكرو رقابت با واردات و قاچاق دليل اصلي اين بحران ناتواني مديران وقت كارخانه در تامين
ھاي كارگري در كارخانه   به وقوع اعتراض87 و 86ھاي  گسترده شكر به داخل كشور بوده است كه در سال

  . نيشكر ھفت تپه منجر شد
ن ھمكار خود ھاي كارگري كارخانه نيشكر ھفت تبه به ھمراه پنج نفر ديگر از كارگرا رخشان كه در جريان اعتراض

مان در  ھاي ما خواھان بازگشت به كار ھستيم و شكايت: توسط كارفرما اخراج شده است دراين خصوص گفت
  . ھاي تشخيص و حل اختالف ادارات كار در حال رسيدگي است ھيات

ه  كارگر نيشكر ھفت تپ6علي نجاتي فريدون نيكوفر، قربان عليپور، محمد حيدري، جليل احمدي و رضا رخشان 
  . ھاي كارگري توسط كارفرماي خود ازكار اخراج شدند ھستند كه در جريان اعتراض

  پايان پيام
  : عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس

  برخي قوانيني كه به سود كارگر است اجرا نمي شود
ر مجلس امنيت نماينده اردل و فارسان د:  مينویسد 89 خرداد 9 ايلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران 

ھاي  دانيم چالش اكنون كه مي: ترين مشكل اين قشرتوصيف كردوگفت شغلي و معيشت كارگران را اساسي
  . اساسي جامعه كارگري چيست، بايد دولت و مجلس براي رفع اين مشكالت بسيج شوند

: ن قشرجامعه ھستند،گفتوگو با ايلنا، دستنايي با تاكيد بر اينكه كارگران تاثيرگذارتري نورهللا حيدري درگفت
ھاي گوناگون اقتصادي منكر شد و چون اين اھميت غيرقابل انكار  توان اھميت كارگران را در بخش شك نمي بي

  . است پس بايد مشكالت آنھا را به سرعت برطرف كرد
ايين و نبود ھاي اصلي كارگران دستمزد پ دغدغه: وي از تاثيرات آرامش خاطر كارگران بر توليد سخن گفت و افزود

امنيت شغلي است و ھنگامي كه نيروي كار دغدغه داشته باشد تاثير مستقيمي بركيفيت و كميت كاالي توليد 
گذارد بنابراين دولت و مجلس بايد ھمچون دو بازوي قانونگذاري و مجري درتالش براي رفع مشكالت  شده مي

  . كارگري باشند
ھر آنچه كه كارگر بخواھد بايد ابتدا به قانون : ه كارگري دانست وگفتوي دولت و مجلس را دو نھاد مرتبط با جامع

تبديل شود و سپس از سوي قوه مجريه به اجرا درآيد بنابراين تعامل و توجه دولت و مجلس به كارگران اجباري 
 كه نيازمند البته مواردي نيز وجود داشته كه قانون به نفع كارگران تصويب شده اما دولت آن را اجرا نكرده. است

  . تجديدنظر دررفتار دولتمردان است
  پايان پيام

  : در نامه اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي به الريجاني عنوان شد
  مديره فعلي تامين اجتماعي بي قانوني در انتخاب ھيات

  
 عالي سازمان اعضاي غيردولتي شوراي:   مينویسد 89 خرداد 9 ايلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران 

ھا  اي به رييس مجلس شوراي اسالمي از نگراني خود درباره بي اثر نمودن نقش تشكل تامين اجتماعي در نامه
  . و نھادھاي مدني دراين سازمان پرده برداشتند

  : گزارش ايلنا، متن كامل اين نامه به شرح ذيل است به
تعامالت فراوان درحواشي سازمان تامين اجتماعي با رسد اين ايام مكاتبات و مكالمات و  احتراما به نظر مي

دار دولت كريمه و  جنابعالي در جريان است، برادران شما ھم فرصت را غنيمت شمرده و به تبعات تصميمات دامنه
مجلس محترم شوراي اسالمي كه ھيچگونه منافعي را در اين سازمان مردم نھاد كه شامل كارگران و 

بگيران و كاركنان و مسوولين اين  ايان و كارآفرينان و مديران، بازنشستگان و مستمريكارفرم... شدگان و بيمه
سازمان است، ندارند محض رضاي خداوند تبارك و تعالي بغض فروخورده خود راگشوده و انتظار دارند جنابعالي به 

  . مطالب زير عنايت ويژه مبذول فرماييد
 درصدآن متعلق به افراد موصوف است آيا اين نھاد عمومي 90 سازمان تامين اجتماعي فعلي نزديك به -1
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  حاكميت آن بايد به عھده دولت باشد؟  غيردولتي
كه وضع شده به سمت اجراي قانون اساسي و نظرات مقام معظم رھبري و نقش و جايگاه   آيا تاكنون قوانيني-2

  سھامداران و اجراي عدالت ناشي از شارع مقدس بوده است؟ 
سازي و حتي در عمليات و اجراي راھبردھا و  گيري و تصميم دھي و تصميم  سياستگذاري و خط مشي آيا در-3

گرفته و اھميت و اثربخشي آنھا چه ميزان  ھا و تفكرات سھامداران تا چه سطحي بھره نھايتا ھدفگذاري از ديدگاه
  به عدالت اجتماعي و اقتصادي نزديك شده است؟ 

 درصد جمعيت كشورند به 45شدگان كه بيش از  وحدت فكر و عمل جامعه بزرگ بيمه آيا نگراني از اتحاد و -4
ھمراه جامعه كارفرمايان كه نزديك به پنج ميليون نفرند و عقالني و فكورانه به منظور احيا حقوق حقه خود دست 

ن بزنند وجود ندارد؟ در به تحريم منابع و مصارف اين سازمان به دليل صرفا عدم اطمينان و اعتماد به مديران ارشدآ
  آن صورت چه شرايطي به لحاظ اقتصادي و سياسي و اجتماعي به كشورتحميل خواھد شد؟ 

كه  ھا و نھادھاي مدني ھا و كانون اثر نمودن نقش تشكل ھا و تصميمات دائما به سمت و سوي بي  سياست-5
ين مسير را در اين مقطع به شدت متاثر باشد مطمئنا ا مدخليت آنھا در اين سازمان نزديك به صددرصد است مي

  . دانيم ھا و تبديل به برنامه راھبردي و عملياتي مي از آن تصميم
گري در اين  جمھوري اعمال حاكميت دولت و توسعه تصدي  در شرايط سنگين و ملتھب بعد از انتخابات رياست-6

ا از اركان پنجاه ساله دور نموده و اقدام به سازمان ھمراه با مديريت خودسراقتدارگرا، سازمان تامين اجتماعي ر
  . نمايد تفسير به راي موجود مي

 قانون مديريت خدمات كشوري و اصالحيه اخير آن را مورد مداقه و امعان نظر قرار دھيم 113 چنانچه ماده -7
در سازمان ھا  يابد و لذا كليه صندوق ھا با قيد مشخصي در سازمان تامين اجتماعي تحقق مي تجميع صندوق

ھا و خط  اصلي و مادر يعني تامين اجتماعي موجود با حفظ كليه اركان و ساختار محور اجماع سياست
گذار با علم و اطالع اين تجميع را عنوان كرده چون  گيردو قانون كند قرار مي ھايي كه ھيات امنا ترسيم مي مشي

ھا  تواند ساير صندوق لحاظ تخصصي و تجربي ميھاي اجتماعي به  قدمت و گستردگي اين سازمان در حوزه بيمه
را ھدايت و رھبري نمايد و در تداوم ھمين قانون نيز دولت را مكلف كرده كه كاركناني كه از اين به بعد به صورت 

شوند مشمول مقررات سازمان تامين اجتماعي قرار  بگير دولت مي حقوق... پيماني و قراردادي، خريد خدمت و
  .  مجدد ھمين قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر قوام و پايداري سازمان تامين اجتماعي استگيرند، تاييديه

 قانون نظام جامع 17مديره فعلي سازمان است كه چنانچه به استناد ماده   مطلب ديگر دررابطه با جايگاه ھيات-8
ي باشندكه اين مھم نيز در انتخاب رفاه و تامين اجتماعي تشكيل گرديده بايد موظف و بدون داشتن مشاغل اجراي

مديره سازمان تامين اجتماعي به لحاظ قانون وگستردگي امور تحقيقي و  آنھا رعايت نشده و بايد اعضا ھيات
  . پژوھشي و تجربي و نظارتي به طور قطع و يقين موظف و غيراجرايي باشند

ام جديد رفاه و تامين اجتماعي و قانون مديريت  ابھامات و تفاسير از قانون تامين اجتماعي و قانون ساختار نظ-9
 كه اخيرا به واسط مجلس محترم به تصويب رسيده و قانون تجارت و 113خدات كشوري و خصوصا اصالح ماده 

باشد را در عمليات به شدت تحت   وزارتخانه مي3تطبيق و تقنين و تعارض آنھا اركان اين سازمان كه به بزرگي 
ھا،  نامه ن اساسي آن شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي كه نشات گرفته از قوانين، مقاولهتاثير قار داده و رك

كه ھمان مديريت بر مبناي ) ايسا(ھاي اجتماعي و تامين اجتماعي المللي بيمه ھاي بين ھا و كنوانسيون پيمان
ش، تنش و بحران اجتماعي رود كشور را درگير چال كه مي گرايي است آنچنان تخريب و مخدوش نموده جانبه سه

نمايد و لذا از آن مقام محترم استدعا داريم با درايت و تدبيري كه ھميشه كمك نظام و انقالب و امام و رھبري و 
 90اي براي سازمان كه بيش از  كشور بوده بھره گرفته و مجدانه دستور فرمايند نظر غالب و خداپسندانه و عادالنه

بگيران تامين اجتماعي است اعالم نمايند تا مانع بروز  ارگران و كارفرمايان و مستمريدرصد آن متعلق به مردم و ك
  . خداوند به ھمه ما صبر و اجر اخروي مرحمت نمايد. نمايد گردد ھر جرياني كه نظام را تضعيف مي
ه كل ھاي مجلس، ادار رئيسه مجلس، روساي كميسيون جمھور، اعضاي ھيات رونوشت اين نامه به دفتر رئيس
  . مديره تامين اجتماعي ارسال شده است تطبيق قوانين مجلس و ھيات

  پايان پيام
 تبریز فعال فرھنگی و دانشجویی آذربایجانی در۶محاکمه 

 
  ھادی مرتضی سيالب مدیر مسئول نشریهپروندهجلسه رسيدگی به : ساواالن سسی گزارش می دھد 

آذربایجانی و ابراھيم فرج  لی حسين تھمتن استاد موسيقیدانشگاه صنعتی اصفھان، ع"دان اولدوزو"دانشجویی
 خرداد ماه در 5فعالين مدنی آذربایجانی روز چھارشنبه  زاده، رضا ابری، ابراھيم آسمانی و محمد رضا یوسفی از

 .برگزار شد تبریزاسالمی دادگاه انقالب بيشعبه دوم 
مراسم تشييع جنازه چنگيز   پس از شرکت در دی ماه سال گذشته و8 این افراد : می نویسد ساواالن سسی

تبریز بازداشت و پس از تحمل ده ھا روز بازداشت موقت  بخت آور از فعالين مدنی آذربایجانی در قبرستان ماراالن
  .ميليون تومانی از زندان آزاد شده بودند 30 و 20به قيد وثيقه ھای 

ی محمودی وکيل دادگستری در تبریز وکالت مرتضی برگزار شده و نق دادگاه این افراد به صورت غير علنی
 .زاده، ابری و آسمانی را بر عھده داشته است سيالب، تھمتن، فرج

مالقات با وکيل محروم بوده اند و عده ای از آنھا در دوران بازداشت مورد ضرب و  این افراد در مدت بازداشت از حق
  .شکنجه قرار گرفته اند شتم و

 ابطه با تعطيل بازار سنندج دستگير شد معلم بازنشسته در ر
... یکی از فعاالن انجمن صنفی معلمان استان کردستان به نام فرج ا: سرویس حقوق بشر/آژانس خبری موکریان

گفته می شود نامبرده که فرھنگی .زندھدالن روز گذشته مورخه ھشتم خردادماه در محل کارش بازداشت گردید
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 اردیبھشت ماه در سنندج از سوی نيروی انتظامی بازداشت 23ا تعطيل بازاردر بازنشسته می باشد در رابطه ب
  .تاکنون از محل نگھداری این فعال صنفی اطالعی در دست نيست .شده است

   کردند به نقطه نامعلومی منتقل معلم زندانی را پس از ضرب و شتم
 .نامعلومی انتقال داده شد ران به نقطهرسول بداقی معلم زندانی و عضو ھيئت مدیره کانون صنفی معلمان ای

معلمان ایران در پی یورش وحشيانه روز گذشته و  رسول بداقی معلم زندانی و عضو ھيئت مدیره کانون صنفی
 پاسداربند دیگر بنام ھای قاسم 2ضرب و جرح و توھين توسط پاسدار اکبری سليم با نام مستعار شيخ و 

فعالين حقوق " . زندان گوھردشت خارج و به نقطه نامعلومی منتقل شد6د عقوائی، روز یکشنبه از بن محمدی و
بداقی صبح امروز ھمچنين به بازرسی زندان  آقای:  در ادامه این خبر می نویسد،"ایران بشر و دمکراسی در

ترابی مورد بازخواست قرار گرفت که چرا خبر ضرب و جرح او در  گوھردشت برده شد و توسط فردی بنام رضا
 .و چه کسی این خبر را به بيرون انتقال داده است سانه انعکاس یافته استر

زندانيان از شکایت عليه شکنجه گران نقش فعالی دارد خود بارھا در شکنجه  رضا ترابی که در تھدید و انصراف
 و   ون زنداندر این فرد ھمچنين در انتقال مواد مخدر به. بيدفاع بخصوص در بند زنان نقش داشته است زندانيان

آمرین و عاملين ضرب وشتم معلم زندانی  او بجای اینکه در باره.تجاوز به دختران و زنان زندانی عادی نقش دارد
بود و از انتشار اخبار جنایت غير انسانی و وحشيانه ضرب و جرح  سئوال کند در صدد کتمان کردن حقایق بر آمده

 .بازخواست می کرد  این معلم از او
که به حمایت از معلم زندانی آقای  وز گذشته علی محمدی معاون زندان گوھردشت کرج زندانيانیھمچنين ر

این فرد با تھدید سعی داشت که به .  نمود1تھدید به تبعيد به بند  بداقی برخواسته بودند را احضار کرد و آنھا را
 .ھا چيزھای غير واقعی دیده اندکند که چنين ضرب وشتمی اتفاق نيافته است و چشمان آن زندانيان وانمود

رفتار وحشيانه اعتراض   نسبت به این6ھمين مسئله را روز گذشته وقتی که احمد زیدآبادی به شکری رئيس بند 
صورتيکه آقای زیدآبادی با چشمان خود شاھد  کرده بود با وقاحت تمام به او می گفت چنين چيزی نيست در

 .ماجرا بود

  اعتراض ھاى كارگرى در صنايع فلزى ادامه                  

اى كه در  درپى تاخير خبر چند ھفته:   مينویسد 89 خرداد 10 ايلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ھاى كارگرى دراين شركت ادامه  كارگران كارخانه صنايع فلزى به وجود آمده است اعتراض پرداخت مطالبات معوقه

  . دارد
 كارگر اين كارخانه 250ھاى آرام  وگو با خبرنگار ايلنا از ادامه اعتراض  كارخانه صنايع فلزى درگفتجمعى ازكارگران

  . خبر دادند
 ماه حقوق 6كارگران كارخانه صنايع فلزى در چند ھفته گذشته به نشانه اعتراض به آنچه كه پرداخت نشدن 

  . اند حوطه درونى و اطراف كارخانه تجمع كردهشود چند نوبت دست از كار كشيده در م پرداخت نشده عنوان مي
ماه سال  ھاى بھار و زمستان سال گذشته و فروردين به گفته كارگران اين مطالبات معوقه شامل حقوق برخى ماه

  . جارى است
آنھا ھمچنين مدعى ھستند كه كارفرما چندين بار با دادن وعده پرداخت اين مطالبات آنھا را به ادامه كار 

  .نتيجه بوده است نده است كه تمامى آنھا بيفراخوا
  بدون شرح 

  : دبير كل خانه كارگر
  شود ھا محقق نمي ھدفمند كردن يارانه

معتقديم ھدفمند : دبيرکل خانه کارگر گفت:   مينویسد 89 خرداد 10 ايلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ھاي آن  تر از اقدام  كه دولت در اجراي اين طرح دارد بسيار بزرگھايي شود زيرا ھزينه ھا محقق نمي كردن يارانه

  . است
به گزارش خبرنگارایلنا، عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر يكشنبه شب در سالن اجتماعات مركز آموزشي 

دور ھا را خارج كردن اقتصاد از  در مناظره با سيدكاظم دلخوش، طرح ھدفمند كردن يارانه) س(درماني الزھرا 
  . طبيعي خود دانست

ًاصوال دقت در علم : ھا سياسي و مربوط به دولت خاصي نيست، افزود وي با بيان اينكه طرح ھدفمند كردن يارانه
  . اقتصاد مھم است و بايد انديشيده شده، عمل كرد

صاد است و خارج كردن اقتصاد از دور طبيعي در واقع وارد كردن شوك به اقت: عضو فراكسيون اقليت مجلس گفت
  . اقتصاد يك بيماري نيست كه بخواھيم با وارد كردن شوك آن را نجات دھيم

آيد اما  كنيم كه به راحتي به دست نمي ھا راجع به كاالھايي صحبت مي در ھدفمند كردن يارانه: وي ادامه داد
  . شود و تراز كردن اين دو دشوار است راحت مصرف مي

چگونه : ھا در اقتصاد به اندازه طول تاريخ بشر سابقه دارد، خاطرنشان كرد لتمحجوب با اشاره به اينكه نقش دو
  . انديشيدن، تحقيق كردن و بنا كردن يك چارچوب حائز اھميت است

نخستين ايرادي كه پس از تصويب اين طرح بايد آثارش را تصويب كرد، راجع به يك سري كاالھايي : وي تصريح كرد
  . گيرد سري كاالھايي كه يارانه به آنھا تعلق نمي گيرد و يك مياست كه يارانه به آن تعلق 

اقتصاد به دو بيماري تورم و ركود دچار است و اگر اين روند ادامه : ھا گفت منتقد قانون طرح ھدفمند كردن يارانه
  . پيدا كند ھيچ اقتصاددان متعھدي حاضر به درمان آن نيست
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برھم زدن : باره برھم ريخت و به آن شوك وارد كرد، اظھار داشت  را به يكوي با بيان اينكه نبايد بسترھاي اقتصاد
  . كند ھاي زيادي را متوجه دولت مي ھاي طبيعي ھزينه قيمت

اساس ھدفمندسازي : ھا مرزبندي سياسي مطرح نيست، افزود محجوب با بيان اينكه در ھدفمند كردن يارانه
يژه واردات بنزين است كه از ضعف مديريت پااليش در كشور محسوب و ھاي انرژي به ھا ھدفمند كردن حامل يارانه
  . خريدند ترين پااليشگاه در جھان بوديم و ديگران بنزين را از ما مي شود زيرا صاحب بزرگ مي

ھاي  شود و قيمت ھا به اين دولت مربوط نمي اصل ھدفمند كردن يارانه: نماينده مردم تھران در مجلس گفت
  . كشتي در خليج بايد كنترل شودالمللي روي  بين

ترين راه بوده و  درست است كه بايد با يك ديدگاه اسالمي كشور را اداره كرد اما حرف ما انتخاب درست: وي افزود
  . در اين زمينه اختالف نظر بسيار زياد است

ھا  كردن يارانهالگوي اساسي طرح تحول و ھدفمند: سخنگوي طرح تحول اقتصادي مجلس نيز در اين مناظره گفت
  . بر گرفته از الگوي اسالمي و علم اقتصاد است

برخي افراد به : سيدكاظم دلخوش با اشاره به اينكه اقتصاد ايران داراي فرھنگي جدا از فرھنگ غرب است، افزود
  . يمھاي اقتصادي جامعه را ببين اند و بايد واقعيت پرداز ھستند در اجرا و عمل ورود نكرده صرف اينكه تئوري

 داشته باشيم بايد اقتصاد خود را WTOاگر قرار باشد در عرصه جھاني، ورود به تجارت جھاني : وي ادامه داد
  .  است، در نظر داشته باشيم44ساماندھي كنيم و قانون اساسي كه ميثاق ملي و قوانين اصل 

 مسائل اقتصادي تنھا به كساني ھستند كه در برخورد با: سرا در مجلس اظھار داشت نماينده مردم صومعه
اند و يك فرد متخصص در زمينه  كنند و جامعه را به درستي نشناخته ھاي دانشگاھي اكتفا مي تحصيالت و كتاب

  . ھاي اجتماعي جامعه آشنا باشد اقتصاد بايد در كنار علوم دانشگاھي با واقعيت
ھستند كه بايد جراحي اقتصادي در كشور به گفته وي امروز ھمه نمايندگان مجلس و تمام اقتصاددانان معتقد 

  . صورت بگيرد زيرا اگر اين امر انجام نشود ما در آينده اقتصاد دنيا نقشي نداريم
 ميليارد دالر بسته شد اما امسال 100 بودجه كشور با 83در دوره ھفتم مجلس در سال : دلخوش خاطرنشان كرد

 ميليارد دالر بسته 700ر يقين در سه سال آينده بودجه كشور با  ميليارد دالر رسيده و به طو400اين رقم به حدود 
شود كه اگر ھمپاي اقتصاد جھان نباشيم و نتوانيم درآمدھاي مردم را افزايش دھيم با مشكل مواجه  مي
  . شويم مي

ع خواري از مناب ھا را سبب جلوگيري از قاچاق و رانت عضو فراكسيون اكثريت مجلس طرح ھدفمند كردن يارانه
ھا و بخش خصوصي   رويكرد دولت به طرف مردم، تعاوني44در قانون اساسي و اصل : كشور بيان كرد و افزود

  . است
  . شود دھيم، عمل نمي كنيم و ھدر مي در ھيچ جاي دنيا اينگونه كه ما يارانه استفاده مي: وي تصريح كرد
ن اقتصاد اسالمي ھستيم و تصور ھمه ما چه از جناح چپ و راست معتقد به اسالمي بود: دلخوش گفت

  . شود كسي بتواند از اين مسير انحراف داشته باشد نمي
آيا به : محجوب نيز در ادامه اين مناظره به وعده دولت نسبت به طرح پرداخت نقدي اشاره كرد و اظھار داشت

  . شود راستي وعده داده شده به مردم، عملياتي مي
ھاي انرژي افزايش يابد دخالت دولت بيشتر شده و  ھاي حامل اگر قيمت: نماينده مردم تھران در مجلس افزود
يابد و در مدت اجراي اين عمليات، ثروت  شود و فقط حوزه قدرت او افزايش مي دولت تبديل به كارفرماي بزرگ مي

  . شود از جيب مردم خارج و به خزانه دولت منتقل مي
م يك امر مھار شدني است اما با اجراي اين طرح تورم كشور طي پنج امروز در تمام دنيا مسئله تور: وي ادامه داد

  . شود سال آينده بيشتر مي
توانيم پول بنزين را به كساني دھيم كه مصرف بنزين ندارند،  عضو فراكسيون اقليت مجلس با بيان اينكه نمي

  . داقتصاد بايد به آرامي حركت كند و در مسيرھاي پر چالش گرفتار نشو: تصريح كرد
ھاي انرژي برق گران شده  وزير نيرو نيز از اين وضعيت اظھار تاسف كرده كه چرا قيمت حامل: وي خاطرنشان كرد

  . است
 800 تا 600 توماني و آزاد ليتري 400محجوب با اشاره به اينكه قيمت بنزين از آخر خرداد و اوايل تير ماه با كارت 

بينند كه دست دولت در   كارھا مشھود بوده و مردم به وضوح ميآثار اين: شود، اظھار داشت تومان عرضه مي
  . جيب آنھا رفته است

گرفت كه  ھا، ھدفمند كردن ماليات بر ارزش افزوده صورت مي به گفته وي بھتر بود به جاي ھدفمند كردن يارانه
  . بازدھي بھتري داشت

خستين بار در دولت رجايي صورت گرفت، اضافه ھاي عمومي براي ن دبيركل خانه كارگر با بيان اينكه كاھش ھزينه
 درصد افزايش پيدا كرده 90 درصد نسبت به توليد ناخالص داخلي بودجه داشتيم اما امروز به 29در آن زمان : كرد

  . است
گوييم دولت فقير باشد اما بايد خود را كنترل كند ضمن اينكه كوچك كردن دولت عملياتي  ما نمي: وي تصريح كرد

  . يار دشوار است و اين توانايي وجود دارداما بس
وعده اجراي آن را داده ) ره(زيرا امام : ھاي مردم بايد رايگان باشد، خاطرنشان كرد محجوب با بيان اينكه سرويس

  . بودند و ما نگران وضعيت كارگران و كشاورزان ھستيم
معتقديم ھدفمند كردن : ھا باشد، افزود دهوي با اشاره به اينكه دولت بايد تضمين كننده غذاي گرم براي خانوا

  .ھاي آن است تر از اقدام ھايي كه دولت در اجراي اين طرح دارد بسيار بزرگ شود زيرا ھزينه ھا محقق نمي يارانه
  : وگو با ايلنا كانون عالي شوراھا در گفت رييس نايب

  وزارت رفاه به دنبال دولتي كردن مطلق تامين اجتماعي است
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كانون عالي شوراھاي اسالمي  رييس نايب:   مينویسد 89 خرداد 10 ايلنا در تاریخ - خبرگزاری کار ایران به گزارش

  . فوريتي مجلس درباره سازمان تامين اجتماعي متفاوت است2ھا از طرح  استنباط: كاركشورگفت
مين اجتماعي جايگزين شوراي گويند ھيات امناي تا برخي مي: وگو با خبرنگار ايلنا افزود بيگي درگفت اوليا علي

  . امنا ندارد عالي شده است اما عده ديگري معتقدندكه ادامه فعاليت شورا منافاتي با فعاليت ھيات
تر به اين  نمايندگان ھرچه سريع: باره از مجلس استفساريه شده است، تصريح كرد وي با بيان اينكه در اين

  . ھا پايان داده شود ين ھرج و مرجبالتكليفي پاسخ دھند تا با ابالغ قانون به ا
منابع اين سازمان : كردواظھارداشت بيگي سازمان تامين اجتماعي را نھادي عمومي و غيردولتي عنوان علي

 قشر در ھيات امنا حضور 2متعلق به كارگران وكارفرمايان است بنابراين اينكه برخي مدعي ھستند نمايندگان اين 
  . امنا عمال معناي ديگري دارد  عضو ھيات9 نماينده كارگري و كارفرمايي در بين 2دارند جوسازي است زيرا وجود 

 عضو كارگري وكارفرمايي را در شوراي عالي تامين 7كاركشور وجود كانون عالي شوراھاي اسالمي رييس نايب
ا به صورت مساوي امنا ر  نفره ھيات9گويند تركيب  اگر راست مي: كردوگفت اجتماعي نقطه قوت اين شورا ارزيابي

  . بين نمايندگان كارگر، كارفرما و دولت تقسيم كنند
متاسفم كه بگويم جرياني در وزارت رفاه به دنبال دولتي كردن مطلق سازمان تامين : اين مقام كارگري تاكيدكرد

  . اجتماعي است
 پايان پيام

 االوصيا  جنوبى به خاتم پارس14و13احتمال واگذارى فازھاى                    

االوصيا يكى از  ھاى موجود، شركت خاتم باتوجه به مذاكره: می نویسد 89 خرداد 10 در تاریخ فراروسایت 
  .  پارس جنوبى است14 و 13فازھاى ھاى واگذارى طرح توسعه  گزينه

خبر باال اظھار  با اعالم -ريزى و نظارت بر منابع ھيدروكربورى  محسن خجسته مھر ـ معاون وزير نفت در امور برنامه
  . ز چند شركت پيمانكارى بزرگ استاالنبيا ، كنسرسيومى متشكل ا االوصيا مانند خاتم خاتم: كرد

 به 14 پارس جنوبى به ايدرو سپرده شود و فاز 13كه آيا مگر قرار نيست فاز  وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اين
مانده پارس  ريزى شده كل فازھاى باقي ين زمينه برنامهالبته در ا. خير: واگذار شود؟ افزود) ص(االوصيا  خاتم

  . به پيمانكاران داخلى سپرده شودجنوبى 
ھاى اين كنسرسيوم، پيمانكاران  ھركدام از شركت: االوصيا تشريح كرد او درباره سابقه فعاليت نفتى شركت خاتم

تر با يكديگر  ھاى بزرگ منظور تحويل پروژه  بهدرحال حاضر نيز. اند ھايى را اجرا كرده اند كه طرح عمده و بزرگى بوده
  . اند شده و كنسرسيوم ايجاد كردهمجتمع 

 12 تعيين تكليف قراردادھاى 1389ترين اقدام در سال  تر گفته بود كه مھم براساس اين گزارش، خجسته مھر پيش
 تا كنون 2002از سال فاز پارس جنوبى است كه مقدمات آن در يك ماه انجام شده است؛ اين در حاليست كه 

  . ايم  پارس جنوبى را توسعه داده فاز10حدود 
ھاى مشترك به كار گرفته شود، افزوده  ريزى شده تا حداكثر توان حفارى كشور در ميدان كه برنامه وى با بيان اين

ھا ادامه  وليد آناكنون ت اند و ھم بود كه در حال حاضر سه نوع ميدان مشترك داريم كه نوع اول از قبل توليدى شده
ع نوع دوم ميادين مشترك در حال توسعه و نو. ھا در نظر گرفته شده است دارد كه برنامه افزايش توليد براى آن
  . سوم ساختارھاى اكتشافى ھستند

جى به .ان. پارس جنوبى براى تامين گاز مورد نياز پروژه پرشين ال14 و 13از اين طرح توسعه فازھاى  پيش
ھا منجر به تغييراتى  شدن مذاكرات اين شركت در اين راستا طوالني. و رپسول سپرده شده بودھاى شل  شركت

گذارى  فرد ـ معاون امور سرمايه هللا غنيمي اى كه در آبان سال گذشته حجت گونه در برنامه اين فازھا شد؛ به
 پارس جنوبى به 14 و 13از فازھاى جى .ان.رسد امکان توليد ال نظر مي كه به شرکت ملى نفت ايران ـ با بيان اين

ھاى آن در دولت فعلى فراھم شده  ھاى دولت بعدى موکول شود، اگرچه اقدامات اوليه و زيرساخت دوره فعاليت
تازگى تعريف جديدى براى توسعه  ھاى شل و رپسول به است، يادآورى كرده بود كه درپى مذاكره با شركت

  . توافق شركت نفت قرار گرفته استپارس جنوبى تھيه و مورد  13مقدماتى و توليد زودھنگام از فاز 
 پارس جنوبى در قالب يک طرح مشترک و ترکيبى آغاز 13وى افزوده بود كه تاكنون توافق شده تا توسعه ھمه فاز 

اين ترتيب پس از آغاز توسعه زودھنگام، طرح توسعه بلندمدت اين فاز شروع خواھد شد تا بتوان  شود كه به
  . جى تامين شود.ان.خانه پرشين ال مورد نياز براى کارخوراک
جنوبي،  گيرى حضور در پارس شدن مھلت اين دو شركت براى تصميم رسد سرانجام با تمام نظر مي ولى به

  .ھاى داخلى براى توسعه اين ميدان مشترك را قطعى كرده است كارگيرى شركت به

  جات جان اودرخواست خانواده و دوستان محمود صالحی برای ن

  * برای نجات جان محمود صالحی بشتابيم
  
  !* کارگران، زحمتکشان، مردم شريف و انسان دوست *

محمود صالحي، يکی از رھبران سرشناس طبقه کارگر ايران، مدت ھاست که از بيماری حاد کليوی رنج می برد و 
 درمانی برای مداوای وی موثر نبوده در ھفته ھای گذشته چنان حال وی رو به وخامت نھاده است که ھيچ گونه
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  است و بنا به 
تشخيص پزشک متخصص و اوضاع نگران کننده جسمی وي، بايد ھرچه سريعتر مورد عمل جراحی جھت پيوند 

  . کليه قرار بگيرد
محمود صالحي، نه متعلق به خود، خانواده و دوستانش که گنجينه ايست که در دامن مبارزه طبقاتی کارگران و 

کشان ايران پرورده شده است و ھرگونه اتفاق سوئی برای او، ضايعه ای برای جنبش کارگری ايران خواھد زحمت
بدين وسيله ما از ھمه شما عزيزانی که می خواھند به محمود صالحی کمک کنند می خواھيم که با تمام . بود

مراه و رھبر جنبش کارگری ايران توان طبقاتی و اراده انسانی تان به ياری ما برای نجات جان اين دوست، ھ
يا ھرگونه کمکی ) منفى/او) (- o(با گروه خونی* _قيمت _*و چه با * _ھمت_*بشتابيد و برای اھداء کليه چه با 
  . در اين راستا در کنار ما قرار بگيريد

  : لطفا با ما از طريق تلفن ھای زير تماس بگيريد
  

   08743236198 و 09188747104
  . ا به گرمی می فشاريمدست ھمه شما ر

  *** از طرف خانواده و دوستان محمود صالحی *
  89 خرداد 10

   بازداشت يکی از فعاالن صنفی معلمان کردستان در سنندج
 زنده دالن روز گذشته مورخه ھشتم يکی از فعاالن انجمن صنفی معلمان استان کردستان به نام فرج هللا

   .خردادماه در محل کارش بازداشت گرديد
 ارديبھشت ماه در سنندج ٢٣گفته می شود نامبرده که فرھنگی بازنشسته می باشد در رابطه با تعطيل بازار در 

  . از سوی نيروی انتظامی بازداشت شده است
  . تاکنون از محل نگھداری اين فعال صنفی اطالعی در دست نيست 

  

   آزادی فعال کارگری و عقب نشينی تحميلی نھادھای امنيتی
 بعد از ظھر روز سه ۶ران اداره عمليات و اطالعات پليس امنيت عمومی حکومتی در شھر سنندج ساعت مامو

اين نھاد امنيتی .از فعالين کارگری شناخته شده اين شھر را بازداشت کردند“ کورش بخشنده” خرداد ماه ۴شنبه 
کرده، اما نامبرده اين اتھام را رد و را به تحريک برای اعتصاب عمومی و بستن مغازه ھا متھم “ کورش بخشنده”، 

 ۴۵بيش از “ کورش بخشنده”گفتنی است که به دنبال بازداشت .  صبح روز پنجشنبه آزاد شده است١١ساعت 
تن از مغازه داران پاساژ کورپه در نامه ای به بازپرسی شعبه چھارم دادگاه اين شھر اعالم کردند نامبرده بی گناه 

  . دی وي، مغازه ھايشان را تعطيل خواھند کردبوده و در صورت عدم آزا

   انتقال منصور اسالو به سلولھای انفرادی بند سپاه زندان گوھردشت کرج
انتقال زندانی سياسی منصور :  آمده است 89 خرداد 10از فعاالن کارگری ایران در تاریخ بنابه گزارشات رسيده 

تھران و حومه به سلولھای انفرادی بند سپاه زندان اسالو رئيس ھيئت مديره سنديکای شرکت اتوبوس رانی 
  .  روز است که تحت بازجوئی و شکنجه ھای روحی بازجويان وزارت اطالعات قرار دارد3گوھردشت گرج ،او 

 زندانی سياسی منصور اسالو رئيس ھيئت مديره سنديکای شرکت 10:30 خرداد ماه حوالی ساعت 8روز شنبه 
 معروف به بند متادون که از چھارشنبه سوری در آنجا بسر می برد به 5 از بند اتوبوس رانی تھران و حومه

اواز زمان انتقال تا به حال . سلولھای انفرادی بند سپاه که در دست بازجويان وزارت اطالعات است منتقل گرديد
  . تحت بازجوئی و فشارھای غير انسانی بازجويان وزارت اطالعات قرار دارد

ت انتقال پرونده ای است که فروردين ماه عليه او گشوده شده است و اتھامی که به او نسبت گفته می شود عل
 بازپرسی دادگاه انقالب کرج به او نسبت داده 6که در شعبه.داده شده ارتباط با معاندين نظام در زندان می باشد

  . گشودن پرونده جديد در حالی است که آقای اسالو در زندان بسر می برد. شد
 پزشک متخصص تشکيل جلسه داده بود و چنيدن 5مدتی پيش کمسيون پزشکی ،پزشک قانونی که با حضور 

ساعت او را تحت معاينات پزشکی قرار داده بودند نظر به وضعيت وشرايط جسمی او اقداماتی بايد برای آقای 
  . ه بوداسالو در نظر گرفته می شد که عمال رای بر آزادی او در گزارش مربوطه داده شد

زندانی سياسی منصور اسالو در ماه ھای اخير پيش از ھر مناسبتی تحت فشا ر ھا و اذيت وآزار ھا قرار گرفته 
  . است و به نظر ميايد که در آستانه مناسبتھای خرداد ماه باز ھم او را تحت فشارھای غير انسانی قرار داده اند

سلولھای انفرادی و تحت بازجويی و شکنجه ھای روحی قرار دادن انتقال آقای اسالو به کارگری در ایران ،فعالين 
وی در حالی که او در حال طی کردن محکوميت غير قانونی و غير انسانی است را محکوم می کند و از کميسر 

عالی حقوق بشر و سازمان جھانی کار و ساير سنديکاھای بين المللی خواستار اقدامات بين المللی برای پايان 
  .به سرکوب کارگران در ايران استدادن 

  
اطالعيه اتحاد بين المللی در رابطه با انتقال منصور اسانلو به بند اطالعات زندان 

   رجايی شھر
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به ما رسيده است شخصی بنام ,  مه٢٩,  خرداد٨نا و آخرين خبرھايی که روز شنبه ابه گزارش خبرگزاری ھر
ه حفاظت زندان رجايی شھر شکايت کرده که اسانلو در زندان به سيد محمد روح هللا ھاشمی از منصور اسانلو ب

در اين . ھاشمی فرد قاتلی است که به جرم قتل برادر و ھمسر برادرش زندانی است. زندانيان آموزش ميدھد
شکايت ھمچنين مطرح شده است که منصور اسانلو به خامنه ای و احمدی نژاد توھين ميکند و به زندانيانی نيز 

گفته ميشود که اين شکايت به تحريک رئيس و معاون . آنھا حمايت ميکنند برخوردھای توھين آميزی داردکه از 
بر اثر اين شکايت منصور اسانلو ابتدا به بند معتادان و . انجام گرفته است, کرمانی و فرجی, زندان رجايی شھر

  . ی و روحی شديدی قرار داردسپس به بند اطالعات زندان رجايی شھر منتقل شده و تحت فشارھای جسم
اتحاد بين المللی بويژه با توجه به وضعيت جسمانی اسانلو ضمن محکوم کردن اين توطئه ھا عليه مدير 

سنديکای کارگران شرکت واحد خواھان آزادی فوری ايشان بوده و از تمام سازمانھا و تشکلھای کارگری ميخواھد 
  ! ی فوری و بی قيد و شرط ايشان با ما ھمصدا شوندکه ضمن محکوميت اين توطئه در خواست آزاد

  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 
   ٢٠١٠ مه ٣٠

 روند  ميليون نفر زیر خط فقر میشصتروند فعلی  با
 

عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی مھمترین دليل :  وابسته به خط امامی ھانيوز  پارلمانسایت 
ذکر  در کشور را عدم سرمایه گذاری در بخش اشتغال، واردات بی رویه و تضعيف توليد در کشور قروجود خط ف

  .کرد
: ميليون نفر در خط فقر گفت 40داریوش قنبری در گفتگو با خانه ملت درخصوص ارائه آمار دولت مبنی بر وجود 

ر کارھای زیربنایی صرف شود در بودجه جای اینکه د ھنگامی که بيکاری در جامعه ای افزایش یابد و پول نفت به
 .در کشور باشيم جاری ھزینه گردد، باید شاھد خط فقر

 توليدی در سطح ملی   و عدم سرمایه گذاری در کارھای زیربنایی:  در ادامه افزود  سخنگوی فراکسيون خط امام
 .خواھد شد موجب بيکاری، اعتياد، بزھکاری و فقر شدید، فقر نسبی در جامعه

بيانگر این است  بررسی ھای جامعه شناسانه: ده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کردنماین
انداز پایين و سرمایه گذاری پایين حاصل می  فقر در ایران ناشی از درآمد پایين است، درآمد پایين به دنبال پس

 .شود
 سال که 5این  د بگویند در طولمسئوالن دولتی بای: عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت

 .مصرف شده است باالترین درآمد نفتی را در کشور پس از انقالب داشته ایم در چه راھی
شده تا نوعی  عدم مدیریت صحيح و کاردان در استفاده بھينه از منابع مالی موجب: وی خاطرنشان کرد

 .نابسامانی در بخش توليد ھمراه شود
باید در انتظار این  اگر برای موضوع خط فقر چاره اساسی نشود:  یادآور شدعضو کميسيون اجتماعی مجلس
  .کشور در زمره خط فقر قرار گيرند  ميليون نفر از جمعيت65 تا 60باشيم که در یکی، دو سال آینده 

ھای خصوصی و بررسی پوشش کارمندان،  کنترل موبايل افراد، ورود به شرکت
ھا و  آوری مانکن ا، مراکز خريد و معابر، جمعھ برخورد و دستگيری در کافی شاپ

ھا از جمله  ھای نامناسب از مراکز خريد، کنترل و پلمپ برخی عکاسي لباس
  .اقدامات ماموران مجری طرح گشت نسبت بوده است

که در راستای طرح امنيت اجتماعي، خبر  در پی آن : آمده است89خرداد 10 درتاریخمردمکبه نوشته سایت 
مقدم فرمانده نيروی انتظامي، ادعای  در پخش شد، اسماعيل احمدي» گشت نسبت«حی با عنوان اجرای طر

  . دانست» لطيفه«اجرای اين طرح را شبيه به يک 
گشت نسبت : به خبرنگاران گفت» انديشی مبارزه با مواد مخدر و پولشويی ھم«وی دھم خرداد ماه در حاشيه 

  .  ندارميک دستور سازمانی نيست و چنين اطالعی
اما «کند که  تاکيد مي» نيروی انتظامي، مسوول روابط مردم نيست«گويد  مقدم در حالی که مي آقای احمدي

  . »ھا را پيگيری نکند گونه نيست که پليس افرادی را به داليل مختلف دستگير کند و موضوع رابطه نامشروع آن اين
است و به گفته فرمانده نيروی انتظامی در ھر استانی طرح امنيت اجتماعی مدتی است که در کشور در حال اجر

  . شود متناسب با شرايط آن استان اجرا مي
 آغاز 85نيروی انتظامي، از روز اول خرداد ماه، مرحله چھارم طرح امنيت اجتماعی را که از ارديبھشت ماه سال 

  . به اجرا درآورده است» مقابله با مزاحمان نواميس«شد، با عنوان طرح 
ھا و نواميس مزاحمت ايجاد  يروی انتظامی در اجرای اين طرح با افرادی که با خودرو يا در خيابان برای خانوادهن

  . کند ھا به قوه قضاييه معرفی مي كنند، برخورد کرده و مجرمان را به منظور رسيدگی به جرايم آن مي
ان آنھا افرادی بدحجاب و يا مزاحم تلقی  خوردرو را که سرنشين50نخستين روز اجرای اين طرح، توقف بيش از 

  . شود که خوردروی اين افراد به مدت دو ماه توقيف خواھد بود شوند، در پی داشت و گفته مي مي
مقابله با مزاحمان «نيا، فرمانده نيروی انتظامی تھران بزرگ، از زمان شروع طرح  به گفته حسين ساجدي

  .  خودرو در روز توقيف شده است150ت ميانگين ، به صور»ھای خيابانی مانکن«و » نواميس
نيا اعالم کرد که ماموران نيروی انتظامی از بدحجابان برای اراده مدرک به  روز چھارم خرداد ماه آقای ساجدي

  . مراجع قضايي، فيلمبرداری خواھد شد
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 مقابل محاکم قضايی گيرد تا کسی نتواند در شان قرار مي او گفت که عکس و فيلم افراد بدحجاب در پرونده
  . اقداماتش را منکر شود

» طرح جامع عفاف«در راستای مصوبه شورای عالی انقالب فرھنگی تحت عنوان » ارتقای امنيت اجتماعی«طرح 
 و با ھمکاری نيروی انتظامي، قوه قضائيه، سپاه پاسداران و 85و پس از تاييد رھبرجمھوری اسالمی از سال 

  . بسيج به اجرا درآمده است
ھای  دي كنندگان سي توليد و توزيع«و » فروشان مواد مخدر، اراذل و اوباش برخورد با خرده«، »مبارزه با بدحجابی«

  . ھای گذشته بودند مراحل پيشين اجرای اين در سال» مستھجن
ھای خصوصی و بررسی پوشش کارمندان، برخورد و دستگيری در کافی  کنترل موبايل افراد، ورود به شرکت

ھای نامناسب از مراکز خريد، کنترل و پلمپ برخی  ھا و لباس آوری مانکن ھا، مراکز خريد و معابر، جمع پشا
  . ھا از جمله اقدامات ماموران مجری اين طرح بوده است عکاسي

 87نژاد در سال  نيروی انتظامی درحالی سرسختانه به اجرای طرح امنيت اجتماعی اقدام کرد که محمود احمدي
طرح امنيت اجتماعي، انتظامی نيست، بلکه فرھنگی است و عناصر فرھنگی بايد با کمک گرفتن  «کرد که تاکيد 

  . »از مردم آن را اجرا کنند
شدن  ، در يک سال گذشته و با داغ»بدحجابی«به ھمراه طرح مبارزه با » امنيت اجتماعی«اجرای طرح 

ا و برخورد حکومت با معترضان، فراموش شد، اما بار ديگر از ھ ھای انتخاباتی و پس از آن باالگرفتن اعتراض رقابت
  . ھای مذھبی و تذکر به دولت جريان يافت امسال با اعتراض چھره

  شود  قانونی مي» امر به معروف و نھی از منکر«
وف و امر به معر«اند که بر اساس آن   ماده و چھار فصل آماده کرده28 نفر از نمايندگان مجلس، طرحی را با 103

  . شود به قانون تبديل مي» نھی از منکر
 رای ممتنع در مجلس شورای 26 رای مخالف و 12 رای موافق، 172يک فوری اين طرح در روز دوم خرداد ماه با 

  . اسالمی تصويب شد
 در مرحله تذکر زباني، کتبی و رفتاری و ارائه» امر به معروف و نھی از منکر«به موجب ماده چھارم اين طرح، 

شکايت و گزارش به مراجع مسوول، وظيفه ھمگانی است و در مرحله اجرايی در محدوده وظايف حکومت قرار 
  . گيرد مي

ھا و  ھا، ادارات، سازمان اين طرح اگر به تصويب نھايی در مجلس برسد، به عنوان قانون به ھمه وزارتخانه
گذاری امر به معروف و  شورای سياست«نوان ھای دولتی و غيردولتی ابالغ خواھد شد و شورايی با ع دستگاه

ھای  ھای دولتي، غيردولتی و مردمی و ھماھنگی بين دستگاه  فعاليت نيز به منظور نظارت بر کليه» نھی از منکر
  . شود مختلف، تشکيل مي

يس اعضای اين شورا را نماينده رھبر به عنوان رييس شورا، يکی از معاونين رييس جمھوری به انتخاب شخص ري
جمھوری و يکی از معاونين قوه قضاييه به انتخاب رييس قوه قضاييه، ھمچنين يکی از نمايندگان مجلس به انتخاب 

مجلس شورای اسالمي، وزير فرھنگ و ارشاد اسالمي، رييس سازمان صدا و سيما و يکی از اعضای شورای 
  .عالی حوزه علميه تشکيل خواھند داد

   رکت سازمايهعدم پرداخت مطالبات کارگران ش
ارديبھشت متوجه وعده پوشالی و سر دواندن آنھا توسط دست اندر ٢٠کارگران شرکت سازمايه که بعد از تجمع 

. با مراجعه به دادگستری خواھان رسيدگی به پرونده شان شدند, کاران شرکت و مسئولين دولتی شده بودند 
به ماگفتند که روز دوشنبه در جلسه ای با دست “: گفت يکی ازکارگران اين شرکت به خبرنگار آژانس ايران خبـــر

اما اگر به ما جواب ندھند روز سه , اندرکاران و نمايندگان شرکت اين موضوع بررسی و تعيين تکليف ميشود 
   .“شنبه دست به يک تجمع اعتراض ميزنيم

اي كنون ھيچ اقدام مفيدي بر برخالف تبليغاتي كه در زمينه پرستاري وجود دارد تا
  پرستاران انجام نشده است

: گفتمحمد شريفي مقدم در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران :  خرداد نوشت 10خانه پرستار ایران در تاریخ 
  .وضعيت پرستاران با وجود تبليغاتي كه براي بھبودي اوضاع مي شود نا به سامان است

دريافتي ھاي پرستاران استخدامي سال :  گفت88 وي با اشاره به دريافتي ھاي پرستاران استخدامي در سال
 بسيار اعتراض انگيز بود و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي در عمل اقدامي انجام نداده است ھمين 88

  . شد88موضوع كه موجب ترك خدمت پرستاران استخدامي سال 
يري نكرده است و برخالف وعده در چند سال گذشته وضعيت معيشتي پرستاران تغي: شريفي مقدم تصريح كرد

  .ھاي داده شده ھيچ اقدام عملي در اوضاع پرستاران انجام نشده است

  ماه ادامه می يابد 6آتش سوزی چاه نفت شھر حداقل :يک مقام نفتى

بر اساس اظھار نظرھای مسئولين نفتي، انتظار می رود آتش سوزی :  نوشت 89 خرداد 10در تاریخ ايرن سایت 
  .  ماه ادامه يابد6 در منطقه نفت شھر، 24نفجار سکوی حفاری چاه ناشی از ا

به گزارش خبرگزاری مستقل محيط زيست ايران، يک مقام نفتی که خواست نامش فاش نشود ضمن بيان اين 
گزارش ھای اوليه از بازديدھايی که از چاه : نکته که شرايط چاه منفجر شده بسيار خاص است، اظھار داشت
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 ماه زمان برای خاموش کردن 6فت شھر در استان کرمانشاه انجام شده است نشان می دھد که  ن24شماره 
  . آتش سوزی اين چاه مورد نياز است

ھنگام حفاری )  خرداد8( دقيقه بامداد شنبه 30 و 6 نفت شھر در استان کرمانشاه ساعت 24چاه نفتی شماره 
  . دچار نشت گاز و فوران نفت و آتش سوزی شد

  .  نفر مجروح شدند12 نفر از کارکنان شرکت حفاری شمال جان باختند و 3ن حادثه در اي
حجم گاز خروجی از دھانه چاه و شدت آتش سوزی که ارتفاع آن تا چند ده متر می رسد در حدی است که منجر 

 .به ذوب کامل دکل و تجھيزات سرچاھی شده است

 : کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  سرائيل به ياری دھندگان مردم غزه را محکوم می کنيم حمله ا
ارتش اسرائيل راه را بر کاروانی از شناورھای حامل مواد غذايی و دارويی برای مردم غزه بسته، به سرنشينان 

اين شناورھا يورش برده و با درندگی و ددمنشی کم سابقه ای افراد بی سالح و فاقد ھر نوع امکانات دفاعی را 
 نفر از سرنشينان شناورھا به قتل رسيده و 9در اين حادثه فجيع خونبار و بشرستيزانه، . ار بسته استبه رگب

ھجوم ھار و بربرمنشانه کماندوھای اسرائيلی به سرنشينان بی دفاع . تعداد بسيار بيشتری زخمی شده اند
طع دولت اسرائيل و مقدم بر شناورھا و کشتار ده ھا انسان، بی درنگ در ھمان لحظات نخست مورد تأييد قا

کاروان شناورھا متشکل از شمار کثير افرادی . ھمه نتانياھو نخست وزير سفاک و خونخوار اين کشور قرارگرفت
بوده است که با احساس مسئوليت ژرف انساني، با ھدف رساندن نيازھای اوليه معيشتی به توده انبوه 

قدامی شجاعانه برای درھم شکستن محاصره اقتصادی ساکنان اين گرسنگان، آوارگان و بيماران مقيم غزه و با ا
  . جھنم، از نقاط مختلف دنيا راه افتاده اند و سواحل قبرس را به سوی نوار غزه در فلسطين ترک گفته اند

از روزھای به اصطالح پايانی آخرين حمله نظامی دولت سرمايه داری اسرائيل از زمين و ھوا و دريا به کودکان و 
نام اين دوره در عرف دولت ھا و . نان و بردگان مزدی گرسنه و بی پناه غزه حدود يک سال ونيم می گذردز

اما آنچه در غزه جريان داشته و ھمچنان جاری است . بوده است» آتش بس«نھادھای بين المللی سرمايه دوره 
. اين منطقه تحميل شده استتجسم وحشيانه ترين شرايط جنگی بوده که از سوی دولت اسرائيل بر اھالی 

حاکمان سرمايه در اسرائيل در اين مدت محاصره کامل نوار غزه ازجمله محاصره غذايی و دارويي، جلوگيری از 
ورود ھر نوع مصالح ساختمانی و ممانعت از دسترسی مردم به ھرگونه احتياجات اوليه معيشتی و ادامه حيات 

 سکنه 1500 اسرائيل به غزه فقط 2008حمله سال . ت ادامه داده اندانسان ھا را با حداکثر سخت گيری و سبعي
صدھا . صدھا ھزار زخمی و مصدوم و معلول نيز برجای گذاشت. نفرين شده اين منطقه را به مرگ محکوم نکرد
را صدھا ھزار گرسنه را گرسنه تر ساخت و صدھا ھزار گرسنه جديد . ھزار بيکار بر شمار کارگران بيکار اضافه کرد

ھر چه کالس درس و مدرسه و مرکز . ھر چه بيمارستان و مرکز درمان بود درھم کوبيد. به جمع آنان افزود
بيش از يک و سال و . صدھا ھزار آلونک مسکونی را بر سر ساکنانش خراب کرد. آموزشی وجود داشت ويران کرد

ی ھا می گذرد و دولت دژخيم اسرائيل در نيم از تاريخ وقوع اين جنايت ھا، درندگی ھا، نسل کشی ھا و ويرانگر
زير چتر حمايت ھمه جانبه قطب ھای عظيم قدرت سرمايه جھاني، چند ميليون سکنه قربانی چنين قتل عامی 

را از زمين و آسمان و دريا در محاصره گرفته است تا امکان رساندن ھر نوع غذا و دارو و امکانات معيشتی را آز 
  . آنان سلب کند
ايه داری درنده اسرائيل در اين محاصره سراسری بشرکش عليه توده بردگان مزدی غزه، نه فقط از دولت سرم

پشتيبانی کامل اياالت متحده آمريکا، اتحاديه اروپا و قدرت ھای بزرگ دنيای سرمايه داری به اندازه کافی برخوردار 
دولت مصر دست در دست حاکمان . ستبوده بلکه از سوی سران قدرت سرمايه در خاورميانه نيز حمايت شده ا

اسرائيل حلقه اين محاصره را تنگ تر و تنگ تر ساخته است، تمامی نوار مرزی خود با غزه را مسدود کرده و حتی 
با کشيدن ديوار بتونی زير زميني، حفاری کانال ھای مخفی زيرزمينی برای واردات ھر ميزان دارو مواد خوراکی را 

دنيای خرابه ھای .  وضعی است که در اين يک سال و نيم درغزه جريان داشته استاين. غيرممکن کرده است
ھيچ خانه بمباران شده ای در . ھيچ بيمارستانی به ھيچ ميزانی تعمير نشده است. جنگ ھمچنان پابرجاست

ھيچ مدرسه ای قابل استفاده . ھيچ کالس درسی بازسازی نشده است. ھيچ سطحی روی ترميم نديده است
زندگی در اينجا دچار رخوت و رکود . ھيچ مزرعه و مرکز کار ديگری دوباره به کار نيفتاده است. د نگرديده استمجد

و حتی انجماد شده است و دولت ھای سرمايه داری دنيا با تمامی توان دست به کار حمايت از حاکمان ھار و 
دگی بردگان مزدی در غزه به اين ھا ھم محدود فاجعه زن. درنده اسرائيل برای ادامه اين وضع بوده اند و ھستند

اين مصيبت ھا و سيه روزی ھا . اين ھا ھمه فقط جزئی از کوه عظيم بدبختی ھای اين بردگان است. نيست
ھمگی تنھا به اين دليل بر آنان تحميل می شوند که بردگان مزدی ھستند، بردگان مزدی که بايد با لحظه لحظه 

بايد سود . يان سرمايه دار فلسطينی و اسرائيلی و ھر کجای ديگر را نيز توليد کندحيات خود سرمايه ھای جان
بايد بيکارسازی ھای گسترده سرمايه داران وطنی را نيز . دلخواه اين سرمايه ھا را نيز تسليم صاحبان آن ھا کند

ايد و ھالک سازد و از بايد در ھر کجا که امکان فروش نيروی کار ھست تا آخرين رمق خود را بفرس. تحمل کند
ھستی ساقط گرداند تا مالکيت سرمايه داران را وسيع تر، قدرت سرمايه را افزون تر و خود را مقھورتر و فرومانده 

بايد تمامی دردھا و رنج ھای بردگان ھمزنجيرش در سراسر دنيا را در ابعادی بسيار ھولناک تر و فاجعه بار . تر کند
او بايد جان خود و جان نسل بعدی خود . عضل اما حتی به اينجا ھم محدود نمی شودم. بر گرده خويش بار نمايد

» حماس«را مدام و در متن شستشوی مغزی کامل، ضامن اقتدار جريان ھای سرمايه ساالر قدرت پرستی چون 
ند و بايد در دل شرايط سراسر وحشت و دھشت و گ. و به طور کلی طبقه سرمايه دار فلسطين سازد» الفتح«و 

خونی که سرمايه جھانی بر او تحميل کرده است، پياده نظام و منت پذير سياست ھای عوام فريبانه دولت 
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بايد زير نام ميھن و خلق و سرزمين آبا اجدادی قربانی . اسالمی سرمايه داری ايران و شرکای وطنی آن ھا گردد
بايد در چنبره مخوف خرافات ارتجاع مذھبی . بی ھيچ بھای اين يا آن بخش سرمايه داری ناسيوناليستی باشد

  . سياھی لشکر و گوشت دم توپ اين يا آن دولت سرمايه داری پان اسالميستی شود
کودکان آن ھا مدرسه ای ندارند تا . بيکارند. آنان گرسنه اند. توده بردگان مزدی سرمايه در غزه چنين وضعی دارند

ساده ترين بيماری ھا . برای درمان بيماری ھای خود به آن رجوع کنندبيمارستانی ندارند تا . در آن درس بخوانند
اين جمعيت وسيع، سرپناھی ندارند تا شب را در زير سقف آن لحظه ای . ھر روز شمار زيادی قربانی می گيرد

آب .  کننداگر ھم دارند بايد در تاريکی به سر برند، زيرا نيروگاه ھای برق با کمترين ظرفيت خود کار می. بياسايند
درصد قابل توجھی از کودکان به دليل آلودگی بيش ازحد آب، به . آشاميدنی بھداشتی در اختيارشان نيست

اکثر خردساالن دچار وحشت . مشکالت روانی بيداد می کند. صورت مادرزادی دچار بيماری ھای قلبی ھستند
جمعيت زيادی از کودکان . ود حمل می کنندھستند و ھنوزھم عوارض بمباران ھا را در تمامی تار و پود ھستی خ

. دچار نوعی نقص عضو ھستند و اين حالت معلوليت را بدون داشتن ھيچ امکانی برای درمان آن تحمل می کنند
فشار گرسنگی و بی بھداشتی و نبود دکتر و دارو از يک سو کودکان و جوانان و سالمندان را به بيماری ھای 

ھيچ امکانی برای . ی ديگر ميزان مرگ و مير را به نحو چشمگيری افزايش داده استزيادی مبتال ساخته و از سو
بايد آماده . ھم بايد منتظر بمباران بود» آتش بس«حتی در روزھای . کشيدن ھيچ نفس راحتی وجود ندارد

 وضعيت به ساکنان دوزخ غزه دراين. شد، که ھم اکنون حاکميت غزه را در اختيار دارد» حماس«جنگيدن در رکاب 
سر می برند و درست در دل چنين وضعی است که چند صد نفر انسان شريف و مردم دوست از اکناف مختلف 

دنيا، کاروانی از شناورھا راه انداخته اند تا با عبور از آب ھای بين المللی در ساحل غزه لنگر اندازند و از اين طريق 
وان شناوران حامل کمک ھای انسانی برای شکستن حصارھای کار. ديوار محاصره دولت اسرائيل را درھم شکنند

شدت توحش و ابعاد . قھر سرمايه عليه ساکنان غزه، اينک با حمام خون دولت ھار اسرائيل مواجه شده است
درندگی حاکمان اسرائيل در حدی بود که حتی شمار قابل توجھی از دولت ھای سرمايه داری دنيا نيز مجبور به 

الفت با آن شدند، مخالفت ھايی که تنھا به اين دليل صورت گرفته و می گيرند تا طغيان احتمالی ابراز نوعی مخ
آش آن قدر شور شده است که حتی دولت جنايتکار . اعتراضات انسان ھا را در کشورھای مختلف دنيا مھار کنند

  . ايت اش توضيح خواسته استآمريکا، که حامی و متحد اصلی اسرائيل است، از نتانياھوی دژخيم برای اين جن
مسأله اساسي، خواه درمورد اين شبيخون وحشيانه دولت اسرائيل و خواه درباره کل وضعيتی که سرمايه 

جھانی بر بردگان مزدی ساکن غزه تحميل کرده، اين است که حرف کارگران دنيا از جمله کارگران ايران چيست؟ 
 فاجعه باری که دارد مشکل طبقه کارگر نيست؟ آيا اينان محکومند آيا مشکل مردم غزه با تمامی ابعاد پيچيده و

که آماج ھارترين و خونبارترين تھاجمات مستمر دولت اسرائيل باشند؟ آيا حق اين دولت و کل سرمايه جھانی 
و کودک  ساله اخير را ھمچنان بر گرده اين بردگان بار کنند؟ آيا زن و مرد و پير و جوان 60است که جنايات دردناک 

آن ھا ھمچنان بايد در تله ھای مرگ محاصره اقتصادی اسرائيل و سرمايه جھانی از ھستی ساقط شوند؟ آيا اين 
باشند؟ آيا سرنوشت آنان اين است که در پشت » حماس«انسان ھا محکومند که پياده نظام ارتجاع اسالمی 

ھمزنجيران اسرائيلی خود بجنگند؟ آيا واقعاً و ناسيوناليسم فلسطينی و عربي، عليه خويش و عليه » الفتح«سر 
راه چاره آنان اين است که دل در گرو نسخه صلح کاخ سفيد و سازمان ملل و شورای امنيت ببندند؟ به نظر ما، 

کارگران غزه و کل فلسطين جزء جدايی ناپذيری از طبقه کارگر جھانی . پاسخ ھمه اين سئوال ھا منفی است
 آنان از اين وضعيت نيز بدون ھيچ ترديد در گرو صف آرايی و حمايت بين المللی ھر ميزان رھايی. ھستند

ما به عنوان فعاالن جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر ايران جنايت . ھمزنجيران آنان در سراسر دنياست
کشتار وحشيانه و سبعانه دولت اسرائيل عليه کاروان شناورھای حامل کمک ھای انسان دوستانه مردم جھان و 

فجيع سرنشينان اين شناورھا را به شدت محکوم می کنيم و خواستار محاکمه آمران و عامالن اين جنايت در 
ھمچنين ما بر خواست پايان دادن ھرچه زودتر به محاصره ددمنشانه مردم . دادگاه ھای صالح بين المللی ھستيم

ال تر کارگران دنيا ازجمله کارگران ايران از غزه پای می فشاريم و بيش از ھر چيز خواستار حمايت ھر چه فع
کارگران ايران خوب می دانند که به اصطالح حمايت . ھمزنجيران خود در غزه و به طور کلی فلسطين ھستيم

دولت سرمايه داری ايران از مردم فلسطين ھيچ چيز جز عوام فريبی نيست و ھرچه تا کنون اين دولت از سفره 
به منطقه ارسال کرده فقط و فقط به جيب » کمک به مردم فلسطين« و به عنوان طبقه کارگر ايران گرفته

سرازير شده و به ويژه صرف تسليح بيش از پيش اين جريان ھای ارتجاعی و » حزب اله لبنان«و » حماس«
ضدکارگری برای دامن زدن به جنگ و خون ريزی ھرچه بيشتر در منطقه شده و سر سوزنی از اين به اصطالح 

کارگران ايران اين را خوب می دانند و به ھمين . ک ھا به دست مردم محروم و نفرين شده غزه نرسيده استکم
دليل ضمن محکوم کردن حمله ضدبشری دولت اسرائيل و کشتار ددمنشانه حاميان انسان دوست مردم بی پناه 

يران در مورد کمک به مردم فلسطين غزه، جار و جنجال ھای عوام فريبانه و دروغين دولت اسالمی سرمايه داری ا
  . را نيز افشا می کنند

  
  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

   1389 خرداد 11
www.hamaahangi.net   

com.khbitkzs@gmail  
  

  پرستاران و مشکالت آنان درایران 
 خرداد ماه، متن گفتگوی دبير کل خانه پرستار ایران را منتشر ساخت که گفته ١١ در تاریخ ایلنا،دولتی خبرگزاری 

که قبال با تاخير نھایتا شش ) که نتيجه خود گردانی بيمارستان ھاست(متاسفانه طرح کارانه پرستاران ” : است
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 ١۶ن تاخير تا در بعضی از بيمارستان ھا ای... ماھه مواجه بود، ھم اکنون یک سال است که پرداخت نشده است 
ماه نيز بوده، این درحالی است که طرح کارانه بعنوان کمک دریافتی به حقوق پرستاران بوده و قرار بود زندگی و 

پرستاری که یک سال است کارانه دریافت نکرده چگونه می ... وضعيت معيشت آنان را تحت الشعاع قرار دھد 
  ”. . . . اساس پرداخت کارانه ناعادالنه است ...  بپردازد تواند قسط وام مسکن یا اجاره بھای مسکن خود را

کارانه نام روشی است که مطابق آن با خود گردانی و کسب درآمد توسط بيمارستان ھا، این درآمد ميان 
پزشکان، خدمات وامور اداری بيمارستان و مابقی کارکنان اعم از پرستار، کارکنان آزمایشگاھی و جز این ھا، 

 درصد از درآمد بيمارستان ھا به ۶۵...” : دبير کل خانه پرستار ایران در این باره معتقد است. شودتقسيم می 
 درصد به بيمارستان ١٠پزشکان عضو ھيات علمی که حضور کم رنگی در بيمارستان ھا دارند پرداخت می شود، 

ایشگاه، نگھبان، حسابدار و غيره  درصد بقيه، ميان تمام کارکنان بيمارستان اعم از پرستار، کارآمد آزم٢٠و 
مواجه است، پرداخت کارانه بسيار ناعادالنه ) تاکنون یک ساله(اختصاص دارد که ھمين رقم ناچيز نيز با تاخير 

  “.است
اقتصادی به ویژه خصوصی سازی و مقررات ورشکسته  اجرای برنامه ھای دليلبه مان ایران پرستاران کشور 

لغو قراردادھای موقت و پيمانی، . انه ھا با مشکالت بی شماری مواجه ھستندزدایی و نيز حذف و قطع یار
 باالیمطابق با نرخ واقعی دستمزد عدم پرداخت  خصوصی سازی بيمارستان ھا و بخش بھداشت، مشکالت

و مطالباتی پرستاران که از پایه ای تشکل ھای مستقل صنفی اجتماعات و شکل پذیری تورم، حق برخورداری از 
  . در برابر تماميت این نظام خودنمایی می کندخواست ھای پرستاران استین تر

  خرداد 22فراخوان فعالين سياسی و دانشجويی گيالن برای تجمع 

   خرداد 22يشان گيالنی برای تجمع اطالعيه سبز اند
تيم ، اما چه زود  خرداد روزی بود که ما ايرانيان به اميد تغيير در وضعيت کشور به پای صندوقھای رای رف22

  . اميدھای ما با کودتايی نرم بر عليه ملت به ياس تبديل شد و جواب اعتراض ما مردمان صبور گلوله و زندان شد
اکنون بعد از گذشت حدود يکسال از آن کودتای نرم ،ما جمعی از فعاالن سياسی و دانشجويی گيالن تصميم 

معی آرام و به دور از ھرگونه خشونت را در رشت و مقابل داريم تا در سالگرد انتخابات رياست جمھوری تج
دانشگاه علوم پايه برگزار کنيم تا بار ديگر حمايت خود را از رھبران جنبش آقايان موسوی ، کروبی و خاتمی و نيز 

 قانون اساسی حق مسلم خود ميدانيم زيرا که در اين 27اھداف سبزشان بيان کنيم و اين تجمع را طبق اصل 
  . ن صراحتا بيان شده برگزاری تجمعات اگر بدون سالح و مخالف مبانی اسالم نباشد آزاد استقانو

در ھمين راستا از مردم فھيم استان سبز مان گيالن دعوت ميکنيم تا با حضور خود در اين تجمع ما را ياری کنند و 
ز ما در مقابل بعضی ارازل و اوباش سازمان از نيروی انتظامی نيز تقاضا داريم تا امنيت اين تجمع را تامين کرده و ا

  يافته که بعضا تجمعات را به خشونت ميکشند محافظت کنند 
   6رشت ، دانشگاه علوم پايه ،راس ساعت : وعده ديدار 

aspx.2219-post/mco.blogfa.daneshjoee-jonbesh.www://http  

 ھای قبل   ھزار تن برنج با وجود انبارھای سرشار از برنج سال60واردات 

 ھزار تن برنج در فروردين سال 60دبير انجمن برنج ايران از واردات :  خرداد می نویسد 11در تاریخ الھيگ سایت 
  . قاد کردھای قبلی است، انت ھای سال جاری درحالی که ھنوز انبارھا سرشار از برنج

 حدود شش ميليون تن 1388 تا 1384ھای  در فاصله سال: به گزارش خبرگزاری مھر، جميل عليزاده شايق، گفت
  .  ميليون تن بوده است12که توليد داخلی در ھمين مدت حدود  برنج خارجی وارد کشور شده، ضمن اين

ون تن برنج ايرانی و خارجی عرضه شده،  ميلي18 سال گذشته نزديک به 5به عبارت ديگر، در طول : وي، افزود
  .  ميليون تن نبوده است13درحالی که نياز کشور به برنج در اين مدت بيش از 

 ميليون تن نياز و 5/14 تا 14سازی اضطراری را نيز منظور کنيم،  اگر حتی ذخيره: دبير انجمن برنج ايران، تصريح کرد
  . کرد سازی را تأمين مي ذخيره

  .  ميليون تنی برنج در کشور است5-6اگر گفته شود در انبارھا برنجی نمانده، اين به معنای ضايعات به گفته وي، 
 کيلوگرم مصرف سرانه اعالم شده نھادھای واردکننده را در واقع مصرف بر 44دبير انجمن انجمن ايران، رقم 

  . اساس واردات دانست و نه نياز واقعی
ادامه اين روش جز تبديل اراضی : کاران داخلی شد و تأکيد کرد ه برنجعليزاده شايق خواستار توجه جدی ب

  .ای دربر نخواھد داشت کاری به باغات و حتی ويالسازی نتيجه برنج

 درصدی سرمايه گذاری خارجی در سال ۴٢٫٩کاھش : نتيجه گزارش بانک مرکزی
٨٧  

منتشر شده بانک مرکزی نشان ھای رسمی  آخرين گزارش: نوشت 89 خرداد 11در سایت کلمه در تاریخ 
 درصد کاھش يافته، اين درحالی است که ۴٢٫٩ منفی ٨٧خارجی در پايان سال  دھد که ميزان جذب سرمايه مي

  . کند که جذب سرمايه خارجی در کشور روند صعودی داشته است وزارت اقتصاد اعالم مي
گذاری خارجی در کنار   حمايت از سرمايهبه گزارش ايلنا، ورود سرمايه خارجی پس از تصويب قانون تشويق و
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داد  پيش از اين قوانين کشور اجازه ورود ھيچ نوع سرمايه خارجی به کشور نمي. قانون برنامه سوم به اجرا درآمد
و آنچه در گذشته تحت عنوان سرمايه خارجی وارد کشور شده بود، مربوط به دولت سازندگی و تحت عنوان وام 

  . المللی پول صورت گرفته بود ق بيناز بانک جھانی و صندو
در آغاز برنامه سوم توسعه و به دنبال کاھش درآمدھای نفتی دولت سيد محمد خاتمی برآن شد تا برای تکميل 

تمام باقی مانده از دولت قبل و انجام عمليات عمرانی منطبق بر برنامه دوم توسعه اليحه تشويق  ھای نيمه پروژه
گذاران  با تصويب اين قانون دولت اجازه يافت تا سرمايه. ی خارجی را روانه مجلس کندگذار و حمايت از سرمايه

ھای عمرانی بخش نفت از جمله پارس جنوبی پس از ابالغ  خارجی را به کشور دعوت کند که بسياری از پروژه
  . اين قانون جذب شد

ر پس از ابالغ قانون در نيمه دوم دھد که د ھای بانک مرکزی از ميزان جذب سرمايه خارجی نشان مي گزارش
روند رشد جذب سرمايه خارجی به دنبال .  ميليون دالر سرمايه خارجی وارد کشور شد٢٩، حدود ٧٩سال 

به طوری که سرمايه خارجی . زدايی دولت موجب تسريع در جذب سرمايه خارجی به کشور شد سياست تنش
جذب سرمايه خارجی در . ميليون دالر افزايش يافت٣٠٨و  ١١١،٣٩٨ به ترتيب٨٣ و ٨١،٨٢ھای  جذب شده در سال

با .  ميليون دالر رسيد٩٣٣ براساس آمار به باالترين رقم خود يعنی ٨۴آخرين سال دولت ھشتم يعنی در سال 
ھای دولت قرار گرفت به طوری که نرخ رشد سرمايه  تغيير دولت، جذب سرمايه خارجی ھم تحت شعاع برنامه

  .  درصد به ثبت رسيده است۴٢٫٩ به منفی ٨٧ درصد و در سال ۴٣٫٢ به منفی ٨۵ ھای خارجی در سال
 ميليون دالر ١٠٣ به ميزان ٨٣ حاکی است که در سال BOTگزارش ھای بانک مرکزی از سرمايه گذاری به شيوه 

ذاری در  جذب شده است که اين نوع از سرمايه گBOT ميليون دالر پروژه به شيوه ١٢٩ به ميزان ٨۴و در سال 
  .  درصد مواجه شده است۶۶ و ۶٨،٩٢ با روند کاھشی به ترتيب با منفي٨٧ و ٨۵،٨۶سالھای 

گزارش بانک .  درصد کاھش يافته است۴٢ به ميزان منفی ٨٧نرخ رشد سرمايه گذاری به روش فاينانس در سال 
گذاری از  سرمايه. ده است درصد ثبت ش۵٢٫٢افزايد؛ در فاينانس خودگردان نرخ رشد ثبت شده منفی  مرکزی مي

درصد بوده ٢٣٫۶ به ميزان منفی ٨٧طريق ابزارھای بدھی يا از طريق شبکه بانکی نرخ رشد ثبت شده برای سال 
بانک مرکزی ھمچنين .  درصد ثبت شده است٢٢٫١که اين ميزان در بخش اعتبارات اسنادی با نرخ رشد منفی 

 درصد کاھش داشته است ١٨٫۴ منفی ٨٧در پايان سال اعالم کرده که مجموع کل سرمايه گذاری خارجی 
درصد، در ٢۴٫٨ به ميزان ٨١ درصد، در سال ۴٣ به ميزان ٨٠درحالی که نرخ رشد جذب سرمايه خارجی در سال 

 ٨۵درصد به ثبت رسيده اين درحالی است که در سال ۴٩٫۵ به ميزان ٨٣ درصد ، در سال ۴٢٫٢ به ميزان ٨٢سال 
 به ميزان ٨٧ درصد و در سال ۴٫٧ به ميزان ٨۶ درصد، در سال ١۶ری خارجی به منفی نرخ رشد سرمايه گذا

 . درصد ثبت شده است١٨٫۴منفی 

 ای یارانه شورش اجتماعی در مناظره داغ

تواند نظام اقتصادی ایران را اصالح  ھا نمی یک اقتصاددان معتقد است به سه دليل طرح ھدفمند کردن یارانه: فرارو 
ميدری در مناظره با . داند د ميدری این سه دليل را شامل شامل رقابت، مالكيت خصوصي و بازار میاحم. نماید

ھای اجتماعی پس از اجرای  ھا پرداخت و از ایجاد شورش جمشيدپژویان به انتقاد از ھدفمند کردن یارانه
  .ھدفمندی شدیدا ھشدار داد

نون شده است و دولت موظف به اجرای آن است اما بازار ھا تبدیل به قا با وجود این که ھدفمند کردن یارانه
چنان ادامه دارد گویی که ھنوز اقتصادانان منتقد طرح اميدوارند که مانع از  مناظره و بحث بر سر این قانون ھم

  .اجرایی شدن آن شوند
يد چمران اھواز که جمشيد پژویان اقتصادان ليبرال حامی این طرح و احمد ميدری اقتصاددان و استاد دانشگاه شھ

  .ھا و عواقب اجرایی شدن آن پرداختند مخالف این طرح است در نشستی به مجادله درباره ھدفمند کردن یارانه
ھا از سوي كارشناسان مطرح  ميدری در این نشست با اشاره به انتقادھايي كه از طرح آزاد سازی قيمت

مشكالت ساختاری اقتصاد ایران را برطرف كند؛ اين سه تواند  این طرح به سه دليل کليدی نمي«: شود، گفت مي
كنم كليه اين انتقادات به صورت  دليل شامل رقابت، مالكيت خصوصي و بازار است به ھمين دليل پيشنھاد مي

ھا موجب اختالل  به ھمين دليل معتقدم آزادسازی قيمت. مكتوب درآيد تا دولت بتواند به اين انتقادات پاسخ دھد
  ».نحصاری دولتی شده و کارایی به دنبال نخواھد داشتدر نظام ا

برخي كارشناسان معتقدند كه اين طرح «: زایی این طرح دانست و تصریح کرد وی اولين نقد را مربوط به تورم
  ».توان تعيين قيمت را در اختيار بازار نھاد شود و نمي گيري قيمت در يك نظام انحصاري دولتي مي موجب شكل

كند و در اين مورد، اختالف نظر وجود دارد،  داند كه اين طرح چه ميزان تورم ايجاد مي این که دولت نميوي با بيان 
ھای  كند؛ این درحالی است که تجربه  درصد تورم صحبت مي40 درصد و مجلس از 15گوید  دولت می«: افزود

  ». درصد را درپی خواھد داشت100 تا 60ھای كشوري مثل ايران تورم بين  دھد که در تجربه جھانی نشان می
ھا را در گرو آزادسازی نرخ ارز و بھره  این اقتصاددان با اشاره به دومين نقد این طرح موفقيت ھدفمند کردن یارانه

اش پدیده  اگر قرار است در خال این دو موضوع آزادسازی صورت بگيرد نتيجه«: عنوان كرد و یادآورشد
ت و خروج منابع از نظام بانکی خواھد شد و سيستم بانکی به ورشکستگی زدایی، کاھش توليد، صادرا صنعتی

زيراھنوز مشخص نيست كه اين طرح درخصوص واردات چه عكس العملي را نشان خواھد داد به . شود منجر می
  ».شود رويه كاالھاي چيني كه در سطح جامعه به شدت انجام مي خصوص واردات بي

ھا ذکر کرد و  ھای اجتماعی ناشی از آزادسازی قيمت طرح را مساوی با شورشميدری سومين نقد وارده به این 
ھای اجتماعی رخ داده که گاه  ھا شورش شواھد زیادی در دنيا وجود دارد که به دنبال آزادسازی قيمت«: گفت
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ھای مشابه در  توان به شورش سرنوشت سياسی یک کشور را تحت تاثير قرار داده است؛ از جمله آنھا می
  ».کشورھايی مثل ونزوئال، شيلی و مصر اشاره کرد

برخی از منتقدان «: وی با طرح این پرسش که آیا دولت برای این موضوع تدبيری اندیشيده است، تصریح کرد
 ھزار تومان و تورم را 700شود، اگر خط فقر را  ھا موجب افزایش خط فقر می گویند اجرای طرح آزادسازی قيمت می

یابد که باید دولت   ھزار تومان کاھش می210ھا قدرت خرید مردم  ظر بگيریم بعد از آزادسازی قيمت در ن30حداکثر 
  ».این فاصله را جبران کند

عضو ھيات عملی دانشگاه شھيد چمران با اشاره به نامه دکتر سبحانی به ریيس قوه قضایيه در سال گذشته 
  ».داده و اصوال جرم ساز استاین طرح زمينه جرم و جنایت را افزایش «: یادآورشد

این طرح مردم را به سمت دروغگویی سوق «: ھا پرداخت و گفت وی در ادامه به نقد اخالقی ھدفمند کردن یارانه
ھاي  اي شناسنامه ھاي جنگ به ياد داريم عده در سال. برد دھد و مبانی اخالقی جامعه را زیر سئوال می می

  ».ھاي متوفيان خود را باطل نكردند تا بتوانند از آنھا استفاده كنند كردند و يا شناسنامه جعلي ايجاد مي

گویند جراحی ھمراه با  می«: این اقتصاددان با تاکيد براینکه اجرای این طرح جراحي ھمراه با خونریزی است، گفت
 مشکالت ساختاری ھا ھا آزاد شود، اما آیا بعد از اصالح قيمت درد است و مردم باید متانت داشته باشند تا قيمت

  »شود؟ شود و زایمان با درد به تولد فرزند سالم منجرمی اقتصاد ایران ھم حل می
  پاسخ پژویان به ایرادات ميدری

بودن این ” زا شورش“ھا به شبھه  در ادامه این مناظره جمشيد پژویان اقتصادان حامی طرح ھدفمند کردن یارانه
شود، این طرح در جاھای دیگر چنين  شود باعث شورش می ه میکه گفت این«: طرح پاسخ داد و تصریح کرد

ھاي انرژي به دليل شوك   حامل و افزايش قيمت1973ترين اتفاق در سال  مثال مشابه. ای نداشته است نتيجه
اند و به  اين انتخابي بود كه خود قدرتمندھا انجام داده. نفتي به خصوص در كشورھاي صنعتي اتفاق افتاد

  ».ھا شورشي اتفاق نيفتاد با اصالح قيمت. ن نفت عالمت دادند كه قيمت را باال ببريدصادركنندگا
ھا موضوع تورم برروی ميز اقتصاددانان قرار ندارد، تصریح کرد این بحث  که در طرح آزادسازی قيمت پژویان با بيان این

  .رند طرح شودشاید در کشوری مثل ما که متاسفانه به عوامل کنترل کننده تورم توجھی ندا

شود مدلی ارایه  خيلی دوست دارم یکی از عزیزانی که اصرار دارد این طرح موجب تورم می«: پژویان عنوان کرد
درحالی که بھترین مدل تعادل عمومی است که در . بينی باشد کند که برمبنای آن نرخ تورم قابل محاسبه و پيش

  ». بيني كندھيچ کجای دنيا ھم اين مدل نتوانسته تورم را پيش

آرزوی من این است که «: ھا تورم زاست، گفت کنند آزادسازی قيمت پژویان خطاب به کسانی که عنوان می
دانستم نمرات چه كساني را  توانست نمرات دانشجويانش را تغيير دھد آنوقت می استاد قبل از مرگش می

  »!تغييردھم
  انتقاد از انحصارگرایی دولتی

اگر چه درست است كه مصرف بنزين و «: ھا انرژی افزود ا انتقاد از آزادسازی قيثمت حاملاحمد ميدری در ادامه ب
يقيناً كساني كه در . ھا چه كساني ضرر خواھند كرد گازوئيل بيش از اندازه است اما با افزايش قيمت اين حامل

زينه حمل و نقل را نيز تحمل روستاھا و شھرھائي ساكن ھستند كه براي رفتن به پزشك بايد به تھران بيايند و ھ
  ».كنند

كنند،  كه دولت مدعي است به دليل ارزان بودن بنزين مردم بيش از اندازه بنزين مصرف مي ميدري با بيان اين
توان به دو شرکت ایران  ھای انحصار گر بسياری وجود دارند که از جمله آنھا می در اقتصاد ایران گروه«: تصريح كرد

. كنند  درصد بيش از مصرف سایر خودروھا بنزين مصرف مي37توليدات این دو شرکت . ره کردخودرو و سایپا اشا
  »شود؟  اما آیا با آزادسازی ميزان مصرف خودروھای توليد داخل کم می

 22ساالنه . توان رقابت ایجاد کرد با این جزیره صنعتی که برای این دو خودروساز بوجود آمده، نمی«: او ادامه داد
 6درصد اتالف منابع ناشی از این دو خودروساز است، این رقم 37گيرد که  رد ليتر مصرف صورت میميليا

  ».شود ھزارميليارد تومان اتالف منابع مي

ھاي قيمتي نتوانسته است صرفه جويي و  در ھيچ جاي دنيا سياست«: اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت
  ».بايد تنھا در بين توليدكنندگان ايجاد رقابت كردرسد  كاھش مصرف را به بار آورد و به نظر مي

ايم بخش خصوصي وارد اقتصاد  تا به امروز نگذاشته«: وي با اشاره به ورورد بخش خصوصي به عرصه اقتصاد گفت
  ».ايم كه از وضعيت دولتي بودن نيز بدتر است شود و لي كارھايي را در زمينه خصوصي سازي انجام داده

توانيم در  ما نمی«:  با تاکيد براینکه اصالحات در اقتصاد ایران باید غير قيمتی باشد، یادآورشداین استاد دانشگاه
  ».دھند ھای فشاری وجود دارند که اجازه چنين کاری نمی چنين شرایطی انحصارزدایی کنيم زیرا گروه

  دولت، ناكارآمدترين فعال اقتصادي
ھای دکتر ميدری از دو شركت خودروساز سایپا و ایران  لپژویان به دنبال سخنان ميدری با اشاره به مثا

مگر مشكل كارخانجات . شود وری آنھا حل نمی مگر با پس گردن زدن به این صنایع مشکالت بھره«: خوردوگفت
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خودرو در بقيه صنايع وجود ندارد واقعيت اين است كه دليل يكي است و مشخصا با وجود بنزين رايگان يك 
چه كسي . ي و چه خصوصي حاضر نيست ھزينه بااليي را صرف اصالح ساختار توليد خود كندخودروساز چه دولت

  ».ميليارد دالر آن را در داخل توليد كنيم40توانيم بيش از   ميليارد دالري ما مي60بررسي كرده كه از واردات 
ارآمدترین فعال اقتصادی ماخودروساز ھستيم؟بدون شک دولت خود از ناک”وی با بيان این که چه کسی گفته اصال

در اقتصاد ایران ھم ناکارآمدی مدیریت دولتی داریم و ھم ناکارآمدی بخش عمومی که بخش «: است، افزود
اگر قرار بود بتوانيم بدون عالمت دادن قيمتي و مكانيزم بازار و با طراحي . خصوصی ھم درآن سھيم است

  ».پاشيد ريزي متمركز كمونيستي از ھم نمي نامهھاي متمركز عمل كنيم و موفق شويم نظام بر برنامه

عالمت قيمت اولين عالمت در اقتصاد است و كدام اقتصاددان را «: تئوريسين اقتصادي دولت دھم تاكيد كرد
توان از  ھا اصالح شد مي توان يافت كه معتقد باشد كه عالمت ديگري وجود دارد كما اينكه زماني كه قيمت مي

  ».بھره بردابزارھاي ديگر نيز 

بنده ریيس شورای رقابت ھستم و امروز با نظام تنظيم بازار و قيمت گذاری به «: ریيس شورای رقابت تصریح کرد
بدون . ايم  حكم صادر كرده6 يا 5براي تصحيح وضعيت رقابت در كشور از زمان تشكيل شورا . شدت درگيرم

  »ھاي بعدي را برداشت؟ توان قدم ھاست چطور مي برداشتن قدم اول كه اصالح قيمت
دفاع من از اين طرح سي ساله «: وی با بيان اينكه من اقتصاددان ھستم و نماينده دولت نيستم، اظھار داشت

  ».وري شود  اصالح شود، ھمچنين دولت وادار به رشد بھره44ھا بايد اجراي قانون اصل  بعد از تغيير قيمت.است
زدم طرح سھام عدالت شکست خورده؛ امروز   فریاد می44قانون اصل طور که زمان تصویب  ھمان«: او ادامه داد

  ».ھم بپذیرید که عدم کارایی تمام جوانب اقتصاد را در برگرفته و ھيچ راھی جز اصالح قيمتھا وجود ندارد
  به دنبال ریشه ناکارآمدي

ھا نقطه آغاز نيست، بدون  اصالح قيمت«: در ادامه اين مناظره احمد ميدری در پاسخ به این سخنان پژویان گفت
اگر . مثال ورود اپراتور دوم ایجاد رقابت کرد. وری بيانجامد توان اقداماتی کرد که به افزایش کارایی و بھره اصالح می

  ».شود ھا ھم بيفتد مشکل اقتصاد حل می این اتفاق در سایر صنایع از جمله خودروسازی
ھا  دھد، اگر اجازه رقابت داده شود اصالح قيمت جازه رقابت نمیمسئله اصلی اینجاست که دولت ا«: او ادامه داد
  ».الزم نيست

مثال روزانه اعالم . کند ھاست که آن را تبليغ می دولت تشنه بروکراسی است، سال«: ميدری خاطرنشان کرد
به . شود گویند که چه ميزان آب در شبکه توزیع تلف می شود که مصرف آب خانوارھا افزایش یافته اما نمی می

  ».گيری دارم، اصالحات قيمتی راه حل درستی نيست ھمين دليل با شناختی که ازنظام اداری و تصميم

 ضربه شالق٧۴سال زندان و ۶استاد دانشگاه به
خانم دکتر سارا توسلی به اتھام حضور در حوادث عاشورا و تسليت به :  متعلق به نھصت آزادیميزانروزنامه 
دادگاه انقالب  26بنابر رای شعبه . محکوم شد  ضربه شالق74 شش سال زندان و شھيد موسوی به خانواده

اتھام حضور کوتاه مدت در حوادث عاشورا  اسالمی به ریاست قاضی عباس پيربابایی ، خانم دکتر سارا توسلی به
محکوم    ضربه شالق74خانواده این شھيد به شش سال زندان و  و حضور در منزل شھيد موسوی و تسليت به

 .بود  زندانی209 روز در بند 50 دیماه بازداشت شد و مدت 13حوادث انتخابات در تاریخ  ساراتوسلی در پی.شد
توسلی رئيس دفتر سياسی و  دکتر سارا توسلی استاد دانشگاه و عضو ھيات علمی و فرزند مھندس محمد 

 نيز درپی حوادث عاشورا بازداشت مھندس فرید طاھری ھمسر وی.عضو شورای مرکزی نھضت آزادی ایران است
 دادگاه 26بنابر حکم بدوی ابالغ شده توسط شعبه .بازداشت بسر می برد  زندان در350شده و ھمچنان در بند 

مجموعاً به   اتھام اجتماع و تبانی به قصذ ارتکاب جرایم عليه امنيت کشور و اخالل در نظم عمومی انقالب وی به
  .ق محکوم شده است ضربه شال74شش سال زندان و 

  نامه وکالی دبير کانون صنفی معلمان ايران به دولت آبادی دادستان تھران

وکالی علی اکبر باغاني، دبير کل کانون صنفی معلمان ايران، نامه ای به : خرداد نوشت 12 در تاریخ دانشجونيوز
  .برای موکلشان اعالم داشته اند دادستان تھران نوشته اند و در آن اعتراض خود را به صدور قرار بازداشت

 و در پی تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس 1385به گزارش دانشجونيوز، باغانی پيش از اين در سال 
وی اخيرا به ھمراه محمود بھشتی لنگرودي، ديگر عضو ارشد کانون . بازداشت شده و بعد از مدتی آزاد شده بود

  .  زندان اوين به سر می برد209د مجددا بازداشت گرديده و ھم اکنون دربنصنفی معلمان ايران به اتھامات واھی 
نامه ی صادره از طرف وکالی باغانی خطاب به دادستان تھران، به ھمراه متن مصاحبه ای آقای پيمان حاج 

  : ار گرفته است، در زير می آيدمحمودعطار وکيل وی که در اختيار دانشجونيوز قر
  بنام خدا 

  
   دکتر عباس جعفری دولت آبادی قایجناب آ
  تان محترم عمومی و انقالب تھران دادس
  اعتراض به قراربازداشت موقت : وعموض

  باسالم 
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احتراما،اينجانبان پيمان حاج محمودعطارومصطفی ترک ھمدانی ، باتقديم وکالت نامه ماخوذه ازآقای علی اکبر 
 اعتراض خودرانسبت به قراربازداشت موقت ايشان اعالم باغاني، وکالت خودراازسوی ايشان اعالم و بدين وسيله

  . می نماييم
  
 ، از 1378اين کانون يکی از نھادھای مردمی بوده که درسال .  موکل دبيرکانون صنفی معلمان ايران می باشد-1

سط کميسيون ماده ده احزاب وزارت کشور، پروانه تاسيس و فعاليت دريافت نموده و باتصويب اساسنامه آن تو
وزارت کشور ، فعاليت خودرا بصورت کامال قانونی ودرراستای ارتقای سطع آموزش و پرورش کشوراسالميان ايران 

  . و نيز منافع آموزگاران ودبيران و قشرفرھنگی کشورانجام داده است
  
و مزايای  تعدادی ازفرھنگيان ازجمله آقای باغانی ، در اعتراض به عدم انطباق حقوق 1385 در سال زمستان -2

معلمان باقانون مديريت خدمات کشوري، درمقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی تجمع نمودندکه ازسوی 
نيروھای امنيتی بازداشت وپس از آنکه مدت مديدی ازايشان بی اطالع بوديم ، مشخص گرديدکه دربازداشتگاه 

  .  زندان اوين، درسلول انفرادی بسرمی بردند209بند 
  
 دادگاه انقالب اسالمی تھران ، موکل از اکثراتھامات مندرج درکيفرخواست معاون 15سوی شعبه  نھايتا از-3

تبرئه گرديده و صرفاازحيث تبانی درارتکاب جرائم ضدامنيتی به پنج ) آقای حداد(سابق دادستان عمومی وانقالب 
  . سال حبس تعليقی محکوم شد

  
ه جرمی رامرتکب شده است که درسالگردشھادت  اکنون مشخص نيست که آقای علی اکبرباغانی چ-4

استادشھيدمرتضی مطھری و گراميداشت معلم ، ايشان بازداشت و پس ازمدتی بی اطالعی ازوضعيت وی و 
  . مطلع شديم)  اوين209بند(محل نگھداريش، اخيرا ازطريق تماس باخانواده ازمحل نگھداری او 

  
داشت )به صورت تلفن وازپشت شيشه(واده اش در زندان اوين  درمالقاتی که در روزپنج شنبه موکل باخان-5

برای موکل دوماه ) که ازھويت ايشان نيز بی اطالع بود(اظھارنمود که بازپرس رسيدگی کننده به پرونده 
  . قراربازداشت موقت صادرکرده است

  
ه بشرح زيرنسبت به  اکنون چنانچه اين موضوع صحت داشته باشد اينجانبان بااختيارمندرج دروکالت نام-6

قراربازداشت موقت موکل اعتراض می نمائيم وچون از شعبه رسيدگی کننده و ھويت قاضی محترم آن مرجع بی 
اطالع می باشيم،ازحيث مسووليت حضرتعالی بعنوان دادستان محترم عمومی و انقالب تھران که سمت 

وانين درآن مجموعه راداريد، اعتراض سرپرستی برکليه قضات شاغل براين دادسراونظارت برحسن اجرای ق
خودرارسما به محضرمقدس بزرگوارعرضه می داريم تا برابر مقررات ازطريق بازپرس محترم رسيدگی کننده به اين 

  . اعتراض موردتوجه واقع و پرونده جھت رسيدگی به دادگاه ارسال گردد
  
  :  جھات غيرقانونی بودن قراربازداشت موقت-7

  
  . ھام منتسبه به موکل مشخص نبودن ات-

  
  ....  عدم تناسب قراربازداشت موقت بايدباشرايط و اوضاع احوال متھم و شدت مجازات و-

  
به قراراطالع ازموکل، قرارصادره بدوا بمدت دوماه تعيين ( ممنوعيت صدرقراربازداشت موقت بمدت بيش ازيکماه-

  ) شده است
  
  . اشت موقت به متھم لزوم تصريح و تفھيم حق اعتراض به قراربازد-

  
  .  لزوم ارسال سريع پرونده به دادگاه بابت رسيدگی به اعتراض متھم به قرار-

  
نظربه اينکه قراربازداشت موقت آقای علی اکبرباغانی ،خالق صريح موادقانون آيين دادرسی کيفری صادرگرديده 

از اطاله کالم از آوردن شماره باتوجه به استحضارحضرتعالی به مفاداين قانون و به جھت جلوگيری (است
ازمحضرمقدس دادستان عمومی و انقالب تھران استدعا دارددستورفرمائيد پرونده اتھامی )موادخودداری گرديد

موکل درراستای رسيدگی به اعتراض اينجانبان به وکالت ازسوی ايشان به قراربازداشت موقت، دراسرع وقت به 
  . دادگاه صالحه ارسال گردد

  
ست ارسال پرونده به دادگاه موجب نقض قراربازداشت غيرقانونی و صدور دستورتعيين قرارتامينی بديھی ا

  . متناسب وخفيفترنسبت به آن ونھايتا آزادی موکل خواھدشد
  

ضمنا به جھت اعسار موکل ازپرداخت حق الوکاله، وکالت نامبرده بصورت تبرئی بوده و حق الوکاله ای دريافت 
  . نگرديد
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  . ل آمدپيشاپيش پوزش می خواھيمی که بعمازتصديع
  باتقديم احترام 

  حاج محمودعطار مصطفی ترک ھمدانی پيمان 
  وکالی آقای علی اکبرباغانی

  : و گو با ايلنا سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس در گفت
  تاكيد احمدي نژاد براي حذف پيمانكاران نيروي انساني 

نماينده كنگاور، صحنه و ھرسين در مجلس شوراي :   نوشت 89 خرداد 12 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری کار ایران 
اينكه يك انسان را براي مقطعي مشخص به كار بگيريم و : اسالمي با انتقاد شديد از قراردادھاي موقت كارگفت

  . ھر شرايطي بر او تحميل كنيم ھيچ توصيفي به غير از برده كشي بر آن متصور نيست
اينكه عرصه كار : وگو با ايلنا از رونق قرارداد موقت كار به شدت اظھار نگراني كرد وگفت فتسيد جواد زماني درگ

  . كشور تابع شرايط ناپايدار و شكننده نباشد جاي تاثر و تاسف دارد
ريزي براي  با اين قراردادھا قدرت برنامه: وي قرارداد موقت را زمينه ساز ترديد و شك در زندگي دانست وگفت

  . شود ز قشركارگر گرفته ميآينده ا
سخنگوي كميسيون اجتماعي، قرارداد موقت كار را عاملي براي از دست رفتن اعتماد و اعتقاد و خود باوري 

اينكه شرايط ادامه ھمكاري، رضايت كارفرما باشد، كارگر را از استقالل فكري و عملي : نيروي كار دانست وگفت
كند و اين شرايط مصداق بارز برده كشي در دوران  زه اما مطيع تبديل ميانگي خارج كرده و او را به موجودي بي

  . مدرن است
كميسيون اجتماعي مجلس طرحي را براي حل معضل : وي خواھان چاره جويي براي حل اين معضل شدوگفت

  .  نشدرو ھاي پيمانكاري تاييد كرد اما با كمال تاسف اين طرح در مجلس با اقبال روبه قرارداد موقت وشركت
قطعا نمايندگان مردم ھيچ خصومت و  : زماني در پاسخ به اينكه آيا بپذيريم مجلس ھشتم ضد كارگري است،گفت

  . يا موضع گيري با كارگران ندارند اماآنچه مشخص است گويا اطالع رساني وآگاھي الزم صورت نگرفته است
بھتر است در وھله اول : رفرماست، گفتھاي عرصه كار، كارگروكا وي با تاكيد بر اينكه مھمترين شخيصت

كارفرمايان بھاي الزم را به كارگران بدھند و آنچنان اطمينان در عرصه كار به وجود آورند كه نيازي به ورود قانون 
  . نباشد

گويا زير مجموعه دولت اعتقاد اجرايي به : گفت نماينده كنگاور بايادآوري تاكيد احمدي نژاد براي حذف پيمانكاري
  . جمھور براي حذف پيمانكاري جدي گرفته شود است خود ندارد و ھمين امر باعث شده كه اصرار رئيسري

  پايان پيام

  خانه در تبریز باشگاه بيليارد و قھوه نوزده پلمب
 

 رئيس پليس امنيت عمومی فرمانده انتظامی آذربایجان  : خرداد نوشت 12 در تاریخ مھرخبرگزاری حکومتی 
 ساعت گذشته 48اجرای مرحله جدید از طرح ارتقای امنيت اجتماعی در تبریز طی   راستای در :شرقی گفت

  .پلمب شد" متخلف"خانه   قھوه12باشگاه بيليارد و  ھفت
امنيت عمومی در سطح  در راستای اجرای مرحله جدید طرح ارتقای: نژاد اظھار داشت سرھنگ رحمان ایمان

 .صنوف مختلف را در دستور کار قرار داد  بازرسی و کنترل نحوه فعاليتشھر تبریز ماموران پليس امنيت عمومی
ھای بيليارد و وجود  باشگاه با توجه به چند مورد گزارش مردمی مبنی بر وجود تخلفات صنفی در: وی ادامه داد

در سطح شھر ھای بيليارد  نظارت بر نحوه فعاليت باشگاه ھا مأموران اقدام به بازرسی و نگرانی در بين خانواده
 .تبریز کرد
 ساعت گذشته 48منسجم طی  در این راستا ماموران با انجام عمليات کنترلی و نظارتی: نژاد تصریح کرد ایمان

 .غيرمجاز مرتکب شده بودند را شناسایی کنند موفق شدند ھفت مورد باشگاه بيليارد را که تخلفات صنفی و
شد و واحدھای صنفی   برای رسيدگی به مقر پليس انتقال دادهھای متخلف مدیران باشگاه: وی خاطر نشان کرد

 .متخلف تا رسيدگی کامل توسط محاکم قضایی پلمپ و تعطيل شدند
ھدف از اجرای آن نظارت  مراحل دیگر این طرح در سطح استان در حال اجرا است و: نژاد خاطر نشان کرد ایمان 

برخورد قاطع و جدی با دست اندرکاران آن  رد متخلف ودقيق بر نحوه فعاليت اماکن عمومی و شناسایی موا
  .است

  استعفای دسته جمعی دبيران خبرگزاری فارس

معاون سردبير فارس به ھمراه دبير اقتصادی این :  خرداد نوشت 12سایت پایگاه خبری تحليلی فرارو در تاریخ
  .منتظره ای استعفا کردند خبرگزاری به شکل غير
نکونام دبير گروه اقتصادی این خبرگزاری بعداز ظھر سه شنبه  اوری معاون سردبير و محمودبه گزارش البرز رضا د
  .استعفا دادند به طور غير منتظره ای

معلوم نيست اما برخی زمزمه ھا حکایت از  ھنوز علت اصلی این اقدام در مھمترین خبرگزاری حامی دولت
  .يدرضا مقدم فر داردفارس حم اختالف این دو نفر با اطرافيان مدیرعامل

استعفا داده اند كه از جمله اين افراد مي توان به افراد ذيل  افراد ديگري نيز در اين خبرگزاري گفته می شود
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  :نمود اشاره
  كريمي دبير سابق سرويس سياسي و دبير فعلي اجتماعي

  باسابقه و قديمي سرويس عكس فارس قائدي دبير
  قبادي دبير سرويس ويژه فارس

  دبير سرويس آئين و انديشه حميد محمدي

 کاھش دستمزد کارگران مخابرات لرستان
در جھنم سرمایه داری ایران ھيچ :  خرداد نوشت 12سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 

تعيين می کند و مرز جنایات سرمایه را فقط روند پيکار توده ھای کارگر . مرزی برای ھيچ نوع جنایتی وجود ندارد
مادام که جنبش کارگری قادر به اعمال قدرت مؤثر نيست، سرمایه داران نيز در اعمال جنایت ھا به ھيچ مرزی 

در شرایطی که حتی حاکمان سرمایه با تمامی قساوت و شرارت طبقاتی خود بازھم به نازل . بسنده نمی کنند
یه داران دولتی مخابرات لرستان شمشير از نيام کشيده بودن دستمزدھای جاری کارگران اعتراف می کنند، سرما

سرمایه داران گفته اند که حتی دستمزد .  کارگر این شرکت را نيز سالخی کرده اند1000اند و ھمين مزد ناچيز 
  کارگران. تعيين شده شورای عالی کار را ھم نخواھند پرداخت و کارگران معترض و ناراضی را اخراج خواھند کرد

 مجبور  ض کرده اند اما در ھمان حال زیر فشار استيصال و وحشت از بيکاری و گرسنگی خود و زن و فرزنداعترا
  . شده اند به جنایت کارفرما تن دھند

 اعتصاب در شرکت گندله سازی سيرجان
کارخانه گندله سازی از جمله :  خرداد نوشت 12سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 

کارخانه کار خود را با شماری کارگر آغاز . صنایعی است که در این اواخر در شھر سيرجان تأسيس گردیده است
سرمایه داران قول داده بودند که قبل از .  کارگر جدید را در دستور کار خود قرار داد420کرد و سپس استخدام 

ا روشن سازند، به این معنی که آنان را از استخدام نيروی کار تازه حتماً وضعيت اشتغال کارگران کنونی ر
این وعده اکنون ھمچون ھمه وعده ھای دیگر صاحبان سرمایه از پایه و اساس . قراردادی به رسمی تبدیل کنند

 کارگر جدید را مشغول کار کرده اما بخش اعظم نيروی کار سابق را بيکار 420کارخانه . دروغ از آب در آمده است
کارگران به ھمين دليل دست به .  کارگر موفق شده اند اشتغال خود را حفظ کنند20ميان تنھا در این . کرده است

  .آنان خواستار خروج از بالتکليفی و استخدام دائمی خویش در شرکت ھستند. اعتصاب زده اند
 اعتصاب کارگران فوالد ميبد

فوالد ميبد مثل ھمه مراکز کار و : ت  خرداد نوش12سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 
سال پيش . توليد دیگر ایران سال ھاست که دستمزد کارگران را با تأخيرھای بسيار طوالنی پرداخت می کند

آنان بارھا دست به اعتصاب زدند و چرخ توليد را از گردش .  کارگر کارخانه بارھا به این وضعيت اعتراض کردند1200
 ماه است که موفق به گرفتن دستمزد خویش نشده اند و به ھمين دليل در یکی 5نون نيز کارگران اک. بازداشتند

 کارگر کارخانه در تظاھرات خود 1200. از روزھا محيط کار را ترک گفتند و در مقابل فرمانداری شھر اجتماع کردند
رماندار دولت سرمایه مجبور فشار اعتراض کارگران به گونه ای بود که ف. خواستار پرداخت فوری دستمزدھا شدند

کارگران اعالم کردند که کار را آغاز می . شد به ميان آن ھا آید و مطابق معمول شروع به دادن وعده و وعيد کند
  .کنند اما در صورت تأخير مجدد در پرداخت مزدھا حتماً اعتصاب خویش را از سر خواھند گرفت

  دو تن از معلمين در بند آزاد شدند 
 محمود بھشتی لنگرودی، سخنگوی : آمده است 89 خرداد 12فعال معلمان در تاریخ الع گزارشگران بنا به اط

 شب گذشته از ١٠کانون صنفی معلمان و علی رضا ھاشمی، دبير کل سازمان معلمان با قيد وثيقه در ساعت 
  . زندان اوین آزاد شدند

 اردی بھشت ٨ کل کانون صنفی معلمان در تاریخ شایان ذکر است این دو نفر به ھمراه علی اکبر باغانی دبير
  . سالجاری و در آستانه ھفته معلم در ایران بازداشت شده بودند

گفتنی است، باغانی به ھمراه تنی چند از اعضای کانون صنفی معلمان ھمچون اسماعيل عبدی، رسول 
  .بداغی، ھاشم خواستار و محمد داوری ھم چنان در زندان بسر می برد

   شتم و دستگيری کارگران افغانی ضرب و
  

ميدان ( مامورین کالنتری ابوسعيد ٣/١٣٨٩ /١٢روز چھار شنبه: کمپين حمایت از مھاجرین افغانی مقيم ایران
 دقيقه صبح با شکستن درب ورودی ساختمانھای نيمه کاره در خيابان ٢٠ و ۶ساعت ) منيریه خيابان ابوسعيد

 نفر از ۵وساز اقدام به ضرب و شتم نگھبانان این دو ساختمان نموده و تعداد  بن بست ن- خيابان ابھری -ابوسعيد 
ھمگان را . مامورین حتی اجازه نداده اند تا کارگران لباس خود را عوض نمایند.  نگھبان را با خود بردند٢کارگران و 

در تمامی موارد اعمال خشونت . با لباس زیر از اتاقشان بيرون آورده و با کتک آنان را راھی پادگان حُـــر نمودند
  . گزارش شده است

ھمچنين از چندین کارگاه ساختمانی دیگر ده ھا تن را به موجب نداشتن مدارک اقامتی مورد ضرب و شتم قرار 
 ھزار تومان درخواست ۶٠٠گزارش شده است در پی آزادی یکی از کارگران مبلغ . داده و آنان را دستگير نموده اند

  . شده است
 بين المللی کارگران حمل و نقل خواستار آزادی فوری منصوراسانلو شدراسيون فد

فوری و بی قيدوشرط منصور  فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل با انتشار بيانيه ای خواستار آزادی
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ال منصور راديو فردا این فدراسيون با اشاره به انتق به گزارش.اسانلو، رئيس سندیکای اتوبوسرانی تھران شد
، افزوده که اسانلو تحت فشارھای جسمی و گوھردشتبند اطالعات زندان  اسانلو به بند معتادان و سپس به

اسانلو  فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل، با توجه به وضعيت جسمانی آقای. قرار دارد روحی شدیدی
تشکلھای کارگری خواسته که   تمام سازمانھا وضمن محکوم کردن آنچه که توطئه ھای اخير عليه وی خوانده، از

 .شوند برای آزادی فوری و بی قيد و شرط آقای اسانلو ھمصدا

 انتقال عليرضا ھاشمی ،دبيرکل سازمان معلمان ايران به بند عمومی زندان اوين 

 وزارت ٢٠٩عليرضا ھاشمی ،دبيرکل سازمان معلمان ايران از بند  : نوشت 89رداد  خ12 در تاریخ کلمهسایت 
  .  زندان اوين منتقل شد٣۵٠اطالعات به بند عمومی 

به گزارش خبرنگار کلمه عليرضا ھاشمی ،اوايل اردبيشھت ماه امسال توسط ماموران امنيتی در منزل شخصی 
علی اکبرباغانی و محمد ,ھمان روزدو نفر يگر از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان ايران .خود بازداشت شد

  . ودی نيز بازداشت شده بودندلنگربھشتی 
گفته می شود بازداشت ھاشمي، باغانی و بھشتی لنگرودی به خاطر بيانيه ای بوده که شورای ھماھنگی 
  .تشکلھای صنفی معلمان در اعتراض به صدور احکام سنگين حبس و اعدام برای معلمان زندانی صادرکرده بود

 محکوميت معرفی دو فعال کارگری شھر مریوان برای گذراندن دوره احضار و

فعال کارگری شھر مریوان  بنابه گزارش ارسالی به کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ، دو
 به دادگاه 1389/3/9د درروز یکشنبه تاریخ محکوميت خو به نامھای سالم قادری و خالد اسدی برای گذراندن دوره

  . شھر مریوان معرفی و منتقل شدند احضار و از آنجا به زندان مرکزی
 مریوان برای گذراندن دوره محکوميت دو فعال کارگری شھر

از گذراندن پنج ماه و بيست روز حبس و قرار گرفتن تحت شدیدترین  نامبردگان در خرداد ماه سال گذشته پس
  ميليون تومانی آزاد شده و سپس حکم آنان ازطرف دادگاه تجدید50در زندان با وثيقه  ھای روحی و روانیفشار

  .  ماه قطعی شد10 سال و1نظر استان برای مدت 

  یک اطالعيه و دو توضيح 

 توضيحی در باره خبر دیدار فعالين کارگری با علی نجاتی

رگری عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای به دنبال انتشار خبر دیدار جمعی از فعالين کا
کارگری و انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز، نامه ای از سوی سندیکای نيشکر ھفت تپه دریافت کردیم که در 

ما این اشتباه را پذیرفتيم و بعد از . برای آقای علی نجاتی اعتراض داشتند" رئيس ھيئت مدیره " آن به ذکر عنوان 
  .يگيری موضوع، چند روز بعد، جوابيه ای را برای این دوستان فرستادیم، ولی انتشار آن را ضروری ندانستيمپ

اما درج نامه سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه در برخی سایت ھا، ما را بر آن داشت که برای رفع ھر گونه 
ان، اصل نامه این دوستان و پاسخ سایت ما ابھام و جلوگيری از جنجال آفرینی محافلی دور از جنبش کارگری ایر

بی تردید کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، به عنوان جمعی از کارگران . را انتشار دھيم
و فعالين کارگری، ھر یک از تشکل ھای کارگری موجود را در جایگاھی که دارند، می بيند و تالش برای تقویت 

عملکرد ما در این چند سال، گواه . ی از اھداف اساسی و از وظایف مبرم خود می داندھمبستگی کارگری را یک
برای آگاھی کارگران و فعالين کارگری، متن نامه دوستان سندیکای نيشکر ھفت تپه و جوابيه ما در . این ادعاست
        . ذیل می آید

  سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

    1389   تير5 

   یک اطالعيه  توضيحی در باره

از سوی دوستان کميته ھماھنگی » دیدارجمعی ازفعالين کارگری باعلی نجاتی «اخيراً اطالعيه ای تحت عنوان 
برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری و انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز منتشر شده است که توضيحاتی را 

 خود با ھمکار گرامی و عضو  این دوستان در اطالعيه خود ضمن گزارش از خبر دیدار. از جانب ما ضروری می کند
 علی نجاتی به نادرست از ایشان به عنوان رئيس ھيأت مدیره سندیکای کارگران ھفت  ھيأت مدیره سندیکای ما

 شود، ھيأت مدیره تواند منجر به ایجاد ابھامات در افکار عمومی از آنجا که چنين خبری می. تپه نام برده اند
سندیکای ھفت تپه الزم ميداند تأکيد کند که در انتخابات اخير این ھيأت، ھمکاران ما رضا رخشان و قربان علی 



 64

این تغييرات قبال در اطالعيه جداگانه ای به . پور به سمت رئيس ھيأت مدیره و سخنگوی سندیکا انتخاب شده اند
 این اطالعات نادرست به چه دليلی وارد اطالعيه دوستان کميته دانيم که ما نمی. اطالع عموم رسيده است
کند که ما این را صرفاً به پای بی اطالعی  شرط وفاداری به ھمبستگی کارگری ایجاب می. ھماھنگی شده است
ارزات  انتظار داریم که با دقت بيشتری به انتشار اخبار پيرامون مب بنا بر این از این دوستان. این دوستان بگذاریم

این اولين شرط کمک واقعی به مبارزات کارگران . کارگران ھفت تپه و سندیکای کارگران این شرکت مبادرت کنند
   .ھفت تپه و تقویت ھمبستگی کارگری است

       ھيأت مدیره سندیکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه

13/3/1389  

  دوستان سندیکای نيشکر ھفت تپه

   و رفيقانه احترام و سالم ھای گرم با

از اینکه در خبر مربوط به دیدار جمعی از فعالين کارگری با علی نجاتی، به جای یکی از اعضای ھيئت مدیره 
درج شده است از شما پوزش می " رئيس سابق ھيئت مدیره سندیکای نيشکر ھفت تپه " سندیکا ، به اشتباه 

اره ای از موارد ، در جریان تایپ و ارسال اینگونه این را بيشتر به حساب اشتباھات سھوی ما که در پ. خواھيم
بر . . . " کميته ھماھنگی . " اخبار ، در این جا و آن جا پيش می آید بگذارید تا قصد و غرضی عمدی و ھدف دار 

اساس پرنسيپ ھا و معيار ھای اصولی و مورد قبول خود ، ھيچگاه به خود اجازه نمی دھد که در تصميم گيری 
اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھيئت مدیره آن " کارگران ــ بویژه اینکه چنين تصميماتی از جانب ھای جمعی 

  .اتخاذ شده باشد ــ به ھر نحو ممکن ، دخالت و اعمال نظر نماید " سندیکا 

، ھمچنين در راستای اھميت بسيار زیادی را که برای اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کارگران قائل "کميته " این 
ست ، نه خود و نه ھيچ جریان و شخص دیگری را به غير از خود کارگران ، برای دخالتگری ھایی از این نوع ، ا

     .صالح نمی داند و به تصميمات جمعی کارگران ــ ھر چه که باشند ــ اکيداً احترام می گذارد 

ان و وحدت بيش از پيش ، ضمن تأکيد مجدد بر امر خطير ھمبستگی طبقاتی کارگر"کميته ھماھنگی " لذا 
به خاطر چنين اشتباھی در ارسال آن خبر  نمایندگان سندیکای این شرکت ، یکبار دیگر از آن نمایندگان محترم 

      .پوزش می طلبد و برای آن نمایندگان گرامی آرزوی موفقيت و سرافرازی در ھمه شئون زندگی و کار را دارد 

 می کنيم که در دستيابی به مطالبات و خواست ھای به حق کارگران دست شما را به گرمی می فشاریم و آرزو
  . در ھمه زمينه و عرصه ھا موفق و پيروز باشيد 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  89 خرداد 16

  )داود رضوی(سالروز اولين انتخابات سندیکای واحد

  ل سنديكاي كارگران شركت واحدبا سالروز اولين انتخابات و تشكي خرداد مصادف13

كارگران   ازجمله ماھھاي حساس و حياتي و سرنوشت ساز براي رانندگان و84ارديبھشت و خرداد  ماھھاي
چرا كه تا . تعيين كننده بوده شركت واحد ميباشد ھر چند كه به جرات ميتوان گفت كه براي جامعه كارگري ھم 

شركت واحد با راي كارگران بدون دخالت دولت و  چون سنديكايان زمان ھنوز ھيچ تشكلي رسما و مستقل ھم
. نقطه عطفي در جامعه كارگري ايران در سي سال گذشته بشمار ميرود  و اين حركت.  شكل نگرفته بود كارفرما

 سركوب كارگران كه در قالب خانه كارگر و شوراھاي اسالمي كارشركت واحد به چپاول و از انجائي كه عوامل
كنند وچون  رگران ميپرداختند وجود تشكلي مستقل چون سنديكاي شركت واحد را نتوانستند تحملغارت كا

 كه در محل  سنديكاي شركت واحد منافع خودشان را در خطر ديدند لذا تصميم گرفتنند با تمام عوامل خود به
اساسي را به رانندگان و بھداشت ايمني كار و قانون  ھر ھفته سه جلسه اموزش قانون كار و. حسن اباد تھران

چرا كه در سي سال گذشته ھيچ نھادي تا ان . اموزش ميدادحمله كنند كارگران جھت تقويت اگاھي كارگران
 واين امر باعث افزايش اگاھي كارگران شركت واحد شد كه خود از.كارگران نپرداخته بود زمان به اموزش

كارگر با ھماھنگي  مي به اصطالح كار و عوامل خانه ضدشوراھاي اسال. دستاوردھاي بزرگ سنديكا بشمار ميرود
در روز 19/2/84تعداي چماقداردر  مديريت شركت واحد و حراست و اعضاي برجسته و قديمي خود و با حمايت

 نوپا كه در ان  بين بردن و محو كردن اين سنديكاي روشن با يورش به محل سنديكاي شركت واحد به قصد از
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. اين سنديكاي را از بين ببرند. حمله ورشدند تا شايد بتوانند قبل از تشكيل ل نگرفته بودزمان ھنوز رسما شك
اسالمي كار  ميايد يكي از چماقدارھا كه سردسته حمله كنندگان بود كه در حال حاضر رئيس شوراھاي يادم

مله به در زمان ح.ميشود شركت واحد است و در ضمن مدير يكي از قسمت ھاي شركت واحد ھم محسوب
كسي كشته نشود كه انھا ھم ھر كاري  ديگران ميگفت يك ساعت وقت داريد ھر چه ميخواھيد بكنيد ولي

كتك زدن اعضاي سنديكا و مضروب ساختن رئيس و نايب  خواستنند كردندمثل غارت اموال سنديكا و شكستن و
ي فقط نظاره گر بودند و دخالتي پليس ھم از قبل در محل حضور داشتند ول ھر چند كه نيروھاي.رئيس سنديكا 
 اين.شكايتي به دادگاه انقالب تسليم كرديم ولي بعد از چند جلسه رسيدگي مختومه شد  نكردند و ما ھم

بيشترعوامل خانه  عوامل نه تنھا نتوانست جلوي حركت سنديكاي شركت واحد را بگيرد بلكه باعث رسوائي
كارگران بيشتري به عضويت سنديكاي در  احد شدند و رانندگان وكارگر و شوراھاي ده گانه اسالمي كار شركت و

انتخابات سنديكاي شركت واحدعليرغم تمام فشارھا كه   مجمع عمومي و13/3/84امدندو باعث شد در مورخ 
سال از ان زمان ميگذرد و مسائل و مشكالتي 4ھر چند كه امروز بيش از .بگيرد ھمگان در جريان ھستنند شكل

بوجود امده و  قبيل اخراج از كار و زندان و پرونده سازي براي اعضاي ھيئت مديره و فعالين سنديكا بيشماري از
با مشكالت سخت اقتصادي و ازھم   نفر از اعضاي اين سنديكاي نتوانستند به سر كار خود باز گردندو7ھنوز 

 زندان ھستند و حتي اجازه ابراھيم مددي ھنوز در ھر چند منصور اسالو و. پاشيدن خانواده مواجه ھستند
اين سنديكا ھنوز ھم محكم و پايدار با توجه به ھمه فشارھا و جو  مرخصي ھم به انھا نميدھند ولي اعضاي

 و امروز كه ما در بين رانندگان و كارگران ھستيم تاثيرات.اھداف صنفي خود مصمم ھستنند سازيھا ايستاده و بر
ميكنيم و استانه تحمل  ر زمينه اقتصادي و فرھنگي به واضحي مشاھدهمھم سنديكا رادر زندگي رانندگان چه د

سال در راھروھاي ديوان عدالت سرگردان 4از  فشارھا را چه براي انانكه در زندان ھستنند و انھا كه ھنوز بعد
ان ميكند چرا كه سنديكا توانست حقوق بيشماري را براي گاركر ھستنند و چه انھائي كه سر كار ھستنند كمتر

ھمانطور كه در محل كار شاھد ھستيم حتي كساني كه بعد از تولد سنديكاي  شركت واحد بدست اورد و
واحد  استخدام شركت واحد در امدند دستاوردھا را مديون پايداري و استقامت سنديكاي شركت شركت واحد به

كوچكترين توجه اي به رانندگان  ميدانند بخاطر اينكه تا قبل از اعتراضات صنفي سنديكاي شركت واحد ھيچ كسي
كه سنديكا در بين رانندگان و كارگران شركت واحد از  و كارگران زحمت كش اتوبوسراني نداشت و اين ياعث شده

افتخار ما اين است كه توانستيم لقمه اي نان به سرسفره كارگران شركت واحد  . جايگاه ويژه اي برخوردار باشد
كارگري براي ايجاد  و اينكه ديگر ھيچ.  اسالو و ابراھيم مددي كارگران زنداني دربنداميد ازادي منصور بياوريم به

 تشكل كارگري و احقاق حقوقش در زندان نباشد

  ميليارد يورو از ذخاير ارزی خود ۴۵برای فروش 'برنامه بانک مرکزی ايران 

ورو در ماه ھای اخير، تلويزيون در پی کاھش ارزش ي:رداد اعالم داشت خ 13 در تاریخ بى بى سىبخش فارسی 
 ميليارد يورو از ذخاير ارزی ۴۵ايران گزارش داده است که بانک مرکزی اين کشور قصد دارد " پرس تی وی"دولتی 
  . رای خريداری دالر و طال بفروشدخود را ب

خود بکاھد و در اين درحالی است که ايران از حدود چھار سال پيش سعی کرد از تکيه بر دالر در معامالت ارزی 
ر از دالر اعالم کرد برای اولين بار تقريبا ھمه مبادالت نفتی خود را با ارزھايی غي) ٢٠٠٧نوامبر  (١٣٨۶آبان ماه 

  . آمريکا انجام می دھد
سياست پرھيز از دالر آمريکا پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و تشديد تنش ميان دو کشور بر سر برنامه 

  . در پيش گرفته شده بودمی ايران ات
ی معامالت رئيس بانک مرکزی ايران ماه گذشته تلويحا به احتمال لزوم کاستن از تکيه بر يورو به عنوان واحد اصل

  . ارزی اشاره کرده بود
ايران گفته بود که بانک مرکزی با توجه به افت ارزش يورو و " حزب هللا"محمود بھمنی دو ھفته پيش به روزنامه 

  . ارزش دالر، مساله تغيير ترکيب سبد ارزی را بررسی خواھد کردافزايش

  با توجه به دستگيری ھای گسترده ، جنبش دانشجویی ھمچنان مقاومت می ورزد 

دانشجویان دانشگاه آزاد تھران مرکز با صدور بيانيه ای :  خرداد آمده است 13به گزارش سایت ادوارد نيوز در تاریخ 
متن این .  ه به دانشجویان و کوی دانشگاه، برادامه مبارزه با استبداد والیی تاکيد کردنددر سالگرد ھجوم وحشيان

بازداشت ... از خاک سکوت آتش فریاد بسازیم ... ”: در بخشی از آن آمده است . بيانيه را منتشر کرده است 
ن دانسته و خواستار آزادی کليه دانشجویان کشور را که در تجمعات دانشگاه ھا شرکت کرده اند نقض صریح قانو

با تمام اسيران در بند دیکتاتوری و عزیزانمان که ... .فوری و بدون قيد و شرط تمامی بازداشت شدگان ھستيم 
 ”. . . . کشته شدند عھد می بندیم تا ویران کردن تمامی دیوارھای ظلم و جور، دست از مبارزه نخواھيم کشيد 

س دانشجویی مانند محمد پور عبدهللا، بھزاد باقری، مجيد توکلی، بھاره فعال سرشناچندین ھا در این ميان 
ھدایت، بھمن خدادادی و دیگران ھمچنان در سلول ھای زندان اوین، قزل حصار و گوھردشت و یا در زندان ھای 

در دانشگاه علم و صنعت تھران کارت دانشجویی افراد به عنوان  ھمچنين .دیگر شھرھا محبوس ھستند
دردانشگاه تبریز دانشجویان داوطلب . بی ضبط شده واز ورود دانشجویان به دانشگاه جلوگيری می کنندبدحجا

  .ورود به کارشناسی ارشد تحت عنوان توھين به رھبری، از تحصيل محروم و ستاره دار گردیدند
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 ھا سازی پوشش زنان در ورزش ھمگانی در پارکیک سان 
 

با زنان از انا به بعد باید  .آماده شود ورزشی برای زنان" لباس استاندارد "قرار است تا اواخر مرداد سال جاری
مرضيه اکبرآبادی، معاون امور بانوان . ورزشی به ورزش ھمگانی بپردازند ھا و مناطق پوشش استاندارد در پارک

تا  خواھد شددر این لباس تمام اصول علمی و اسالمی رعایت : "گفتبدنی، با اعالم این خبر  سازمان تربيت
ورزشکار مسئول  شورای بازنگری پوشش زناناو گفت که " .به ورزش بپردازند" آرامش و راحتی بيشتری"زنان با 

سازمان تربيت بدنی و دانشگاه الزھرا برگزار خواھد   تا پيش از مرداد ھمایش طراحی لباس از سویاست واین 
 . می شود

 کند  ميايران ذخاير يورو خود را با دالر مبادله 

بانک مرکزی ايران در نگرانی از تشديد کاھش ارزش يورو :  گزارش داد 89رداد خ13در تاریخ آلمان صدای راديو 
اين تصميم که قرار است در سه مرحله .  ميليارد يورو از ذخاير ارزی خود را به دالر و طال تبديل کند۴۵قصد دارد 

  . يش نخواھد رفتاجرايی شود، از نظر برخی از کارشناسان آسان پ
 خرداد تصميم يادشده را در ١٢زبان صدا و سيمای ايران روز چھارشنبه،  ی انگليسي ، شبکه"پرس تی وی"

چارچوب اجرای استراتژی جديد اقتصادی ايران توصيف کرد و آن را با وخامت اوضاع اقتصادی اروپا و کاھش 
 ميليارد دالر، مدعی شد که ساير ٨٠ذخاير ارزی ايران به اين رسانه با برآورد . سابقه ارزش يورو مرتبط دانست کم

اين در حالی است که محافل اقتصادی و . اند کشورھای خليج فارس نيز رويکردی مشابه ايران در پيش گرفته
اند که نگران سقوط فاحش يورو  ی جنوبی و ھند اعالم کرده ھای مرکزی کشورھايی مانند ژاپن، برزيل، کره بانک

  . دھند ی يورو ادامه مي حوزهھای در  گذاري   ھمچنان به سرمايهنيستند و
  اقدامی در سه مرحله 

گرچه خود بانک مرکزی ايران تا کنون در اين زمينه موضعی نگرفته است، ولی يک ماه پيش محمود بھمني، رئيس 
  . داشتن چنين گامی خبر داده بودکل اين بانک از بر

ی گذشته، روزنامه جام جم  شود که روز دوشنبه اعالم مي" پرس تی وی"ی تصميم جديد ايران در حالی از سو
. ی دولت ايران پرداخت تر به شرح رويکرد تازه  ط که به صدا و سيمای ايران وابسته است در گزارشی به طور مبسو

 کشورھا به نوشته اين روزنامه دو سال پيش در پی بروز بحران اقتصادی جھان و کاھش ارزش دالر بسياری از
اما اخيراَ با قرارگرفتن يونان و برخی . تری ھمچون يورو بدل کنند تصميم گرفتند ذخاير ارزی دالر خود را به ارز باثبات

بسياری از «ديگر از کشورھای اروپايی در معرض ورشکستگی و فشاری که از اين بابت به يورو وارد شده، 
دالر را آغاز  اين کاھش ارزش، تبديل ذخاير خود از يورو به کشورھا به خاطر جلوگيری از ضررديدن از اثرات 

به نوشته جام جم، کارشناسان بانک مرکزی ايران بر اين نظرند که تالطم در اقتصاد اروپا رو به گسترش » .اند کرده
  . تر خواھد شد ارزش ز به روز کماست و يورو رو

يران عالوه بر تبديل ذخاير يوروی خود، اقداماتی را به جام جم در ادامه گزارش خود آورده است که بانک مرکزی ا
بارزترين اقدام در اين مسئله، کاھش قابل . المللی کشور با يورو در دست انجام دارد منظور کاھش معامالت بين

  .  در برابر فروش نفت ايران استتوجه پذيرش يورو
به دالر و طال خبر داده است که تا پاييز امسال ای بودن تبديل ذخاير يوروی ايران  سپس از سه مرحله" جام جم"

 ٢٠ درصد کنونی به ۵۵در پايان اين سه مرحله سھم ذخاير يورويی در کل ذخاير ارزی ايران از . ادامه خواھد يافت
ی يورويی ايران را به صالح  ظاھراَ کارشناسان بانک مرکزی ايران تبديل کل ذخيره.  درصد کاھش خواھد يافت٢۵تا 
يباَ غيرممکن  ميليارد يورو را تقر۴۵ھای آينده تبديل مبلغی فراتر از  نند، اما با توجه به کشش بازار، ظرف ماهدا مي

  . کنند ارزيابی مي
  ی موفقيت ايران  رديدھا در بارهت

تضعيف موقعيت «و برای » مقابله با سلطه انحصاری دالر«ايران از چند سال پيش در صدد بوده است که برای 
نفت خود را به يورو و ساير ارزھا بفروشد و کشورھای اوپک را نيز به اقدامی مشابه تشويق » دی آمريکااقتصا
ای انجام شده که البته تا کنون در عمل  انداختن بورس نفت در يکی از جزاير خليج فارس نيز با چنين انگيزه راه. کند

ھای  شود، ولی در مجموع تصميم بی نميتصميم جديد ايران گرچه نادرست ارزيا. به جايی نرسيده است
گرايی و فقدان انسجام و نگاه  زدگي، ايدئولوژي ای از سياست ھای اخير از نظر کارشناسان نشانه ضدونقيض سال

  . شود قتصادی ايران ارزيابی ميراھبردی در تصميمات کالن ا
ورو نداشته و کاھشی در ارزش اين ارز ای شدن تصميم جديد ايران بر خالف تصور تأثيری بر برابری ارزش ي رسانه

شماری از .  باقی مانده است١ /٢٠نرخ مبادله يورو به دالر در روزھای اخير تقريباَ باالی يک به . ايجاد نکرده است
دانند، زيرا بخشی از  کارشناسان اجرای تصميم جديد جمھوری اسالمی در مبادله يورو به دالر را کار آسانی نمي

ھای آمريکا عليه ايران اما مانع از آن ھستند  تحريم. يد به صورت خريد اوراق قرضه آمريکا عملی شوداين مبادله با
  .که ايران بتواند اوراق قرضه آمريکايی خريداری کند

  خبری از شھرستان کاميارن

: ه است  خرداد آمد13در تاریخ طبق خبر ارسالی به کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری   
 از مالکان گرفته 57الک و سيد اسمائيل در شھرستان کامياران که در سال ھای  زمينھای واقع در روستا ھای 
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ه بود مجدد ازآنھا پس گرفته شد و زندگی آنان را با مشکالت  داده شد  رو ستا ھا به مردم ه و جھت کشت شد 
 .دو چندان مواجه کرد 

و به مردم  زده اد اجرائی امام خمينی تمام این زمين ھا را به نام خود سند  حال حاضر ست خبر ارسالی در طبق
ميليون و ششصد ھزار تومان پرداخت کنند تا زمين ھا را به 3باید به ازای یک ھکتار زمين باید  شده که گفته 

وانستند خرج زندگی این در حاليست که مردم این روستا ھا حتی با داشتن این زمين ھا نيز نميت.مردم باز گردانند
  .نمایندخود را بدھند چه برسد که بخواھند به ازای ھر ھکتار پولی ھم پرداخت 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشک ھای کارگری 

 ادامه دارد   ھمچنان جمع آوری کارگران فصلی و ساختمانی در اصفھان

در ادامه سياست جمع آوری : داد نوشت  خر13سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 
در روزھای . روند ھمچنان ادامه دارد   این 1388 پس از وقایع خرداد  ،در اصفھان کارگران ساختمانی و فصلی

 1389/3/9در تاریخ .  گذشته تعدادی از این کارگران از کنار ميادین و خيابان ھا جمع آوری و بازداشت شده اند
 واقع در این شھر دستگير و به بھانه نداشتن کارت پایان  "دروازه تھران"کارگران در ميدان  نفر از این 4تعداد  

 الزم به ذکر است که  .خدمت و برگه احضار به خدمت سربازی در کالنتری این ميدان بازداشت گردیدند 
 که  اده استمحلی را در خيابان کاوه اصفھان اختصاص د،  کارگران فصلی  شھرداری اصفھان جھت اسکان

این روند نه تنھا .  تومان پرداخت نمایند 500 بایستی مبلغ ، کارفرما کارگران ھنگام پيدا کردن کار و رفتن به ھمراه
. در وضعيت کاریابی برای کارگران بھبودی ایجاد ننموده بلکه ھزینه جدیدی را برای آن ھا به وجود آورده است

        

 اسرائيل و سوئد رفت و آمد ميکنند توسط اتحاديه بايکوت تمام کشتيھايی که بين
  بنادر سوئد

اتحاديه بنادر سوئد تصميم گرفت حمل و نقل :  در سوئد اطالع دادند 89 خرداد 13مطبوعات اتحادیه ای در تاریخ 
  . کشتيھا و محموله ھای اسرائيلی را بلوکه کند

ى غزه عنوان  شده ردوستانه براى مردم محاصرهھاى بش دليل آن حمله ارتش اسرائيل به کشتيھای حامل كمك
  . شده است

مقصرين اين حمله بايد محاکمه شوند و محاصره چندساله : بيورن بورگ دبير اتحاديه ميگويد موضع ما اين ھست
  . نوار غزه برچيده شود

  .  ژوئن آغاز می شود15بايکوت کشتيھا و محموالت اسرائيلی از نيمه شب سه شنبه 
 *****  

اسرائيلی ھا مرتکب قتل عمد و دزدی : ياس گاردل يکی از سرنشينان سوئدی کشتيھای عازم غزه ميگويدمات
سربازھای مجھز به تفنگ ليزری به پيشانی دونفر و سر يک نفر از پشت و سينه يکی ديگر از . دريايی شدند

  تعدادی از آنھا روزنامه نگار بودند. قربانيان شليک کردند

ارگران فلسطين، کارگران ھمه جھانکارگران ایران، ک  
چنان که می دانيد، نيروھای . ھمراه و ھم دل با ھمه مردم آزادی خواه جھان اندوھگين و خشمگين شده ایم

به طور غافلگيرکننده و وحشيانه به کشتی حامل کمک ) 1389(  خرداد امسال10ویژه ارتش اسرائيل در تاریخ 
ر این حمله شماری از صلح طلبان جھان کشته و ده ھا تن زخمی شدند د. ھای انسان دوستانه حمله ور شدند

کسانی در این حمله کشته و زخمی شدند که برای مردم . و کشتی توسط ارتش نژادپرست اسرائيل تصرف شد
 که سه سال است در محاصره ارتش اسرائيل ھستند و محروم از غذا و آب و دارو و بھداشت و آموزش به - غزه

مردم فقير و کارگران رنجدیده غزه در مقابل چشمان حيرت .  کمک ھای محدودی را حمل می کردند- دسر می برن
زده جھانيان شاھد حمایت ضمنی دولت ھای غرب سرمایه دار از اسرائيل و بی توجھی آنان نسبت به این 

ده کرده است، این دولت نژادپرست اسرائيل که از ھر فرصتی برای نسل کشی فلسطينيان استفا. جنایت بودند
بار نيز فرصت را در این حرکت غيرانسانی خود غنيمت شمرده و به صلح طلبان جھانی حمله کرده و شماری از 

.آنان را به قتل رسانده است  
دولت ھای مرتجع . مردم فلسطين که زیر فشار خونبار اسرائيل اند، به مرحله ی بحران بی سابقه ای رسيده اند

ھای وابسته فلسطينی و کشورھای مداخله جو، برای تثبيت قدرت خود، زندگی این مردم را با ھمکاری سازمان 
.دستمایه ی منافع خود می کنند  

به نظر . اراده و مقاومت مردم و ھمدلی بين المللی به تنھایی برای جلوگيری از فاجعه نسل کشی کافی نيست
کومت ھای جبار رنج می برند، مبارزه جدی و پيگير در ما باید کارگران، روشنفکران و ھمه ی آنان که از ستم ح

برابر این گونه جنایت بين المللی و کشتار را در دستور دائمی کار مبارزاتی خود قرار دھند و در این راه فقط از 
.اراده مردم فلسطين و جنبش مستقل آنان حمایت کنند  

انه ی این ددمنشی، بار دیگر پيوند و ھمراھی خود کانون مدافعان حقوق کارگر در ایران، ضمن محکوم کردن قاطع
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ما در غم . را با مبارزان فلسطين به ویژه کارگران، معلمان، کارکنان خدمات اجتماعی و بھداشتی اعالم می دارد
خانواده و یاران مصيبت دیدگان ترکيه ای و ھمه زخمی شدگان و آسيب دیدگان این فاجعه شریکيم و آرزو می 

وانيم ھمراه با ھمه ی ستمدیدگان، آرمان و اراده ی مستقل و آزادی خواھانه مردم تحت ستم نظام کنيم روزی بت
.سرمایه داری را بر جھان حاکم گردانيم  

 
 کانون مدافعان حقوق کارگر

  خرداد13 -تھران

  اعتصاب کردند کارگران معادن
  

 ھفته گذشته کارگران معادن دولتی زغال بنا به گزارش منابع خبری،:  خرداد نوشت 14 در تاریخ جــرسسایت 
  متری زمين کار و حفاری می کنند، دست به۶٠٠که در شرایط اسفباری در معادنی در عمق  سنگ طبس

مذکور طبق تصميم  کارگران. اعتصاب زده و بدليل شرایط طاقت فرسای کاری، خواھان افزایش حقوق خود شدند
  .دریافت می کنند انه فقط سيصد ھزار تومانشورای عالی کار، حداقل دستمزد یعنی ماھ

معروف به معادن پروده قرار  این گزارش با بيان اینکه معادن مذکور در ھفتاد کيلومتری شھر طبس و در منطقه ای
صنایع و بعضی از شرکت ھای خصوصی مانند ارتيک و  این معادن تحت نظارت دولت وزارت"دارد، خاطرنشان کرد 
 ".ارشد وزارت صنایع ھستند، می باشد ابسته به مدیرانمعدنجو و نگين که و

معادل سيصد ھزار تومان  کارگران معادن فوق الذکر، در زیر زمين و در گرمای طاقت فرسای کویر، کماکان حقوقی
 .در ماه دریافت می کنند

د عزیمت به شھر و آنان، قص منبع خبری جرس ادامه داد پس از اعالم اعتصاب توسط کارگران، بيش از ھزار تن از
کار ممانعت بعمل آورد و مانع حرکت سرویس ھا  تحصن در جلوی فرمانداری را داشتند که حراست شدیدا از این

 .به سمت شھر شد
طی مسيری در حدود سه  متعاقب این مسئله، کارگران نيز تصميم به حرکت به صورت پياده می گيرند که پس از

کارگران حاضر و مانع از ادامه حرکت آنھا می  ، در اجتماع)اندھان سپاه استکه از فرم(کيلومتر، فرماندار طبس
 .شود

آینده با خانواده ھای  کارگران معترض و اعتصابی قرار است در صورت عدم پاسخگویی به مطالباتشان، از ھفته
 .خود در محل فرمانداری به تحصن بپردازند

حداقل دستمزد توسط  مکرر کارگران کشور نسبت به تعيينالزم به ذکر است از اوایل سال جاری، اعتراضات 
اعتراضات ابراز شده عليه تعيين حداقل  دولت، ھمچنان ادامه دارد و دولت کماکان واکنشی رسمی نسبت به

 .دستمزد نشان نداده است
مان اعالم ھزار تو ٣٠٣ گفتنی است اعتراضات کارگری امسال از آنجا شعله ور تر شد که حداقل دستمزد کارگران

 .اعالم کرده اند  ھزار تومان۴۵٠گردید؛ در صورتيکه کارشناسان کشور خط فقر را 
حداقل "گفته بود  چندی پيش ھادی مقدسی، نایب رئيس کميسيون اجتماعی مجلس، خطاب به خبرگزاری ایلنا

  ". نيستخانواده ھای کارگران  ، پاسخگوی ھزینه ھای زندگی١٣٨٩ ھزار تومانی در سال ٣٠٣دستمزد 

 ارگونومي براي كارگران معدن زغال سنگ

  اختالالت تنفسي شايعترين بيماري در بين معدنكاران زغال سنگ است

شايعترين و مھمترين بيماري در : عضو انجمن طب كار ايران گفت:  خرداد می نویسد 14خبرگزاري فارس در تاریخ 
سنگ  نوموكونيوز است كه بر اثر استنشاق غبار زغالسنگ يك نوع اختالل تنفسي به نام پ بين معدنكاران زغال

  شود ايجاد مي

از مھمترين : وگو با خبرنگار بھداشت و درمان فارس با عنوان اين مطلب اظھار داشت محمدمھدي مذھبي در گفت
ھاي دريل در فضاي  عوامل فيزيكي مؤثر بر سالمت كارگران معدن سر و صداست كه به علت استفاده از دستگاه

  . كند افتد و در آينده براي فرد مشكالتي ايجاد مي چك كاھش شنوايي در طوالني براي آنھا مدت اتفاق ميكو
. كند از مخاطرات ديگر نور كم است كه به اندازه كافي وجود ندارد و اختالالت بينايي را ايجاد مي: وي افزود

 استفاده از دريل اثرات عروقي، سندرم ھمچنين ارتعاشات است كه ھم ارتعاشات دست و بازو است كه به علت
انگشت سفيد و تأثير روي عصب و عالئمي مانند گزگز دست داريم و در نھايت ممكن است اثري روي 

نشيند و  ھايي كه فرد روي آن مي ھاي دست داشته باشد و ھم ارتعاشات تمام بدن است كه دستگاه استخوان
ھمچنين .يشترين عارضه در ارتعاش تمام بدن كمردرد استب. كند ممكن است ارتعاش داشته باشد كار مي

  . كند گذارد و عوارض گوارشي ايجاد مي اختالالت تعادلي است كه روي سيستم بينايي مي
مشكالت گردني مھمترين مشكل : اين متخصص طب كار با اشاره به عوامل ارگونوميك اين كارگران ادامه داد

ًمدت و معموال بيش از  ً علت اينكه گردن معموال به شكل ثابت و در طوالنياسكلتي در بين معدنكاران است كه به
 دقيقه به شعاع كم گردن را حركت دھند و به 15 تا 10شود ھر   دقيقه گردن بدون حركت است توصيه مي20

  . طرفين نگاه كنند
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تر باشد تا از حالت  پائين درجه 35 تا 30روي چشم يا  بھتر است ھنگام كار، محيط كارشان روبه: وي اضافه كرد
چرا كه يكي از علل گردن درد انحراف گردن از مسير . خميده گردن به سمت پائين و پشت جلوگيري شود

  . ھاي گردني شود ًمثال خم شدن گردن به سمت پائين ممكن است باعث ديسك. مستقيم است
بودن طوالني كمر،  ن خميدهاز مشكالت اسكلتي عضالني ديگر كمردردھا ھستند كه علت آ: مظھري گفت

چرخش مكرر آن، حالت چمپاتمه، حمل اجسام سنگين و نداشتن تعادل ھنگام حمل آن و گاھي اوقات نشستن 
  . طوالني مدت است

سندروم انعكاس ھم به علت حركات تكراري مچ دست است كه در معدنكاران به علت نيروي زياد : وي يادآور شد
 كيلوگرم باشد 6باشد و نيروي معادل   درصد كار به صورت حركات تكراري 50كه شود و در صورتي  است ديده مي

  . شود و سرعت باال ھم وجود داشته باشد اين سندروم ايجاد مي
مشكالت آرنج را ممكن است داشته باشيم كه آسيب زائده خارجي آرنج و التھاب تاندون : مظھري تصريح كرد

ھمچنين مشكالت زانو در معدنكاران . گويند آن آرنج تنيس بازان ميقسمت خارجي آرنج است و اصطالحاً به 
  . شود شود كه بيشتر به علت قرارگيري طوالني مدت به صورت دوزانو ديده مي سنتي ديده مي

:  است گفتH2Sوي با بيان اينكه عوامل شيميايي كه بيشتر از بقيه است مواجھه با برخي گازھا مثل متان، 
در معدنكاران زغال سنگ تأثيرگذار است مثل كولتار كه در معدن زغال سنگ وجود دارد و عوامل شيميايي ھم 

ھاي چند  از مواد ديگر در اين معادن ھيدروكربن. تواند ايجاد كند ھايي مانند معده مثانه و پوست را مي سرطان
  . اي ھستند كه از عوامل سرطان مثانه و ريه ھستند حلقه

سنگ پنوموكونيوز است خاطرنشان   شايعترين و مھمترين بيماري در معدنكاران زغالمظھري با اشاره به اينكه
برخي از . شود اين عارضه نوعي بيماري پارانشيمي ريه است كه از استنشاق غبار زغال سنگ ناشي مي: كرد

مترين حالت معدنكاران در سطح و در كنار رده زغال سنگ ھستند و ميزان رسيدن گرد و غبار زغال به آنھا در ك
  . يعني اينكه اين گرد و غبار در زيرزمين بيشتر از باالي زمين است. است

اين افراد بيشترين افرادي ھستند كه . رو و در كنار رگه زغال سنگ ھستند برخي معدنكاران روبه: وي اضافه كرد
. جھه داشته باشندمواجھه با گرد و غبار زغال سنگ را دارند و گاھي اوقات ممكن است با سيليس ھم موا
ولي ممكن است . رسد دسته سوم معدنكاران ھم در داخل تونل ھستند و به طور متوسط گرد و غبار به آنھا مي

  . اين افراد با گاز متان مواجھه داشته باشند
بيشترين زغالي كه بيشترين درصد كربن را دارد زغال آنتراسيت است كه اگر در معدني وجود : مظھري يادآور شد

ميزان مواجھه فرد با زغال، ميزان ساعت فعاليت در طي روز، . اشت احتمال پنوموكونيوز كارگران معدن زياد استد
ھمچنين . كند شوند و مواجھه ھمزمان با سيليس خطر ابتال را بيشتر مي سن فرد كه افراد كودك كمتر مبتال مي

متر مكعب بيشتر باشد احتمال پنوموكونيوز زغال سنگ گرم در  ميلي2 تا 1.5اگر ميزان گرد و غبار زغال در ھوا از 
  . اين افراد بيشتر است

بينيم و گاھي ھمراه با تخريب  شود تجمع نقاط سياه را در ريه مي وقتي ريه اين افراد مطالعه مي: وي گفت
 ماه، 6ا ھر در اين محيط بايد معاينات ساالنه انجام شود و عكس قفسه گرفته شود كه ابتد. ھاي ريه است آلوئل

  ھمچنين اسپيرومتري ھم بايد انجام شود.  سال انجام شود5 سال و بعد ھر 3بعد ھر 

 شورش  ایران ميان عدم بھره وری و خطر اقتصاد

آنچه نگرانی مقامات را بيش از ھمه : خود گزارش داد گوینده ، ناصر اعتمادی  از قول فرانسهبين المللی رادیو 
اقتصاد کشور با   این است که حذف یارانه ھا در وضعيتی که–حتا اگر صراحتاً به آن اعتراف نکنند  – برمی انگيزد

 .خطر شورش ھای اجتماعی عدم بھره وری روبروست یعنی توسعۀ فقر و مھمتر از آن به جان خریدن
در کنفرانس مطبوعاتی در تھران خبر داد که  س ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ایران،محمد رویانيان، رئي

 ليتر و نيز سھميۀ بنزین ١٨٠خودروھای شخصی را در تابستان به  دولت تصميم گرفته سھميۀ سه ماھۀ بنزین
 .ليتر کاھش دھد ٧۵ موتور سيکلت ھا را به

 خطر شورش اقتصاد ایران ميان عدم بھره وری و
کاستن از ميزان واردات بنزین اعالم کرده  مد رویانيان دليل کاھش سھميه ھای بنزین را تالش دولت برایمح

تجارت خارجی کشور در دو ماھۀ اول سال جاری بنزین ھمچنان اولين  با این حال، پيرو آخرین آمار رسمی. است
 .بوده است کاالی وارداتی ایران

بين المللی دانست که در نتيجه  تحریم ھای) تشدید( واکنشی در مقابل با این حال، تمھيد دولت را می توان
اصلی ترین منبع درآمدھای جمھوری –و گاز ایران  شان شرکت ھای بزرگ نفتی از سرمایه گذاری در صنعت نفت

شور جویی در مصرف کاالیی که ساالنه ميلياردھا دالر درآمدھای ارزی ک  خودداری کرده اند و نيز صرفه–اسالمی 
 .زمانۀ رکود و کم پولی به خود اختصاص می دھد را آنھم در این

تعجب آور نيست در کشوری که . روایت اقتصادی ناکارآمد و انرژی بر است سھميه بندی بنزین، از نگاھی دیگر،
  درصد است و قيمت بنزین ارزانتر از آب آشاميدنی، دولت با ترغيب مصرف بی رویه٢٠کم  نرخ تورم اش دست

 .نرژی بخواھد معضل عدم بھره وری صنایع را جبران کندا
 درصد ٢٩در این بين . درصد انرژی ایران را صنایع این کشور مصرف می کنند ٧٠بر اساس آمار رسمی، حدود 

غيرفلزی از   درصد در صنایع کانی٢١توليد فلزات اساسی، از جمله فوالد، مس و آلومينيوم، بيش از  انرژی در
چنانچه صنایع . می شود  درصد در صنایع شيميایی از جمله پتروشيمی مصرف٢٧و سيمان و جمله سراميک 

اند به این فھرست اضافه کنيم، پی می بریم  خودروسازی ایران را که توليد کنندۀ پرمصرف ترین خودروھای جھان
 .ھدر می رود که چگونه در واقع بخش اعظم انرژی ایران
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. دولتی و ناکارآمد ایران به شمار می روند نابع است که با ھم خصيصۀ بارز اقتصاداتالف انرژی روی دیگر اتالف م
 درصد از رشد توليد ناخالص داخلی از طریق ٨٧در ژاپن : می گوید  عادل آذر رئيس مرکز آمار ایران در اینباره

  درصد از توليد٧٨یران از طریق منابع فيزیکی به دست می آید، در حالی که به عکس در ا  درصد١٣مغزافزارھا و 
از جمله دانش مربوط   درصد به منابع دیگر٢٢ناخالص داخلی حاصل فروش منابع داخلی به ویژه نفت است و فقط 

ناپذیر برای اقتصاد ایران دانسته و مھمترین  رئيس مرکز آمار ایران این وضعيت را فاجعه ای بزرگ و جبران. است
به گفتۀ او بی توجھی به بھره وری و کارآیی سبب شده که در . است دهپی آمد آن را اتالف منابع توصيف کر

  واحد دیگر آن نارکارآمد باقی۴۵ واحد تبدیل به کار خروجی شود و ۵۵ھر صد واحد پولی  بودجه ھای ساالنه از
 .بماند و این به معنای ضایع شدن پول است
 ھزار ميليارد تومان بود که به دليل ٢۴عمرانی  بودجۀ ١٣٨٧سال  در ادامه عادل آذر تصریح کرده است که در

 به گفتۀ رئيس مرکز آمار ایران، اتالف منابع توسط اقتصاد دولتی. زیادی از آن ضایع شد ناکارآمدی دولت قسمت
بيش از فاجعه  ناکارآمد در کشوری که چھل ميليون نفر از جمعيتش زیر خط فقر مطلق و نسبی ھستند چيزی

 .است
یک نفر در “: اظھار نظری جداگانه گفته است  يس کل دیوان محاسبات ایران نيز موافق است که دربا این نظر رئ

کشور فقيری ھستيم، چون نمی توانيم توليد کنيم، سرمایه را افزایش  این کشور باید پيدا شود و بگوید که ما
 ، سيب زمينی و پياز وارد میکار ما به جایی رسيده که اکنون سير. انسانی استفاده کنيم دھيم و از نيروی

 ”.واقعاً خجالت آور است. کنند
اھواز، دليل عمدۀ اتالف منابع ناکارآمدی دولت است که با این  به گفتۀ احمد ميدری استاد اقتصاد در دانشگاه

 ٢٠او گفته است که پاالیشگاه ھای کشور دست کم . اقتصادی کشور را در انحصار دارد حال عمدۀ منابع مالی و
ميلياردھا دالر   ھزار بشکه نفت روزانه ضایع می شود، در حالی که دولت ساالنه٣۴اتالف منابع دارند و  رصدد

 .صرف یارانۀ بنزین وارداتی می کند
ھنوز تاریخ اجرایش را برغم صراحت مصوبۀ مجلس به درستی اعالم نکرده،  حذف یارانه ھای سوخت که دولت

پا  و واحدھای توليدی فرسوده ندارد که تاکنون تنھا به زور یارانه ھا رویشدن ھمين صنایع  پی آمدی جز بسته
 .ایستاده و سطح شکننده ای از ثبات اجتماعی را تأمين کرده بودند

آماری  بررسی ھای. بزرگترین چالش دولت دھم و چشم اسفندیار اقتصاد ناکارآمد دولتی ایران است این در واقع
 ھزار فرصت ٢٠٠ ميليون و ١نيازمند   به بازار کار ایران، این کشور١٣۶٠لدین دھۀ نشان می دھند که با ورود متو

 ميليون فرصت شغلی در ایران در عرض ۵اما، ایجاد . نرود شغلی در سال است تا بيکاری از سطح کنونی فراتر
 .بھره وری و رشد، به چيزی بيش از معجزه نيازمند است چھار سال، آنھم با این سطح از

که ایران باالترین سطح درآمدھای نفتی را داشت، رشد اقتصادی این کشور تنھا  ٨٧ ایۀ آمار رسمی، در سالبر پ
در بھترین حالت  بر پایۀ ھمين آمار، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری منھای صفر درصد یا. درصد بود نيم

 درصد واحدھای توليدی اش، به ۵٠اکنون  ماین احتمال در اقتصادی رُخ خواھد داد که ھ. صفر درصد خواھد بود
 .و مابقی تنھا با کمتر از نيمی از ظرفيت شان کار می کنند گفتۀ رئيس اتاق بازرگانی، ورشکسته و تعطيل اند

، مقامات ارشد اقتصادی ایران ھمچنان از ١٣٨٩برغم گذشت ھفتاد روز از آغاز سال  بی سبب نيست شاید که
گسترش  ادی این کشور در سال گذشته طفره می روند و در عين حال نگرانی ازشاخص ھای کالن اقتص اعالم

 .رکود رو به توسعه است
 این است که حذف –حتا اگر صراحتاً به آن اعتراف نکنند  – اما، آنچه نگرانی مقامات را بيش از ھمه برمی انگيزد

در اینباره . دن خطر شورش ھای اجتماعییعنی توسعۀ فقر و مھمتر از آن به جان خری یارانه ھا در وضع کنونی
درصد در نظر بگيریم،  ٣٠ ھزار تومان و نرخ تورم را حداکثر ٧٠٠اگر خط فقر را در ایران : ميدری گفته است  احمد

یابد که بعيد است با ميزان یارانه ھای نقدی   ھزار تومان کاھش می٢١٠بعد از حذف یارانه ھا قدرت خرید مردم 
در ادامۀ ھمين مالحظه، احمد ميدری با اشاره به موارد مشابه در دنيا  .دارد بپردازد جبران شودکه دولت در نظر 
 اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه ھا مساوی با شورش ھای اجتماعی است که گاه سرنوشت افزوده است که

  .سياسی یک کشور را تحت تاثير قرار می دھند

 شورش گرسنگان در ایران 
  

در مقاله ای که " رسپوبليکا" کارشناس پایگاه خبری تحليلی" باریس نميروفسکی: "» ا نووستیری«خبرگزاری 
پژوھشگران مستقل، ایران در مرز فاجعه اقتصادی قرار  طبق اطالعات: قسمت اول آن را امروز می خوانيد، نوشت

را به اتخاذ اقداماتی قيمت سوخت و تحریمات بين المللی مقامات ایران  بحران جھانی، کاھش. گرفته است
عبارت  تا بحال از. مردم واداشتند که در درجه اول سبب نارضایتی فقيرترین اقشار جامعه شدند ناخوشایند برای

تحریمات بين المللی وجود دارند  بحران مالی جھانی در رابطه با ایران استفاده نمی شد، چرا که عليه این کشور
بدین معناست که پدیده ھای بحرانی در ایران باید به  این. کاھش می دھندکه حضور ایران در تجارت جھانی را 

بالعکس، ایران که بطور کامل به صادرات نفت و گاز وابسته است، . اینگونه نشد شکلی ضعيف دیده شوند، اما
  .بسيار حادتر نسبت به بحران داشت واکنشی

  
اجتماعی را اعالم  نامه ھای مربوط به کمک ھایمقامات ایران کاھش و یا حتی لغو بر: مولف ادامه می دھد

سال گذشته است، البته باید گفت که کار " سبز انقالب"ًنارضایتی بدنبال این اقدام، کامال قابل مقایسه با . کردند
محمود "یکی از سخنرانی ھای . ھرچه بيشتر تھدید کننده دارد" سکوتی" به تظاھرات و اعتراض نکشيد، اما ملت

 ميزان رسمی. از بين جمع متوقف شد!" ما بيکاریم"جمھور ایران ناگھان با سردادن شعار  رئيس" داحمدی نژا
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کردن دارد، یک نفر   ایرانی که توان کار4رسيده است، یعنی از ھر % 25بيکاری در کشور به شاخص بی سابقه 
 دارد، و در حال حاضر تنھا نفتی شھرت این در شھر خرمشھر رخ می دھد که به داشتن پایانه ھای. بيکار است

شھرھای مرتبط با صنایع نفتی، کار ھست، اما در سایر صنایع  در. وجود ھمين صنایع نجات دھنده مردم است
کشاورزی در وضعيت بسيار دشواری قرار دارد و کشاورزان یکی پس از دیگری  بویژه. اوضاع اسفبار است

 .شوند ورشکست می
  

رسد، واردات  تورم به شاخص دورقمی می. يت اقتصادی کشور دشوار استوضع: مولف در ادامه می نویسد
المللی مدرنيزه نمی شوند، چرا  گران می شود و سال ھای سال است که صنایع نفت و گاز بعلت تحریمات بين

 .فناوری ھای جدید را ممنوع می سازند که این تحریمات انتقال فناوری ھای مربوطه و در کل
که کشور تخصيص یارانه به  با توجه به اوضاع فاجعه آميز، رئيس جمھور ایران اعالم کرد: سدنميروفسکی می نوی

تا . بنزین، گاز و مواد غذایی اوليه را متوقف می کند یک سری از کاالھایی که نياز اوليه ھستند، در درجه اول
باقی بماند تا نه تنھا قشر کرد که قيمت این کاالھا در سطح قابل قبول  کنون دولت از محل بودجه کمک می

دولتی از ميان  اما از این پس، حمایت. فقرا ھم بتوانند این قبيل کاالھا را برای خود خریداری کنند متوسط بلکه
 .برداشته می شود و طبيعتاً قيمت ھا چند برابر می شوند

  
اما . مستقيماً کمک پولی کند رئيس جمھور ایران به فقيرترین فقرا وعده داد که به آنھا: مولف ادامه می دھد

با این حال کارشناسان . سریعاً بی ارزش می شود چنين چيزی آنان را چندان نيز آرام نمی سازد، چرا که پول
ندارد، چرا که خزانه دولتی تحمل حجم سنگين پرداخت ھا بابت حفظ قيمت  مستقل معتقدند که دولت راه دیگری

 .را ندارد کاالھای اوليه
را با اصالحاتی که  حتی نمایندگان مطيع مجلس، ھر چند محتاطانه، اما مخالفت خود:  می دھدمولف ادامه

وضعيت دشوار اقتصاد . اعالم می کنند  سال اخير ناميده است،50احمدی نژاد آن را بزرگترین اصالحات ظرف 
در سال گذشته "  سبزانقالب"تر از تحت فشار گذاشتن  ایران می تواند برای مقامات کشور خطراتی وحشتناک

 .بدنبال داشته باشد
  

غصب کنند، بوجود  آشوب بخاطر این که مردم می خواھند مال دیگری را: کنفوسيوس می گفت: وی می نویسد
مال "مواد اوليه برای قشر فقير ایران . نگھدارند نمی آید، بلکه بدین دليل است که مردم نمی توانند مال خود را

بدین ترتيب ممکن است اصالحات جدید سبب برانگيختن . زندگی ندارند يزی برایاست که بدون آن چ" خود
درھم شکسته شود که این به مراتب " اپوزیسيون سبز"جایگزین " اپوزیسيون گرسنه" آشوبی واقعی شوند و

 .تر است خطرناک
ات ریاست انتخاب رھبران اپوزیسيون در سالگرد" مھدی کروبی"و " ميرحسين موسوی: "مولف می نویسد

حکومت نيز به نوبه خود بر ارعاب تکيه  . مردم را به شرکت در تظاھرات دعوت کرده اند- ژوئن 12 روز -جمھوری 
نيروھای انتظامی در این ". تجمع غيرقانونی را متوقف کند ھرگونه"دارد، به پليس دستور داده شده است که 

 حکومت ایران از بسيج برای مقابله با معترضين 2009یادآور می کنيم که در سال  .زمينه تجربه کافی دارند
که تعدادی از   نفر کشته، ده ھا ھزار نفر زخمی و ھزاران نفر دستگير شدند100در نتيجه بيش از . کرد استفاده

 .آنھا نيز اعدام شدند
  

ندانی کرد و تورم را نمی توان ز اما بحران اقتصادی را نمی توان با زور سرکوب کرد، بيکاری را: وی ادامه می دھد
سازمان ملل متحد نيز وضعيت اقتصادی ایران را وخيم تر می  تحریمات. اعدام کرد" دشمن خلق"نمی توان بعنوان 

ممکن است در نھایت برنامه . بعلت برنامه ھسته ای ایران گسترش نيز بيابند سازند که ممکن است در آینده
نداد و افت  ران در بھترین سال ھا نيز گرایش به رشد شدید را نشاناقتصاد ای. حد وسع ایران نباشد ھسته ای در

سابق ایران، برای اقتصاد کشور   دیده شد، به گفته موسوی، نخست وزیر2009اقتصادی نيم درصدی که در سال 
موسوی وخامت شدید شرایط زندگی ميليون ھا ایرانی را  .ضربه ای قابل مقایسه با حمله نظامی بيگانگان بود

جامعه جھانی ھشدار می دھد که تحریمات جدید در درجه اول به مردم  در عين حال او به.يشبينی می کندپ
 .زنند و نه به نمایندگان حکومت ساده ایران ضربه می

  
. توزیع عادالنه فراخواند خود احمدی نژاد ملت را به صرفه جویی در منابع، نوآوری و حمایت از: مولف می نویسد
دارای منابع غنی نفتی می باشد، بعلت کمبود  زین در درجه اول قرار دارد، زیرا ایران کهکاھش مصرف بن

کارشناسان خارجی در امور ایران مدت بسياری است که ھشدار می . کند پاالیشگاه، بنزین را از خارج وارد می
 .احمدی نژاد می تواند بعلت وضعيت اقتصادی کشور متزلزل شود ریاست جمھوری: دھند

آنطور که . سياسی است برای مقامات حاکم، اقتصاد تھدیدی بيش از ھر اپوزیسيون: ی در پایان می نویسدو
جمھوری اسالمی ھميشه بيشتر آماده مطالبه " :کارشناس بنياد آمریکایی کارنگی می گوید" کریم سجادی پور"

اما مشکل در این است که می تواند ". یدخود بخواھد در جایی کوتاه بيا فداکاری از مردم بوده داده است تا اینکه
  .مردم از فداکاری دست بردارند، چرا که چيزی برای فدا کردن نخواھند داشت زمانی برسد که

  تپهھفت شرکتضرب و شتم روزنامه نگار  زندانی حامی کارگران 
انون صنفی معلمان ھفت تپه خوزستان و ک روزنامه نگار و ازحاميان سرسخت کارگران شرکت ابوالفضل عابدینی

به شدت مورد ضرب وشتم زندانبانان به سر می برد و از طرف  ایران در زندان کارون در وضعيت بسيار نامناسبی
سایت اصالح طلب .  ھمکاری حقوق بشری خود را لو دھدآزار شدید از او خواسته اند که  ضمن. قرار گرفته است
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نامبرده در حال  ال چنين خواسته ای را قبول نکرده است در ضمنابوالفضل تا به ح: جرس در این باره می نویسد
  .این زندان به شدت تھدید می شود حاضر در بند جانيان و زندانيان خطرناک نگھداری می شود وجان وی در

از برادران نامبرده ضمن  ھمچنين در تماسی تلفنی که دیروز با خانواده نامبرده به عمل آمد آقای عابدینی یکی
ابوالفضل اعالم کرده اند که به زودی وی را به تھران  يد اخبار فوق به اینجانب اعالم کرد که مسئولين زندان بهتأی

نيز به اتھام عضویت در مجموعه فعاالن حقوق بشر ،تشویش اذھان ، اقدام عليه  منتقل خواھند کرد تا در آنجا
ٌقبال در زندان  الی می باشد که آقای عابدینی،مصاحبه با رسانه ھای خارجی محاکمه شود و این در ح نظام

حبس تعيين شده بود و این در حالی   سال ونيم11اھواز و به خاطر ھمين اتھامات محاکه شده بود وبرای وی 
دليل یک اتھام به صورت ھمزمان در دو دادگاه محاکمه  می باشد که بر اساس قوانين کشور یک متھم نباید به

با اتھامات ابوالفضل تمایل دارند که وی را چند بار و در دادگاھھای مختلف   در رایطهشود،اما گویا مسئولين
  .ومحکوم نمایند محاکمه

 درزندان مصاحبه پروانه اسالو در رابطه با وضعيت کنونی ھمسرش

ھمسر منصوراسالو به کمپين گفت که ھمسرش با اتھام جدیدی :  خرداد نوشت 15سایت عصر نو در تاریخ 
  .وسط اطالعات سپاه روبرو شده و به بند امنيتی زندان منتقل شده استتوسط ت

پروانه اسالو ھمسر منصور اسانلو فعال برجسته کارگری که از مدتھا پيش در زندان رجایی شھر کرج در شرایط 
المللی حقوق بشردرایران، گفت که  برد در مصاحبه ای با کمپين بين جسمی بسيار نامناسبی به سر می

تحت بازجویی در سلول ” ارتباط با گروه ھای معاند نظام“ش از سه روز پيش با اتھامی جدید تحت عنوان ھمسر
او ھمچنين به کمپين گفت که روزگذشته موفق . انفرادی سپاه قرار دارد و تحت فشارھای شدید روحی است

  .ھر مالقات کندشده است به ھمراه مادر آقای اسانلو وی را به صورت کابينی در زندان رجایی ش
کمپين بين المللی حقوق بشردر ایران خواستار پایان آزارواذیت منصوراسالو است که از ھمان ابتدا اگر درمحکمه 
. ای که حداقل اصول دادرسی عادالنه در آن رعایت می شد محاکمه می شد ھيچگاه به زندان محکوم نمی شد

ی توسط ماموران اطالعاتی سپاه پاسداران می تواند عواقب اسانلو از بيماری شدید رنج می برد وادامه بازجوی
 چه به صورت تصادفی وچه به صورت -کمپين مسووليت ھرگونه اتفاق ناگوار. خطرناکی به ھمراه داشته باشد

گفته ھای ھمسر آقای .  را متوجه قوه قضایيه و سازمان اطالعات سپاه پاسداران می داند–برنامه ریزی شده 
 دھنده و نشان دھنده وضعيت بسيارنامناسب زندان و فشارمداوم دستگاه ھای امنيتی بر فعاالن اسانلو ھشدار

کمپين ھمچنين از مقامات قضایی می خواھد که طرح اتھامات بی اساس جدید را . جامعه مدنی ایران است
  .درخصوص وی متوقف کند

طرح شده توسط بازجویان را نپذیرفته و در پروانه اسالو ھمچنين به کمپين گفت که ھمسرش اتھامات یاد شده م
این . بازجویی اعالم کرده که از دو سال پيش در زندان به سر می برد و چنين اتھامی کامال بی اساس است

درحالی است که وی تنھا از وضعيت نابسامان و عدم پيگيری پزشکی مناسب سخن گفته و به وضعيت خود 
  .اعتراض داشته است

توصيه ھای پزشکان کميسيون پزشکی قانونی مبنی بر انتقال اسانلو به خارج از زندان برای باوجود تاکيد و 
پيگيری وضعيت جسمی حاد و بيماری ھای صعب العالج وی، تاکنون مقامات زندان نه تنھا به این درخواست 

ی انفرادی بند سپاه وی را ترتيب اثر نداده اند، بلکه از روز شنبه گذشته با انتقال وی از بند متادون به سلول ھا
 بازپرسی دادگاه انقالب کرج ۶این پرونده از فروردین ماه جاری در شعبه . تحت بازجویی ھای جدیدی قرار داده اند

پرونده ایشان به ھمان روال قبل است و تنھا اتفاق «: پروانه اسانلو در این رابطه گفت. گشوده شده است
نبه ایشان را به بند اطالعات منتقل کرده اند و این مساله باعث نگرانی ما جدیدی که افتاده، این است که از ش

  ».در وضعيت پرونده ایشان ھم ھيچ تغييری حاصل نشده است. شده است
بارھا و بارھا در «: پروانه اسالو ھمچنين از تسليم نامه ای که خطاب به دادستان نوشته است خبر داد و گفت

 خود ایشان و وکالیشان ھم درخواست کرده اند اما حتا با یک روز مرخصی ھم .مورد مرخصی نامه نوشته ایم
در آخرین مورد صبح دیروز در نامه ای که خطاب به دادستان نوشتم، در مورد این که ایشان . موافقت نشده است

ی مرخصی را به بند انفرادی اطالعات منتقل کرده اند درخواست مساعدت و پيگيری وضعيت ھمسرم و نيز تقاضا
جای سوال است که بعد از چھارسال باید دوباره ایشان را به بند اطالعات منتقل . برای ایشان را ھم مطرح کردم

در این نامه ھمچنين موضوع کميسيون پزشکی قانونی را به اطالع . کنند و دوباره مورد بازجویی قرار بگيرند
ت و خود آقای اسانلو به من گفتند که نتيجه بررسی دادستان رساندم چون این موضوع کامال قابل پيگيری اس

ھای کميسيون این بوده که من باید از شرایط مناسب و ویژه استفاده کنم و درخواست کردم که خيلی فوری به 
  ».وضعيت آقای اسانلو رسيدگی کنند که ھنوز ھم جوابی نگرفته ام
مادر «:  او از حق مرخصی خبر داد و تاکيد کردھمسر منصور اسالو ھمچنين از عدم امکان مالقات و محروميت

آقای اسانلو از زمستان گذشته موفق به مالقات با پسر خود نشده بود و پس از درخواست ھای مکرر، امروز پس 
متوجه شدیم که . از ساعت ھا بالتکليفی از اولين ساعات صبح موفق شدیم مدت کوتاھی ایشان را مالقات کنيم

ا این وجود وی برای این که ما نگران نشویم تاکيد می کرد که حالم خوب است و مشکل حال مناسبی ندارد ب
با وجود توصيه پزشکان پزشکی قانونی به استفاده ایشان از مرخصی مقامات «: او ادامه داد» .خاصی نيست

کمر، بيماری زندان با مرخصی او موافقت نمی کنند و آقای اسالو ھم اکنون از درد شدید پا، سایيدگی مھره 
قلبی و ناراحتی ھای چشم رنج می برد و نياز به مداوای جدی در خارج از زندان دارد اما تا به حال با مرخصی او 

  ».موافقت نشده و از دو سال پيش او ھمچنان در شرایطی نامطلوب در زندان به سر می برد
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رانی تھران و حومه، از اواخر اسفندماه منصور اسالو رئيس ھيات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس 
 با تایيد شعبه ١٣٨۶او که در آبان ماه سال .  معروف به متادون زندان رجایی شھر به سر می برد۵گذشته در بند 

 تاکنون در زندان در شرایط ١٣٨۶ تيرماه ١٩ سال حبس تعزیری محکوم شد از تاریخ ۵نظر به   دادگاه تجدید١۴
اسانلو .  به زندان رجایی شھر منتقل شد١٣٨٧ مھرماه ٢۴او در تاریخ . ه سر می بردبسيار خطرناک جسمی ب

دچار بيماری شدید چشمی است و به خاطر عمل باز قلب که چند سال پيش انجام داده باید مداوما مورد مراقبت 
رجایی شھر مدتی پيش به دليل وخامت وضعيت جسمی منصور اسالو مسئوالن زندان . ھای پزشکی قرار بگيرد

 پزشک متخصص ۵این کميسيون با حضور . او را با دست بند و پابند به کميسيون پزشکی قانونی منتقل کردند
تشکيل جلسه داده و اسالو را تحت معاینات پزشکی قرار داد و با توجه به وخامت شرایط جسمی برای دومين بار 

  .یی با آن مخالفت کردنددستور عدم تحمل کيفری برای وی صادر کرد ولی مقامات قضا
مدتی پيش اسالو . زندان رجایی شھر برای اسالو که دچار بيماری ھای متعدد شده است، بسيار نامناسب است

بند خود، از یک حادثۀ مشکوک سوء قصد که توسط یکی از  موقع تعدادی از زندانيان ھم با ھوشياری و اقدام به
لی ابعاد این قضيه با مسکوت گذاشتن آن توسط مسئولين زندان در برد و زندانيان انجام شد، جان سالم به

سر » مرادی«و فرد دیگر بنام » حسن پور«این سوء قصد در حضور پاسدار بند بنام . است ھمچنان پنھان مانده
وکيل بند صورت گرفت اما واکنشی از سوی آنان انجام نپذیرفت که این خود بر ابعاد مشکوک این قضيه می 

ر این راستا نھاد ھای حقوق بشری نگرانی شدید خود را از به خطر افتادن امنيت جانی و سالمت منصور د. افزاید
  اسالو اعالم داشته اند

 كارگرى گيرى عليرضا اخوان از مدافعاندست

 با يورش 89.3.14جمعه   صبح4وابط عمومى كانون مدافعان حقوق كارگر ساعت عليرضا اخوان ر:آژانس ايران خبر
  . شد اطالعات به منزلش دستگير و كليه لوازم و كتاب و كامپيوترش ضبط

 شيراز كارگر كارخانه مخابرات راه دور خودكشى سه

مخابرات راه دور شيراز  با کمال تاسف خبر از خودکشی سه کارگر کارخانه کارخانه: کارگری راه کارگر وبالگ 
ايران خبـــر وضعيت كارخانه مخابرات راه  به گزارش خبرنگار آژانس. بدليل مشکالت معيشتی بگوش می رسد 

 پانزده ماه گذشته به آنان واعتراضات مستمر تاكنون حقوق دور شيراز بشدت بحرانى است عليرغم تجمعات
زندگى , كارگران شركت مخابرات راه دور از مشكالت معيشتى بشدت در عذابند  ھمه.پرداخت نشده است 

كشيده شده  كارشان به طالق,آنھا از ھم پاشيده شده و تعداد ى از خانواده ھاى كارگران اين شركت  برخى از
پاسخى به ,كنون ھيچ مقام و ارگانى   اعتراضى داشته اند اما تااين كارگران بارھا و بارھا تجمع و تحصن.است 

  . خواسته ھاى برحق آنان نداده اند

 اعتصاب کارگران زغال سنگ طبس 
  ھزار تومان٣٠٠در ششصد متری عمق زمين با ماھيانه  کار

 
 سنگ طبس که در کارگران معادن دولتی زغال بنا به گزارش منابع خبری، ھفته گذشته: جــرسبه نوشته سایت 

زمين کار و حفاری می کنند، دست به اعتصاب زده و بدليل   متری۶٠٠شرایط اسفباری در معادنی در عمق 
کارگران مذکور طبق تصميم شورای عالی کار، . خواھان افزایش حقوق خود شدند شرایط طاقت فرسای کاری،

 .نددستمزد یعنی ماھانه فقط سيصد ھزار تومان دریافت می کن حداقل

معروف به معادن پروده قرار  این گزارش با بيان اینکه معادن مذکور در ھفتاد کيلومتری شھر طبس و در منطقه ای
صنایع و بعضی از شرکت ھای خصوصی مانند ارتيک و  این معادن تحت نظارت دولت وزارت“دارد، خاطرنشان کرد 

 ”.ند، می باشدارشد وزارت صنایع ھست معدنجو و نگين که وابسته به مدیران

معادل سيصد ھزار تومان  کارگران معادن فوق الذکر، در زیر زمين و در گرمای طاقت فرسای کویر، کماکان حقوقی
 .در ماه دریافت می کنند

آنان، قصد عزیمت به شھر و  منبع خبری جرس ادامه داد پس از اعالم اعتصاب توسط کارگران، بيش از ھزار تن از
کار ممانعت بعمل آورد و مانع حرکت سرویس ھا  اری را داشتند که حراست شدیدا از اینتحصن در جلوی فرماند
 .به سمت شھر شد

طی مسيری در حدود سه  متعاقب این مسئله، کارگران نيز تصميم به حرکت به صورت پياده می گيرند که پس از
حاضر و مانع از ادامه حرکت آنھا می کارگران  ، در اجتماع)که از فرماندھان سپاه است(کيلومتر، فرماندار طبس

 .شود
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آینده با خانواده ھای  کارگران معترض و اعتصابی قرار است در صورت عدم پاسخگویی به مطالباتشان، از ھفته
 .خود در محل فرمانداری به تحصن بپردازند

ل دستمزد توسط حداق الزم به ذکر است از اوایل سال جاری، اعتراضات مکرر کارگران کشور نسبت به تعيين
اعتراضات ابراز شده عليه تعيين حداقل  دولت، ھمچنان ادامه دارد و دولت کماکان واکنشی رسمی نسبت به

 .دستمزد نشان نداده است

ھزار تومان اعالم  ٣٠٣ گفتنی است اعتراضات کارگری امسال از آنجا شعله ور تر شد که حداقل دستمزد کارگران
 .اعالم کرده اند  ھزار تومان۴۵٠ن کشور خط فقر را گردید؛ در صورتيکه کارشناسا

حداقل “گفته بود  چندی پيش ھادی مقدسی، نایب رئيس کميسيون اجتماعی مجلس، خطاب به خبرگزاری ایلنا
  ”.خانواده ھای کارگران نيست  ، پاسخگوی ھزینه ھای زندگی١٣٨٩ ھزار تومانی در سال ٣٠٣دستمزد 

ارگری و برادرش کيانوش گل محمدی توسط بازداشت کاوه گل محمدی فعال ک
 ماموران اطالعات کامياران 

 خرداد ماموران اطالعات و سپاه 13بنابر گزارش رسيده به سايت دانشجويان سوسياليست روز پنجشنبه 
پاسداران شھر کامياران و روستاھای گشکی و گازرخاني، کاوه گل محمدی فعال کارگری و عضو کميته 

 ساله اش که مشغول تحصيل 18 به ايجاد تشکل کارگری و کيانوش گل محمدی برادر ھماھنگی برای کمک
 عصر در پاسگاه روستای گازرخانی بازداشت و مورد اذيت و آزار قرار داده اند و کاوه 6 صبح تا 9ھستند، از ساعت 

 به تفتيش موبايل کاوه گل محمدی را به دست کشيدن از فعاليت کارگری مورد تھديد قرار داه اند و ھمچنين اقدام
  . گل محمدی کرده اند

  
ماموران اطالعات و سپاه از آن روز تاکنون کاوه گل محمدی فعال کارگری را چندين بار از طريق تماس تلفنی مورد 

  . تھديد قرار داده اند که از فعاليتھای کارگری دست بکشد
  

م و خواھان پايان دادن به ھر گونه فشار بر ما دانشجويان سوسياليست اين اقدام ضد کارگری رژيم را محکو
اين اقدام زبونانه و ضد کارگری نه تنھا فعاليت و . فعالين کارگری و ساير فعالين اجتماعی و سياسی ھستيم

تالش فعالين کارگری برای مبارزه برای احقاق حقوق انسانی و تشکل يابی طبقاتی طبقه کارگر را مرعوب 
  . ا را برای رھايی از قيد و بند نظام سرمايه عزم تر خواھد کردنخواھد کرد، بلکه عزم آنھ

  
   وضعيت نامشخص محمد پورعبدهللا فعال چپ دانشجويی

محمدپور عبدهللا، دانشجوی مھندی شيمی دانشگاه تھران، با گذشت حدود يک سال و نيم از دوران بازداشت، 
  . ھمچنان در زندان قزل حصار به سر می برد

  
دانشجويی که دردادگاه بدوی به شش و در دادگاه تجديدنظر به سه سال زندان محکوم شده اين فعال چپ 

  . است
  

در اين مدت . چند روز ديگر، يک سال و نيم از بازداشت محمد می گذرد"به گفته يکی از خانواده محمد پور عبد 
. ندانيان عادی و مجرمان خطرناک استزندانی که اساسا متعلق به ز. محمد را در زندان قزل حصار نگه داشته اند

وضع اين زندان آنقدر آشفته است که تاکنون اصال چنين فرمی . حتی يک بار ھم به محمد اجازه مرخصی نداده اند
  ." به دست محمد نرسيده است

  ."با کمک وکيل محمد به دنبال اين ھستيم که زمينه ازادی مشروط وی را فراھم کنيم: "وی اضافه کرد

 وری کارگران فصلی و ساختمانی در اصفھان ھمچنان ادامه داردجمع آ

 این روند ١٣٨٨در ادامه سياست جمع آوری کارگران ساختمانی و فصلی در اصفھان ، پس از وقایع خرداد 
در روزھای گذشته تعدادی از این کارگران از کنار ميادین و خيابان ھا جمع آوری و بازداشت . ھمچنان ادامه دارد 

 نفر از این کارگران در ميدان 4به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبـــر روز یك شنبه نھم خرداد تعداد .اند شده 
واقع در این شھر دستگير و به بھانه نداشتن کارت پایان خدمت و برگه احضار به خدمت سربازی در "دروازه تھران"

شھرداری اصفھان جھت اسکان کارگران فصلی ، الزم به ذکر است که . کالنتری این ميدان بازداشت گردیدند 
محلی را در خيابان کاوه اصفھان اختصاص داده است که کارگران ھنگام پيدا کردن کار و رفتن به ھمراه کارفرما ، 

این روند نه تنھا در وضعيت کاریابی برای کارگران بھبودی ایجاد ننموده .  تومان پرداخت نمایند ۵٠٠بایستی مبلغ 
  . نه جدیدی را برای آن ھا به وجود آورده استبلکه ھزی
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  شرایط نامطلوب ابوالفضل عابدینی در زندان کارون اھواز

 ابوالفضل عابدینی نصر خبرنگار و از مسووالن پيشين مجموعه فعالين حقوق بشر در ایران که به -خبرگزاری ھرانا 
  .  نگھداری می شود و جان وی در خطر استتازگی به زندان کارون اھواز منتقل شده است در شرایط نامطلوبی

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، عابدینی در بند ششم این زندان که اصطالحا به آن بند سياسی می گویند، 
نگھداری می شود و مسئوالن به دليل فشار مضاعف، وی را با چند تن از زندانيان خطرناک ھم سلول کرده اند که 

  .  از سوی ھم سلولی ھای خود در چندین نوبت مورد تھدید جانی قرار گرفته استدر این مدت این خبرنگار
وی چندی پيش از سوی شعبه یکم دادگاه انقالب اھواز به تحمل یازده سال حبس تعزیری محکوم و در مدت کمتر 

کم صادره بيش از یک ھفته پس از ابالغ حکم به وکيل ایشان محمد اوليایی فرد و در حالی که برای اعتراض به ح
 روز مھلت قانونی باقی مانده بود؛ از سوی شعبه یازده دادگاه تجدید نظر این استان محکوميت ایشان تایيد ١۴از 
این فعال حقوق بشر در پی سناریوی از پيش تعيين شده دستگاه امنيتی بر عليه فعالين حقوق بشر مورخ . شد
  . جوم بيش از شصت نيروی مسلح امنيتی بازداشت شد اسفندماه سال گذشته در منزل پدری اش توسط ھ١١

 الف سپاه پاسداران شکنجه ھای جسمی و روحی متعددی را متحمل شد تا ٢وی در مدت بازداشت در بند 
  . حدی که چندین بار به دليل شکنجه شدید جسمی راھی بھداری زندان اوین شد

ج می برد که بارھا پزشک ایشان نسبت به قرار گفتنی است این خبرنگار جوان به شدت از ناراحتی قلبی رن
گرفتن طوالنی مدت در زندان، قرار گرفتن در محيط بسته، استرس و عدم دسترسی به داروھایش ھشدار داده 

  . بود

   ١۴/٣/١٣٨٩ -  ھرانا - آژانس ایران خبر 

 کارگران سوئد پيشگام ھمبستگی بين المللی با کارگران فلسطين 

 سرمايه داری اسرائيل به کاروان شناورھای حامل کمک به مردم غزه نفرت کارگران و حمله دولت جنگ افروز
آزادی خواھان جھان به گونه . انسان ھای آزاده دنيا را برضد جنايت اين دولت و حاميان جھانی آن برانگيخته است

ی در روابط اقتصادی و ای گسترده در مقابل اين توحش واکنش نشان داده اند و فشار بر دولت ھا برای بازنگر
واقعيت اين است که ابتکار بزرگ کاروان . سياسی خود با اسرائيل در بسياری از نقاط جھان افزايش يافته است

کمک به مردم غزه فرصت تعيين کننده و مھمی را پيش پای توده ھای طبقه کارگر دنيا قرارداده است، فرصتی که 
ه سوی ھمبستگی بين المللی کارگران جھان عليه توحش سرمايه می تواند باعث برداشتن گام ھای اوليه ب

برای لحظه ای اين دورنمای شورانگيز را در پيش چشم مجسم کنيم که موج کاروان ھای دريايی . داری باشد
ھمه کاروان ھا شعار . حامل ده ھا ھزار کارگر از سواحل مختلف اقيانوس ھا و درياھا به سمت غزه راه افتد

ره اقتصادی دولت درنده اسرائيل و بازگشايی راه کمک ھای بين المللی به ھمزنجيران شکستن محاص
ھمه با پرچم ھمبستگی جھانی طبقه کارگر پيش تازند، ھمگی فرياد زنند که . فلسطينی خود را سر دھند

طبقه بين مشکل توده ھای کارگر غزه مشکل کل کارگران دنيا و راه نجات بردگان مزدی فلسطين در گرو پيکار 
تصور کنيم که جمعيت عظيم کارگران سوار بر شناورھا، ھر نوع جنگ . المللی آنان عليه سرمايه جھانی است

افروزی اسرائيل عليه کارگران فلسطين و اسرائيل، ھر گونه جنايت و توحش حماس و دولت ھای مدافع آن عليه 
 الفتح و ديگر گروه ھا و دار و دسته ھای کارگران اسرائيل و فلسطين، ھر نوع جنگ افروزی و قدرت طلبی

ناسيوناليستی فلسطين عليه کارگران اسرائيل و فلسطين، ھر شکل حمايت دولت آمريکا يا ھر قطب قدرت 
سرمايه جھانی از حاکمان دژخيم سرمايه داری اسرائيل، ھر ميزان جانبداری جنگ افروزانه و قدرت طلبانه دولت 

ز تروريست ھای حماس يا جھاد اسالمي، ھر طرح سراسر دروغ و عوام فريبی کاخ اسالمی سرمايه داری ايران ا
سفيد و کل سرمايه جھانی برای صلح، ھر نوع تالش کشورھا و احزاب برای فروکاستن معضل کارگران فلسطين 

ئله به معضلی ملی گرايانه و ھرگونه ترفند ضدکارگری دولت ھا و طبقه سرمايه دار بين المللی در مورد مس
به اين بينديشيم که ده ھا ھزار کارگر سرنشين شناورھا فرياد سر دھند که معضل . فلسطين را محکوم کنند

فلسطين فقط و فقط با اتحاد کارگران فلسطين و اسرائيل عليه طبقات سرمايه دار اسرائيل و فلسطين و به زير 
  . ران در ھر دو کشور حل می شودکشيدن دولت ھای مدافع اين طبقات و استقرار دولت شوراھای کارگ

آنچه در روزھای اخير در آب ھای بين المللی توسط کاروان آزادی و با ھدف شکستن ديوار محاصره غزه روی داده 
سرنشينان کشتی ھا، . است جلوه درخشانی از ھمبستگی انسان ھای ستمديده دنيای سرمايه داری است

. محموله شناورھا را دولت ھا اھدا نکرده بودند. ھای مختلف جھان بودنداکثرا کارگران کشور. سرمايه داران نبودند
ھيچ نھاد دولتي، . کارگران با بھای اندک نيروی کار خويش در طبق اخالص برای ھمزنجيران خويش می بردند

 را پيش ھمه جا ابتکار توده ھای انسانی بود که زمام امور. دست اندرکار برنامه ريزی و سازماندھی کاروان نبود
ھمگان می دانستند که با تھاجم جنايتکارانه . می برد و اين انسان ھا عموماً از طبقه فروشندگان نيروی کار بودند

دولت اسرائيل مواجه خواھند شد و ھمگان می ديدند که کل سرمايه داری جھانی در پشت سر ارتش کارگرکش 
اقعيت خود چنين بود و خيزش سرنشينان آزاده و مبارز وضعيت کاروان آزادی در و. اسرائيل به صف ايستاده است

شناورھا بر ھمين اساس جرقه ای زيبا و پرفروغ بر انبار خشم و نفرت کارگران و انسان ھای به جان آمده از 
« سرنشينان شناور . اين جرقه اکنون در حال شعله کشيدن و وسعت گرفتن است. بربريت سرمايه داری بود

واحل ايرلند عزيمت کرده است ھم اکنون با آمادگی کامل برای مقاومت در برابر بربريت ھا، که از س» ريچل کری
و . کشتارھا و تھديدات مکرر دولت ھار اسرائيل، آب ھای مديترانه را به سوی ساحل غزه پشت سر می گذارند
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د را حامی مردم فلسطين جالب آن که اين سرنشينان کمک ھای دولت سرمايه داری ايران را، که عوام فريبانه خو
  . جا می زند، نپذيرفته اند

 ماه 25 تا 15ھمزمان، کارگران بندر در بزرگ ترين مرکز بندری جنوب سوئد اعالم کرده اند که در فاصله روزھای 
ژوئن حمل ھر نوع کاال به مقصد اسرائيل و تخليه ھر ميزان کاال از آن کشور به کشورھای ديگر را به طور کامل 

اين بخش از کارگران بندر در شھر يته بوری سوئد در طول دو سال اخير مبارزات وسيعی .  خواھند ساختمتوقف
بارھا در مقابل سياست ھای سازشکارانه و سرمايه . را عليه تھاجمات سرمايه در کارنامه خود ثبت کرده اند

تی طوالنی ھمه مشکالت اعتصاب برای مد. ساالرانه اتحاديه سراسری کارگران سوئد دست به مقاومت زده اند
روزھا و ھفته ھای زيادی با تعطيل چرخ کار در بخشی از بندر و امتناع از بارگيری . را تحمل کرده اند» غيرقانونی« 

اين کارگران با اين پيشينه مبارزاتی و سابقه شفاف . و تخليه کاالھا، روند کار مراکز توليد را متوقف ساخته اند
اتحاديه ای اکنون پرچم حمايت طبقاتی از ھمزنجيران فلسطينی را در آب ھای ساحلی جنوب ستيز با رفرميسم 

آنان به اين نيز بسنده نکرده اند و دست ھمياری به سوی کارگران اروپا برای پيوستن . سوئد به اھتزاز در آورده اند
کارگران از ھمه ھمزنجيران خود در . به کارزار تحريم دولت اسرائيل و شکستن ديوار محاصره غزه دراز کرده اند

سراسر اروپا و جھان خواسته اند که دست ھمبستگی بين المللی ھمديگر را فشار دھند و قدرت متحد طبقاتی 
حزب سوسيال . خود را برای کمک به بردگان مزدی فلسطين عليه دولت سرمايه داری اسرائيل به کار گيرند

د را با اين اقدام بشردوستانه کارگران بندر اعالم کرده و چنين رويکردی دموکرات سوئد بالفاصله مخالفت صريح خو
آنچه . را خالف مصالح کشور و، به زبان واقعی و زميني، خالف مصالح طبقه سرمايه دار سوئد دانسته است
نيز آنان . رھبران حزب سوسيال دموکرات سوئد بر زبان رانده اند به يقين حرف دل سران اتحاديه ھا نيز ھست

اين که کارگران تا چه حد در اين مبارزه موفق . حتماً در مقابل خيزش انسانی توده ھای کارگر بندر خواھند ايستاد
ما بار ديگر . خواھند شد به ميزان آمادگی و تدارک و آگاھی و عزم راسخ آنان برای ادامه اين مبارزه بستگی دارد

که ھم » ريچل کری« ادي، حرکت شجاعانه سرنشينان شناور  سرنشين کاروان آز500ابتکار بزرگ بشردوستانه 
اينک در حال حرکت به سوی غزه است و سرانجام اقدام شجاعانه کارگران بندر سوئد در ھمبستگی بين المللی 

ما بر اھميت گسترش و تعميق اين ھمبستگی . با کارگران نقاط ديگر برای کمک به مردم غزه را ارج می گذاريم
شاريم، از کارگران در ھمه نقاط جھان می خواھيم که به اين کازار بپيوندند و به تمامی فعاالن ھا پای می ف

ضدسرمايه داری جنبش کارگری پيشنھاد می کنيم که برای تبديل اين ھمبستگی ھا به اتحاد سراسری بين 
ل جنبش جھانی طبقه به ياد داشته باشيم که بين المل. المللی کارگران عليه کل سرمايه جھانی تالش کنند

  . کارگر از دل چنين کارزارھا و مبارزاتی شکل می گيرد و بيرون می آيد
  

  ! کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 
  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

   1389 خرداد 15
www.hamaahangi.net   

com.khbitkzs@gmail  

 تقاد دبير کل فدراسيون جھانی آموزش به بازداشت معلمان ان

، با ارسال نامه )ايی آی( فدراسيون جھانی سازمان ھای معلمان: خرداد می نویسد15 در تاریخ جــرسسایت 
ای به رھبر جمھوری اسالمی و ھمزمان به مقامات ارشد ايران، خواستار آزادی معلمان و فعاالن فرھنگی زندانی 

  . ه ھای صنفی و فعاالن مدنی شد و ھمچنين توقف فشار بر اتحاديدر ايران
اين نامه که قبل از سفر اروپايی و حضور وزير خارجه جمھوری اسالمی در پارلمان اروپا، توسط دبير کل آن 

که در پارلمان اروپا حاضر بود، منتشر گرديده بود، متن فارسی ) فدراسيون جھانی سازمان ھای معلمان(مجموعه
  . ماه در اختيار جرس قرار گرفتن امروز جمعه، چھاردھم خرداد آ

فدراسيون "اين تشکل صنفی در نامه ای که نسخه ای از آن در اختيار جرس قرار گرفت، ابتدا خاطرنشان می کند 
 کشور نمايندگی می کند، احتراما مايل ١٧٣جھانی سازمان ھای معلمان که بيش از سی ميليون معلم را در 

ه توجه جنابعالی را به ادامه آزار و اذيت و ارعاب معلمان عضو اتحاديه ھا در ايران بويژه آن دسته از آزارھا است ک
جلب کند که بر فعاالن کانون ھای صنفی معلمان که تحت تشکل شورای ھمآھنگی کانون ھای صنفی معلمان 

  ." آی ھستند، تاثير گذاشته استفعاليت می کنند و عضو وابسته ايی 
آنھا ھمچنين متذکر شدند ھمچنان در شوک روشی ھستند که مقامات قضايی ايران به پرونده قضايی معلم 
فعال عضو کانون صنفي؛ فرزاد کمانگر با محروم کردن او از يک دادرسی شفاف و عادالنه و با اعدام او قبل از 

  .  وکيل وخانواده، خاتمه دادندبررسی در ديوان عالی و بدون اطالع
و ادامه بازداشت فعاالن ) عبدالرضا قنبری(ا ھمچنين در مورد تاييد حکم اعدام يکی ديگر از معلمان زندانیآنھ

  : داتحاديه ھای معلمان در ايران که بصورت الفبايی فھرستشان اعالم شده، ابراز نگرانی کردن
  . سال بازداشت شد ارديھشت ماه اماسماعيل عبدي، معلم و عضو کانون صنفی معلمان تھران که اواخر

  .  از روز معلم امسال بازداشت شدعلی اکبر باغاني، دبير کل کانون صنفی معلمان تھران قبل
  . گير شدمحمود بھشتی لنگرودي، سخنگوی کانون صنفی معلمان تھران که ھمراه با باغانی دست

  . برد ھمچنان در بازداشت بسر می رسول بداغي، عضو کانون صنفی معلمان در تھران نيز
 دستگير و محارب ٨٨عبدالرضا قنبري، معلم مدرسه در پاکدشت ورامين و استاد دانشگاه پيام نور، که دی ماه 

  . شتاخته شد
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  . ری کليوی و گوارشی می باشدھاشم خواستار، معلم بازنشسته ای که زندانی است و دچار بيما
  . دوم خرداد ماه بازداشت شدکه محمد حسن شيرازی عضو ھئيت مديره کانون صنفی معلمان يزد 

تشکل جھانی فوق الذکر در پايان از دولت ايران خواستار آن شد که فشار بر اتحاديه ھای کارگری را متوقف کند، 
معلمان بازداشت شده عضو کانون ھای صنفی را فورا آزاد کند و ھمه اتھامات عليه آنھا را لغو کند، و به کانون 

  . نگی آنھا رسميت قانونی ببخشدو شورای ھماھھای صنفی معلمان در ايران 
اين نامه ھمزمان با آقای خامنه اي، به محمود احمدی نژاد، صادق الريجاني، سفير جمھوری اسالمی در 

بروکسل، سازمان جھانی کار، ای تی يو سی ، ای تی يو سي، آی تی اف، عفو بين الملل و ھمچنين شورای 
  . ايران ارسال شده استھماھنگی کانون ھای صنفی معلمان 

  
 معروف به کارگرى زندان 3شرايط حاد و غير انسانى زندانيان سياسى بند 

  گوھردشت کرج

 وضعيت و شرايط زندانيان سياسى بند در ايران:  آمده است 89 خرداد 15از ایران به تاریخ بنابه گزارشات رسيده 
 اند حاد و غير انسانى مى ن به اين بند منتقل شده معروف به بند کارگرى در زندان گوھردشت کرج که اخيرا3

  . باشد
 3 و زندان کچوئى پرديس کرج به بند 2،4،6 خرداد ماه تعدادى از زندانيان سياسى از بند ھاى 9از روز يکشنبه 

معروف به بند کارگرى زندان گوھردشت کرج منتقل شدند که تا به حال تعداد آنھا در حدود ده نفر تخمين زده مى 
احمد زيد آبادي،منصور : اسامى تعدادى از زندانيان سياسى که به اين بند منتقل شده اند عبارتند از . شود

دانشجو از دستگير شدگان (رادپور،ارژنگ داودي،مسعود باستاني،عليرضا کرمى خير آبادي،بھنام فيدج 
ى و حشمت هللا طبرزدى يع،مھدى محموديان،رضا رف)دستگير شدگان اعتراضات(،مصطفى اسکندرى )اعتراضات
  . مى باشند

آنھا فاقد ھرگونه امکانات اوليه مى . تمامى زندانيان سياسى نامبرده فوق در حسنينه اين بند زندانى ھستند
تمامى امکانات اوليه مانند زير اندار که در اين .باشند و از داشتن تخت محروم ھستند و زمين خواب مى باشند

در حال .از انتقال زندانيان سياسى به آنجا ، خارج شده و به انبار بند منتقل کرده اندحسينيه فرش شده بود قبل 
  . يار کثيف کف اين حسنيه مى باشدحاضر فقط موکتى بس

  . نى در آنجا اسکان داده شده اندزندانيان با حداقل وسائل خود چند روزى است که با اين شرايط غير انسا
گرى در حسينه دائم تردد دارند و پاسداربند ھا مراسم مختلفى در آن برگزار مى از طرفى ديگر زندانيان بند کار

کننند که گاھا تا نيمه ھاى شب ادامه مى يابد اين مراسم که با صداى بلند برگزار مى شود باعث فشارھاى 
  . استراحت زندانيان سياسى مى شودروحى و روانى و مانع 

 از جمله کسانى مى باشد که در جريان قتل عام زندانيان سياسى در  فردى است به نام گرامى که3رئيس بند 
.  در اين زندان فعاالنه شرکت داشته است و با افتخار از قتل عام زندانيان سياسى آن دوران ياد مى کند60دھۀ 

 غير اين فرد در حال حاضر از قرصھاى روان گردان استفاده مى کند و به مواد مخدر معتاد مى باشد رفتارھاى
ھمچنين يکى از پاسداربند ھاى اين بند به نام .انسانى با زندانيان سياسى دارد و دائم دنبال بھانه جويى است

 خود چھار پايه را از زير پاى 67نادرى از جمله کسانى بود که در جريان قتل عام زندانيان سياسى در سال 
پاسدار بند نادرى مى گويد سعى مى .خود مى داندزندانيان سياسى مى کشيده است و اين کار را از افتخارات 

 از ديگر پاسدارھا کوى سبقت را 67کرده است که در کشيدن چھار پايه ھنگام اعدام زندانيان سياسى در سال 
  . رين چھار پايه ھا را کشيده استبگيرد او نسبت به ديگر پاسداران بيشت

ر شرايط حاد و غير انسانى و ھمچنين دادن مسئوليت بند در ايران،قرار دادن زندانيان سياسى دسياسی فعالين 
به کسانى که جنايت عليه بشريت را از افتخارات خود مى دانند را محکوم مى کند و از کميسر عالى حقوق بشر 
  .سازمان ملل متحد و ساير مراجع بين الملل خواستار اقدامات عملى براى آزادى زندانيان سياسى در ايران است

  زنان ایران به طرح تفکيک جنسيتی اعتراض 

 خرداد ماه، با اشاره به مخالفت به حق زنان و دختران در تاریخ ١۵پایگاه اطالعاتی تغيير برای برابری، به نوشته 
تفکيک جنسيتی مساله ای است که درطول چند سال اخير درحوزه ھای . . . ”: دانشجو از جمله گزارش داد 

نشگاه ھا، درحوزه بھداشت و درمان و البته پيش از این درحوزه ھای دیگر مطرح مختلف مطرح می شود و در دا
در دانشگاه ھا نگاه مسمومی است چرا که ] تفکيک جنسيتی [ این نگاه . . . شد و حتی به اجرا ھم درآمد 

ور می کنند با این عده ای تص. . . دانشگاھيان را که ھمواره تاثير گذار درجامعه ایران بودند را زیر سوال می برد 
این گونه طرح ھا با ھر انگيزه ای ھم تبليغ ” . . . . گونه سياست ھا برخی معضالت و مشکالت را حل می کنند 

شوند، ھدفی جز سرکوب زنان، اعمال تبعيض جنسيتی، تضعيف جایگاه و موقعيت زنان و به قھقرا کشاندن و 
خصوصا اینکه درلحظه کنونی و با توجه به تحوالت . کنندتحميل نوعی تفکر طالبانی را درجامعه دنبال نمی 

سياسی کشور انگيزه اصلی طرح ھایی چون تفکيک جنسيتی درمراکز آموزش عالی و طرح عفاف و حجاب، برای 
  .ضربه زدن به زنان آزادی خواه کشور است

 بازداشت عليرضا اخوان، از فعاالن کارگری
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 خرداد 13در ساعات نيمه شب پنج شنبه : ارگری گزارش می دھد سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل ک
، ماموران امنيتی جمھوری اسالمی عليرضا اخوان از فعاالن کارگری را در منزلش بازداشت کردند و با خود 1389
در این بازداشت، که توام با بازرسی و تفتيش منزل اخوان بوده است، ماموران ھيچ دليلی برای این . بردند
 209بر اساس اطالع، عليرضا اخوان تلفنی با خانواده اش تماس گرفته و گفته که در بند . داشت ارائه نداده اندباز

  .زندان اوین محبوس است
ما فعاليت کارگری را حق مسلم ھمه کارگران و فعاالن کارگری از جمله عليرضا اخوان می دانيم، بازداشت او را 

  . قيد و شرط او ھستيممحکوم می کنيم و خواھان آزادی بی
  89 خرداد 15

   سال حبس برای پژمان رحيمی7ضربه شالق و 40
پژمان رحيمی از فعالين کارگری خوزستان و دبير انجمن فرھنگی ھنری :  خرداد در خبر ھا آمده است 15در تاریخ 

 ضربه 40 سال حبس و  به اتھام اخالل در نظم به يک28/1/1389سايه در اھواز در دادگاه عمومی اھواز در تاريخ
قبل از اين نيز وی به اتھام .  به وی ابالغ شده است10/3/1389شالق محکوم شده است و رای دادگاه در تاريخ 

اجتماع و تبانی عليه جمھوری اسالمی و ھمچنين به اتھام تحريک کارگران ھفت تپه و کارگران لوله سازی اھواز 
دنبال ارائه ی يک سمينار علمی در دانشگاه اھواز به يک سال سال حبس محکوم شده بود و ھمچنين به 5به 

  . حبس محکوم شده بود
  . ضربه شالق محکوم شده است40سال حبس به اضافه ی 7پس اين فعال کارگری تا کنون به 

  : وگو با ايلنا مطھري در گفت
  رسد انكار اخراج كارگران منطقي به نظر نمي

عضوكميسيون صنايع و معادن مجلس با اعالم اينكه :  نوشت 89 خرداد 16یخ  ایلنا در تار–خبرگزاری کار ایران 
كاھش  كه واحدھا بحران دارند و ناچار به ھنگامي: گرفت،گفت توان ناديده ھا و صنايع را نمي مشكالت كارخانه

  . ناپذير است اي اجتناب ھزينه ھستند بحث تعديل نيرو ايده
: كيدبر اينكه امروزه عمده صنايع كشور با مشكل مواجه ھستند،گفتوگو با ايلنا با تا علي مطھري درگفت

كند و به جاي تنظيم  كمك نمي  كافي گريبان صنايع شده، دولت به اندازه دست به كه مشكالت فراواني ھنگامي
نظر رويه گشوده است افزايش اشتغال و انكار اخراج كارگران منطقي به  كشور را به روي واردات بي بازار، درھاي

  . رسد نمي
اين معضل با سه : وي عمده مشكالت صنايع كشور را ضعف مالي به ويژه دربحث گردش مالي تعريف كرد وگفت

گرفت و اين مساله براي كارخانجات و صنايع سرمايه بر ھمچون  ھا شدت ھاي انقباضي بانك قفله شدن و سياست
  . تر است فوالد جدي

تاكنون كه : ھاي گسترده كارگران دانست و گفت ساز تعديل نيرو و اخراج سازي را زمينه نماينده شبستر خصوصي
داديم به عبارت بھتر براي يك  كارخانجات دولتي بود مشكل اشتغال كشور را در اين قبيل واحدھا پوشش مي

ھا وارد عرصه  شد اما مديريت خصوصي با ھدف سوددھي و كاھش ھزينه  نيروي كار استخدام مي4 تا 2شغل 
  . كند ھاي سربار اين چنيني را تعديل مي شود و در اولين فرصت ھزينه بت ميرقا

سازي به معناي  اگر قرار است خصوصي: ھا را مطرح كرد وگفت  قانون اساسي و بحث واگذاري44وي اجراي اصل 
ه مديران واگذار و واقعي اتفاق بيفتد بايد به كارفرمايان اجازه انتخاب بدھيم نه آنكه واحدي كه داراي بحران است ب

  . مشكالت را نيز تحميل كنيم
رود در نتيجه مجبور  اش باال مي اگر كارفرما بخواھد اين رويه را ادامه دھد و قيمت كاالي تمام شده: مطھري افزود

  . شود دھد و كارخانه تعطيل مي ھايش را از دست مي خواھد بود كيفيت را پايين بياورد كه مشتري
اگر اخراج تعدادي كارگر را بپذيريم و اجازه دھيم واحد توليدي سرپا بماند : ظ بازار فروش گفتوي با تاكيد بر حف

پس از مدتي توان خود را باز خواھد يافت و دراثر توسعه كارگاه، كارگران را جذب خواھد كرد بنابراين در وھله اول 
  . ھاي بزرگ را از دست و پاي توليدكننده بازكرد بايد سنگ
  . مدت در قالب بيمه بيكاري به حمايت از كارگران اخراج شده بپردازد تواند در كوتاه دولت مي: كردوي تاكيد
  پايان پيام

  
  وضعيت کودکان کار در کوچه و پس کوچه ھای خيابان ناصرخسرو 

د  که گوشه ھایی، ھر چناین گزارش:  خرداد، گزارشی دارد١۶در روزنامه و سایت مھر به تاریخ  خبرگزاری مھر
گزارش مربوط به کودکان فلسطينی نيست، .  را نشان می دھدایرانکوچک، از وضعيت رقت بار کودکان کار در 

تھران ، یکی از مرکزی ترین خيابان ھای کالن شھر تھران بلکه به کودکانی مربوط است که در خيابان ناصر خسرو 
يس خانه ناصر خسرو که انتھای ھمين کوچه قرار با ترفند رئ“: این گزارش می نویسد. به استثمار گرفته شده اند

دارد به بھانه اینکه با بچه ھای کارگاه برای آمدن به کالس ھای درس خانه کودک صحبت کنيم، وارد یکی از 
 ١٣ تا ١٠ کودک ۶٠ متری با دیوارھای بلند که روزنه نوری بجز درِ ورودی اتاق ندارد، ٢٠اتاق . کارگاه ھا می شویم

  “ .ی و افغانی به سرعت مشغول به کار کردن ھستندساله ایران
این فقط .  ھزار تومان در ماه است٣٠٠ تا ١۵٠حقوق .  شب است١٢ صبح تا ٨بنا بر این گزارش، ساعات کاری از 

 ۵٠ ساله ای در یکی دیگر از کارگاه ھا روزی ٨کودک . قسمتی از گزارش سرکشی به یکی از کارگاه ھا است
گزارش با اشاره .  ساله ھم در این کارگاه مشغول به کار ھستند١١ و ١٠بچه ھای . کندکيف چرمی درست می 
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 آورده -  به آن پيوسته و در آن کار کودکان ممنوع شده است ٧٢ که ایران در سال - به کنوانسيون حقوق کودک 
 بر ممنوعيت کار کودکان  قانون برنامه چھارم توسعه کشور تاکيد١٠١یاد این می افتم که در بند الف ماده “: است

شده ولی گویا در این کوچه پس کوچه ھای ناصر خسرو و مرکز تجاری تھران در مقابل چشمان وزارت کار، کم 
کودکانی . نيستند کارگاه ھای نساجی و توليد مواد شيميایی که چرخشان با دستان کوچک نحيفی می چرخد

تعداد این کارگاه ھای غير . مناسب و مدرسه رفتن محرومندکه از امکانات اوليه بھداشتی مانند حمام، تغذیه 
صاحبان این کارگاه ھا نيز با وجود کم توانی . مجاز در حاشيه امن بی نظارتی مسئوالن، ھر روز بيشتر می شود

کودکان ولی به دليل اینکه کم توقع ھستند و حقوق کمتری طلب می کنند و دردسر کمتر و حرف شنوایی 
  “.برای رسيدن به اھداف مالی شان برای این نان آوران کوچک اشتغالزایی می کنندبيشتری دارند 

  
  I.L.Oاعالم اسامي گروه كارگري ايران جھت اعزام به اجالس جھاني 

 عضو كارگري گروه اعزامي ايران به اجالس 6اسامي :  نوشت 89 خرداد 16 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری کار ایران 
  . به ژنو سويس مشخص شد) I.L.O(كار  جھاني سازمان جھاني

مانده نيز از سوي كانون  سه نفر از اين افراد از سوي مجمع عالي نمايندگان كارگر و سه نفر باقي. گزارش ايلنا به
  . اند عالي شوراھاي اسالمي كار كشور انتخاب شده

الي نمايندگان كارگري و آقايان نژاد و مجيد فيروزآبادي از مجمع ع آقايان سيدمحمدياراحمديان، عباس سلطاني
نژاد و حسين شجاعي از كانون عالي شوراھاي اسالمي كار كشوربه عنوان  اكبر دھقان اوليا علي بيگي، علي

  . اند گروه كارگري اعزامي به ژنو انتخاب شده
نوان مسوول نژاد به ع ياراحمدي به عنوان سرپرست گروه اعزامي كارگران و مسوول كميته استانداردھا، سلطاني

  . ھا انتخاب شدند كميته اھداف استراتژيك اشتغال و فيروزآبادي به عنوان رابط ھماھنگي بين كميته
نژاد به عنوان مسوول كميته كار شايسته  بيگي به عنوان مسوول كميته حقوق بنيادين كار، دھقان ھمچنين علي

  . اند و شجاعي به عنوان مسوول كميته ايدز انتخاب شده
   پيامپايان

 پيدا و پنھان کار کودکان در کارگاھھای غير قانونی 

  :  خرداد نوشت 16در تاریخ مھر خبرگزارى 
  / ای امروز، قربانيان فردا

  کودکان در کارگاھھای غير قانونی پيدا و پنھان کار 
گاھھای بدون روز کودکان کار در کار. کار کودکان جرم نيست، افتخار ھم دارد چون از گرسنگی نجاتشان می دھد

اينجا يک کشور آفريقايی نيست، ناصرخسرو تھران است که چرخ . نور و نمور چنان سپری می شود که شبشان
  . تانی نحيف و کوچک می گردانندکارگاھھايش را دس

لوبيای قرمز کنسرو ته ماھی تابه آنقدر جلوی راه پله ورودی کارگاه در زير آفتاب مانده که به غذای حشره ھا و 
البته اين تنھا تصوير چشم آزار اين حياط دو سه ھزار متری با اتاقھای دور تا دورش . سھا تبديل شده استمگ

از داالن کم ارتفاع اين خانه که وارد می شوی صدای خرد شدن سرنگ نيمه استفاده در زير پا به گوش . نيست
ابنده لو در يکی از کوچه ھای خد. ه استمی رسد سرنگی که گويا در رفت و آمد از کوچه به داخل خانه وارد شد

  . ناصر خسرو تھران
 ساله در کنار موتورش با سوزن نوک تيزی در دست که با کمال آرامش و امنيت 27چشم را که از تصوير جوانی 

خانه ای که در ھر گوشه حياطش تکه مبل شکسته و . کراک می کشد برداری وارد داالن اين خانه می شوی
ديوارھايی تيره از دوده چوب خانه نشان از . ز خرده چرم و آشغالھای مختلف به چشم می خوردکيسه ھای پر ا

  . ب نشينی دور آتش جمع می شونداين دارد که ساکنان خردسالش برای ش
اين خانه گويا عکسی سياه و سفيد از خاطرات گذشته است که روزگاری اتاقھای پرجمعيت آن پر از زندگی و 

ھمان اتاقھايی که روزی پذيرای مستاجرھای جور واجور بود .  رنگ زندگی خود را باخته استشادی بود و حاال
پرده يکی از اتاقھا را که کنار بزنی چند مرد قوی ھيکل را می بينی که بعد از . حاال تبديل به کارگاه شده است

 با چرت ظھر کنار گاز پيک نيکی خوردن ناھار مفصل، بالشت به زير دست لم داده اند و استراحت روزانه خود را
  . مه کارگاھھا اينجا جمعندرئيس ھ. شان تکميل می کنند

با ترفند رئيس خانه کودک ناصر خسرو که اتنھای ھمين کوچه قرار دارد به بھانه اين که با بچه ھای کارگاه برای 
 متری با ديوارھای 20اق ات. آمدن به کالسھای درس خانه کودک صحبت کنيم وارد يکی از کارگاھھا می شويم

  . ی اتاق نداردبلند روزنه نوری به جز در ورود
يکی از روی الگو ورقه ھای چرم را .  ساله ايرانی و افغان به سرعت مشغول کار کردن ھستند13 تا 10 کودک 6

يک کارگاه . قيچی می کند و ديگری که کمی سنش بيشتر است با چرخ مشغول دوختھای کناری کيف است
د وضعيت کارشان از نوراحمد که سن بيشتری دارد و به نظر می رسد رئيس گروھشان است در مور. دی کيفتولي

  . سئوال می کنم
حقوق . روز مزد کار می کنيم. شبھا ھم ھمينجا می مونيم.  شب است12ساعت کاری ما از ھشت صبح تا "

دو تا سه سال کالس . تومان می گيرند ھزار 200 ھزار تومان است ولی بقيه بچه ھا 300من در ماه حدودا 
اينجا حمام ندارد و تھيه . دو ماه به خانه کودک رفتم ولی بعدا وقت نشد که ادامه بدم. بيشتر درس نخوانده ام

  .مان استغذا ھم با خود
  ساله در آن13يک پسر . از پله ھای بلند اين کارگاه که پايين بيايی در مجاور آن کارگاه نساجی ديگری است
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بی اعتنايی اش به ورود ما نشان می دھد که عالقه ندارد غريبه ای وارد کارگاه شود و . مشغول انجام کار است
در اين کارگاه ." اضطراب در صورتش مشخص است، دلھره از اين که چيزی بگويد و صاحب کار خود را آزرده کند

 200 تا 150 قوقشان جواب می دھد که بينبا سردی در مورد ح.  سال دارند12 و 15سه نفر کار می کنند که 
  ." ھزار تومان است

کارگاھی در گوشه ديگر حياط قرار دارد که مردی ميانسال با شنيدن صدای ما از اتاق خارج می شود ولی 
  . ارگران آن ھمه بزرگسال ھستندک

 زياد است که به سختی صدای آنقدر فاصله در با حياط و کارگاھھا. در انتھای ھمين کوچه کارگاه ديگری قرار دارد
در زدن به کارگاه می رسد ولی باز به در زدن ادامه داده و نااميد نمی شوم تا اين که باالخره از سوراخ گرد روی 

  .  از داالن ورودی ظاھر می شوددر متوجه می شوم که کسی برای باز کردن در با طمأنينه
. ردی می رسيم که اتاق کارگاھھايی دورتا دور آن وجود دارد متری به حياط بزرگ گ10بعد از عبور از راھرويی 

صدای ضبط صوت يکی از کارگاھھا با آھنگ دلخراش چرخھای صنعتی اتاق ديگر رقابت می کند تا آرزوی يک 
  .  چرم ھم شامه را اذيت می کندبوی تند. لحظه سکوت به دل کارگران بماند

صاحب کارگاه .  کارگاھھای اين خانه کار می کرد سراغ گرفتيماز کودکی ھفت ساله که پيش از اين در يکی از
جلوی در حاضر می شود تا مانع از ديد زدن ما به داخل کارگاه زيرزمينی اش که البته به خاطر تاريکی ديد چندانی 

ه می گويد که مادر کودک ھفت ساله او را از اين کارگاه به جای ديگری به کارگاھھای رودکی برد. ندارد شود
است چون که از حضورش در کالس درس خانه کودک ناراحت بوده ولی از لحنش پيدا بود که حقيقت را انکار می 

يکی از مسئوالن خانه کودک می گويد خود او به دليل اين که اين کودک صبحھا يک ساعت از وقت خود را . کند
عذرش را خواسته است و او به ناچار به برای رفتن به اين کالسھا و يادگرفتن خواندن و نوشتن صرف می کرد 

به سختی در تاريکی دو کودک ديگر ديده می شوند که . کارگاھی ديگر رفته و از کالسھا ھم محروم شده است
در اين ميان . ولی صاحب افغانی اجازه نمی دھد که با آنھا صحبت کنيم. جايگزين پسر بچه ھفت ساله شده اند

و به رو چند متوجه علت حضور ما شده با حرکت دست اشاره می کند که در اتاق رصاحب کارگاه طبقه بااليی که 
  . بچه کار می کنند

ميرويس ھشت ساله به زحمت قيچی بزرگ خياطی صنعتی را باز و بسته می کند تا کنار زيپ کيفھا را مرتب 
 انگشتش را باز و  بهدر حالی که دو زانو بر روی زمين نشسته، سرش به کار خودش است و قيچی حريص. کند

  بسته می کند 
ھشت ساله به زحمت قيچی بزرگ خياطی صنعتی را باز و بسته می کند تا کنار زيپ کيفھا را مرتب " مير ويس"

در حالی که دو زانو بر روی زمين نشسته، سرش به کار خودش است و قيچی حريص به انگشتش را باز و . کند
راه مرد ميانسال ديگری بر روی صندلی پشت دستگاه چرخ خياطی صاحب کارگاھشان به ھم. بسته می کند

نشسته اند و ميرويس به ھمراه برادر و دو دوست ھم سن و سال ديگرش بر روی موکت پوسيده ای که کفپوش 
يکی الگوھا را بر روی زمين مرتب کرده و کنار ھم می چيند و بقيه قيچی به دست . زمين است کار می کنند

  .  کيف درست می کنند50چک روزی  سخت است ولی ھمين ھشت دست کوباورش. ھستند
. مير ويس تا متوجه ورود ما می شود از جا بلند شده و با صورتی سرخ و لبخند بی خبری کنار در می ايستد

 ساله ھم دست از کار می کشند و حواسشان به اين 10 ساله و علی سينای 11 ساله، علی سجاد 9فريدون 
 سال 30مسئول کارگاه که به نظر نمی رسد سنی بيشتر از . که چه کسی از آنھا سراغ می گيردپرت می شود 

 ھستند و بازی می کنند دارد پدر دو کارگرش است که البته اين طور وانمود می کند که بچه ھا در کارگاه سرگرم
  . نه کار

سر بچه ای ھفت تا ھشت ساله می از بين اين چھار بچه تنھا علی سينا که به خاطر جثه نحيفش به نظر پ
رسد تنھا دو سال به مدرسه رفته و بقيه تا حاال از درس و کتاب و مدرسه دور بوده اند ولی زمانی که مسئول 
خانه کودک ناصر خسرو از آنھا می خواھد تا به کالسھای درس اين خانه کودک بيايند بدون که منتظر اجازه از 

  . ی خود خيز برمی دارندای کتانرئيس باشند به سمت کفشھ
 ھزار تومان برای اجاره اين اتاق پرداخت می کند و به خاطر ھمين بايد 160رئيس کارگاه می گويد که ماھيانه 

وی که به ھمراه دو کودک خود حدود يکماه و نيم . شبانه روز کار کنند تا پول اجاره و دستمزد کارگرھا در بيايد
ر کالس درس با ما ن آمده اند اجازه می دھد تا اين چند کودک برای ثبت نام دپيش به اميد زندگی بھتر به ايرا

  . ھمراه شوند
 شب 11 و 10در راه از مير ويس سئوال می کنم که تا چه ساعتی سرکار است و او معصومانه جواب می دھد تا 
دردسر ساز ولی علی سينا با وجود سن کمش متوجه می شود که ممکن است صحبت مير ويس برای پدرش 

  .  شب9نيم صبح کار می کنيم تا  و 9شود و با سرعت به ميان حرف او می پرد و می گويد ما از 
از برادر مير ويس می پرسم که آيا شبھا در کارگاه می خوابند و او جواب می دھد که پيش دو برادر خود زندگی 

دوست . ارک می روند و بازی می کننداومی گويد که روزھای جمعه، تعطيلی آنھاست و اغلب به پ. می کنند
رشان در کردستان پول دارند به مدرسه بروند، از کار کردن راضی ھستند چون می توانند برای مادر و تنھا خواھ

  . بفرستند
در راه بازگشت بچه ھا از خانه کودک به کارگاھشان که حتی ورود برای چندمين بار به محوطه آن ھراس آور 

آن کار کودکان ممنوع شده  به آن پيوسته و در 72ن حقوق کودکی می افتم که ايران در سال است، ياد کنوانسيو
  . است

 قانون برنامه چھارم توسعه کشور تاکيد بر ممنوعيت کار کودکان شده 101ياد اين می افتم که در بند الف ماده 
ل چشمان وزارت کار، کم نيستند ولی گويا در اين کوچه پس کوچه ھای ناصر خسرو مرکز تجاری تھران در مقاب

کودکانی که از . کارگاھھای نساجی و توليد مواد شيميايی که چرخشان با دستان کوچک و نحيفی می چرخد
  .  مناسب و مدرسه رفتن محرومندامکانات اوليه بھداشتی مانند حمام، تغذيه
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اغلب در موی سرشان  می کنند و  روز يکبار حمام10رئيس خانه کودک ناصر خسرو می گويد که بعضی از آنھا 
  . شپش دارند

در مورد آمار غير رسمی که چند سال پيش در مورد آزار جنسی اين کودکان در کارگاھھا اعالم شد از فعال حوزه 
کودکان که ما را در تھيه گزارش از اين کارگاھھا ھمراھی می کرد سئوال کردم و او جواب داد که در اين کارگاھھا 

بسياری از گی جمعيت و ويژگی خاص محيطی خطر آزار جنسی به کودکان وجود دارد و ما موارد به علت فشرد
  . اين دست داشته ايم

در اين کارگاھھا به علت فشردگی جمعيت و ويژگی خاص محيطی خطر آزار جنسی به کودکان وجود دارد و ما 
   دست داشته ايم موارد بسياری از اين

  فعال کودک 
 که حتی در مواردی ھم کودکان کم سن و سال در کنار صاحب کارگاه اقدام به مصرف مواد وی ادامه می دھد

البته اين گفته او جای تامل جدی دارد که معموال اين آسيبھا از سوی کارفرمايان ايرانی صورت . مخدر می کنند
او می گويد که با وجود . می گيرد و صاحبان افغانی کارگاھھا اخالقيات را بيشتر رعايت می کنند و معتقدترند

غيرقانونی بودن بکارگيری اين بچه ھا شرايط کاريشان نيز بسيار سخت و طاقت فرسا و حتی مشکلتر از 
  .  گيرندبزرگساالن کارگر است در حالی که دستمزد بسيار کمی نيز در مقايسه با بزرگساالن می

 ھزار کودک کار در کشور 500از دو ميليون و گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ايران نشان می دھد بيش 
  . ي، جنسی و اعتياد قرار دارندوجود دارد که در معرض جدی کودک آزاری جسم

کودکانی که در اتاقھای کوچک و تاريک بدون ھيچ نوری صبح را شب می کنند تا بتوانند نانی برای خانواده شان 
امن بی نظارتی مسئوالن، ھر روز بيشتر می شود، صاحبان تعداد اين کارگاھھای غيرمجار در حاشيه . بفرستند

کارگاھھا نيز با وجود کم توانی کودکان ولی به دليل اين که کم توقع تر ھستند و حقوق کمتری طلب می کنند و 
دردسر کمتر و حرف شنوايی بيشتری دارند برای رسيدن به اھداف مالی شان برای اين نان آوران کوچک 

  . ننداشتغالزايی می ک
در اين کارگاھھا بھداشت محيط و حقوق مسلم کارگران بالغ رعايت نمی شود چه برسد به حقوق کودکان که نياز 

زندگی اين بچه ھا بدون اميد به آينده ای . بيشتری به توجه و برخورداری از ايمنی و سالمت و آموزش دارند
  . ک حادثه و يا بيماری برای آنھا بودروشن در کارگاھھايی رقم می خورد که ھر لحظه بايد منتظر ي

  ندا ريحانی: گزارش

 تجمع مقابل استانداري گيالن؛

  اند   سال حقوق نگرفته5كار رشت  كارگران كنف

 سال مطالبات، مقابل استانداري گيالن تجمع 5كار رشت به دليل عدم دريافت  كارگران كنف: خبرگزاري فارس
   .كردند

كار رشت پيش از ظھر امروز در مقابل  شت، جمع زيادي از كارگران شركت كنفبه گزارش خبرگزاري فارس از ر
  . استانداري گيالن تجمع كرده و خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند

توجھي  وگو با خبرنگار فارس در رشت دليل اين تجمع را بي يكي از كارگران به نمايندگي از ديگر كارگران در گفت
  . كار عنوان كرد ران شركت كنفبه حق و حقوق كارگ

اند  مدت پنج سال است كه حقوق دريافتي ما را پرداخت نكرده: وي كه خواست نامش فاش نشود، اظھار داشت
  . ً درصد مطالبات كارگران تا پايان سال گذشته پرداخت شود اما عمال اين كار انجام نشد65و وعده داده بودند 

 ھزار تومان به كارگران بابت حقوق و پاداش پرداخت 450 ماه است كه تنھا 9: كار افزود اين كارگر شركت كنف
  . ھاي سنگين كارگران را بدھد تواند كفاف ھزينه كردند كه اين پول نمي

 ميليارد تومان براي 5/3بخش خصوصي : وي با اشاره به اداره اين كارخانه توسط بخش خصوصي گفت
  .  و بازنشستگي كارگران وام گرفت اما ھيچ كدام از اين موارد را انجام ندادبازگشايي، حق كارگر، آوردن مواد اوليه

  .  سال سابقه كار دارند30 تا 20 نفر بيش از 120 كارگر دارد كه 126كار،  كارخانه كنف: اين كارگر ادامه داد
عاليت ندارد، خاطرنشان كار در حال حاضر باز است اما مواد اوليه و كافي براي ف وي با اشاره به اينكه شركت كنف

 مديران اين كارخانه كه ھيچ آسيبي نديده بود، به بھانه بحران برف كارگران را بيمه 83در بحران برف سال : كرد
رفتيم ھمه   ماه بيمه بيكاري نمي16 روز پس از بحران برف نيز كار كرديم و اگر 12بيكاري كردند در حالي كه 

  . ان چيستشديم؛ گناه ما كارگر بازنشسته مي
كار رشت را دريافت تمام حق و حقوق و مطالبات پنج سال  ترين درخواست كارگران شركت كنف اين كارگر مھم

  . گذشته و بازنشستگي پيش از موعد عنوان كرد
ربط گيالن در  سازمان صنايع، تامين اجتماعي، اداره كار و امور اجتماعي و ديگر مسئوالن ذي: وي اظھار داشت

  . دھند شود، كاري انجام نمي ھايي كه ھيچ وقت عملي نمي يت ما ھستند اما جز وعدهجريان وضع
  اكبر كارگران بلند است اين تجمع اكنون در پشت درھاي بسته استانداري گيالن در حال برگزاري بوده و فرياد هللا

  بھمن بندرعباس در آتش سوخت 22 غرفه بازارچه 200بيش از 
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 200سوزى پيش از ظھر امروز تاكنون بيش از  بر اثر آتش:  خرداد می نویسد  16 در تاریخ يلناا -خبرگزاری کار ایران 
  .  بھمن بندرعباس در آتش سوخت22غرفه بازارچه محلى 

نشانى در راستاى اطفاى ھر چه  به گزارش خبرنگار ايلنا از بندرعباس در حال حاضر خودروھاى متعدد آتش
عدم رعايت اوليه اين مسائل در مورد سيستم برق اين بازارچه كه .  خود مشغولندسريعتر حريق به ادامه فعاليت

نشانى سبب  شود يكى از عللى است كه به گفته ماموران آتش اغلب به صورت دستى و آويزان مشاھده مي
 با ھايى ھا كه اكثرا ديواره تنيدگى غرفه ازدحام جمعيت و درھم. وقوع اصلى حادثه و گستردگى آن شده است

نشانى به مركز اين بازارچه سبب  ھاى آتش ھاى پالستيكى دارند عالوه بر مانع شدن از ورود ماشين پوشش
ازنكات جالب توجه در اين حادثه . ھاى ديگر شده است ور شدن ھر چه بيشتر آتش و سرايت آن به بخش شعله
  . س شده است، اشاره كردنشانان و پلي توان به حضور پرتعدد مردم كه سبب اخالل در كار آتش مي

  . نگرفته در حال كوشش است ھمچنين پليس در راستاى حفظ امنيت و پاسبانى از اجناس احتمالى آتش

 لو اسامنصور کارگری به پرونده سازی برای اعتراض سازمان ھای بين المللی

رگران بخش حمل و نقل، در ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جھانی کا: خرداد آمده است 16 در ھرانابه نوشته 
نامه ای به محمود احمدی نژاد، رئيس جمھوری اسالمی ايران، ضمن اعتراض به انتقال منصور اسانلو به بند 

انفرادی زندان رجايی شھر کرج، خواستار پايان اعمال فشارھا بر رئيس زندانی ھيئت مديره سنديکای کارگران 
 او در نامه خود به محمود احمدی نژاد خواستار آن شد که خانواده .شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه شد

منصور اسانلو، امکان مالقات با اين فعال کارگری زندانی را داشته باشند و در عين حال، بر لزوم آزادی آقای 
  . اسانلو و ابراھيم مددی معاون او تاکيد کرد

يه ای به شدت از نحوه رفتار مقام ھای ايرانی با پيشتر، فدراسيون جھانی کارگران بخش حمل و نقل در بيان
  . منصور اسانلو انتقاد کرده بود
. ما به طور فعال برای آزادی منصور اسانلو مبارزه می کنيم« :می گويد» راديو فردا« ديويد کاکراف در گفت و گو با 

 به حساب می آيد و ما به آقای اسانلو چھره بسيار شناخته شده و محبوبی در اتحاديه ھای کارگری در جھان
  » . ھيچ وجه، اعتقادی به اتھام ھای وارد شده به او نداريم

دبير کل فدراسيون جھانی کارگران بخش حمل و نقل با اشاره به انتقال منصور اسانلو به بند انفرادی در زندان 
 چنين اقدامی در مورد او آقای اسانلو ھيچ اقدامی انجان نداده است که بر اساس آن،«: رجايی شھر می افزايد

  » .انجام گيرد
 به اتھام اقدام عليه امنيت ملی و صدور حکم پنج سال زندان عليه ١٣٨۶بازداشت منصور اسانلو در تيرماه سال 

تظاھرات گسترده ای نيز در ده ھا کشور . او اعتراض ھای گسترده ای را در ايران و جھان به دنبال داشته است
ھای بين المللی کارگری وحقوق بشری در ھمبستگی با آقای اسانلو و ساير فعاالن جھان از سوی سازمان 

  . کارگری در ايران برگزار شده است
فدراسيون جھانی کارگران بخش حمل و نقل در بيانيه خود از تظاھرات اتحاديه کارگران حمل و نقل اندونزی در 

  . شتم ماه ژوئن خبر داده استمقابل سفارت جمھوری اسالمی ايران در جاکارتا در روز ھ
  . آقای کاکرافت در اين ارتباط اشاره می کند که در نظر است تظاھرات بيشتری در اين مورد برگزار شود

به دنبال سازماندھی تظاھراتی درجھان ھستيم که نشان دھيم اعمال حکومت ايران زير نظر «: وی می گويد
د و از حکومت ايران می خواھيم که فورا منصور اسانلو را آزاد جنبش کارگری در تمام کشورھای جھان قرار دار

  » .کند
در اين حال، بخشی از گزارش ھا حاکيست که برای منصور اسانلو پرونده ديگری تشکيل شده و اين موضوع، 

  .دليل اصلی انتقال او به بند انفرادی در زندان رجايی شھر کرج است

 لو به پرونده سازی برای اسا کارگریھای بين المللی اعتراض سازمان
  

و نقل، در نامه ای به  ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جھانی کارگران بخش حمل: ھروز کارونی برادیو فردا، 
انتقال منصور اسانلو به بند انفرادی زندان  محمود احمدی نژاد، رئيس جمھوری اسالمی ايران، ضمن اعتراض به

فشارھا بر رئيس زندانی ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد  ن اعمالرجايی شھر کرج، خواستار پايا
  .حومه شد اتوبوس رانی تھران و

امکان مالقات با اين فعال  او در نامه خود به محمود احمدی نژاد خواستار آن شد که خانواده منصور اسانلو،
 . اسانلو و ابراھيم مددی معاون او تاکيد کردآزادی آقای کارگری زندانی را داشته باشند و در عين حال، بر لزوم

مقام ھای ايرانی با  پيشتر، فدراسيون جھانی کارگران بخش حمل و نقل در بيانيه ای به شدت از نحوه رفتار
 .منصور اسانلو انتقاد کرده بود
. انلو مبارزه می کنيممنصور اس ما به طور فعال برای آزادی« :می گويد» راديو فردا« ديويد کاکراف در گفت و گو با 

اتحاديه ھای کارگری در جھان به حساب می آيد و ما به  آقای اسانلو چھره بسيار شناخته شده و محبوبی در
 « .وارد شده به او نداريم ھيچ وجه، اعتقادی به اتھام ھای

انفرادی در زندان به بند  دبير کل فدراسيون جھانی کارگران بخش حمل و نقل با اشاره به انتقال منصور اسانلو
است که بر اساس آن، چنين اقدامی در مورد او  آقای اسانلو ھيچ اقدامی انجان نداده«: رجايی شھر می افزايد

 «.انجام گيرد
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حکم پنج سال زندان عليه   به اتھام اقدام عليه امنيت ملی و صدور١٣٨۶بازداشت منصور اسانلو در تيرماه سال 
تظاھرات گسترده ای نيز در ده ھا کشور . است در ايران و جھان به دنبال داشتهاو اعتراض ھای گسترده ای را 

کارگری وحقوق بشری در ھمبستگی با آقای اسانلو و ساير فعاالن  جھان از سوی سازمان ھای بين المللی
 .شده است کارگری در ايران برگزار

حمل و نقل اندونزی در  ت اتحاديه کارگرانفدراسيون جھانی کارگران بخش حمل و نقل در بيانيه خود از تظاھرا
 .ژوئن خبر داده است مقابل سفارت جمھوری اسالمی ايران در جاکارتا در روز ھشتم ماه

 .مورد برگزار شود آقای کاکرافت در اين ارتباط اشاره می کند که در نظر است تظاھرات بيشتری در اين
حکومت ايران زير نظر  ن ھستيم که نشان دھيم اعمالبه دنبال سازماندھی تظاھراتی درجھا«: وی می گويد

می خواھيم که فورا منصور اسانلو را آزاد  جنبش کارگری در تمام کشورھای جھان قرار دارد و از حکومت ايران
 «.کند

شده و اين موضوع،  در اين حال، بخشی از گزارش ھا حاکيست که برای منصور اسانلو پرونده ديگری تشکيل
 .است نتقال او به بند انفرادی در زندان رجايی شھر کرجدليل اصلی ا

اسانلو، ھمسر منصور  به نقل از پروانه» کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران«در اين ارتباط، وب سايت 
رانی تھران و حومه، اعالم کرد که وی  اتوبوس اسانلو، رئيس زندانی ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد

 .رو شده و به بند امنيتی زندان انتقال يافته است پاسداران روبه جديدی توسط توسط اطالعات سپاهبا اتھام 
گفته است که ھمسرش تحت  اتھام جديد اين فعال کارگری، ارتباط با گروه ھای معاند نظام است و خانم اسانلو

حت فشارھای شديد روحی قرار کرج است و ت بازجويی در سلول انفرادی سپاه پاسداران در زندان رجايی شھر
 .دارد

اتھام ھای جديد که آنھا را  از مقام ھای قضايی خواسته است که طرح» کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران»
 .بی اساس توصيف کرد، متوقف کنند

  
از  يمیبا توجه به اينکه بيش از ن«: جھانی کارگران بخش حمل و نقل در اين زمينه می گويد دبيرکل فدراسيون

 «.بايد آزاد شود دوره محکوميت پنج ساله زندان منصور اسانلو سپری شده است و بر اساس قوانين ايران
خاطر محبوبيتش بين  کامال روشن است که رژيم از آزادی منصور اصانلو به«: ديويد کاکرافت اضافه می کند

 «.را در زندان نگاه دارد کارگران نگران است و از ھمين رو تالش می کند به ھر طريق ممکن او
حق تشکل يابی و حقوق  وی تاکيد کرد که منصور اسانلو، سياستمدار نيست و تنھا يک فعال کارگری است و از

 .کند اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران دفاع می
نامه ای به دبيرکل سازمان  دردر ھمين حال، گای رايدر، دبيرکل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای کارگری، 

ناميد و از نقض حقوق اتحاديه ای » شکنجه« اسانلو را  بين المللی کار، آی ال او، رفتارھای صورت گرفته با آقای
 .کرد در ايران به شدت انتقاد

تا حقوق پايه ای  آقای رايدر از سازمان بين المللی کار خواست که از مقام ھای جمھوری اسالمی بخواھد
 .حاديه ای و نيز حقوق بشر در ايران را اجرا کندات

کارگری قصد شکايت  سازمان ھای بين المللی« : دبيرکل فدراسيون جھانی کارگران بخش حمل و نقل می گويد
با فعاالن کارگری به شورای حقوق بشر سازمان  ما در مورد رفتار حکومت ايران«: و می افزايد» از ايران را دارند
ما به اقدامات خود برای آزادی . سازمانھای جھانی شکايت می کنيم زمان بين المللی کار و ھمهملل متحد، سا
 «.ابراھيم مددی معاون او ھمچنان ادامه خواھيم داد منصور اسانلو و

 نامه دبير کل فدراسيون آموزش بين الملل به آيت هللا علی خامنه ای
خامنه ای رھبر جمھوری  لملل، در نامه ای به آيت هللا علیفرد وان لی يوون، دبيرکل فدراسيون آموزش بين ا

 .شماری از آنان انتقاد کرد اسالمی از ادامه برخورد با فعاالن حقوق معلمان و بازداشت
رسول بداغی، عبدالرضا  در اين نامه به بازداشت اسماعيل عبدی، علی اکبر باغانی، محمود بھشتی لنگرودی،

 .دحسن شيرازی اعتراض شده استقنبری، ھاشم خواستار و محم
اعدام فرزاد کمانگر زندانی  دبيرکل فدراسيون آموزش بين الملل در نامه خود به رھبر جمھوری اسالمی ھمچنين

معلمان بوده است و نيز صدور حکم اعدام برای  سياسی را که به گفته اين نامه، فعال در زمنينه حقوق مدنی
 .ادد آقای قنبری را مورد انتقاد قرار

مجاھدين خلق شده  عبدالرضا قنبری از سوی مقام ھای جمھوری اسالمی ايران متھم به ارتباط با سازمان
 .است

   .رد کرده اند اين در حالی است که خانواده او و ھمچنين کانون صنفی معلمان ايران اين اتھام را

 . ستآلودگی برنج ھا قطعی ا/مرگ شاليکاری در ايران به علت واردات بی رويه

نماينده مردم الريجان و آمل در مجلس شورای اسالمي، ورود  :  خرداد می نویسد 16 تاریخ درایران مھرخبرگزاری 
متاسفانه برنج کاری در : برخی دستگاھھای دولتی به ماجرای آلوده برنجھای وارداتی را قابل تامل خواند و گفت

  . ران را فراموش کردکشور ديگر مقرون به صرفه نيست و کم کم بايد شاليکا
عزت هللا يوسفيان با اشاره به ماجرای برنجھای آلوده وارداتی و چالشھای ميان وزارت بھداشت و کميسيون 

آلودگی برنجھا توسط مراجع ذيصالح : بھداشت و درمان مجلس و سازمان استاندارد به خبرنگار مھر گفت
ئيد شده ، اما اتفاقاتی در پشت پرده رخ می دھد که کميسيون بھداشت و درمان مجلس و سازمان استاندارد تا

  . مانع از پذيرش اين موضوع است
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در حالی که حسينعلی شھرياري، نايب رئيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس اخيرا در گفتگو با خبرنگار مھر، 
ون غذا و داروی وزارت وجود سرب بيش از حد مجاز در ھشت نمونه از برنجھای وارداتی را تاييد کرده بود اما معا
  . بھداشت عنوان داشته که آلودگی اين برنجھا ھنوز برای اين وزارتخانه اثبات نشده است

به راستی چه الزامی وجود دارد : يوسفيان با انتقاد از دولت در مورد ورود به بحث آلودگی برنجھای وارداتی گفت
  . گرفته حمايت کندکه دولت می خواھد از وارداتی که توسط بخش خصوصی صورت 

نماينده مردم آمل در مجلس با تاکيد بر تساھل وزارت جھاد کشاورزی در واردات بی رويه برنجھای ھندی به 
  . متاسفانه برنج کاری در کشور ديگر مقرون به صرفه نيست و کم کم بايد شاليکاران را فراموش کرد: کشور افزود

از اين مقدار :  ھزار تن است، گفت400 کشور که حدود دو ميليون و يوسفيان با اشاره به مصرف ساليانه برنج در
 ھزار تن می بايست وارد کشور شود اما ميلياردھا تن برنج وارد می کنيم که باعث می شود 400نياز تنھا 

  . کشاورزان برنجکار کشور نابود شوند
عضی وزارتخانه ھا به جای حمايت از متاسفانه ب: وی با انتقاد از دولت در حمايت از برنجکاران کشور افزود
  . کشاورزان به واردات انبوه برنجھای خارجی روی آورده اند

  نگاھی به وضعيت زنان سرپرست خانوار در ایران 

با نگاھی اجمالی به وضعيت خط فقر ” : آمده است  در تاریخ ١۶ درتاریخ ایسنا،دولتی خبرگزاری گزارش به 
 ھزار تومانی ۵٠--۴٠مستمری ھای . ضعيت زنان سرپرست خانوار درکشور نباشددرکشور، شاید نياز به تشریح و

یک  الزم به تذکر است ؛ چندی پيش “. ميليون زن سرپرست خانوار در کشور نبوده است٢مرھم درد نزدیک به 
ست گزارش علمی و درخور توجه درخصوص رابطه تورم و گرانی با تشدید فقر درجامعه خصوصا درميان زنان سرپر

 این گزارش که توسط تعدادی از اعضای ھيات علمی دانشگاه تھران تھيه گردیده است با .خانوار منتشر شد
درتحقيقات بر روی زنان سرپرست خانوار این نکته برجسته است که آنھا فقيرترین فقرا ”: صراحت اعالم می دارد 

درحاليکه بيش . له تبعيض جنسيتی رنج می برندھستند، زیرا به جز درد نداری و بی پولی از دردھای دیگر از جم
 درصد خانوارھای زن سرپرست، جزو فقيرترین گروه ھا قرار گرفته اند، این رقم درخانوارھای مرد سرپرست، ۵٠از 
زنان سرپرست خانوار در . به عبارت دیگر زنان سرپرست خانوار فقيرترین فقرا را تشکيل می دھند.  درصد است١۶

دتر از دیگران از کار اخراج و دیرتر از ھمه استخدام می شوند، به عبارتی درصف اول اخراج و در سراسر کشور زو
فقر اقتصادی درکنار نابرابری در دسترسی به امکانات اجتماعی به دليل زن بودن، . صف آخر اشتغال قرار دارند

زی برای اختصاص کمک ھای پس از زندگی آنان و خانواده ھایشان را آسيب پذیر ساخته و بی شک در برنامه ری
درحال حاضر  الزم به ذکر است ؛ ”....اجرای الیحه ھدفمند سازی یارانه ھا می باید مورد توجه جدی قرار بگيرند

 ٨۵٠ ميليون و ١وزارت رفاه جمھوری اسالمی تعداد خانوارھایی را که زنان سرپرستی آن را برعھده دارند، بيش از 
 سال اخير تعداد زنان سرپرست خانوار ۴مطابق ھمين آمار رسمی حکومتی، طی .  است ھزار خانوار اعالم کرده

 . درصد افزایش یافته است٣۵

 علی رضا اخوان ،فعال کارگری بازداشت شد 

ساعت دو نيمه شب سيزدھم خرداد، ماموران امنيتی به منزل : می نویسد 89 خرداد 17 در تاریخ کلمهسایت 
د شده و بدون داشتن حکم قانوني، پس از جست و جوی کامل منزل که بيش از دو شخصی علی رضا اخوان وار

  . ساعت به طول انجاميد، وی را دستگير کرده و با خود بردند
 ساعت با منزل خود داشته، گفته که در ٢۴به گزارش خبرنگار کلمه ،علی رضا اخوان در تماس تلفنی که پس از 

  . ی شود  اوين نگه داری م٢٠٩سلول انفرادی 
  .تا کنون ھيچ گونه اتھام مشخصی عليه وی اعالم نشده است

   ورود ميلياردھا دالر کاالی قاچاق
ریيس ھيات مدیره انجمن صنایع شوینده، بھداشتی و : خبرگزاری ھای دولتی ایسنا و ایلنا گزارش می دھند 

ود که، واردات افسار گسيخته لوازم  خرداد ماه متذکر شده ب16آرایشی ایران در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا 
درھمين حال .  درصد افزایش نشان می دھد52 نسبت به سال قبل آن، بيش از 1387آرایشی و شوینده درسال 

دبير انجمن توليد کنندگان پوالد به خبرگزاری ایلنا یادآور گردید، با واردات وسيع چند سال اخير، ایران دومين کشور 
 درصد کل بازار پوالد دراختيار شرکت ھا 50بدل شده است و ) واردات منھای صادرات(والد جھان در واردات خالص پ

 درصد ظرفيت توليد فعاليت 30وکشورھای خارجی است، درحاليکه کارخانه ھای نورد و صنایع پوالد داخلی فقط با 
نھادھای مختلف از تجار اما مھمترین و شگفت انگيز ترین خبر در خصوص واردات و پشتيبانی دولت و. می کنند

:  خرداد ماه دراین باره گزارش می دھد13دنيای اقتصاد . عمده، انتشار گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بود
 ميليارد 16 ميليارد دالر بوده است، 19 برابر 1387طبق آمار اعالم شده حجم مالی کاالھای قاچاق شده درسال ”

 ميليارد دالر دیگر نيز مربوط به قاچاق کاالھای صادراتی است 3اچاق کاالھای وارداتی و دالر از این رقم مربوط به ق
 ھزار 500از ”: از سوی دیگر ریيس ھيات تحقيق و تفحص ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نيز اعالم داشت. “...

  )89 خرداد ماه 14ایلنا . (“ شده است ھزار ميليارد ریال از راه قاچاق وارد کشور190ميليارد ریال کاالی وارداتی، 
یکی از مراکز مبادی ورود کاالھای قاچاق به درون ونيز انتقال کاالھای ایرانی به صورت قاچاق به بيرون مرزھای 

کشور، اسکله ھای غير قانونی و فعاليت شرکت ھای سپاه و بنيادھای انگلی است که از نظارت و کنترل 
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. ای مسئول خارج بوده و اصوال ھيچ نظارت و کنترلی برکار آنھا اعمال نمی شودگمرکات کشور و دیگر دستگاه ھ
پدیده کاالھای قاچاق و نيز قاچاق ارز که ساليانه ميلياردھا تومان به اقتصاد ميھن ما خسارت وارد می آورد، بطور 

  .عمده از سوی نھادھای فراقانونی حمایت و ھمياری می شود

 سنندج ر کسبه درھا و آزا ادامه پلمپ مغازه
فروشگاه ژینو، عطر ئه . شھر سنندج پلمب شدند ی دیگر به صورت متناوب در طی سه روز گذشته، یازده مغازه
فردوسی؛ طال فروشی قد آرا، طال فروشی پرویز پور و طال فروشی حسينی در  وین و فروشگاه اورامان در خيابان

مغازه یکی کفش  شان و یک مغازه ی دیگر در خيابان وليعھد؛ دوی مرغ فرو ی ریيس اتحادیه شاھپور؛ مغازه خيابان
پاساژ سنه فھرست این مغازه  فروشی و دیگری موبایل فروشی در خيابان ششم بھمن؛ و مغازه ی بامشاد در

امور صنفی و اما در واقع به دليل شرکت در اعتصاب  ی واھی عدم رعایت قوانين و مقررات ھا ھستند که به بھانه
ی گذشته نيز، سه مغازه ی دیگر در شھر سنندج  الزم به ذکر است ھفته .اند دیبھشت ماه پلمب شده ار٢٣

 به.  باب رسيده است١۴ھای پلمب شده به  ی اخير، فھرست مغازه احتساب این یازده مغازه پلمب شدند که با
  .شوند ج پلمب مغازه در سطح شھر سنند١٢٢داران، قرار بر این است  ی یکی از این مغازه گفته

شکواييه ای عليه ناجا به دادگستری اين شھر تحويل داده که در  قابل توجه آن که مجمع امور صنفی بازاريان سنندج،
 صاحبان ھيچ يک از اين مغازه ھا ناقض ھيچ يک از مفاد قوانين و مقررات امور صنفی: است بخشی از متن آن آمده

ھای  نام مجمع بر کرکره نونی و بدون اطالع اين مجمع، پالکاردھايی بهنبوده و ناجا به صورت خود سر و غير قا
  ھای پلمب شده نصب کرده است مغازه

 مغازه که در اعتصاب عمومی شرکت داشتند٢٨٠پلمب 
  

برخی گزارش ھای دریافتی حاکی از آن است که بنا بر:  خرداد آمده است 16به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ 
 اردیبھشت، مقامات امنيتی و ١٩اب عمومی در کردستان در اعتراض به اعدام ھای سياسی روز به دنبال اعتص

بنابر . استانی در کردستان، برخی از مغازه ھایی را که در این اعتصاب عمومی شرکت داشته اند، پلمب کرده اند
 روی ھر مغازه ای که الک و بر.  واحد می رسد٢٨٠این گزارش ھا تعداد مغازه ھایی که پلمب شده اند به حدود 

  . مھر خورده، نوشته شده است این مغازه به علت تخلف بسته شده است
  . گزارش ھای بيشتری در این مورد در دست نيست

 نفر از زندانيان سياسی صورت ۵ اردیبھشت در سراسر کردستان در اعتراض به اعدام ٢۵اعتصاب عمومی در روز 
  .ن و از جمله مغازه داران و کسبه ی شھرھای مختلف در آن شرکت داشتندگرفت و بسياری از مردم کردستا

 بيانيه ی کانون مدافعان حقوق کارگر در باره دستگيری علی اخوان

ساعت دو نيمه شب سيزدھم خرداد، ماموران امنيتی به منزل شخصی علی رضا اخوان وارد شده و بدون 
 که بيش از دو ساعت به طول انجاميد، وی را دستگير داشتن حکم قانونی، پس از جست و جوی کامل منزل

 ساعت با منزل داشته، از بازداشت خود در سلول انفرادی 24در تماس تلفنی که اوپس از . کرده و با خود بردند
  . اوین خبر داده است209

  .عليرضا اخوان ھيچ گونه فعاليتی به جز دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان نداشته است

این اولين بار نيست که حقوق اوليه افراد نقض . ون ھيچ گونه اتھام مشخصی عليه وی اعالم نشده استتا کن
  .شده و مراحل قانونی در باره دستگيری افراد زیر پا گذاشته می شود

کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن محکوم کردن بازداشت غير قانونی یکی از یاران خود، خواھان آزادی بدون قيد 
  .ط تمامی زندانيان سياسی وعقيدتی می باشدوشر

  کانون مدافعان حقوق کارگر

 89 خرداد 16

 خبر تجمع کارگران موجب بسته شدن ايستگاه مترو طالقانی شد 

خبر تجمع کارگران چينی قزوين موجب بسته شدن : خرداد آمده است 17 در آژانس ايران خبربه نوشته سایت 
ترو طالقانی واقع در نبش خيابان طالقانی و مفتح از ساعات اوليه صبح بسته ايستگاه م. ايستگاه طالقانی شد

بسته شدن ايستگاه مترو طالقانی به دليل انتشار خبر احتمال تجمع کارگران چينی قزوين مقابل وزارت .شد
گران طی روز گذشته در برخی خبرگزاری ھا و وب سايت ھا خبری مبنی براحتمال تجمع کار.صنايع و معادن بود

با توجه به نزديکی وھمجواری مترو طالقانی با محدوده ی . چينی قزوين مقابل وزارت صنايع و معادن منتشر شد
کنترل اين ايستگاه .نيروھای امنيتی اقدام به کنترل اين ايستگاه نمودند , وزارت صنايع و معادن در خيابان سميه 

با توجه به يک طرفه بودن خيابان طالقانی و مفتح اين .موجب تجمع مردم و ازدحام جمعيت در اين ايستگاه شد
حكومت که از ھرگونه .اختالل در تردد قطارھا در اين ايستگاه موجب بروز مشکالت بسياری برای مردم شد

رويارويی با اعتراضات مردمی سخت ھراس دارد به جای حل مشکل واقعی تنھا به برخوردھای فيزيکی وخشونت 



 86

در واقع پاک کردن صورت مساله مھمترين ابزار دولت تندروى احمدى نژاد . روی آورده استبار با اقشار مختلف
ھمين نگاه موجب شده است که نظام در ھر تجمع اقدام به بستن،سرکوب و . برای مھار اعتراضات مردمی است

 قانی رخ دادنمونه اين حرکت صبح امروز در ايستگاه مترو طال.برخوردھای فيزيکی با مردم معترض می کند

 ، سخنگوی کانون صنفی معلمان مجددا بازداشت شد  لنگرودیمحمود بھشتي

 محمود بھشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ايران : خرداد آمده است 17 در تاریخ خبرگزاری ھرانا 
   . خرداد ماه از سوی نيروھای امنيتی بازداشت شد17روز يکشنبه مورخ 

ان ھرانا، محمود بھشتی لنگرودي، سخنگوی کانون صنفی معلمان که پيشتر در آستانه بنا به اطالع گزارشگر
ھفته معلم در ھشتم اردی بھشت ماه بازداشت و يازدھم خرداد ماه آزاد شده بود مجددا از سوی نيروھای 

   .اطالعاتی و امنيتی بازداشت شد
 زندان اوين نگھداری می 209شتی ھم چنان در بند شايان ذکر است ، آقايان عبدی و باغانی از ديگر معلمان بازدا

 .شوند

 درصدی ٩ ھزار تومانی با تورم ١۵گوشت :اعالم نرخ تورم از سوی بانک مرکزی
  نمی خواند

در خصوص اعالم نرخ تورم از سوی :  خرداد اعالم داشت 17در تاریخ شکور اکبرنژاد در گفتگو با خبرنگار آفتاب 
  .  نرخ تورم آن چيزی نيست که مردم لمس می کنند٩/٩م رق: بانک مرکزی اظھارداشت

 ١۵در جامعه ای زندگی می کنيم که ميليون ھا نفر در آن زندگی می کنند و گوشت را با قيمت باالی : وی افزود
ھزار تومان خريداری می کنند با اين اوصاف چگونه نرخ تورم نسبت به سال گذشته کاھش داشته که مردم 

  . وند و فقط مسئوالن از آن خبر دارندمتوجه آن نمی ش
بانک مرکزی با روشھايی به اين ارقام می رسد که مبنای آن برای : عضو کميسيون اقتصادی مجلس تصريح کرد

ما که نمايندگان مجلس و عضو کميسيون اقتصادی ھستيم روشن نيست چه برسد برای مردم که اجناس روزمره 
  . ته خريداری می کنندخود را ھر روز گران تر از روز گذش

مجلس نمی تواند در قبال اين آمار و ارقام سکوت کند و بايد نظارت خود را قوی تر کند : نماينده تبريز يادآور شد
اينکه اين اعداد و ارقام در آستانه ھدفمند کردن يارانه ھا که خود موجب افزايش تورم در جامعه می شود، مطرح 

است رئيس بانک مرکزی در اين خصوص پاسخگوی کميسيون اقتصادی و می گردد بی حکمت نيست و الزم 
  . مردم باشد که چگونه به اين ارقام می رسند که برای ما ھم که نماينده ملت ھستيم قابل لمس نيست

معتقدم اين اعداد و ارقام درست نيست زيرا مبنای محاسبه آن درست نيست علت ھم : اکبرنژاد خاطرنشان کرد
  . با واقعيت جامعه نمی خواند اين است که 
شايد بيان اين آمار حاکی از نگرانی دولت در اجرای ھدفمند کردن يارانه ھا باشد که در آن صورت : وی تاکيد کرد

ما تورم دو برابری را شاھد خواھيم بود بنابراين بانک مرکزی اين آمار را اعالم می کند که در صورت اجرای ھدفمند 
 .  درصد نشان دھد ما تورم غير قابل انتظاری نداريم٩افزايش چند درصد ديگر به اين کردن يارانه ھا با 

  نفر از کارگران كارخانه فارسيت دورود 500عدالت اجتماعی ايران اسالمی و اخراج 

مھندس خاموردی مدير عامل کارخانه فارسيت دورود تنھا يک :  خرداد نوشت17 تاریخ در ھفته نامه تبلور انديشه
را به رخ “ عنوان واحد نمونه صادرات استان”ز پس از مصاحبه ی تلويزيونی خود مديريت عالی و نمونه خويش به رو

 نفر از کارگران کارخانه تحت مديريتش ، کالس عملی روشھای 500ھمه مديران استانی کشانده و با اخراج 
کارگران اين کارخانه ھمت مضاعف خود را مديريت موفق را برای ديگر مديران به منصه ظھور رساند و با اخراج 

    نمايش داد
عدالت اجتماعی ، يکی از مھم ترين آرمانھای بشری در طول تاريخ بوده است و اين مقوله در انديشه ی 

برای واژه ی عدالت تعاريف مختلفی در . سياسی اسالم نيز جايگاه رفيع و وااليی را به خود اختصاص داده است 
اگون ذکر شده است اما تعريفی که ھمگی بر آن اتفاق نظر دارند و مورد قبول ھمگان می کتب و منابع گون
  .می باشد» حق ھر چيزی را دادن « باشند، معنای 

متاسفانه گاھی مشاھده می شود که در گوشه وکنار ايران اسالمی ، بی عدالتی و تضييع حقوق شھروندان 
  .  با اھداف گفتمانی انقالب سازگار نيستتوسط برخی افراد صورت می گيرد که اين رويه

  كارخانه فارسيت دورود كارگران را اخراج مى كند 
يکی از مصاديق عينی و نمونه ھای بارز اين بی عدالتی ھا را می توان در اخراج کارگران زحمت کش و کم توقع 

د وقت اخير به دليل اين واحد صنعتی که در چن. کارخانه فاريست شھرستان دورود به وضوح مشاھده کرد
مشکالتی که برای شھروندان دورودی ايجاد کرده است ھمواره درکانون توجه مطبوعات و رسانه ھا و ھمچنين 

مسئولين قرار گرفته است ، اينک نيز بار ديگر طبق رسم ديرين خود با اخراج کارگران ضمن ايجاد مشکالت عديده 
  .  ساختبرای آنان ، بار ديگر نگاه ھا را معطوف خود

شايد به ذھن کمتر کسی خطور می کرد که تنھا پس از گذشت يک روز از مصاحبه ی مھندس خاموردی مدير 
عامل کارخانه ی فارسيت با شبکه ی استانی افالک و صد البته بيان اين مطلب که کارخانه تحت مديريت ايشان 
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اخراج کارگران اين کارخانه ھمت مضاعف به عنوان واحد نمونه صادرات در استان معرفی شده است؛ ايشان با 
  خود را به رخ ديگران بکشانند 

  ! به حال واحد نمونه صادرات لرستان بايد گريست
مدير عامل کارخانه فارسيت تنھا يک روز پس از مصاحبه ی تلويزيونی خود مديريت عالی و نمونه خويش را به رخ 

 کارگران کارخانه تحت مديريتش ، کالس عملی روشھای  نفر از500ھمه مديران استانی کشانده و با اخراج 
  . مديريت موفق را برای ديگر مديران به منصه ظھور رساند

اما ايشان ظاھراً از يک نکته ی کوچک غافل بوده اند و آن اينکه ھنوز ھستند چشمھای تيز بينی که تناقضات 
  .  افکار عمومی قرار دھندآشکار گفتاری و عملی ايشان را رصد کرده و آنھا را در اختيار

با بيان اين مطلب که کارخانه فارسيت سال ) ايرنا ( ايشان طی مصاحبه ای با خبر گزاری جمھوری اسالمی 
که کارخانه فارسيت :  ھزار تن محصول و به ارزش اقتصادی يک ميليون دالر صادر نموده است افزود3000گذشته 

در حالی که دقيقاً يک روز بعد . در استان لرستان شناخته شده استبه عنوان واحد نمونه صادراتی سال گذشته 
از آن طی مصاحبه ای با شبکه ی استانی افالک وظاھراً بی اطالع ھم از مصاحبه شان با خبر گزاری ايرنا، اين 

  !!!  ھزار دالر بيان داشتند420 ھزار تن و ارزش اقتصادی آن را نيز 2بار ميزان صادرات را 
ايستی به حال وضع نامطلوب کارخانه ھای استان لرستان و مديريت آنھا گريست که چگونه يک واحد مع االسف ب

 24صنعتی که حتی مدير آن از ميزان صادرات کارخانه ی تحت مديريتش اطالع کافی ندارد و با فاصله زمانی 
  !!! رات شناخته شده است به عنوان واحد نمونه صاد. ساعت سخنان متناقض و آمارھای متفاوتی ارائه می دھد

  ! آيا مديريت در استان لرستان بدين حد ضعيف است که واحدی با چنين مديری به عنوان نمونه شناخته شده اند؟
اما سوال اساسی تر اينکه اين واحد صنعتی با کدام آمار به عنوان نمونه شناخته شده است ؟ ايشان چه 

  ی دھند؟ در واقع اين تناقضات نشأت گرفته از چه چيزی است؟ توضيحی برای تفاوت مبالغ ياد شده ارائه م
اما از سوی ديگر مھندس خاموردی نيز ھمواره لطف خود را شامل حال مطبوعات و رسانه ھا داشته اند و اينک 

تمام مسائل ) که سند ھمگی موجود است( مانند دفعات قبلی می توانند با انکار تمام مسائل گفته شده 
( اشی از غرض ورزی شانتاژ بازی ھای رسانه ای دانسته و اين امر را توطئه ای عليه مديريت موفق مطروحه را ن

خود بداند و اين مسائل و موارد را اگر چه مبتنی بر مستندات محکم و مستدالت قوی باشد را ھمانند رد !) ؟
 ريه ، اين امور را زاييده تعداد کشته شدگان به وسيله آزبست ناشی از سرطان آزبستود و ھم چنين سرطان

توھمات خبرنگاران بدانند و مانند مھندس احمدوند مدير داخلی کارخانه فارسيت که بيان داشتندکارگران ما از 
وضع موجود راضی ھستند و ھيچگونه اعتراضی ندارند ، فضای کارخانه را فضای آرام و بسيار مناسب تلقی کرده 

  . ان در حال توطئه عليه ايشان می باشندو بار ديگر بيان دارند که خبرنگار
    از زبان كارگران اخراج شده 

ھفته نامه تبلور انديشه به سراغ کارگران اين کارخانه رفته است و از زبان خودشان مشکالت را شنيديم وآن ھا را 
  . عيناً نقل می کنيم

 کار اخراج شده ايم و ھيچ گونه حق و اظھار داشت ؛ حدود يک ماه است از» ح«يکی از کارگران اخراج شده بنام 
حقوقی نيز به ما تعلق نگرفته است اما مطلب مھم تر و مسئله که جای سواالت بسياری دارد و اين است که 

 نفر 70اين آقايان که دم از اجرای قانون می زنند و شعار عدالت گرائيشان گوش فلک را کر کرده است چرا تعداد 
  ! آيا اين امر مصداق عملی اجرای عدالت است؟! بھتر بقيه کارگران چيست؟از نزديکان خود و بعبارت 

عنوان کرد که مديريت کارخانه ھمواره اعالم می دارد که کارخانه بودجه ای جھت » ق« کارگر ديگری بنام 
 کار پرداخت مطالبات کارگران ندارد، اگر اين قضيه صادق است پس چرا تعدادی از بازنشستگان دوباره دعوت به

  !  برابر کارگران سال؟3شده اند با آنھم با حقوقی 
 35ماھيانه مبلغ : اظھار داشت که گفت» ب«امامسئله نگران کننده ديگر مطلبی بود که يکی از کارگران بنام 
 ھزارتومان و در واقع 19در حاليکه مبلغی حدود . ھزار تومان از حقوق کارگران تحت عنوان بيمه کسر می گردد

  حق بيمه به اداره بيمه پرداخت می شود، جدای از اين نکته که مابقی اين پول کجا می رود؟ حداقل 
اين نکته بايستی بيان شود که اين عمل به مثابه خيانتی بزرگ محسوب می گردد زيرا که ھنگامی که کارگران 

  . سته خواھند شدبازنشسته می شوند، بدليل پرداخت حداقل حق بيمه ، با حداقل حقوق و دستمزد بازنش
عنوان کرد که وضع بھداشتی ما تعريفی ندارد و وضعيت ما در مقايسه با کارگران افغانی » م«کارگری ديگر بنام 

مھاجر بدتر است و آقايان مارا با روبات ھای کارگر اشتباه گرفته اند چرا که ھيچ گونه آزمايشی توسط پزشک از 
ض مشکالت ناشی از آزبست قرار داديم و اگر بيماری ھم وجود داشته ما صورت نمی پذيرد در حاليکه ما در معر

باشد ، نصيب ما می گردد اما ظاھراً فقط کارگران رسمی جز انسانھای روی زمين ھستند و ما از سياره ھای 
  ! ديگری آمده ايم و جز انسانھا نيستيم ؟

ه کارخانه فارسيت و نحوه ی مديريتی آن سخن کوتاه کنيم چرا که مطالب و مشکالت و سواالت فراوانی راجع ب
البته يادآوری اين نکته . در اذھان نقش بسته است که فرصت ومجالی ديگر را می طلبد که به آن پرداخته شود 

الزم است که ما برای پاسخ گرفتن سواالتمان تماسھای مکرر و بسيار زيادی با مھندس خاموردی انجام داده ايم 
ا پاسخ ندادند و لذا ما منتظر پاسخ ايشان به مسائل مطرح شده می باشيم و انتظار بر اين اما ايشان تلفن خود ر

  . است که ايشان به طور واضع و شفاف به سواالت ما پاسخ گويند
ھيچ فقيری گرسنه نمی ماند مگر : نقل می کنيم که فرمودند) ع(اما در پايان و برای حسن ختام حديثی از علی 

  . دادن حق او ممانعت کندآنکه توانگری از 
 درصد كودكان ايرانى دچار سوءتغذيه 20انتخاب كودك برتر ايرانى در شرايطى كه 

  ھستند
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اى  قرار است با برگزارى مسابقه» كودك«ماھنامه تخصصى :  خرداد اعالم داشت 17 در تاریخ ايلناخبرگزاری 
ارزيابى كرده و پس از برگزيدن، » يبايى و تناسب چھرهز«، »ھوش«، »ابتكار«كودك برتر ايرانى را با در نظر گرفتن 

  . ھاى آن كودك را تشويق كند ھاى طال خانواده با اھداى كمك ھزينه خريد يك دستگاه خودرو، سفر حج و سكه
شناسى بالينى  شناسى و انجمن روان به گزارش خبرنگار ايلنا، اين ماھنامه كه زير نظر انجمن ايرانى روان

ترين  شده شود، مديرمسوولى نام آشنا دارد، مديرى كه سال گذشته يكى از شناخته ان منتشر مينوجو و  كودك
ھاى پر حاشيه  رضا پورحسين، مديرمسوول اين نشريه ھمان مجرى ثابت مناظره. ھاى انتخاباتى بود چھره

 انتشار خرداد ماه خود اين نشريه در دوره.كند انتخابات، نزديك به دو سال است اين نشريه تخصصى را منتشر مي
اقدام به چاپ يك آگھى براى برگزارى اولين دوره مسابقه انتخاب برترين كودك سال ايرانى ) يكم و شماره شصت(

  . كرده است
ترين  شود، خالق برتر ايران برگزار مي» ھنرمند«و » نخبه«آگھى كه مطابق آن اين مسابقه براى انتخاب كودكان 

گيرند ؛  اختراع و ھنرمندي، باھوشترين و با استعدادترين كودكان مورد سنجش قرار ميكودكان از نظر ابتكار، 
ھا و د انش آموزان  ترين كودكان ازنظر حفظ قرآن، اشعار و متون، اطالعات عمومي، شاگرد اول ھمچنين با معلومات

  . گيرند رد ارزيابى قرارمي سال ارزيابى شده و كودكان داراى توانمندى جسمانى و بدنى نيز مو18ممتاز باالى 
اى با ھمكارى آموزشي، فرھنگى انديشمندان  به گزارش خبرنگار ايلنا ، اما اين تصميم كه قرار است، توسط مجله

شناسى و روان شناسان برخوردار است  ھاى روان كه از حمايت مادى و معنوى انجمن» كودك«پايتخت و مجله 
  . شدت متعجب كرده است  فعاالن حقوق كودك را بهاجرا شود، آنچنان غيركارشناسى است كه

  زند  نگاه بازارى به كودكان در مجله كودك موج مي
بر ھمين اساس مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان با انتقاد از اقدام يك مجله وبا ھمکاری يک 

و يک شرکت ) رفه ای استتحت عنوان خبرگزاری کودک و نوجوان،که در حد يک وبالگ غرح(خبرگزاری مجھول
اقدام مجله فوق براى انتخاب كودك شايسته، : تعاونی جھت انتخاب برترين كودك ايرانى در كشور تاكيد كرد

مقايسه كردن كودك به اعتماد به نفس  شناسى كودك است، چرا كه مطابق با اين اصول، برخالف اصول اوليه روان
كه يكى از اھداف مد نظر در اطالعيه فوق و رويكرد اين مجله ، زند اين در حالى است  كودكان آسيب جدى مي

  . افزايش اعتماد به نفس ملى مطرح شده است
ھا  او با اعالم اينكه انتخاب كودك برتر و مطرح شدن آن باعث ايجاد برخى مناسبات منفى در ميان خانواده

سمي، نتواند وارد مسابقه شده و يا اگر كودكى بر اساس معيارھاى مجله و اين مرجع غيرر: شود افزود مي
اى تحقير شده و دچار ناكامى شود و اين ناکامی تا آخر عمر با اين کودک  انتخاب نشود، ممكن است در خانواده

  . ھمراه باشد
عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به اينكه انتخاب كودك برتر ايرانى به نحوه فوق ھرگز تخصصى 

دھى در مدارس كاربردى نبوده و  در حال حاضر اكثر كارشناسان اعتقاد دارند كه سيستم نمره: نيست تصريح كرد
ايراداتى دارد و در صدد حذف آن ھستند اما چنين اقداماتى براى انتخاب كودك برتر، كامال با اصول كارشناسى و 

  . استانداردھا تناقض دارد
خاب كودك برتر ايراني، نگاه ابزارى و بازارى داشته و تنھا رويكرد آن يزدانى با بيان اينكه مجله كودك در راستاى انت

نگاه تجاري، در حوزه بزرگساالن عواقب ناگوارى دارد و عواقب داشتن چنين : كسب درآمد بوده، اعالم كرد
  . كند شمارى مي رويكردى در حوزه كودكان به مراتب بيشتر بوده و كودك را دچار معضالت بي

شاخص : ھاى مد نظر اين مجله براى انتخاب كودك برتر ايرانى پرداخته و خاطر نشان كرد به شاخصاو در ادامه 
ھاى منسوخ است كه رويكرد استبدادى دارد، و در  پرورى در اين مجله از جمله شاخص انتخاب كودك نخبه و نخبه

  . دنيای امروز در مناسبات برابر انسانھا رويکرد تقبيح شده است
  ھا كودك خارج از چرخه تحصيل يك ادعا است   برتر ايرانى در برابر ميليونداشتن كودك

تمام كودكان به نوعى : كودك را نيز شاخص نادرستى ارزيابى كرد و توضيح داد» خالق بودن«يزدانى موضوع 
و تواند در مورد خالقيت كودكان  خالق ھستند و بايد زمينه بروز خالقيت و كشف آن فراھم شود؛ كسى نمي
  . ميزان آن قضاوت كند چرا كه قدرت قضاوت در مورد خالقيت كودكان وجود ندارد

را نگاھى غيرانسانى و استبدادى به » تناسب چھره«و » زيبايى«اين فعال حقوق كودك ارزيابى كودك از منظر 
ھستند، زشتی تناسب چھره و زيبايى امرى نسبى بوده و تمام كودكان زيبا : حوزه كودكان دانست و يادآور شد

  . اساسا در کودکی راه ندارد
به گفته مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان با وجود داشتن بيش از سه ميليون كودك خارج از چرخه 

اي، روستايى و  امكانات نابرابر آموزشى ميان كودكان ساكن در مدارس حاشيه تحصيل در ايران و كودكان كار، 
  ن ادعای انتخاب کودک برتر در ايران را داشت؟ توا عشايري، چگونه مي

گيرى رسمى فعاالن حوزه كودك نسبت به انتخاب كودك برتر ايرانى توسط مجله  او در ادامه خواستار موضع
گرفت كه عواقب آن به نوعى  در گذشته چنين انتخابى در حوزه بزرگساالن نيز صورت مي: شده و گفت» كودك«

  . ھا در حوزه كودكان به مراتب بيشتر است عين حال خطرات اين قبيل گزينشگير جامعه شد در  گريبان
  مجله كودك شايستگى انتخاب كودك برتر ايرانى را ندارد 

به گزارش خبرنگار ايلنا ،تعاونى آموزشي،فرھنگى و ھنرى انديشمندان پايتخت كه افتخار برگزارى اين مسابقه را 
و ماھنامه كودك دارد، قرار است تا در قبال ارزيابى ) ايچنا ( ايرانى با ھمكارى خبرگزارى كودك و نوجوانان

  . ھا، به كودكان جوايزى مادى اھدا كند  برترين
وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به اقدام مجله كودك براى  بر اين اساس عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان در گفت

يك مجله و حتى خبرگزارى : عاليت بازرگانى دانست و خاطرنشان كردانتخاب كودك برتر ايرانى اين اقدام را يك ف
آيد كه بخواھد يك انتخاب سراسرى از كودكان كل  اى براى انجام چنين گزينشى به حساب نمي مرجع شايسته

كشور انجام دھد اما گويا اين مجله و خبرگزارى غيررسمى با انتشار آگھى مربوط به كودك برتر ايرانى آنچنان 
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يگاھى براى خود قائل شده است كه گويا از يك ساختار رسمى دولت براى شناسايى طيف وسيعى از جا
  . ھاى خاصى در دست دارد كودكان برنامه

: تغيير نام دھد، ادامه داد» كودك برتر به انتخاب مجله«آبادى با اعالم اينكه بھتر است عنوان اين برنامه به  دولت
ھا و حتى در حد مخاطبان يك مجله انجام  واند در حد يك كار محدود و از سوى انجمنت انتخاب كودك برتر تنھا مي

شود، تنھا در سطح  ھاى به عمل آمده به عنوان كودك شايسته معرفى مي گيرد و اگر كودكى ھم از ميان گزينش
  . نامى مجله بوده و اين كودك برتر براى ايران مطلق نيست مخاطبان ثبت

   درصد كودكان ايرانى دچار سوءتغذيه ھستند 20ايرانى در شرايطى كه انتخاب كودك برتر 
گذاران انجمن حمايت از حقوق كودكان ضرورت انتخاب كودك برتر در سطح ايران را تاييد  آبادى از بنيان شيوا دولت
وستاھا و اعالم با وجود كودكان فقير و خارج از چرخه تحصيل، امكانات نابرابر آموزشى در شھر و ر: نكرد و افزود

 درصد كودكان ايرانى دچار سوءتغذيه ھستند، چنين گزينشى كه در سطح ملى باشد، كار نادرستى 20اينكه 
  . بوده و نياز به بررسى دقيق كارشناسى دارد

كند بايد ھدف مشخصى را مد نظر قرار  او با اشاره به اينكه سازمانى كه براى انتخاب كودك برتر ايرانى اقدام مي
ھاى دولتى كه مرجع مسئول  مراجعى مانند سازمان سنجش،وزارت آموزش و پرورش و ساير سازمان:د افزوددھ

توانند چنين گزينشى را انجام دھند كه البته بايد از نظر كارشناسان استفاده كنند  در حوزه كودكان ھستند، مي
ر ھداياى مادي، ھدف خاصى را كه به نفع حاضر در نظر گرفتن جوايزى مانند سكه طال، اتومبيل وساي اما در حال

  . كودكان باشد به دنبال ندارد 
  كودكان ايرانى امكانات برابر ندارند 

گرى  عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان وجود شاخص زيبايى در ارزيابى كودك برتر ايرانى را نوعى غربال
ين نوع رقابت براى كودكان كه نقشى در زيبايى در اختيار كسى نيست و ا: غيرمنصفانه دانست و تصريح كرد

ظاھر خود ندارند منصفانه نيست؛ خالقيت نيز بازخورد و نتيجه امكانات آموزشى و تفريحى ارائه شده به كودكان 
است كه متاسفانه كودكان ايرانى از نظر برخوردارى از چنين امكاناتى با يكديگر برابرى ندارند و در نتيجه كودكان 

  . ھايى را تجربه و تصور كنند توانند چنين برتري محروم حتى نمي
 درصدى براى برخى 10اين روانشناس بالينى كودك در ادامه با اشاره به اطالعات مربوط به اين گزينش و تخفيف 

اطالعات خام اين آگھى ناقص است چراكه به طور دقيق : مھدھاى كودك و كارمندان دولت خاطرنشان كرد
در قبال چه ميزان ھزينه .  درصد تخفيف كه مجله از آن با نام تخفيف ويژه ياد كرده10مشخص نشده، كه اين 

  . شود منظور مي
خبرنگار ايلنا، بارھا تالش كرد كه در كنار اين انتقادھا نظر و توضيحات مسووالن اين نشريه را ھم منعكس كند، اما 

با اين حال اين خبرگزارى ھمچنان آماده . زارى نشدندگو با اين خبرگ و يك از مسووالن اين نشريه حاضر به گفت ھيچ
  . اندركاران اين نشريه را به اطالع مردم برساند است تا نظرات و توضيحات دست

  سميه جاھدعطائيان: گزارش

بازداشت کاوه گل محمدی فعال کارگری و برادرش کيانوش گل محمدی توسط 
 ماموران اطالعات کامياران

 خرداد ماموران اطالعات و سپاه ١٣سایت دانشجویان سوسياليست روز پنجشنبه بنابر گزارش رسيده به 
پاسداران شھر کامياران و روستاھای گشکی و گازرخانی، کاوه گل محمدی فعال کارگری و عضو کميته 

 ساله اش که مشغول تحصيل ١٨ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری و کيانوش گل محمدی برادر 
 عصر در پاسگاه روستای گازرخانی بازداشت و مورد اذیت و آزار قرار داده اند و کاوه ٦ صبح تا ٩اعت ھستند، از س

گل محمدی را به دست کشيدن از فعاليت کارگری مورد تھدید قرار داه اند و ھمچنين اقدام به تفتيش موبایل کاوه 
  . گل محمدی کرده اند

اوه گل محمدی فعال کارگری را چندین بار از طریق تماس تلفنی مورد ماموران اطالعات و سپاه از آن روز تاکنون ک
  . تھدید قرار داده اند که از فعاليتھای کارگری دست بکشد

ما دانشجویان سوسياليست این اقدام ضد کارگری رژیم را محکوم و خواھان پایان دادن به ھر گونه فشار بر 
این اقدام زبونانه و ضد کارگری نه تنھا فعاليت و . ھستيمفعالين کارگری و سایر فعالين اجتماعی و سياسی 

تالش فعالين کارگری برای مبارزه برای احقاق حقوق انسانی و تشکل یابی طبقاتی طبقه کارگر را مرعوب 
  . نخواھد کرد، بلکه عزم آنھا را برای رھایی از قيد و بند نظام سرمایه عزم تر خواھد کرد

   فعال چپ دانشجوییوضعيت نامشخص محمد پورعبدهللا

محمدپور عبدهللا، دانشجوی مھندی شيمی دانشگاه تھران، با گذشت حدود یک سال و نيم از دوران بازداشت، 
  . ھمچنان در زندان قزل حصار به سر می برد

این فعال چپ دانشجویی که دردادگاه بدوی به شش و در دادگاه تجدیدنظر به سه سال زندان محکوم شده 
  . است

در این مدت . چند روز دیگر، یک سال و نيم از بازداشت محمد می گذرد"گفته یکی از خانواده محمد پور عبد به 
. زندانی که اساسا متعلق به زندانيان عادی و مجرمان خطرناک است. محمد را در زندان قزل حصار نگه داشته اند

دان آنقدر آشفته است که تاکنون اصال چنين فرمی وضع این زن. حتی یک بار ھم به محمد اجازه مرخصی نداده اند
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  ." به دست محمد نرسيده است
  ." با کمک وکيل محمد به دنبال این ھستيم که زمينه آزادی مشروط وی را فراھم کنيم: "وی اضافه کرد

 سایت دانشجویان سوسياليست

 ّانتقال آب کارون کشاورزی خوزستان را می سوازند 

انتقال آب از رودخانه کارون يا سرشاخه ھای آن به استانھای ديگر :  خرداد نوشت 17درتاریخخبرگزاری مھر 
موضوعی است که بارھا توسط دولتھای مختلف مطرح شده اين در حالی است که اکنون خود استان خوزستان 

  . بيش از ھر زمان ديگری به آب نياز دارد
( ود سپری شدن يکسال پر از بارش باران و برف به گزارش خبرنگار مھر در اھواز، استان خوزستان با وج

ھمچنان با کاھش آبھای ورودی به کارون و در نتيجه خشکسالی مواجه است به ) درشھرھايی مثل ايذه و دھدز
ھمين دليل از يک ماه قبل ستاد خشکسالی استان ھمانند دو سال قبل مجددا کار خود را آغاز کرده و در ھمين 

  . ت ھفته قبل اجرا شده استھفته جاری نتيجه جلسا
ستاد خشکسالی استان خوزستان مقرر کرده که برای کاھش مصرف برق به علت کمبود آب پشت سدھا، 

 تغيير دھند و در نتيجه 14 دقيقه تا 30 و 6ادارات خوزستان از ھفته جاری بايد ساعات کار خود را از ساعت 
 وجود اينکه نمی توان از ضررھای اقتصادی فراوان ناشی از با. روزھای پنج شنبه در خوزستان تعطيل خواھد بود

تعطيلی روزھای پنج شنبه در خوزستان صرفنظر کرد ولی برای جلوگيری از قطعی ھای مکرر برق بايد اين ضرر 
  . اقتصادی را به جان خريد

با :  کرددر ھمين خصوص استاندار خوزستان در نخستين نشست ستاد خشکسالی استان در سال جاری اعالم
وجود بارندگی ھای امسال برای تامين آب از شرايط بحرانی خارج شده ايم ولی برای رسيدن به شرايط ايده آل 

  . تامين آب مورد نياز مردم و کشاورزی فاصله داريم
ھمچنين در حال حاضر بسياری از زمين ھای کشاورزی خوزستان باير و لم يزرع ھستند که تنھا راه نجات اين 

ھا رسيدن آب به آنھاست که دولتھای مختلف سالھاست درتحقق چنين ھدفی موفق نبودند ولی به نظر زمين 
می رسد دولتھا عالقه عجيبی به صرف ھزينه ھای ھنگفت برای انتقال آب از سرشاخه ھای کاورن برای احيای 

  . زمين ھای کشاروزی استانھای ديگر دارند
 ھزار ھکتار زمين کشاورزی قابل کشت و زراعت 200ان يک ميليون و طبق آخرين آمار موجود در استان خوزست

 ھزار ھکتار از اين زمين ھا، کشاورزی صورت می گيرد ضمن اينکه مقام 320وجود دارد که درحال حاضر تنھا در
 ھزار ھکتار از زمينھای کشاورزی و لم 800 در سفر به استان خوزستان دستور احيای 1375معظم رھبری درسال 

زرع خوزستان را صادر کردند که به علت نبود آب تنھا بخش اندک و ناچيزی از اين زمين ھا به مرحله کشت ي
  . رسيده است و بخش ھای زيادی از زمين ھا به شکل اوليه باقی مانده است

و اگر از موضوع کشاورزی نيز بگذريم ھم اکنون در بسياری از مقاطع، رودخانه کارون در حال خشک شدن است 
اين وضعيت در مقطع اھواز به شدت احساس می شود و باعث نگرانی فراوانی شده، تازه در سال جاری اين در 

حالی است که خوزستان يک فصل پر باران را پشت سر گذاشت ولی ھمچنان مشاھده می شود که رودخانه 
  . کارون با کاھش آب مواجه است

ن ھرکسی پيش بيايد که دليل انتقال آب کارون برای ديگر مجموع اين موارد باعث می شود اين سئوال درذھ
  شھرھا چيست و صرف ميلياردھا تومان ھزينه چه ضرورتی دارد؟ 

اين نگرانی سالھاست به کابوس مردم خوزستان تبديل شده زيرا انتقال آب کارون باعث نابودی کشاروزی و 
ن می شود که تنھا شغل مردمان آن کشاورزی غيرقابل سکونت شدن بسياری از روستاھای مسير رودخانه کارو

و دامداری است و اين موضوع درتناقض با سياستھای دولت مبنی بر جلوگيری از مھاجرت مردم از روستاھا به 
  . شھرھاست

به غير از انتقال آب به استانھای اصفھان، يزد و رفسنجان که ھر از چند گاھی مطرح می شود، جديدترين ايده 
داشت آب از سرشاخه ھای کارون به سفر يک ماه اخير ھيئت دولت به استان کرمان بازمی گردد دولت برای بر

طرح انتقال آب مسير زاگرس برای برطرف کردن : که در آن محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس جمھور اعالم کرد
  . مشکالت پسته داران اجرا می شود

 سخنی از آن به ميان نمی آمد به صورت مستقيم نام کارون را اين بار دولت برای اجرای اين طرح که پيش از اين
به ميان نياورده و از طرح انتقال آب زاگرس از آن نام برده است اين در حالی است که اين طرح نيز انتقال آب از 

  . سرشاخه ھای کارون است
 نمايندگان و مسئوالن در عين حال دولتھای مختلف در سفر به خوزستان ھمواره اين اطمينان را به مردم،

خوزستان می دادند که طرحی برای برداشت آب از سرشاخه ھای کارون اجرا نخواھد شد و آخرين آن ھم به 
سفر دکتر محمود احمدی نژاد به شھرستان خرمشھر در سوم خرداد سال جاری بازمی گردد که وی به 

  . نمايندگان استان اين اطمينان را داد
ر مجلس در خصوص اجرای طرحھای انتقال آب کارون با اظھار اينکه اين طرح به صورت پنھانی نماينده مردم اھواز د

اين طرح جای دفاع ندارد وطرح انتقال آب رودخانه کارون به دليل درمعرض خطر بودن آينده : در حال اجراست، گفت
ين طرح به اشتغال استان کشاورزی خوزستان و برنامه پنج ساله توسعه طرح درستی نيست ضمن اينکه اجرای ا

  . آسيب ھای جدی وارد می کند
کشاورزی استان با اجرايی شدن طرح انتقال آب کارون به مخاطره جدی خواھد افتاد : ناصر سودانی اظھار داشت
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به ھمين دليل تمام مديران استان خوزستان بايد نگرانی خود را نسبت به اجرای اين طرح اعالم کنند تا از حيثيت 
  .  دفاع شود زيرا کارون مايه حيات خوزستان به شمار می رود و تعدی به آن تعدی به مردم خوزستان استاستان

ھای پنھانی در حال پيگيری برای  دغدغه ھمه ما امروز جلوگيری از اجرای برنامه: نماينده مردم اھواز تاکيد کرد
د در پی از بين بردن زمين ھای زنده و سبز انتقال آب کارون است زيرا برخی استانھا برای نجات کوير خشک خو

  . جلگه خوزستان ھستند که اين خالف اجرای عدالت است
خوزستان امکانات و پتانسيل ھای فراوانی از جمله آب، خاک و نيروی : عضو کميسيون انرژی مجلس افزود

 14و چرا بايد پس از گذشت انسانی فراوان دارد اما نيازمند ھمتی برای به کارگيری اين منابع در استان است 
 ھزار ھکتار از اراضی آماده کشت خوزستان درصد پيشرفت 800سال از دستور مقامات کشور در خصوص احيای 

  . اجرای اين طرح بسيار ناچيز باشد
اکنون که با وجود تمام اعتراضات گذشته درمورد انتقال : عضو شورای شھر اھواز نيز در اين خصوص اظھار داشت

ون به ساير استانھا، معاون رئيس جمھور اعالم کرد بايد برای نجات کرمان بايد آب کارون را به اين استان آب کار
  . منتقل کرد ديگر سکوت نمايندگان و مسئوالن استان جايز نيست و بايد به ھر شيوه ای جلوی اين کار را گرفت

 ساکت است اين در حالی است که چرا استاندار خوزستان در خصوص اين طرح: غالمرضا سبزعلی افزود
استاندار قبل از اينکه نماينده دولت در استان باشد انعکاس دھنده مشکالت استان به تھران است ولی دراين 

خصوص متاسفانه مشاھده می کنيم که استاندار سکوت پيشه کرده است و مردم اکنون از وی انتظار دارند که 
ت خود را به گوش ھيئت دولت برساند زيرا وی بھتر ازھر کسی می داند به صورت جدی وارد کار شود و اعتراضا

  . که انتقال آب از سرشاخه ھای کارون چه عواقبی برای استان و کشاورزی آن دارد
چرا در اجرای چنين طرحھايی که به صورت آشکار برخالف منافع مردم استان خوزستان و حتی کشور : وی افزود

شت صدای اعتراض مسئوالن بلند می شود در حالی که در حال حاضر می توان جلوی است، وقتی کار از کار گذ
  . اين کار را گرفت

از ھمه مسئوالن تاثيرگذار استان و نمايندگان خوزستان در مجلس شورای اسالمی : سبزعلی تاکيد کرد
  . درخواست می کنم به شکلی جدی انتقال آب از سرشاخه ھای کارون را پيگيری کنند

در پروژه انتقال آب : ان منجزی ديگر عضو شورای شھر اھواز نيز در اين خصوص به خبرنگار مھر در اھواز گفترمض
 کيلومتر تونل با صرف ھزينه ھای سرسام آور حفرکرده ولی ھيچ کجا 23 ، دولت 3کارون موسوم به کوھرنگ 

  . منعکس نشده که اين کار برای انتقال آب کارون است
عجب است که چرا دولت به جای صرف اين ھزينه ھای سرسام آور، طرحھای آبرسانی به زمين جای ت: وی افزود

 درصد، قابل انجام است را اجرا 10ھای خشک خوزستان را که با صرف ھزينه ھای بسيار کمتر و حتی کمتر از 
  .نمی کند

شان می دھد ما ھر کار بکنيم  ن3صرف اين ھزينه ھای سرسام آور برای اجرای پروژه کوھرنگ : منجزی تاکيد کرد
توان مقابله با اين عزم جدی را نخواھيم نداشت و دولت در اجرای طرحھای انتقال آب کارون به ساير استانھا 

  . بسيار مصمم است
 که اجرای آن در اختيار شرکت آب منطقه ای اصفھان است در 3تونل کوھرنگ : عضو شورای شھر اھواز افزود

آب از سرشاخه ھای کارون در کوھرنگ را به استان اصفھان منتقل می کند و اين ميزان  متر مکعب 15ثانيه، 
اگر اين عزم جدی دولتھا برای انتقال آب کارون را با کمبود آب در استان .  ثانيه قابل اجرا است45برداشت آب تا 

  . ر نمی رسدخوزستان مقايسه کنيم به يک تناقض می رسيم که به ھيچ وجه منطقی و عقاليی به نظ
  علی نواصر: گزارش

 تجمع اعتراضی كارگران چينی البرز قزوین

 نفر از كارگران كارخانه ١٦٠بيش از : آمده است  خرداد ١٧به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبـــــــــــر روز دوشنبه 
معادن واقع در خيابان چينی البرز قزوین رنج و ھزینه سفر به تھران را متحمل شده و در مقابل وزارت صنایع و 

 ماه حقوق خود را دریافت نكرده و در وضعيت اسفناك ٧این كارگران . دست به تجمع اعتراضی زدند , سميه 
  . معيشتی به سرميبرند 

 ماه حقوق معوقه كارگران چينی ٧این كارگران با خود پالكاردھایی حمل ميكردند كه روی آنھا اعتراض و پيگيری 
  .  حكم انحالل شركت چينی البرز و اخراج از كار نوشته شده بود اعتراض به, البرز 

  خبر تکميلی 

 شدند جمعي از كارگران چيني البرز خواستار تعيين تكليف وضعيت خود

كارگران كارخانه چيني البرز قزوين  صبح امروز جمعي از:  خرداد آمده است 17 در تاریخ خبرگزاري فارسبه گزارس 
  وزارت صنايع و معادن تجمع كردن يين تكليف وضعيت خود، مقابلدر اعتراض به عدم تع

گروھي از كارگران  پس از تجمع: وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت يكي از كارگران معترض در گفت
خريدار كارخانه (كارخانه چيني مقصود   ارديبھشت امسال و ھمچنين مقابل دفتر8مقابل وزارت صنايع در روز 

گذاري بانك  كارگروھي متشكل از نمايندگان شركت سرمايه  ارديبھشت امسال، قرار شد14در روز )  البرزچيني
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 كارخانه چيني البرز و مدير امور اداري اين كارخانه نسبت به تعيين تكليف وضعيت صنعت و معدن، دفتر تھران
  .كارگران اقدام كنند

 روز از 17كارخانه مستقر شود ولي تاكنون و با گذشت  دادماه درقرار بود اين كارگروه از ابتداي خر: وي افزود
  .خرداد چنين اتفاقي نيفتاده است

انجام مراحل  كارگروه بايد پس از تعيين تكليف وضعيت كارگران استخدامي، نسبت به: وي تصريح كرد
  .كرد بازنشستگي يا بازخريد آنان اقدام مي

منظور  اي در استان قزوين با حضور معاون معدني وزير صنايع به نامه  توافقاشاره به امضاي اين كارگروه معترض با
سازمان صنايع استان قزوين،  نامه با حضور نمايندگان اين توافق: حل مشكل كارگران كارخانه چيني البرز، گفت

ي آن صورت نگرفته شد ولي تا كنون اقدامي در جھت اجرا اداره كار و بيمه البرز جھت تعيين تكليف كارگران منعقد
  .است

 192 حساب شد ولي تكليف  گذشته با تعدادي از كارگران قراردادي چيني البرز تسويه به گفته وي اواخر سال
  كارگر استخدامي اين شركت ھنوز مشخص نشده است

  خبر تجمع کارگران موجب بسته شدن ایستگاه مترو طالقانی شد

به گزارش خبرنگار آژانس ایران . شدن ایستگاه طالقانی شدخبر تجمع کارگران چينی قزوین موجب بسته 
بسته .ایستگاه مترو طالقانی واقع در نبش خيابان طالقانی و مفتح از ساعات اوليه صبح بسته شد, خبـــــــــر

شدن ایستگاه مترو طالقانی به دليل انتشار خبر احتمال تجمع کارگران چينی قزوین مقابل وزارت صنایع و معادن 
طی روز گذشته در برخی خبرگزاری ھا و وب سایت ھا خبری مبنی براحتمال تجمع کارگران چينی قزوین .ودب

با توجه به نزدیکی وھمجواری مترو طالقانی با محدوده ی وزارت صنایع و . مقابل وزارت صنایع و معادن منتشر شد
کنترل این ایستگاه موجب تجمع .اه نمودند نيروھای امنيتی اقدام به کنترل این ایستگ, معادن در خيابان سميه 

با توجه به یک طرفه بودن خيابان طالقانی و مفتح این اختالل در تردد .مردم و ازدحام جمعيت در این ایستگاه شد
حكومت که از ھرگونه رویارویی با اعتراضات .قطارھا در این ایستگاه موجب بروز مشکالت بسياری برای مردم شد

دارد به جای حل مشکل واقعی تنھا به برخوردھای فيزیکی وخشونت بار با اقشار مختلف مردمی سخت ھراس 
در واقع پاک کردن صورت مساله مھمترین ابزار دولت تندروی احمدی نژاد برای مھار اعتراضات .روی آورده است
ھای فيزیکی ھمين نگاه موجب شده است که نظام در ھر تجمع اقدام به بستن،سرکوب و برخورد. مردمی است

  . نمونه این حرکت صبح امروز در ایستگاه مترو طالقانی رخ داد.با مردم معترض می کند

  باالخره بعد از چندماه كارگران مترو حقوق گرفتند

كارگران متروی در حال ساخت : آمده است  خرداد ١٧به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبـــــــــــــر روز دوشنبه 
 خرداد ١٠ ماه حقوق نگرفته بودند و اخيرا حقوق بھمن و اسفند سال قبل را در٤يرازی مدت  صيادش- بنی ھاشم 

  . دریافت نموده اند 

  آموج اخراجھای گسترده كارگری

باتوجه به مسئله جدی كمبود بنزین بين نيروھای كارگری در :  خرداد آمده است 17دربه گزارش ایران كارگر 
 بزودی موج گسترده ای از اخراجھا ی كارگری شروع خواھد شد وكارگران منطقه غرب تھران گفته ميشود كه
  . شریف نگران وضعيت خود ميباشند

  –! ساحل ما را پس بده ، 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

BP ساحل ما را پس بده ،  !  
BP, we want our beach back !   

 کيست؟ BP. احل خليج مکزيک در جنوب آمريکا نصب شده استاين مطالبه ای است که به صورت يک تابلو در س
چه رابطه ای با ساحل خليج مکزيک دارد؟ چه اتفاقی برای اين ساحل افتاده است؟ چرا اين اتفاق روی داده 

 ساحل خليج مکزيک را غصب کرده است که اکنون از او خواسته شده که آن را پس دھد؟ و BPاست؟ مگر 
طالبه خواست چه کسی يا کسانی است؟ اين ھا و مسائل ديگری از اين دست است که سرانجام آن که اين م

  . در اين مقاله کوتاه می کوشيم آن ھا را به اختصار برای کارگران توضيح دھيم
BP يا بريتيش پتروليوم  )British Petroleum (از جمله بزرگ ترين . يکی از بزرگ ترين شرکت ھای نفتی دنيا است

 آوريل 20در .  اين شرکت، يکی استخراج نفت از اعماق آب ھای خليج مکزيک در جنوب آمريکا استپروژه ھای
 متری آب منفجر شد و اين انفجار 2000 روز پبش، يکی از لوله ھای حامل نفت در عمق 50امسال، يعنی حدود 

دکل نفتی آن را درھم با سرايت به تاسيسات ديگر، ضمن کشتار يازده تن از کارگران اين شرکت کل سکو و 
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از آن روز تا کنون روزانه ھزاران بشکه نفت به درون آب سرازير می شود و دامنه و وسعت . شکست و ويران کرد
آلودگی آب در اثر نشت نفت نه تنھا ايالت ھای جنوب آمريکا بلکه سواحل اروپا را در بر گرفته است و بعيد نيست 

در مورد مقدار نفتی که به درون آب ھای جنوب آمريکا . قيانوسيه نيز برسدکه دامنه آن به سواحل شرقی آسيا و ا
بشکه 15000 تا 5000و از آنجا به ساير آب ھای بين المللی سرازير می شود ارقام متفاوتی ارائه شده است، از 

(  بشکه 500000د  آوريل تا کنون حدو20 بشکه را مبنا قرار دھيم، از 10000اگر ميانگين اين ارقام يعنی . در روز
 ادعا کرده که با نصب يک کالھک بر روی BPبا آن که شرکت . نفت به درون آب نشت کرده است) صد ميليون ليتر

چاه نفت باعث کاھش اين نشت شده است، اما حتی اکنون و پس از نصب اين کالھک بازھم رقم روزانه نشت 
بنابراين، به نظر می رسد که نشت نفت به !! ه است بشکه در روز اعالم نشد10000نفت به درون آب کمتر از 

ھدر رفتن اين ھمه ارزش استفاده مورد نياز انسان ھا، خسارت جبران . درون دريا حاال حاالھا ادامه داشته باشد
ناپذير محيط زيست و اکوسيستم در کل پھنه آب ھای کره زمين ، ھزينه سرسام آور و نجومی برای مھار نشت 

که ضمن آن که تا کنون )  پروژه عظيم يکی پس از ديگری سخن گفته می شود18مورد از اجرای در اين ( نفت 
تفريبا ھمه بی نتيجه بوده و به ھدررفته اند بی ترديد بعدا از سفره کارگران کسر خواھند شد، محروم کردن مردم 

اين . فاجعه بار به شمار می رونداز طبيعت و سواحل دريا و بسياری فجايع ديگر ھمه از جمله عواقب اين رويداد 
حادثه فقط رويدادی اقتصادی يا زيست محيطی نيست بلکه اکنون به بحرانی سياسی برای دولت آمريکا تبديل 

 را مسئول اين حادثه می دانست اکنون BPشده است به طوری که رئيس جمھوری آمريکا که ابتدا فقط شرکت 
و تا کنون سه بار به منطقه سفر کرده است تا مھار اين بحران را از به صراحت مسئوليت آن را به عھده گرفته 

شدت بحران برای دولت آمريکا به حدی رسيده است که برخی از رسانه ھای اين کشور آن را با . نزديک دنبال کند
  .  ميالدی مقايسه کرده اند80بحران گروگان گيری کارمندان سفارت آمريکا در ايران در اوايل دھه 

فته پيداست که حادثه و سانحه و بروز خسارات و لطمات جانی و اقتصادی و زيست محيطی در جريان رابطه ناگ
توليدی انسان با طبيعت در ھر شرايطی ممکن است پيش آيد و انسان ھر اندازه ھم در کار و توليد خود دقت کند 

امکان اشتباه و بروز حادثه به طور کامل و محاسبه خود را ھرچه قدر با اطمينان و دقت کامل انجام دھد بازھم 
اما اوال ابعاد حادثه خليج مکزيک چنان گسترده، عظيم، ھولناک، ضدطبيعی و ضدانسانی است . منتفی نيست

انتساب اين فاجعه به بی . که نسبت دادن علت آن به بی دقتی انسان يکسره و به طور کامل منتفی است
س است که کسی مرگ يا معلوليت کارگران در اثر سوانح حين کار را به دقتی انسان ھمان قدر بی پايه و اسا

ثانيا طرح بی دقتی انسان به عنوان عامل بروز اين گونه حوادث، اين نکته را . بی احتياطی کارگران نسبت دھد
  دغدغه وارد آمدن خسارت به انسان و طبيعت و ھدر رفتن منابع طبيعیBPپيش فرض می گيرد که گويا شرکت 

کل اين پيش فرض نه تنھا زير سئوال است بلکه فاجعه خليج مکزيک . را داشته يا دارد منتھا بی دقتی کرده است
ھيچ عقل سليمی نمی تواند . و ابعاد عظيم ضدانسانی و ضدطبيعی آن از قضا درست عکس آن را ثابت می کند

 به چنگ آوردن کل منابع نفتی  ، که فکر وذکر وفلسفه وجودی اش ھيچ چيز نيست جزBPبه شرکتی چون 
جھان، بيرون کشيدن آن ھا از اعماق زمين با نيروی کار ارزان کارگران دنيا، تبديل ارزش اضافی بيرون کشيده 

شده از جسم و جان کارگران به سود و سرمايه بيش از پيش برای استثمار بازھم بيشتر کارگران دنيا، دغدغه 
 با پشتيبانی کل دولت آمريکا يعنی BPھمين که . يط زيست را نسبت دھدھدررفتن منابع طبيعی و آلودگی مح
 روز است نتوانسته اين فاجعه را مھار کند خود بھترين گواه است که نه 50بزرگ ترين قدرت سرمايه داری دنيا 

می اگر اين ھا چنين دغدغه ای .  و نه دولت آمريکا ھيچ يک چنين دغدغه ای نداشته اند و ندارندBPشرکت 
داشتند می توانستند در ھمان روزھای نخست اين فاجعه را کنترل کنند و خسارات ناشی از آن را به حداقل 

 برای BPبنابراين، علت اين فاجعه نه بی دقتی انسان بلکه حرص سيری ناپذير شرکت . ممکن برسانند
 و ارقام و محاسبه ارزش اضافی ای برای اثبات اين ادعا ھيچ نيازی به ارائه آمار. سوداندوزی ھرچه بيشتر است

خود ھمين مطالبه که اکنون بر ساحل خليج مکزيک .  از جسم و جان کارگران بيرون کشيده است، نيستBPکه 
 و دو لت ھای يار و ياور آن ھا چه بر BPنقش بسته گواه کافی برای اثبات اين نکته است که شرکت ھايی چون 

  . ه بشری در مقابل آن ھا چيستسر بشريت آورده اند و مطالبه جامع
معنايش آن است که اين ساحل تا پيش از آن که » !ساحل ما را پس بده« گفته می شود که BPوقتی خطاب به 

. درآيد، در مالکيت مطرح کننده اين مطالبه بوده است) و دولت آمريکا به عنوان نماينده و مدافع آن ( BPبه مالکيت 
به عبارت ديگر، . ھيچ کس نمی تواند باشد جز اکثريت مطلق ساکنان جامعه آمريکااما مطرح کننده اين مطالبه 

 و به طورکلی طبقه سرمايه دار آمريکا و دولت آمريکا به BPساحل خليج مکزيک پيش از آن که به مالکيت شرکت 
اين را .  استعنوان نماينده اين طبقه درآيد در مالکيت ساکنان آن منطقه و بدين سان کل جامعه بشری بوده

در ھمين قاره آمريکا، تا چند قرن پيش، بوميان . تاريخ پيدايش و زندگی انسان در روی کره زمين نشان می دھد
در ھمزيستی و ... سرخ پوستی می زيستند که با کل طبيعت از جمله سواحل درياھا، معادن، جنگل ھا و 

پس . اده می کردند و ھم آن را تکامل می بخشيدندسوخت وساز متقابل بودند، به اين معنی که ھم از آن استف
از کشف اين قاره توسط اروپاييان بود که سرمايه داران و دارو دسته ھای اراذل و اوباش نظامی و غيرنظامی آن 

بدين سان، از يک . ھا به آنجا ھجوم آوردند، بوميان ساکن آن را يا کشتند و يا از سرزمين ھايشان بيرون راندند
ت و کل منابع آن را به مالکيت خود درآوردند و، از سوی ديگر، انسان ھايی را که مجبور بودند برای زنده سو طبيع

ماندن نيروی کارشان را به سرمايه داران بفروشند و برای آنان کار کنند در ازای پرداخت مزد به کار گرفتند، انسان 
ا بردگان سياه پوستی که برده داران آمريکا از ھايی که يا ھمان سرخ پوست ھای خلع مالکيت شده بودند، ي

آفريقا آورده بودند و يا سفيدپوستانی که به دنبال کار از اروپا و استراليا و جاھای ديگر به آمريکا مھاجرت کرده 
 کل نه تنھا در قاره آمريکا بلکه در.چنين بود که استثمار کارمزدی به شيوه رايج توليد در اين قاره تبديل شد. بودند

کره زمين رشد و تکامل توليد و نيروھای مولده جز از طريق تبديل مالکيت اجتماعی طبيعت يا وسايل توليد به 
مالکيت خصوصی طبقه سرمايه دار و دولت آن از يک سو و تبديل کار به کارمزدی از سوی ديگر امکان نداشته 

ايی و بيگانگی طبيعت و کار بوده و تاريخ به سخن ديگر، شرط رشد و تکامل نيروھای توليدی انسان جد. است
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و اکنون (اين شرط را تحقق بخشيده است، ھرچند به بھای مرگ و نابودی ميليون ھا انسان و استثمار ميليون ھا 
 به عنوان يک نمونه به خوبی نشان می دھد که چگونه عوامل توليد ثروت BPشرکت . انسان ديگر) ميلياردھا

 از ھم جدا و باھم بيگانه شده اند، اولی به عنوان وسايل توليد به مالکيت اقليتی بس جامعه يعنی طبيعت و کار
 - درآمده و دومی به کارمزدی برای امرار معاش اکثريت افراد جامعه -  طبقه سرمايه دار- کم شمار از افراد جامعه 

  .  تبديل شده است- طبقه کارگر
پردازان دنيای سرمايه داری مايل اند داستان را به ھمين جا ختم با اين ھمه و با آن که تاريخ نگاران و انديشه 

چيز » ! ، ساحل ما را پس بدهBP« کنند و دنيای سرمايه داری را نھايت و پايان تاريخ بشر اعالم کنند، مطالبه 
ان ھنوز انس» پيش از تاريخ«اين مطالبه به روشنی نشان می دھد که تاريخ يا، بھتر بگوييم، . ديگری را می گويد

در واقع اين جامعه آمريکا است که در قالب اين مطالبه از طبقه سرمايه دار و دولت آمريکا . به پايان نرسيده است
اين مطالبه از آمادگی جامعه آمريکا برای تبديل مالکيت . می خواھد ساحل خليج مکزيک را به او بازگرداند

کار داوطلبانه انسان ھا به جای کارمزدی آنان حکايت می خصوصی وسايل توليد به مالکيت اجتماعی آن و تحقق 
ھيچ چيز جز اين نيست، اگر چه ھنوز به ضمير خودآگاه طبقه » !، ساحل ما را پس بدهBP« مضمون مطالبه . کند

  . کارگر آمريکا در نيامده باشد
  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

   1389 خرداد 18
www.hamaahangi.net   

com.khbitkzs@gmail  

مشكالت معيشتى شانزده ماه بى حقوقى گريبانگير كارگران مخابرات راه دور 
 شيراز 

كارگران , عليرغم اعتراضات و تجمعات مستمر :  خرداد نوشت 18درتاریخبه گزارش خبرنگار آژانس ايران خبـــــــــر 
واقعا در شرايط “ : شيراز تاكنون حقوق شانزده ماه خود را دريافت نكرده اند يكى ازكارگران گفت مخابرات راه دور 

 خانواده بدليل مسائل ومشكالت ناشى از اين وضعيت از ھم پاشيده شده وكارشان 8.اسفبارى زندگى ميكنيم 
ارگران بدليل مسائل ومشكالت تقريبا اكثر ك, سه نفر از كارگران خودكشى كرده اند, به طالق كشيده شده است

طى يكسال گذشته , كارد به استخوانمان رسيده .ناشى ازاين وضعيت دچارناراحتى ھاى روانى شده اند 
مستمرا به ما وعده ووعيد ميدھند ولى ھيچيك از وعده ھايى كه داده اند عملى نشده ونميشود طى اين مدت 

ته ايم اما تاكنون به ھيچيك از مسائل ومشكالت ما پاسخى عليرغم اينكه بارھا وبارھا تجمعات اعتراضى داش
, داده نشده ھمه مقامات ھم از باالترين آنھا تا پايين ترينشان از وضعيت و مشكالت وخامت بار ما مطلع ھستند 

  “ولى ھيچكس پاسخگو نيست

  : رئيس شوراي اسالمي كار شركت واحد در انتقاد از تامين اجتماعي مطرح كرد
  رگران را مشخص كنيدتكليف كا

 رئيس شوراي اسالمي كار شركت واحد :  خرداد نوشت 18 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
سازمان تامين اجتماعي ھنوز ھيچ اقدام مثبتي در جھت از سرگيري اجراي : گويد اتوبوسراني تھران و حومه مي

  . گران شركت واحد انجام نداده استآور براي كار قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيان
آن گروه از رانندگان و كارگران شركت واحد كه به دليل انجام : وگو با خبرنگار ايلنا، گفت اكبر عيوضي در گفت علي

  . آور مشمول بازنشستگي پيش از موعد ھستند با مشكل مواجه ھستند ھاي سخت و زيان كار در محيط
اي و تفسير نادرست از مصوبه دولت با  تامين اجتماعي با استدالل سليقهاز سال گذشته سازمان : وي افزود

  . آور شركت واحد مخالفت كرد بازنشستگي بيش از موعد كارگران داراي مشاغل سخت و زيان
نامه جديد مشاغل سخت و زيان اور كاركنان و كارگران مشاغل در  دولت در آيين: اين فعال كارگري يادآور شد

 را از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد مستثني كرده بود كه سازمان تامين اجتماعي نيز با موسسات دولتي
دولتي قلمداد كردن مجموعه شركت واحد از صدور حكم بازنشستگي براي كارگران مشمول اين شركت خودداري 

  . كرد
ولتي است كه اين در حالي است كه طبق اساسنامه شركت واحد، مالكيت اين شركت غيرد: عيوضي گفت

  . دھد سھامدار عمده آن را شوراي شھر تشكيل مي
نامه مربوطه به مشاغل سخت و   سال گذشته به كمك آيين5وي با بيان اينكه بسياري از كارگران شركت واحد در 

  . ما خواھان اجراي قانون ھستيم: اند گفت آور بازنشسته شده زيان
شركت واحد شكايتي را در كميسيون اجتماعي مجلس مطرح كرده در اين رابطه : اين فعال كارگري تصريح كرد

  . است كه در نتيجه آن يك كارگروه از سوي مجلس سرگرم رسيدگي به اين مساله است
بسياري از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس از جمله رئيس فراكسيون كارگري معتقد ھستند كه : وي گفت

  . اي است آور غلط و سليقه  جديد مشاغل سخت و زياننامه تفسير سازمان تامين اجتماعي از آيين
ھاي  تواند به نارضايتي عمومي كارگران شركت واحد و انجام حركت ادامه اين وضعيت مي: عيوضي ھشدار داد

  . اعتراضي كارگري منجر شود
 پايان پيام

 ده ھا تن از فعاالن زن در درون و بيرون زندان در انتظار محاکمه ھستند
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 زن زندانی با جرایم سياسی ھم اکنون در شرایطی ٣٠بيش از :  خرداد گزارش داد18در تاریخ  هسایت کلم

با اینکه بسياری انتظار داشتند در روز زن و با توجه به  .نامناسب در بند زنان زندان اوین به سر می برند 
از آنھا از زندان آزاد شوند این شعارھایی که دولت درباره تقدس نقش مادری و جایگاه زنان سر می دھد، تعدادی 

اتفاق نيفتاد و ھمچنان این زنان که بسياری از آنھا مادر ھم ھستند بالتکليف در بندھای مختلف زندان اوین رھا 
این زنان اکنون در ميان دیگر زنان زندانی و بدون اینکه . زنانی که جز عقيده شان گناھی دیگر ندارند . شده اند 

  .رای شان رعایت شوند ،ھمچنان زندانی اند اصل تفکيک جرایم ب
زنان . در این گزارش با نگاھی به نقش و جایگاه زنان در جنبش سبز وضعيت زنان زندانی را مرورخواھيم کرد 

ھمه متوجه .،پيشتازان جنبش سبز چه در روزھای قبل از انتخابات سال گذشته و چه در روزھای پس از آن 
روزھایی . نتخاباتی و سپس در تجمع ھای اعتراضی بعد از برگزاری انتخابات بودیمتغييری در سبک کمپين ھای ا

که گاه زنان فعال تر از مردان در این عرصه ھا شرکت می کردند و دیگر در حاشيه نبودند و این بار متن فعاليتھا را 
تک ، شجاعانه مطالبات روزھایی که زنان در تجمع ھا شرکت می کردند و بدون ترس از باتوم و ک.می ساختند 

زنانی که پخش تصاویرشان از رسانه ھای مختلف نشان داد که درصف اول مبارزه ھای . شان را مطرح می کردند 
  .مدنی قرار گرفته اند 

ھنوز چند روزی بيشتر ازاین اعتراض ھا نمی گذشت که زنان زیادی به ھمراه دیگر فعاالن اجتماعی و سياسی 
این در حالی است که در ھمان روزھا گروه گروه از زنانی که در تجمع ھا بازداشت . ن شدند بازداشت و روانه زندا

زنانی که شاید خيلی از ما اسم آنھا را ھم نشنيده باشيم اما آنھا روزھای . شده بودند نيز به زندان می رفتند
  .زیادی را در زندان گذراندند 

زن ھم در این دوره بازداشت و برخی پس از گذارندن ماھھا زندان مثل ھميشه روزنامه نگاران و فعاالن اجتماعی 
در روزھای . تعدادی ھم با حکم ھای عجيب و غریب ھمچنان در زندان به سر می برند .با قرار وثيقه آزاد شدند 

را پس از انتخابات شيوا نظر آھاری ، ھنگامه شھيدی ، ژیال بنی یعقوب، مھسا امر آبادی ،سميه توحيد لو ، زھ
  .اما این پایان ماجرا نبود و بازداشت زنان پایان نيافت .توحيدی ، عاطفه نبوی بازداشت و روانه زندان اوین شدند 

  بازداشت زنان متوقف نمی شود 
  

با اینکه شيوا نظر آھاری،فعال حقوق بشر و دانشجو در روزھای پس از انتخابات یک بار بازداشت شده بود و با 
 بازداشت شد و ھم اکنون در شرایط ٨٨بار دیگر در دی ماه سال .  از زندان آزاده شده بود ميليونی٢٠٠وثيقه 

بقيه زنانی ھم . بدون اینکه تاکنون دادگاھی برایش تشکيل شده باشد.کامال بالتکليف در زندان به سر می برد 
گاه و ابالغ حکم ھایشان به سر که با قرارھای سنگين وثيقه از زندان آزاد شده بودند حاال در انتظار تشکيل داد

  .در ھمين زمان حکمی باورنکردنی برای یک روزنامه نگار زن صادر شد. می بردند 
او خيلی زود پس از تایيد حکم روانه زندان اوین شد و . ھنگامه شھيدی با حکم شش سال زندان رو به رو شد

  .ھم اکنون نيز در بند نسوان زندان اوین به سر می برد 
ھای پس از عاشورای حسينی که روزھایی سخت و نفس گيربرای فعاالن اجتماعی و سياسی محسوب در روز

برخی از این زنان پس از گذراندن دوران .تعداد دیگری از زنان ھم بازداشت و به زندان فرستاده شدند . می شود 
مفيدی ، دبير انجمن صنفی روزنامه بدر السادات . حبس با قرار وثيقه آزاد شدند و تعداد دیگری ھنوز زندانی اند 

.  دی ماه سال گذشته بازداشت و از آن زمان تاکنون کامال بالتکليف در زندان اوین به سر می برد ٨نگاران ایران در 
او روزھای سخت بازجویی و انفرادی را در بند امنيتی وزارت اطالعات گذراند و سپس به بند نسوان منتقل شد و 

  .برایش دادگاھی تشکيل شده باشد در بالتکليفی مطلق به سر می برد اکنون بدون اینکه 
بھاره ھدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، نيز در ھمان روزھای پر التھاب یعنی نھم دی ماه سال 
گذشته بازداشت و در دادگاھی که برایش تشکيل شد با حکم باور نکردنی نه سال و نيم حبس تعزیری روبرو 

 ۴وی حتی پس از اعالم حکم اش بار دیگر از سوی شعبه . م اکنون نيز در زندان اوین به سر می برد شد و ھ
اما بھاره ھدایت تنھا کسی نبود که در آن روزھا بازداشت و . بازپرسی امنيت به دادگاه انقالب احضار شده است 

  .با چنين حکمی روبرو شد
 دی ماه بازداشت شده بود با حکم باور نکردنی که چند روز ١٣سارا توسلی عضو ھيات علمی دانشگاه که در 

حکمی که به گفته وکيل مدافع وی، فریده غيرت . پيش به او ابالغ شده است به شش سال زندان محکوم شد
  .ھيچ تناسبی با اتھامات اش ندارد 

یش صادر شده در زندان اوین مھدیه گلرو فعال دانشجویی نيز ھمچنان پس از ماھھا حبس و با اینکه قرار وثيقه برا
او با حکم سه سال و نيم زندان و وثيقه پانصد ميليونی که توانایی پرداختش را ندارد ھمچنان در .به سر می برد

  .حبس به سر می برد 
  بازھم روزنامه نگاران زن بازداشت می شوند 

  
زداشت زنان و دیگر فعاالن اجتماعی چند روزی بيشتر به سالگرد انتخابات ریاست جمھوری نمانده و ھنوز موج با

چند روز قبل محبوبه خوانساری و اعظم ویسمه دو خبرنگار اجتماعی بازداشت و روانه . متوقف نشده است 
سلولی .آنھا در تماسھای تلفنی با خانواده خود گفتند که در زندان انفرادی به سر می برند . زندان اوین شدند 

  .ان روزنامه نگار بوده است که این روزھا بارھا پذیرای زن
اما این ھمه ماجرا نيست و زنان دیگری ھم در زندان به سر می برند زنانی که اسم شان را کمتر از دیگران 

  .شنيده ایم اما آنھا ماھھا و حتی سالھا ،برای اینکه اندیشيده اند زندانی اند 
الن حقوق زنان در زندان به سر می برند پيش از آنھا ، مھناز کریمی و محبوبه کرمی از فعا) پينار(حميده فرج زاده 

  . برای اجرای سه سال حکمش زندانی است ٨٧عاليه اقدام دوست ، دیگر فعال حقوق زنان نيز از سال 
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پور،مطھره بھرامی،نيلوفر  روناک صفارزاده، شبنم مدد زاده ،زینب بایزیدی دانشجویان دربند ، الله حسن
فرید  ا ،عذرا قاضی ميرسعيد،زھرا بھرامی، یکی از زنان دستگيرشده روز عاشورا،ماه پورشاعر و ترانه سر الری

منصوریان معمار،و فعال محيط زیست،فاطمه خرم جو،سحر قاسمی نژاد،پروین جوادزاده،مریم اکبری 
 نيز اکنون منفرد،معصومه یاوری ،زھرا جباری ،رزیتا واثقی ، سما نورانی و زینب جالليان که محکوم به اعدام است

  .در زندان به سر می برند 
ھمچنين در ميان دیگر زنان زندانی نام نفيسه مجتھدی، سما بھمنی ،کبری زاغه دوست ،سميه اجاقلو ،نيلوفر 

اما ھمه این ھا فقط فھرست تعداد ی از زنانی . ھاشمی آذر،راضيه عالمی و ریحانه حاج ابراھيم دیده می شود 
 .می برند و ھنوز زنان زیادی که ما از نام آنھا بی خبریم در زندانھا نگھداری می شوندھستند که در زندان به سر 

  شدنگاری محکوم روزنامه سال محروميت از ٣٠سال زندان و ١روزنامه نگار زن به 
  

 دادگاهبي.  شدنگاری محکوم روزنامه  سال محروميت از٣٠سال حبس تعزیری و  نگار به یک یعقوب روزنامه ژیال بنی
. نگاری محکوم کرد  سال محروميت از روزنامه٣٠ و زندانسال  نگار را به یک یعقوب روزنامه ژیال بنی، اسالمی انقالب

 با دو ماهپس از .  شد دستگير به ھمراه ھمسرش بھمن احمدی عمویی١٣٨٨خرداد  ٣٠یعقوب در روز  ژیال بنی
 ۵ سال زندان و در دادگاه تجدید نظر به ٧ه بدوی به در دادگا ھمسر وی بھمن احمدی امویی. قرار وثيقه آزاد شد

 . اوین زندانی است٣۵٠محکوم شده و در حال حاضر در بند   قطعی زندانسال

 گزارشى از سناريوى ورشكستگى صنعت نساجى در ايران 

در بحث بحران در صنعت نساجى كشور، بحث جديدى نيست چرا كه :  خرداد نوشت 19 در تاریخ ايلناخبرگزاری 
اين . ھاى فراوان مواجه بود ترين صنعت جھان در داخل كشور با ناماليمتي ھاى گذشته اين قديمي طى سال

. صنعت با وجود گردش مالى فوق العاده باالى خود مورد توجه بسيارى از كشورھا و اقتصادھاى بزرگ دنياست
را كه نياز به پوشاك، انواع شود چ اى محسوب مي صنعت نساجى ھمواره به عنوان ركن اساسى ھر جامعه

  . از نيازھاى اساسى ھر فرد است... ھا، كيف و كفش و  كفپوش
به اين جھت اھميت اين صنعت تا بدان جاست كه بسيارى از كشورھاى جھان جھش و انقالب اقتصادى خود را 

شورھايى نظر ھند كنند كه نمونه واضح و قابل دسترس آن بريتانيا و ك گذارى مي بر پايه صنعت نساجى پايه
  . است

در كشورھايى نظير ھندوستان و پاكستان تقريبا سى درصد كل نيروى شاغل درصنعت آنھا در صنايع نساجى و 
. دھد تركيه ساالنه درصد بسيار زيادى از صادرات خود را در زمينه نساجى انجام مي. كنند پوشاك فعاليت مي

ست نقش به سزايى دراشتغال زايى و كاھش آمار بيكارى كه يك صنعت كارگربر ا صنعت نساجى به جھت اين
ھا و  رسد با تعطيلى و ورشكستگى كارخانجات بزرگ و كوچك نساجى در طى ماه دارد امرى كه به نظر مي

  . ھاى گذشته روند معكوسى را در ايران به ثبت رسانده است سال
پيش، صنعتى شده است اما روندى كه در  سال 100نساجى در ايران سابقه چھار ھزار ساله دارد و بيش از 

 88ھاى گذشته در اين صنعت اعمال شده است موجب شده تا در فاصله کمتر از سه ماه پايانى سال  سال
ھای گذشته ھيچ خبری از رونق کسب و کار در صنعت نساجی نباشد و سكوت سنگين بر فضاى  برخالف سال

رى است كه در سال گذشته بارھا از سوى مسووالن و كارخانجات نساجى حاكم شود كه اين خود زنگ خط
ھاى معوقه خود به اين  دست اندركاران صنعت نساجى زده شد و قرار بود وزارت صنايع و معادن با پرداخت بدھي

  . صنعت را پرداخت كند تا باز ھم اين صنعت ھمچون قديم بر روى پاى خود بايستد
توان به عنوان نقطه مثبتی در  ی فراوان در صنعت نساجی که ميھای نسب به اين جھت است كه با وجود مزيت

 آوری مناسب تلقی شود اما  تامين نياز داخلی به منسوجات و پوشاک و دستيابی به بازارھای صادراتی و ارز
شود که اين موضوع   درصد نياز کشور به محصوالت نساجی از طريق قاچاق و واردات تأمين مي۴٠متاسفانه تقريباً

  . زند  سال ميلياردھا دالر به اقتصاد ملی ضرر ميھر
رويه منسوجات خارجی به داخل به ويژه از کشورھای چين، استراليا، دبی و ترکيه از چند سال گذشته  ورود بي

اين در حالی است که ھمواره گاليه . ساز زمين خوردن صنايع نساجی داخلی شده است تاکنون به نوعی زمينه
عت نساجی کشور از اين روند مطرح بوده و ھست، اما راھکار اساسی برای جلوگيری از اين دست اندرکاران صن

  . ھمه واردات تاکنون عملياتی نشده است
وری و از دست دادن بازارھای داخلی و خارجی با وجود رقبايی مانند چين و ھند، تايلند و غيره  کاھش بھره

ند سال از بين برده است اگر چه بسياری از مسئوالن ھای صنعت نساجی کشور را طی چ بسياری از فرصت
کنند اما ضعف  تدبيری صاحبان اين صنعت و اعمال نشدن مديريت اصولی قلمداد مي عامل اصلی اين روند را بي

  . قوانين و مقررات توليد در کشور ريشه اصلی اين مشکالت است
 از قوانين با ثباتی در حوزه صنعت و اقتصاد اين در حالی است که در کشورھای رقيب ايران در صنعت نساجی

که در ايران  ھا در راستای حمايت از توليد برای صادرات است در حالي برند، به طوری که مجموعه مالکيت بھره مي
  . گذاری کنند  اطمينانی ندارند تا براساس قانون مشخص اقدام به سرمايه گذاران و توليدکنندگان ھيچ سرمايه

نظران در کشور  آيد و به گفته صاحب ساز به شمار مي در تمامی کشورھا به عنوان يک صنعت پولصنعت نساجی 
ما نيز اين صنعت نيازی به تسھيالت ندارد و فقط بايد برخی از قوانين که مانع توليد ھستند اصالح شود چرا که در 

ای به طور مداوم در   قوانين گمرکی و تعرفهھای دولتی موثر بر توليد نظير حال حاضر بسياری از قوانين و آيين نامه
ريزی  توان برای صنعت نساجی بلکه ساير صنايع توليدی برنامه حال تغيير ھستند و با اين وجود نه تنھا ھر گز نمي

  . جامعی انجام داد
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 درپی ھای اخير بيشترين فشارھا بر اين صنعت از ناحيه کمبود شديد نقدينگي، تغيير پی از سوی ديگر، طی سال
اين امر باعث شده تا . شود ھا و نابسامانی فضای کسب و کار ناشی مي ھای دولت در مورد تعرفه سياست

بسياری ديگر از واحدھا ھم به حالت . بسياری از واحدھا اعالم ورشکستگی کرده و توليد خود را متوقف کنند
  . اند ل گسترده نيرو را در دستور کار خود قرار دادهاند و به دليل ناتوانی در پرداخت دستمزد تعدي نيمه تعطيل درآمده

ھای  ھای اخير و عدم حمايت دولت در اين زمينه، مزيد برعلت بوده و دغدغه از طرفی تغييرات نرخ ارز در سال
به طوری که ھم اکنون به دليل افزايش اين فشارھا واحدھای نساجی يکی پس . نساجان را افزايش داده است

  . شوند ل مياز ديگری تعطي
البته در سال گذشته بنا به گفته محمد مروج حسينى رئيس ھيات مديره انجمن صنايع نساجي، ايران از ارائه 

 پرداخت شود تا صنعت نيمه خواب 88تسھيالت پنج ميليارد دالری در سال جارى خبر داده بود كه قرار بود در سال 
  . نساجى مجدد بر روى پاى خود بايستد

عتقد است كه صنايع نساجی در طول دوران جنگ، توليدات خود را با ھر کيفيتی به مصرف کننده وى البته م
کردند اما پس از پايان جنگ با رقابتی شدن بازار، ناتوانی آنھا در جذب بازار موجب شد تا کم کم از  عرضه مي

ايين و ماشين آالت فرسوده از وری پ در حال حاضر قيمت باالی محصول تمام شده، بھره. عرصه توليد کنار روند
  . ترين عوامل تاثيرگذار در صنايع نساجی است مھم

ھای موجود در بازار را به خود   درصد از حجم پارچه90از سوى ديگر در حال حاضر محصوالت نساجی قاچاق، 
ن جھت شايد به اي. شوند اند که خود عاملی برای عدم رقابت پذيری صنايع نساجی محسوب مي اختصاص داده

ترين مشکل صنعت نساجی ايران کمبود نقدينگی  است كه كارشناسان و صنعتگران نساجى معتقدند كه مھم
ھاست که به دليل فقدان منابع بانکي، ارائه تسھيالت مناسب به بخش صنعت، منتفی شده  است، اکنون مدت

  . که آثار منفی اين امر بر صنايع وارد کرده است
ھار نظر كارشناسان امر، ھم اکنون پنبه به عنوان مھمترين ماده اوليه صنعت نساجي، از سوى ديگر بنا به اظ

ای در اين صنعت به وجود آورده است چرا که کاھش کمی و کيفی توليد پنبه نيز به عامل ديگری برای  چالش تازه
تاه از کيفيت چرا که پنيه توليد داخلی با طول الياف کو. مشکالت بيشمار صنعت نساجی تبديل شده است

ھای حمايت از توليد داخل اين محصول،  مناسب برای صنعت نساجی برخوردار نبوده و از سوی ديگر سياست
  . افزايش قيمت تمام شده پنبه وارداتی و افزايش ھزينه توليد منسوجات را به دنبال داشته است

سال پيش و با کشاورزی ۴٠که حدود  اليدر ح. ھمچنين پنبه توليد داخل قادر به تامين نياز صنايع نساجی نيست
 ھزار تن رسيده و در توليد پنبه ٨٠ ھزار تن بوده در حال حاضر اين ميزان به کمتر از ٢۵٠سنتی توليد پنبه در ايران 

  . در کشور ھمچنان ادامه دارد است
 پنبه در داخل ھر چند پيشنھاد انجمن صنايع نساجی برای مساعدت بيشتر دولت در بھبود کمی و کيفی توليد

رسد  کشور با استقبال بسياری از کارشناسان و نمايندگان مجلس شورای اسالمی روبرو شد، اما به نظر مي
ھنوز از سوی دولت ھيچ اقدامی اصولی در اين بخش صورت نگرفته و تامين پنبه مورد نياز صنعت نساجی 

 تا 50ھم اکنون در کشور ساالنه حدود . تھای ريسندگی مطرح اس ھمچنان به عنوان يکی از مشکالت کارخانه
  .  ھزار تن است 180 تا 150شود، در حالی که نياز ساالنه آن به اين محصول   ھزار تن پنبه توليد مي60

ای متغير برای واردات و صادرات کاالھای مختلف از جمله  ھای تعرفه ھای گذشته اتخاذ سياست طی سال
آالت نساجی نيز موجب شده تا در   امر در بخش منسوجات و ماشيناين. مشکالت صنايع داخلی بوده است

شرايطی که توليدکنندگان منسوجات کشورھای رقيب ايران به دليل عضويت در سازمان تجارت جھانی مجبور به 
آالت صنعتی و مواد اوليه توليد از جمله پنبه نيستند، در کشورمان وضع  ھای باالی واردات ماشين پرداخت تعرفه

  . ھای بيشتری قرارگيرد ه عرفه بر واردات به بھانه حمايت از توليد داخل موجب شده تا صنعت نساجی در تنگنات
از سوی ديگر به دليل عضو نبودن ايران در سازمان تجارت جھاني، بسياری از توليدکنندگان داخلی برای صدور 

رھای   به ويژه برای مبادالت تجاری با کشوکاالھای خود به بازارھای جھاني، مجبور به پرداخت تعرفه مضاعف
شده و  اروپايی و آمريکا ھستند که اين موضوع توان رقابتی آنان را در مقايسه با کشورھای که از ھزينه تمام

  . دھد تری برخوردار ھستند، کاھش مي تکنولوژی توليد مناسب
وی جديدی برای اين صنعت بايد رسد صنعت نساجی کشور نيازمند يک طراحی جديد است و الگ به نظر مي

تواند با پيوستن ايران به سازمان تجارت  صنعتی که نتواند در بازار داخلی رقابت کند، چطور مي. کشيده شود
ھای توليدی وقتی صدای  بايد توجه داشت که متأسفانه در بسياری از زمينه. جھانی موقعيت خود را حفظ کند
ھايی دال بر حمايت از آن بخش از سوی مسئوالن مطرح  ظھار نظريهشود ا اعتراض توليدکنندگان بلند مي

ماند و در بھترين حالت ھم منجر به رفع يک دھم از مشکالت  شود که البته اغلب در حد شعار باقی مي مي
  . شود مي

 نرگس رسولى: گزارش

 درصد 40نرخ بيکاری لرستان؛ 

م خرم آباد در مجلس شورای اسالمی نرخ بيکاری در لرستان نماينده مرد:  خرداد نوشت 19 در تاریخ نيوز پارلمان
  .  درصد عنوان کرد40را حدود 

کنند نرخ بيکاری  در يک عمليات ميدانی ارقام ثابت مي: به گزارش ايسنا، رحيمی نسب با بيان اين مطلب؛ افزود 
  .  درصد است40لرستان حدود 

  .  کردن صورت مسئله بايد به دنبال رفع مشکل باشيمبايد با مردم شفاف بود ، بجای پاک: وی بيان داشت 
که لرستان به کارگاه عمرانی و فنی تبديل شده و  عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بيان اين
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در سفرھای دولت و در بخش اشتغال، نمره : ھای مختلف حرف برای گفتن داريم جز اشتغال، تصريح کرد در بخش
وب نبوده و در حد صفر است با توجه به نزديک بودن سفر سوم بايد تمامی مطالبات ما نمايندگان استان خ

  . اشتغال باشد 
ھای استان  بانک: ھا دانست و اذعان داشت  رحيمی نسب در ادامه يکی از عوامل و موانع اشتغال استان را بانک

  . صندوق دار ھستند ، من نماينده شرمنده مردم لرستان ھستم 
که غده سرطانی بيکاری لرستان قابل رفع است، بر  مردم خرم آباد در مجلس شورای اسالمی با بيان ايننماينده 

  . نگاه دولت به لرستان مثبت است ، بايد بسترھا را فراھم کرد : ھا و انتظارات تاکيد کرد و گفت ضرورت تغيير نگاه
که مشکل نيروگاه و سيمان بايد ھر چه  به ايناين نماينده اصولگرای مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره 

اجازه نمی دھيم خاطره تلخ پتروشيمی لرستان يک بار ديگر تکرار شود،بھره برداری از : سريعتر رفع شود ، گفت 
 .اين دو گام مھمی در جھت اشتغال لرستان است

 احتمال اعتصاب رانندگان صدا وسيما 

رانندگان صدا وسيما را در آستانه ی , عدم پرداخت حقوق: نوشت  خرداد19 درتاریخ آژانس ايران خبرسایت 
زيرا اين . گزارش ھای دريافتی حاکی از از اعتصاب قريب الوقع رانندگان صدا وسيما است.اعتصاب قرار داده است

غل در رانندگان شا, به گزارش خبرنگار آژانس ا يران خبـــــــر.حقوق رانندگان خود را پرداخت نمی کند, سازمان
سازمان صدا وسيما با وجود دراختيار داشتن . سازمان صدا وسيما سه ماه است که حقوق دريافت نکرده اند

گزارش ھای دريافتی از اين . بودجه کالن حکومتی حاضر به پرداخت حقوق معوقه کارکنان وکارمندان خود نيست
گان بخش تاکسی سرويس وخدمات شھری سازمان حاکی از اين است که رانندگان اين سازمان به ويژه رانند

اين رانندگان د رگفتگو با خبرنگارآژانس ايران خبـــــــــــر اظھار . بيش از سه ماه است که حقوق دريافت نکرده اند
داشتند که با وجود پيگيری ھا ونامه نگاری ھای متعدد تا به امروز حقوق معوقه ی ماه ھای اسفند،فروردين و 

رانندگان بارھا به رئيس و مديران مالی سازمان صدا وسيما نامه نوشته اند . دريافت نکرده اندارديبھشت خود را 
از سوی ديگر اين رانندگان نامه نگاری و درخواست از . اما تابه حال در اين زمينه اقدامی صورت نگرفته است

غامی نيز از آنھا می خواھد که رئيس سازمان صدا و سيما يعنی ضرغامی پاسدار را بی نتيجه می دانند زيرا ضر
به عقيده ی اين رانندگان ! برای حفظ دستاوردھای نظام تالش کنند و کمتر به فکر حقوق و مزايای مالی باشند

عدم پرداخت . چون حقوق مديران ارشد سازمان ھرگز به تاخير نمی افتد آنھا درک درستی از اين وضعيت ندارند
ر سازمان صدا و سيما در حالی صورت می گيرد که اين سازمان در تازه حقوق ماھيانه ی زحمت کش ترين قش

ترين تصميم سياسی خود اقدام به تخصيص بودجه کالن برای ساخت مجموعه ای از سخنان خامنه ای و نيز 
ھمين رفتار ھای دوگانه موجب شده تا رانندگان سازمان صدا و . گرفته است" کمک به غزه"فيلمی با موضوع 

شنيده ھا حاکی از اين است که رانندگان سازمان صدا و سيما به .  آستانه ی اعتصاب قرار بگيرندسيما در
اين رانندگان از رسانه . احتمال فراوان روز شنبه دست از کار خواھندکشيد و به صف معترضين خواھند پيوست

ش مردم وسنديکا ھای حامی ھای غير وابسته به سازمان ضرغامی پاسدار خواسته اند تا صدای آنھا را به گو
حقوق کارگران و کارمندان و نھادھای حکومتی مسئول برسانند زيرا دستگاه رسانه ای ضرغامی تنھا به فکر مجيز 

 .گويی برای خامنه ای است

 خودسوزى يک کارمند زن در ساختمان شرکت نفت 

که از کار خود اخراج شده بود به ” د“يک خانم کارمند بنام :  خرداد نوشت 19اریخ ت در آژانس ايران خبرسایت 
  . صورتى دردناک در مقابل ساختمان بھار واقع در خيابان سميه اين شرکت دست به خودسوزى زد

در صد بود و وى با بيمارستان سوانح سوختگى ٨٠به گزارش سايت تابان سوختگى حاصل از اين خودسوزى 
 .يش نفت منطقه تھران شاغل و اخيرا اخراج شده بوددر شرکت ملى پخش و پاال» د«خانم . تھران منتقل شد

 کارمند پس از اخراج خود را آتش زدزن : جنایتی دیگر در جمھوری اسالمی
 

خانم کارمندی به دنيال اخراج خود از محل کارش، دست به :  خرداد نوشت 19تابناک در تاریخ سایت حکومتی 
منطقه  لی نامشخص از شرکت ملی پخش و پاالیش نفتکه به دلي" د"به گزارش تابناک، خانم .زد خودسوزی

خيابان سميه دست به خود  تھران اخراج شده بود، عصر روز گذشته مقابل ساختمان بھار این شرکت واقع در
  .سوانح سوختگی تھران منتقل شده است  در صد به بيمارستان80سوزی زد که به دنبال سوختگی حدود 

این شرکت بود به دالئل   ساله که به صورت پيمانی مشغول کار در40ند حدودا بنابراین گزارش، این خانم کارم
شرکت ازجمله قسمت مھندسی، کپی و  نامشخصی پس از جا به جایی ھای مکرر در قسمت ھای مختلف این

 .مکرر از شرکت متبوع خود اخراج شده بود و به دنبال اعتراض نسبت به این جا به جایی ھای... 
که در آنجا بوجود می اورد  از اخراج به سراغ مدیر منطقه رفته که پس از عدم نتيجه گيری و دعواییپس " د"خانم 

علی رغم سعی وم تالش کارمندان این شرکت  با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودسوزی می کند که
 .ه می شود درصد مواج80خانم کارمند با سوختگی  متاسفانه موفق به نجات این زن نشده و این

 تعليق فعاالن سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه ادامه دارد 
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 کارگران سندیکای فعال کارگری عضو امير قانعی تھران روز شنبه اتوبوسرانیواحد شرکت کميته انظباطی 
حدود یک ماه ، ه کار سال سابق15 امير قانعی با بيش از .دگر از کار تعليقشرکت اتوبوس رانی تھران و حومه را  

 17دوشنبه  روز. قرار گرفتبازجوئیانضباطی احضار شد و به اتھام واھی تحریک کارگران مورد  پيش به کميته
او  خرداد ماه از ادامه کار 18 خردادماه به او اطالع داده شد که از کار تعليق شده است و صبح روز سه شنبه

امير قانعی از : در ادامه این گزارش می نویسد "کراسی در ایرانفعالين حقوق بشر و دم" .ممانعت به عمل آمد
آر . معروف به بی  اتوبوسھای تند رو2 سال سابقه کار است و در خط 15رانندگانی است که دارای بيش از  جمله

شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه در سال  آقای قانعی در جریان اعتصابات کارگران.تی مشغول به کار بود. 
 ماه بدون داشتن حقوق و مزایا از کار 6بازداشت بسر برد و بيش از   روز در زندان اوین در10 دستگير شد و 1384

  .با یک پروسه حقوقی طوالنی موفق به بازگشت بکار شد او. خود تعليق شد
 

د و رانی تھران و حومه از ارگانھای سرکوب کارگران در این شرکت می باش کميته انضباطی شرکت اتوبوس
 از کارکنان شرکت واحد و به خصوص فعالين سندیکا را با دالیل واھی از کار اخراج کرده تاکنون تعدادی

حاضر رئيس کميته  سرگرد پاسدار یحيی عظيمی که پيش از این در آگاھی مشغول بکار بوده است در حال.است
شرکت اتوبوس رانی تھران سرھنگ  او توسط مدیر عامل.انظباطی شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه می باشد
  .در این شرکت مشغول بکار است منصوب شده است پاسدار اردشير مقيم پور که با نام مستعار حسين بيژنی

سرکوب عليه کارگران در محيط کار می باشد و تا به حال اقدام به تعليق  کميته انظباطی یکی از ابزارھای
تھران و  لۀ آنھا عطا باباخانی بازرس سندیکای شرکت اتوبوس رانیکارگران نموده است که از جم  از تعدادی

 .باشند  فرحناز شيری و ناصر محرم زاده می حومه آقای عبدهللا حسينی و خانم
منصور اسالو و ابراھيم مددی تنھا  الزم به یادآوری است که رھبران سندیکای اتوبوس رانی تھران و حومه آقایان

در شرایط طاقت فرسایی در زندانھای اوین و   چند سال است که ی کارگریبه دليل حق داشتن سندیکا
  .گوھردشت زندانی ھستند

  تعطيل کردند نداکارخانه را بخاطر ساختن تندیس
 

مديرعامل کارخانه مذکور؛ قصد داشته تنديس برخي کشته :  خرداد نوشت 19سایت حکومتی پرچم در تاریخ 
" ش.گ"به گزارش آتي؛ در حالي که کارخانه .ز جمله ندا آقا سلطان را بسازدھاي پس از انتخابات ا شدگان آشوب

ھاي زودبازده طي چند ماه گذشته به طور رسمي افتتاح  با دريافت تسھيالت کالن بانکي از محل اعتبارات بنگاه
اين شده بود پس از يک ماه فعاليت به داليل نامعلوم تعطيل شده است و ھيچ کس پاسخگوي علت تعطيلي 

اين در حالي است که رييس اداره صنايع و معادن شاھرود تعطيلي اين کارخانه تکذيب مي کند .کارخانه نيست
  .ھاي الزم مشخص شد اين کارخانه در حال حاضر تعطيل شده است اما بنا به مشاھدات و پرس و جو

  
 از فعاالن ستاد انتخاباتي يکي از مديرعامل کارخانه مذکور که" م.ح: "ھمچنين در اين رابطه يک منبع آگاه گفت

نامزدھاي شکست خورده انتخابات دوره دھم رياست جمھوري بود؛ قصد داشته تنديس برخي کشته شدگان 
وي ھمچنين درباره وضعيت گزينش و تعامل .ھاي پس از انتخابات را از جمله ندا آقا سلطان را بسازد آشوب

 دختر مشغول به کار بوده اند که دختران به صورت 40فعاليت اين کارخانه در زمان  : کارگران اين کارخانه تصريح کرد
  . پسر مشغول به کار بوده اند10بي حجاب و کامل آزاد در روابط بين خود با 

  
  اعتصاب کردندرانندگان شرکت واحد در اعتراض به اصالحيه ساعت کار

 
روز . کردند اعتصاب عتراض به اصالحيه ساعت کار در ا یکخط ) تی.آر .بی (اتوبوس برقی رانندگان  صبح امروز

صبح با امتناع از بيرون بردن  پنج   ساعت  یکخط ) تی. آر.بی(اتوبوس برقی  خرداد رانندگان 19چھارشنبه 
 ک در آن پاریکتی خط .آر .  اتوبوسھای بی توقفگاه آزادی که این اعتصاب در .اتوبوسھا دست به اعتصاب زدند

مدیر عامل شرکت که با اعتصاب ، "ایران فعالين حقوق بشر و دمکراسی در"به گزارش .  صورت گرفت بودند
از اعتصاب رانندگان تندرو شرکت اتوبوس رانی تھران   دقيقه ای20گسترده رانندگان مواجه شده بود ھنوز 

 ساعت کار  ساعت کارمنتفی شده است و از رانندگان خواسته شد با ھمانهاصالحي ،  اعالم کردنگذشته بود
 مدیر عامل شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه سرھنگ در حالی کهرانندگان   .کار خود ادامه دھند قبلی به

د، ھنگام خروج دھ  به خواسته ھایشان تن مجبور کردنمقيم پور با نام مستعار حسين بيژنی را  پاسدار اردشير
  . شرکت واحد شدندیک صدا خواھان آزادی منصور اسالو رئيس سندیکای کارگران

تی با دوربين از . آر.بی  شعار آزادی منصور اسالو مسئول حراست ھنگام خروج رانندگان از توقفگاه و سر دادن
  . فيلم برداری می کرد رانندگان

  ميليون دالری در مخابرات مازندران ٣اختالس 

ھای ايران از يک اختالس بزرگ در  نهرسا :  خرداد اطالع داده است  19 در تاریخ صدای آلمانرادیو به گزارش 
نوشتند، اما )  ميليون دالر٣بيش از ( ميليارد تومان ٣کم  منابع خبری از دست. مخابرات مازندران پرده برداشتند

  . شود مديرعامل مخابرات مازندران گفت که رقم دقيق اختالس به زودی اعالم مي
استفاده مالی در شرکت  ھای مشابھی درباره سوء بناک گزارشھای اينترنتی آفتاب و تا خبرگزاری فارس و پايگاه

بيش از ( ميليارد تومان ٣کم  به گزارش تابناک، منابع مطلع مبلغ اختالس را دست. مخابرات مازندران منتشر کردند
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  . اند اعالم کرده)  ميليون دالر٣
موران وزارت اطالعات دستگير شده و ھمين گزارش حاکی است که يکی از کارکنان مخابرات مازندران، از طريق ما

 ميليون تومان از مبلغ مورد ۵٠٠استفاده، يک ميليارد و  اين شخص، ضمن اعتراف به سوء. تحت بازجوئی است
  . اختالس را پس داده است

  ! حقوق کارکنان در حساب شخصی
استفاده  سوء«:ران نوشتمديرعامل مخابرات استان مازند" پور قمی جان عباس حسن"خبرگزاری فارس به نقل از 

مسئول اين واحد، مبالغی را . مالی توسط يکی از واحدھای مسئول پرداخت حقوق کارکنان صورت گرفته است
  » .کرد گرفت به حساب شخصی خودش واريز مي که برای پرداخت حقوق در اختيار وی قرار مي

در حال . بيش از سه ميليارد تومان نيستمبلغ اختالس «:درباره مبلغ حقيقی اختالس، مديرعامل مازندران گفت
آمار و ارقام . کند کار ويژه کنترل و نظارت مخابرات مازندران تشکيل شده و روی اين موضوع کار مي حاضر گروه

  » .دقيق، در آينده نزديک اعالم خواھد شد
رات مازندران، در آغاز رغم پخش گسترده خبر اختالس، مديرعامل مخاب خبرگزاری فارس در گزارش خود افزود که به

گوئی را به روز يکشنبه ھفته آينده موکول  از دادن ھرپاسخی به خبرنگار اين خبرگزاری خودداری ورزيد و پاسخ
مديريت خود اعتراف  کرد، اما به دليل حساسيت موضوع، سرانجام حاضر شد به وجود اختالس در سازمان تحت

  . کند
  سپاه، سھامدار اصلی مخابرات 

 قانون ۴۴د به اضافه يک سھم شرکت مخابرات ايران، شھريورماه سال گذشته، زير پوشش اجرای اصل  درص۵٠
  . اساسی و تقويت بخش خصوصي، به سپاه پاسداران انقالب اسالمی سپرده شد

ھنگام واگذاری .  ميليارد لایر سرمايه اوليه تاسيس شد۵ خورشيدی با ١٣۵٠شرکت مخابرات ايران، در سال 
 ۵٠٠ده مخابرات به سپاه، ميزان سرمايه اين شرکت برای واگذاری در بورس تھران، به سه ميليارد و سھام عم

  . ھای آن به کار اشتغال دارند  ھزار نفر در شرکت مخابرات و زيرمجموعه۴٧بيش از . ميليون دالر رسيده بود
اض محافل اقتصادی و گروه واگذاری سھام عمده شرکت مخابرات به سپاه پاسداران انقالب اسالمي، اعتر

مجلس، مدتی بعد نقش  توجھی از نمايندگان مجلس شورای اسالمی را برانگيخت، اما علی الريجانی رئيس قابل
  . االنبياء در اقتصاد را ستود سپاه و قرارگاه خاتم

  جواد طالعی 
 شيرين جزايری: تحريريه

  واحد بازداشت شدسعيد ترابيان از اعضای ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت

  امروز  صبح9ساعت :  خرداد نوشت 19سایت سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در تاریخ 
 خرداد ماه، چھار نفر از مامورین امنيتی با وارد شدن به منزل سعيد ترابيان در مقابل چشمان 19چھارشنبه 

 سه ساعت منزل ایشان را مورد تفتيش قرار اعضای خانواده اش بر دستھای وی دستبند زده و سپس بمدت
 ظھر از 12دادند و با جمع آوری وسایل شخصی و گيس کامپيوتر و وارد کردن اتھامات واھی، وی را حدود ساعت 

  .منزل اش به نقطه نامعلومی منتقل کردند

و تحمل مشقات  در حالی صورت گرفته است که نامبرده پس از چھار سال بالتکليفی  بازداشت سعيد ترابيان
فراوان حدود چھار ماه بود که بر سر کار بازگشته بود و در حال حاضر منصور اسالو و ابراھيم مددی رئيس و نایب 

  .رئس سندیکای شرکت واحد در زندان بسر می برند

را  شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه اقدام مامورین امنيتی در بازداشت سعيد ترابيان  سندیکای کارگران
  .شدیدا محکوم ميکند و خواھان آزادی فوری و بی قيد شرط وی و منصور اسالو و ابراھيم مدددی از زندان است

 خرداد ماه، چھار نفر از مامورین امنيتی با وارد شدن به منزل سعيد ترابيان در 19 چھارشنبه   امروز  صبح9ساعت 
ه و سپس بمدت سه ساعت منزل ایشان را مورد مقابل چشمان اعضای خانواده اش بر دستھای وی دستبند زد

تفتيش قرار دادند و با جمع آوری وسایل شخصی و گيس کامپيوتر و وارد کردن اتھامات واھی، وی را حدود 
  . ظھر از منزل اش به نقطه نامعلومی منتقل کردند12ساعت 

ل بالتکليفی و تحمل مشقات  در حالی صورت گرفته است که نامبرده پس از چھار سا بازداشت سعيد ترابيان
فراوان حدود چھار ماه بود که بر سر کار بازگشته بود و در حال حاضر منصور اسالو و ابراھيم مددی رئيس و نایب 

  .رئس سندیکای شرکت واحد در زندان بسر می برند

عيد ترابيان را  شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه اقدام مامورین امنيتی در بازداشت س سندیکای کارگران
  .شدیدا محکوم ميکند و خواھان آزادی فوری و بی قيد شرط وی و منصور اسالو و ابراھيم مدددی از زندان است

  با اميد به گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان
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  سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تھران و حومه

 1389خرداد 

الحيه ساعت کاری و ادامه اعتصاب رانندگان شرکت واحد در اعتراض به اص
  بازداشت منصور اسالو 

 در 1خط ) تی.آر .بی ( صبح امروز رانندگان تند رو : آمده است  خرداد 19از ایران در تاریخ بنابه گزارشات رسيده 
  .  ساعت کاری دست به اعتصاب زدنداعتراض به اصالحيه

 صبح با امتناع از بيرون 05:00 ساعت 1خط ) تی. آر.بی( خرداد ماه رانندگان تندرو معروف به 19روز چھارشنبه 
 در آن پارگ 1تی خط .آر . اين اعتصاب در توقفگاه آزادی که اتوبوسھای بی.بردن اتوبوسھا دست به اعتصاب زدند

  .  ساعت کاری دست به اعتصاب زدندآنھا در اعتراض به اصالحيه. بودند صورت گرفت
 دقيقه ای از اعتصاب رانندگان تندرو 20انندگان مواجه شده بود ھنوز مدير عامل شرکت که با اعتصاب گسترده ر

شرکت اتوبوس رانی تھران نگذشته بود که به آنھا اعالم شد اصالحيۀ ساعت کارمنتفی شده است و از رانندگان 
  . ار قبلی به کار خود ادامه دھندخواسته شد با ھمان ساعت ک

 رانی تھران و حومه سرھنگ پاسدار اردشير مقيم پور که با نام رانندگان وقتی که مدير عامل شرکت اتوبوس
  . مستعار حسين بيژنی را وادار کرده بودند که به خواسته ھايشان تن دھد

ھنگام خروج از توقفگاه يک صدا فرياد آزادی منصور اسالو رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد را سر دادندو 
  . ار آزادی بی قيد و شرط او شدندخواست

تی با دوربين از . آر.ھنگام خروج رانندگان از توقفگاه و سر دادن شعار آزادی منصور اسالو مسئول حراست بی
  . رانندگان فيلم برداری می کرد

 وجود داشته 1ن و مسئول خط گزارشھا حاکی از آن است که در طی ساعتھای گذشته تنشھايی بين رانندگا
  . است

  
  ديکای شرکت واحد ادامه دارد موج تعليق از کار فعالين سن

امير قانعی فعال سنديکايی روز سه شنبه "در ايران:  خرداد آمده است 19از ایران در تاریخ بنابه گزارشات رسيده 
  . بدستور کميته انظباطی شرکت اتوبوسرانی تھران از کار تعليق گرديد

ه کميته انضباطی احضار شد و به اتھام واھی  سال سابقه کار حدود يک ماه پيش ب15آقای امير قانعی با بيش از 
 خردادماه به او اطالع داده شد که از کار تعليق شده 17روز دوشنبه .تحريک کارگران مورد بازخواست قرار گرفت

  .  خرداد ماه از ادامه کاراو ممانعت به عمل آمد18است و صبح روز سه شنبه 
 اتوبوسھای تند 2 سال سابقه کار است و در خط 15ای بيش از آقای امير قانعی از جمله رانندگانی است که دار

  . تی مشغول به کار بود. آر . رو معروف به بی
 روز 10 دستگير شد و 1384آقای قانعی در جريان اعتصابات کارگران شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه در سال 

او با يک . قوق و مزايا از کار خود تعليق شد ماه بدون داشتن ح6در زندان اوين در بازداشت بسر برد و بيش از 
  . پروسه حقوقی طوالنی موفق به بازگشت بکار شد

کميته انضباطی شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه از ارگانھای سرکوب کارگران در اين شرکت می باشد و 
 کار اخراج کرده تاکنون تعدادی از کارکنان شرکت واحد و به خصوص فعالين سنديکا را با داليل واھی از

سرگرد پاسدار يحيی عظيمی که پيش از اين در آگاھی مشغول بکار بوده است در حال حاضر رئيس کميته .است
او توسط مدير عامل شرکت اتوبوس رانی تھران سرھنگ .انظباطی شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه می باشد

  .  اين شرکت مشغول بکار است منصوب شده استپاسدار اردشير مقيم پور که با نام مستعار حسين بيژنی در
کميته انظباطی يکی از ابزارھای سرکوب عليه کارگران در محيط کار می باشد و تا به حال اقدام به تعليق تعدادی 

از کارگران نموده است که از جملۀ آنھا عطا باباخانی بازرس سنديکای شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه آقای 
  .  و خانم فرحناز شيری و ناصر محرم زاده می باشندعبدهللا حسينی

الزم به يادآوری است که رھبران سنديکای اتوبوس رانی تھران و حومه آقايان منصور اسالو و ابراھيم مددی تنھا 
به دليل حق داشتن سنديکای کارگری چند سال است که در شرايط طاقت فرسايی در زندانھای اوين و 

  . دگوھردشت زندانی ھستن
، اخراج کارگران که در موارد متعددی به خاطر فعاليتھای سنديکايی و دفاع از حقوق خود و ساير کارگران ما نيز

صورت می گيرد را محکوم می کند و از سازمان جھانی کار خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به سرکوب 
 . کارگران در ايران است

  
 اند  سال حقوق نگرفته۵كار رشت  ارگران كنفتجمع مقابل استانداری گيالن؛ ك

كار رشت پيش از ظھر امروز در مقابل  به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، جمع زیادی از كارگران شركت كنف
  . استانداری گيالن تجمع كرده و خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند

توجھی  و با خبرنگار فارس در رشت دليل این تجمع را بیوگ یكی از كارگران به نمایندگی از دیگر كارگران در گفت
مدت پنج : وی كه خواست نامش فاش نشود، اظھار داشت. كار عنوان كرد به حق و حقوق كارگران شركت كنف

 درصد مطالبات كارگران تا پایان سال ٦۵اند و وعده داده بودند  سال است كه حقوق دریافتی ما را پرداخت نكرده
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  . ًت شود اما عمال این كار انجام نشدگذشته پرداخ
 ھزار تومان به كارگران بابت حقوق و پاداش پرداخت ۴۵٠ ماه است كه تنھا ٩: كار افزود این كارگر شركت كنف
وی با اشاره به اداره این كارخانه توسط . ھای سنگين كارگران را بدھد تواند كفاف ھزینه كردند كه این پول نمی
 ميليارد تومان برای بازگشایی، حق كارگر، آوردن مواد اوليه و ۵/٣ خصوصی بخش: بخش خصوصی گفت

  . بازنشستگی كارگران وام گرفت اما ھيچ كدام از این موارد را انجام نداد
وی با .  سال سابقه كار دارند٣٠ تا ٢٠ نفر بيش از ١٢٠ كارگر دارد كه ١٢٦كار،  كارخانه كنف: این كارگر ادامه داد

: كار در حال حاضر باز است اما مواد اوليه و كافی برای فعاليت ندارد، خاطرنشان كرد نكه شركت كنفاشاره به ای
 مدیران این كارخانه كه ھيچ آسيبی ندیده بود، به بھانه بحران برف كارگران را بيمه بيكاری ٨٣در بحران برف سال 
رفتيم ھمه بازنشسته   ماه بيمه بيكاری نمی١٦  روز پس از بحران برف نيز كار كردیم و اگر١٢كردند در حالی كه 

  . شدیم؛ گناه ما كارگران چيست می
كار رشت را دریافت تمام حق و حقوق و مطالبات پنج سال  ترین درخواست كارگران شركت كنف این كارگر مھم

داره كار و سازمان صنایع، تامين اجتماعی، ا: وی اظھار داشت. گذشته و بازنشستگی پيش از موعد عنوان كرد
ھایی كه ھيچ وقت عملی  ربط گيالن در جریان وضعيت ما ھستند اما جز وعده امور اجتماعی و دیگر مسئوالن ذی

  . دھند شود، كاری انجام نمی نمی

  برکناری نماینده شورای اسالمی كارالستيك البرز
  

  از کانون ھماھنگی استان تھران به در خواست مدیریت کارخانه

نگی شوراھای اسالمی كار استان تھران درباره بازنشستگی یكی از اعضای ھيات مدیره این دبيركانون ھماھ
  . مھم اجرای قانون است و روی ھيچ شخصی حساسيت وجود ندارد: گفت كانون

 ماه است كه آقای صالحی در كارخانه الستيك البرز ١٨پيش از : وگو با خبرنگار ایلنا افزود داود قادری درگفت
  . شاغل نيست

وی در پاسخ به این سوال كه نایب رئيس كانون عالی شوراھای اسالمی كار مدعی است كه آقای صالحی 
ماموریت وی مورد تایيد مدیریت شركت الستيك البرز قرار نگرفته است چرا كه : مامور به وزارت كار است،گفت

  . نھایت نيست ماموریت ھم حدومرزی دارد و زمان آن بی
طبق رای اداره كار : انون ھماھنگی شوراھای اسالمی كار استان تھران تصریح كردعضو ھيات مدیره ك

 كارفرمای وی تقاضای ٨٨اسالمشھر آقای صالحی كارگر الستيك البرز نيست و از اردیبھشت ماه سال 
  .  قانون نوسازی صنایع را نموده است١٠بازنشستگی او را بر وفق ماده 

 فاقد اعتبار نامه شورایی است و از آن تاریخ به ١٣٨٨ز نوزدھم شھریورماه سال ضمنا آقای صالحی ا: قادری افزود
  . بعد نيز انتخابات شورای اسالمی كارالستيك البرز برگزار نشده است

او با بيان اینكه كانون تھران درباره این موضوع مكاتباتی با اداره كل كار استان تھران و سازمان مشكالت كارگری 
بحث ما این است كه اگر استعالم وزارت كار در دوره آقای جھرمی از : رت كار داشته است،گفتكارفرمایی وزا

ھا اگر ھمچنان معتبر است  جمھوری مبنی بر نحوه كار بازنشستگان در ھيات مدیره كانون معاونت حقوق ریاست
  . اعالم شود اگر معتبر ھم نيست باز به كانون اعالم شود

جاری به وزارت كار ارسال شده است اما ھنوز  ستعالم در ھفدھم فروردین ماه سالاین ا: قادری تاكيد كرد
 . اند مسووالن مربوطه پاسخی به این استعالم نداده

 ی سوم بازپرسی امنيت رضا اخوان، فعال کارگری، به شعبه ی علی پرونده ارسال

فعال کارگری، از انتقال  رضا اخوان،  ناصر زرافشان و جعفری زمانی، وکالی علی-کميته گزارشگران حقوق بشر 
: وکالی این فعال کارگری، اضافه کردند.دادند ی وی به شعبه سوم بازپرسی امنيت استان تھران خبر پرونده

که پرونده وارد  بازجویی از متھم به اتمام رسيده باشد، مگر این شود که شعبه بازپرسی زمانی مشخص می«
  خرداد،١۴ یکی از نزدیکان علی اخوان گفته است در تفتيش بامداد از سوی دیگر«.شود ی جدیدی مرحله

کلی، اخوان را  گونه حکم بازداشتی از سوی نيروھای امنيتی ارائه نشده و تنھا با یک حکم بازداشت ھيچ»
 ھای تحصيلی ھمسر وی ھای شخصی و جزوه حتی یادداشت"ھمچنين، در تفتيش منزل اخوان، «.دستگير کردند
اش  خانواده این عضو کانون مدافعان حقوق کارگر، یک روز پس از بازداشت، طی تماس تلفنی با".ستضبط شده ا

 .گونه تماسی نداشته است ھيچ  منتقل شده اما از آن تاریخ،٢٠٩ھای انفرادی بند  اعالم کرد که به سلول

کارگری، ضمن ھمدردی با  الزم به ذکر است روز گذشته جمعی از فعاالن اجتماعی با حضور در منزل این فعال
  .ی وی، بازداشت وی را محکوم کردند خانواده

 یک وکيل زن دستگير شد
 

 1389 خرداد ماه 20روز پنج شنبه  نرگس محمدی، نایب ریيس کانون مدافعان حقوق بشر در دقایق پایانی
 گذشته یک سالدر   .شده بود احضار  اسالمیانقالب دادگاهبيمحمدی پيش از این چندین بار به . شددستگير 
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عبدالرضا  دادخواه و عبدالفتاح سلطانی دو عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و محمدعلی
این در حالی . قرار وثيقه از زندان آزاد شده بودند  نيز بازداشت و سپس با تودیعی کانون تاجيک ھمکار مطبوعات

 ھمچنين در طول سال گذشته، فشار بر کانون. ند شددستگير گذشته برای دو بود که عبدالرضا تاجيک در سال
شدید تر شده  روز به روزحقوق بشری مدافعان حقوق بشر برای توقف فعاليت ھایش با پلمپ دفتر این نھاد 

از ھمين رو مدافعان حقوق : در ادامه این گزارش می نویسد" فعاالن حقوق بشر و دمکراسی در ایران". است
ریاست جمھوری برای انجام فعاليت ھایشان با موانع و مشکالتی  اری دھمين دوره انتخاباتبشر پس از برگز
نيمه ھای شب در مقابل محمدی نرگس .ای که تعداد زیادی از آنان بازداشت شدند  به گونه،ھمراه بوده اند

 . اش دستگير شددو فرزند خرد سال دیدگان دو 

  زندان گوھردشت کرج 1 بند  نفر از زندانيان700اعتصاب غذاى بيش از 

خرداد ماه زندانيان 20در آستانه قيام مردم ايران روز پنچشنبه :  خرداد نوشت 20 در تاریخ آژانس ايران خبرسایت 
نفر تخمين زده ميشود دست به اعتصاب غذاى جمعى 700 زندان گوھردشت کرج که تعداد آنھا به بيش از 1بند 
و دمكراسى اعتصاب غذاى آنھا در اعتراض به شکنجه ھاى گروھى و قطع به گزارش فعالين حقوق بشر. زدند

  . ارتباط کامل با خانواده ھايشان صورت ميگيرد
صورت روزانه به زندانيان بيدفاع و اسير اين بند يورش ميبرند و آنھا را آماج باتونھا و  در روزھاى اخير گارد زندان به

ر اين يورشھا تا به حال تعداد زيادى از زندانيان زخمى و بدن آنھا کبود ساير ابزار شکنجه خود قرار ميدھند در اث
براى مخفى نگھداشتن شکنجه ھا و جناياتى که در اين بند صورت ميگيرد تمامى ارتباط زندانيان با . شده است

  . خانواده ھايشان و جھان خارج از بند را قطع کرده اند
ده حاد ميباشد و براى اطالع نيافتن ساير زندانيان آنھا را از انتقال شرايط و وضعيت مصدومين زندانيان شکنجه ش

 .به بھدارى و درمانشان خودارى ميکنند

بيانيه سندیکای کارگران نيشکرھفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی 
   کارگران برق و فلز کرمانشاه در باره بازداشت سعيد ترابيان و عليرضا اخوان

 صبح روز چھارشنبه نوزدھم خرداد ماه چھار نفر از مامورین امنيتی بدون نشان دادن حکمی وارد منزل 9ساعت 
سعيد ترابيان شدند و پس از بيش از سه ساعت تفتيش منزل وی، نامبرده را با خود به نقطه نامعلومی منتقل 

  . کردند

دت سه ساعت در حالی صورت گرفته است بازداشت سعيد ترابيان بدون نشان دادن حکم و تفتيش منزل وی بم
 در سيزدھم خرداد ماه مامورین امنيتی با ھمين شيوه اقدام به بازداشت علی رضا  که حدود یک ھفته پيش

  . اخوان از ھمکاران کانون مدافعان حقوق کارگر کرده اند

 عدم پرداخت بموقع دستمزد از نظر ما بازداشت سعيد ترابيان و عليرضا اخوان در شرایطی که ھر روزه بر ابعاد
کارگران و بيکاری سازی ھای آنان و تحميل فقر و فالکت بر ميليونھا خانواده کارگری افزوده ميشود چيزی جز 

  . ادامه سياست افزایش فشار بر فعالين و رھبران کارگری برای به سکوت کشاندن آنان نيست

ن ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه، اتحادیه آزاد کارگرا
 تداوم زندان منصور اسالو و ابراھيم مددی، خواھان پایان  محکوم کردن بازداشت سعيد ترابيان و عليرضا اخوان و

دادن به بازداشت و تعقيب قضائی ھمه رھبران و فعالين کارگری و آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی کارگران 
  . زندانی و انسانھای حق طلب از زندان است

  سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه 

  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

  انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 

   89 خرداد ماه 21

  عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت
  

 باطری نور و آسيب دیدگی یکی از کارگران نورد لوله صفا
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 ایران، کارگران شرکت باطری نور از اول امسال تا کنون دستمزدی از فعالين کارگران ازی رسيده بنا بر گزارشھا
  . دریافت نکرده اند و اميدی نيز به دریافت دستمزدھای خرداد ماه خود ندارند

  .  نفر کارگر در آن مشغول بکار ھستند۶٠این کارخانه در شھر صنعتی ساوه قرار دارد و 
ری نيز که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسيده است یکی از کارگران کارخانه نورد لوله صفا در بنا بر گزارش دیگ

شھر ساوه حين انداختن قالب سر چرثقيل به لوله، به علت لغزنده بودن سطح داخلی لوله بشدت به زمين 
  . شد... اصابت کرد که موجب آسيب دیدگی وی از ناحيه دست و کمر و

   کارگر شھرداری اندیمشک۴٠٠اخت دستمزد تداوم عدم پرد

 تاکنون دستمزدھای خود را بطور ٨٧ کارگر شھرداری اندیمشک از آذر ماه سال ۴٠٠ایران، ازبنا بر خبرھای رسيده 
مرتب دریافت نکرده اند و در طول این مدت کارفرما به دادن مساعده به صورت گاه و بيگاه به این کارگران اکتفا 

  . کرده است
 بر این گزارش این کارگران که بواسطه دو شرکت تامين نيروی انسانی در شھرداری اندیمشک مشغول بکار بنا

ھستند بارھا نسبت به وضعيت خود دست به اعتراض زده اند و در طول روزھای گذشته بار دیگر زمزمه اعتصاب 
 ھزار تومان به صورت علی الحساب ٣٠٠ران در ميان آنان باال گرفته بود که کارفرما ناچار شد به ھریک از این کارگ

  . پرداخت کند

 بيانه کانون مدافعان حقوق کارگر 

دستگيری سعيد ترابيان عضو ھيات مدیره سندیکای شرکت واحد را محکوم می 
  .کنيم

 صبح مامورین امنيتی به منزل سعيد ترابيان وارد شده و پس از بازرسی کامل 9 خرداد، ساعت 19روز سه شنبه 
  .ل، وی را به ھمراه کيس کامپيوتر و وسایل دیگر با خود بردندمنز

 از 1384 سال پس از اعتصاب رانندگان در سال 4سعيد ترابيان عضو ھيات مدیره سندیکای شرکت واحد به مدت 
  .او پس از تالش ھا و پيگيری ھای بسيار حقوقی، به تازگی موفق شده بود به کار بازگردد. کار اخراج شده بود

نون مدافعان حقوق کارگر این دستگيری را محکوم کرده و خواھان آزادی بی قيد وشرط کليه فعالين کارگری از کا
  .و کليه زندانيان سياسی است... جمله سعيد ترابيان، علی اخوان، منصور اسالو، ابراھيم مددی و

  کانون مدافعان حقوق کارگر
 محاکمه خسرو بوکانی از فعالين کارگری شھر نقده

 خرداد خسرو بوکانی به اتھام عضویت در کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای ٢٠روز پنج شنبه 
در این جلسه او آخرین دفاعيات خود را ارائه کرد و در . کارگری در شعبه اول دادگاه انقالب اروميه، محاکمه شد

  . ی کندپایان نيز قاضی اعالم کرد که حکم او را در آینده به او ابالغ م
 بھمن سال گذشته توسط حفاظت ٢٧الزم به یادآوری است که خسرو بوکانی از فعالين کارگری شھر نقده روز 

  .  روز را در بازداشت این نھاد نظامی بسر برد١٢اطالعات سپاه پاسداران دستگير و مدت 
ان آزادی ھمه کارگران زندانی ما بار دیگر احضار، بازداشت و محاکمه فعالين کارگری را محکوم می کنيم و خواھ

  . ھستيم

  گزارشی از مجتمع توليدی کشت و صنعت خرمدشت کردستان 

:  خرداد آمده است 21در تاریخ طبق گزارش رسيده به کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
از کارگران خود را در  نفر ۴۵کار فرمای شرکت مجتمع کشت و صنعت خرمدشت واقع در استان کردستان تعداد 

این در حالی است که کارگران .  روزه فرستاده است١۵ به قصد اخراج از کار به مرخصی اجباری ٣/١٨/١٣٨٩تاریخ 
 را نيز دریافت ننموده ١٣٨٧این شرکت چھار ماه است که حقوق در یافت نکرده و ھمچنين عيدی و پاداش سال 

  . ا در زمينه توليد انواع پوره ميوه آغاز نموده است  فعاليت خود ر١٣٨٧این شرکت از سال . اند 
کارفرمای این شرکت در جلسه ای با حضور کارگران ، علت این وضعيت را عدم ھمکاری مسئولين استان، بانک 
صنعت ومعدن و بانک تجارت با شرکت اعالم کرده و ادامه این روند را تعطيلی کارخانه و اخراج تمامی کارگران و 

در این رابطه کارگران به اداره کار مراجعه کرده و متا سفانه تا کنون جوابی در یافت .  اعالم داشته استکارمندان
  . نکرده اند

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشک ھای کارگری 
  
  ١٣٨٩ خرداد ٢١
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  گزارشي از ديدار اعضاي کانون وکالي دادگستري با خانواده ي محمد اوليايي فرد 

محمد اوليايي فر وکيل پايه يک دادگستري و :  خرداد آمده است 21سایت آژانس ایران خبر در تاریخ به گزارش 
 ارديبھشت ماه سال جاري در دادگاه انقالب تھران 11وکيل مدافع فعاالن حقوق بشر و افراد زير ھيجده سال، روز 

  . تقل شدبازداشت و براي سپري نمودن يک سال حبس تعزيري خود به زندان اوين من
 خردادماه جمع کثيري از ھمکاران اوليايي فرد در کانون وکالي دادگستري و 18به گزارش مدرسه فمنيستي، روز 

ھمسر و مادر و پسر . نيز برخي از فعاالن جنبش زنان براي ديدار و دلجويي از خانواده وي ميھمان خانه اش شدند
ي بودند که در ميان آنھا، نسرين ستوده، وکيل آقاي کوچکش، پارسا، و تعدادي از بستگان وي ميزبان جمع

اوليايي فر، محمد مصطفايي، عبدالفتاح سلطاني، عبدالصمد خرمشاھي، مھناز پراکند، سارا صباغيان، مينا 
جعفري، منصوره شجاعي، نوشين احمدي خراساني، رزا قراچورلو و بسياري ديگر از وکالي دادگستري حضور 

  . داشتند
سرين ستوده، وکيل اوليايي فرد، از روند غيرقانوني دستگيري وي براي اجراي حکم يک ساله اش در اين جمع ن
اوليايي فرد . زدن پابند به اوليايي فرد براي انتقال به زندان، يکي از اين روندھاي غيرقانوني بود. سخن گفت

ه يک سال زندان محکوم شد  سال محاکمه شده بود، و ب١٨چندي پيش به جرم اعتراض به اعدام کودکان زير 
و از .  صادر نشده بود–ولي حکم دادگاه به شيوه ي رسمي، يعني ابالغ به صورت کتبي به ايشان يا وکيل ايشان 

اين رو اوليايي فرد پيش از زنداني شدن اش به اين روند اعتراض داشت و از اين رو حاضر نشد زير بار مساله 
  .  درخواست تجديد نظر نمايدغيرقانوني برود و براي حکم غيررسمي

من در يک مصاحبه «: اوليايي فرد خود در مصاحبه اي که پيش از زندان انجام داده بود در مورد اين حکم گفته بود
 سال اعتراض 18اي که با صداي امريکا داشتم، در مورد صدور احکام اعدام يا اجراي احکام اعدام براي افراد زير 

چون معتقدم از . اعتراض من کامال قانوني بود. اض، محاکمه و به زندان محکوم شده امبه خاطر ھمين اعتر. کردم
 اين کنوانسيون مي گويد که ھر گونه 37آنجايي که ايران به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته است، و ماده 

 سال 18 زير مجازات سالب حيات ممنوع است، بنابراين در کشورما افراد نبايد به خاطر جرم ھايي که در سن
  » .مرتکب شده اند، اعدام شوند

خانواده محمد اوليايي فر عليرغم گذشت ماه ھا از زندان وي ، با روحيه اي قوي و دلي پر اميد از نحوه دستگيري 
  . اين وکيل شجاع و دستھاي دستبند زده و پاھاي بسته شده اش ھنگام انتقال به زندان اوين سخن گفتند

حالي که اشک در چشمان اش حلقه زده بود، از مالقات ھاي ھفتگي با او سخن گفت و مادر اوليايي فرد در
  . نگران از اين که در اين مالقات چھره ھر روز نحيف تر شده فرزندش، او را چگونه در عذاب مي برد

دست عکس ھايي که ھنگام انتقال به زندان اوين توسط يکي ازنزديکان تھيه شده بود، در ميان جمع دست به 
  . مي گشت و ھمسر و مادرش توضيحاتي درباره نحوه دستگيري و رفتن او به اوين مي دادند

در اين ميان پارساي کوچک، پسر يکدانه اوليايي فرد، با چشماني که گويي به دنبال پدر مي گشت، از اين سوي 
ران و دوستان پدر مي شد در چشمان اين پسر کوچک ھم شادماني از ديدن ھمکا. اتاق به آن سو مي رفت

مادر گفت، پارسا . دربندش، را ديد و ھم غم اين پرسش بزرگ و الينحل براي او که چرا پدرش در کنارشان نيست
در مالقات ھايش با پدر در زندان اوين، فقط او را نگاه مي کند و گاه برايش ترانه اي مي خواند، ترانه اي که براي 

  . کودکي اش در کنار پدر را بازگو مي کندپارساي کوچک فرصت ھاي از دست رفته 
مھمانان به پارساي کوچک نگاه مي کردند و مي دانستند وقتي او ببالد خواھد دانست که پدرش فرصت در 

آغوش گرفتن او را با تالش براي جلوگيري از اعدام کودکاني ھمچون پسرش تاق زده است، کودکاني که شايد 
 نداشته اند که آن ھا را از خطرات جامعه حفاظت و حمايت کند و امروز اين پدر برخالف پارسا پدر و مادري مسئول

در » پدري«پارساست که خواسته نه فقط براي او که براي ھمه کودکان سرزمين اش، پدري کند و به جرم اين 
 . بند است

گزارشی از وضعيت کودکان ايران در :کودکانی که روی شانه ھای فقر ايستاده اند
    روز جھانی کودکآستانه

روز جھانى مبارزه عليه كار كودك؛ )  ژوئن12( خرداد 22  نوشت89 خرداد 21 در تاریخ ايلنا -  خبرگزاری کارایران:ايلنا
پيكار با استثمار كودكان؛ يك روز جھانى براى انعكاس معضالت ريز و درشت كودكان كار؛ كودكانى كه صدايشان به 

  . يشان يكى پس از ديگرى نابودى شودھاى كودك رسد و فرصت جايى نمي
المللى و بشردوستانه در حمايت از  ھاى بين ھاى گذشته نشان از تالش سازمان اين روز اگرچه ھمانند سال

ھا را داشته اما نمادين بودن چنين مناسبتى در كنار  كشى و خشونت دفاع و قربانى انواع بھره كودكان بي
  . مضاعفى را به ھمراه داردمعضالت مربوط به كاركودكان تاسف 

  عقيم براى رسيدگى به نان آوران كوچك  اراده 
خرداد براى آن دسته از كودكانى است كه ندانسته و نفھميده با محروم بودن از حق 22به گزارش خبرنگار ايلنا 

، ھاى كوچك، خسته و نحيف خود تنھا قدبلند كرده و ھنوز با دست... شادي، كودكي، تحصيل، تغذيه و
  . اند حقى از حقوق ضايع شده را بگيرند نتوانسته

آيد و  المللى مي ھاى جھانى مربوط به حقوق و كار كودك به چشم مجامع بين ژوئن پيمان نامه12تنھا در روز 
شود؛ يك روز براى بيان مشكالت طاقت  ادعاھاى فاقد عملى در مورد لزوم جلوگيرى از استثمار كودكان داده مي

كشى نيز از آن كودكانى است كه قربانى خودخواھى و  ن و پس از آن يك عمر استثمار و بھرهفرساى كودكا
  . اند مناسبات نابرابر بشر شده

نامه شماره  ھاى مسووالن وزارت كار پيرامون نحوه عمل به مقاوله امسال نيز ھمانند گذشته بايد شاھد گزارش
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آنكه جوامع  م اشتغال كودكان اختصاص دارد باشيم، بي سازمان جھانى كار كه به محو و شناسايى اقسا182
ھاى مختلف باشند، اما  ھاى كودكان در كشور المللى در اجالس جھانى كار جوياى حقايق مربوط به دغدغه بين

دھند و از سوى ديگر  ھا زنجيره وار است، از سويى ايران و حتى كشورھاى عضو گزارش عملكرد مي گويا غفلت
ھاى كارگري،  المللى در كنكاش وضعيت كشورھا نسبت به ميزان تعھد به اجراى مقاوله نامه نضعف نھادھاى بي

  . ھاى محكم و كور حمايت از كودكان كار دارد  نشان از گره182از جمله مقاوله نامه 
   دالرى 70پس زدن كودكان كار با وجود فروش نفت 

 سازمان جھانى كار، آمار واقعى و وضعيت 182نامه شماره  همسئولين اجرايى ايران در امور كار پس از تاييد مقاول
اى براى رسيدگى جدى  دقيق كودكان كار را ناديده گرفته و ھمچنان با رد و نپذيرفتن آمارھاى غير رسمي، اراده

  . به وضعيت كودكان كم جثه ونان آور كه فقر آنھا را به نان آورى وكارھاى سخت وا داشته ندارند
 به اجراى مفاد آن متعھد شده اما گويا ايران تنھا خود را متعھد 1380نامه در سال  اى اين مقاولهايران با امض

  . ھاى ضدو نقيض ارائه دھد و براين آمارھا نيز اصرار كند  ژوئن آمار و ارقام22داند كه در  مي
 در 85ن آمارگيرى سال مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان در اين ارتباط به آخري“فرشيد يزدانى 

 ھزار كودك 700گويد مطابق با اين سرشمارى نزديك به يك ميليون و  كند و به خبرنگار ايلنا مي كشور اشاره مي
 سال 15 ھزار نفر از آنھا زير 700- 600 سال در كشور وجود دارد كه در اين ميان حدود 18 تا 10كار در رده سنى 

  ” .كنند تاده يا سخت مبادرت ميسن دارند و به مشاغل پيش و پا اف
سه و نيم “: دھد كند و ادامه مي او به آمار غير رسمى در اين بخش كه بيشتر مغفول مانده است اشاره مي

اند كه در عين حال نزديك به يك ميليون و  ميليون كودك براساس آخرين سرشمارى از چرخه تحصيل خارج شده
  ” . كنند ا روستايى كار مي نفر از آنھا در مناطق شھرى و خصوص800

اين فعال حقوق كودكان با اعالم اينكه اصرارى نداريم مسووالن دولتى در مقام قبول يا رد آمارھاى غير رسمى 
 85متوليان دولتى كودكان به ھمان جمعيت مربوط به سرشمارى سال “ :كند كودكان كار بر آيند اضافه مي
 ھزار كودك نان آور، رقم كم و ناچيزى 700نند چرا كه رقم يك ميليون وريزى ك پرداخته و براى اين آمار برنامه

  ” . نيست
از سويى بھزيستى “: ھا دولتى درمورد كودكان كار انتقاد دارد يزدانى نسبت به وظيفه شناس نبودن دستگاه

 سال ندارد حتى 15كودك كار را به رسميت نشناخته و ازسوى ديگر وزارت كار نيز تعھدى در برابر كودكان كار زير 
  ” .وزارت رفاه نيز كه متولى اصلى فقر در جامعه است دغدغه جدى در قبال كودكان ندارند

نقش دولت در راستاى عمل به مفاد “ :شود مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان به ايلنا يادآور مي
كال كار كودك راى داده است ضعيف بوده و  كه براين اساس به لزوم ممنوعيت و محو بدترين اش182مقاوله نامه 

توان گفت كه حتى متوليان  ھاى اختصاصى يافته به امور كودكان به جرات مي حتى با بررسى وضعيت بودجه
ھا  اند، اين درحالى است كه طى چند سال اخير از ثروتمندترين دولت دولتى مغاير به اين تعھدنامه نيز عمل كرده

  ” .  دالرى ندارند70پذير سھمى از فروش نفت  ھاى فقير و آسيب ايم اما كودكان و خانواده ودهدر تاريخ معاصر ايران ب
  ى ضد و نقيض تشويقى  ھا سناريوى سياست

نامه منع بدترين اشكال  نامه جھانى حقوق كودك در كنار مقاوله  پيمان32به گزارش خبرنگار ايلنا، مرورى بر ماده 
  . كنند درخشد و كمتر در مرحله عمل خودنمايى مي ھا مي وانين تنھا در نوشتهدھد كه ق كار كودكان نشان مي

 عضو حق كودك را براى برخوردارى از حمايت در برابر  نامه جھانى حقوق كودك، كشورھاي  پيمان32مطابق با ماده 
خللى وارد كرده يا ھاى اقتصادى و انجام ھرگونه كارى كه ممكن است زيانبار باشد يا در تحصيل كودك  كشي بھره

  . شناسند  اخالقى يا اجتماعى او آسيب رساند به رسميت مي به سالمتى كودك، رشد جسماني، ذھني،
  . مواد فوق و قوانين موجود بايدھا و نبايدھا بوده اما متاسفانه در عمل اتفاقات نا خوشايندى در حال وقوع است

متاسفانه ايران به جز “ :گويد ودكان در اين ارتباط به ايلنا ميپور عضو انجمن حمايت از حقوق ك على اكبر اسماعيل
ھا   كه بر جلوگيری از اشتغال کودکان توسط دولت32 و اصل 1372نامه جھانی حقوق کودک در سال  پذيرش پيمان

ملی  اقدام ع1380در سال ) ممنوعيت و محو بدترين اشکال کار کودکان(182نامه  تاکيد داشته و نيز پذيرش مقاوله
ديگری انجام نداده است؛ الزم به ذكر است كه در زمان دولت آقای خاتمی وزارت کار در چند جلسه با دعوت از 

ای حاصل نشده و  ھای غير دولتی سعی در شناسايی بدترين اشکال اشتغال کودکان داشت اما نتيجه تشکل
 در خصوص ممنوعيت اشتغال کودکان و ھای اخير موضع محکم و روشنی از طرف متوليان امور متاسفانه در سال

  ” .مشاھده نشده است... يا تالش برای ارائه آمار از وضعيت کودکان شاغل و
ھای  سياست“ :دھد كند و ادامه مي ھاى جديد اتخاذ شده توسط دولت اشاره مي او به روى ديگر سكه سياست

تواند به افزايش تعداد  م شد به طور حتم ميھای اخير از سوى دولتمردان اعال تشويقی افزايش جمعيت که در ماه
ھای  ھای فقير از سياست کودکان شاغل در آينده نزديك منجر شود چرا که مطابق با سنوات گذشته، خانواده

تشويقی اينچنينی استقبال خواھند كرد، درعين حال مطابق با شواھد گوناگونی که از رشد تورم و گرانی 
ھای ناخوشايند موجود، نسبت مستقيمى  موجود است، شاخص...  نرخ بيکاری وسرسام آور و مھاجرت و افزايش

روند رو به .. ھای زير زمينی و مزارع و ھا و کارگاه با افزايش کودکان کار داشته و چه بسا کودکان شاغل در خيابان
  ” .اند رشدی در کشور داشته

بين المللى توسط مجامع و كشورھا را كافى ھاى  نامه و مقاوله نامه اين فعال حقوق كودكان پذيرش پيمان
ھا  المللی و سازمان جھانی کار در خصوص اين تعھد نامه ضعف عمده نھادھای بين“ :شود ندانسته و ياد آور مي

کنند؛ به عنوان نمونه ايران پس از پذيرش مقاوله  اين است که ھيچگونه الزامی را به کشورھای عضو تحميل نمي
نامه به اجالس جھانی کار گزارش  نی کار، ھر ساله از روند موفق اجرای اين مقاولهسازمان جھا182نامه 
ھا در معرفی  المللی تاکيد شده است که دولت نامه بين دھد، اين در حالی است که در جای جای اين مقاوله مي

ھا و نھادھای کارگری  يهھای اينچنينی بايد با اتحاد بدترين اشکال کار کودکان و محو آنھا و حتی در تھيه گزارش
ھای مستقل کارگری نقشی در خصوص چگونگی اجرای  کشور خود ھماھنگ باشند و حال آيا در کشور ما تشکل
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نامه جھانی حقوق کودک اعتقاد بسياری از کارشناسان بر  نامه در کشور دارند؟ حتی در مورد پيمان اين مقاوله
ھا  ر بسيار از موارد در پذيرش و يا عدم پذيرش مفاد پيمان نامهنامه بسيار منعطف بوده و د اين است که پيمان

  ” .اند نامه را پذيرفته دست کشورھا را باز گذاشته و حتی برخی از کشورھا مثل ايران به صورت مشروط اين پيمان
  بازوى نحيف كودكان طعمه اى براى سود اندوزى مضاعف 

داند که در سن کودکی به طور نا خواسته و از  ھای کودکانی مي رارتژوئن را ياد آور م12پور در ادامه روز  اسماعيل
ھای کودکانه، نان آور خانواده ھا شدند، او ادامه  ھا و شادي روی اجبار به جای پرداختن به تحصيل و بازي

می از المللی برای مبارزه با استثمار کودکان، سازمان ملل به طور رس با تالش مجامع و نھادھای بين“ : دھد مي
 ژوئن را روز مبارزه بر عليه استثمار کودکان نامگذاری کرده است تا برای جھانيان که به 12 ميالدی روز 2002سال 

دھند، تلنگرى باشد اما بايد براى جوامع بشری بسيار  کشی از کودکان توجه بيشتری نشان مي عمق فاجعه بھره
ن و خردساالن در سود اندوزی بيشتر صاحبان قدرت شرم آور باشد که ھمچنان بر روی بازوان نحيف کودکا

تواند  المللی چه تاثيری مي ھای بين صورت انواع و اقسام مقاوله نامه اند و در اين اقتصادى و ثروت حساب باز کرده
  ” داشته باشد؟

ن رو به به اعتقاد عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان، برای کشورھايی که آمار کودکان کار به داليل گوناگو
افزايش است، اختصاص دادن يک روز در سال به عنوان روز جھانی مبارزه بر عليه استثمار کودکان کافی نيست و 

کشی از کودکان تالش کنند تا  ھای حمايت كننده در اين كشورھا بايد ھر روز را در مبارزه بر عليه بھره تشکل
  . ھاى بيشمارشان ديده شوند ره با رنجھا تابانده و اين كودكان ھموا شايد چراغى بر تاريكي

از سوى ديگر دولتمردان و متوليان امور کودکان وظيفه دارند به تعھدات خود در قبال ھمه کودکان کشور عمل 
ھای اين کشور سھم دارند و  کنند، چرا كه کودکان خارج از تحصيل و کودکان برابر با ساير شھروندان از دارايي

کمتر به حساب آمده و يا ديده ... ھا و تنظيم بودجه و ريزي ھای اخير در برنامه سالکه كودكان كار طى  اين
  . اند يک فاجعه و ھشداری است برای ھمه ما که بحران کودکی را در پيش داريم نشده

  ھاى تلخ  اوج كودكى با طعم تجربه
وظف است تا تدابير موثر و فورى  سازمان جھانى كار م182به گزارش خبرنگار ايلنا ايران براساس مقاوله نامه 

 سال سن اتخاذ كند؛ قاچاق و فروش كودكان، 18براى تامين ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودكان زير 
گري،  استخدام به زور و اجبارى براى استفاده از آنان در درگيرى مسلحانه، مھيا كردن يا عرضه كودك براى روسپي

ھاى غير قانونى به خصوص توليد و قاچاق  ، عرضه يك كودك براى فعاليتتھيه تصاوير مستھجن از كودكان
موادمخدر، مبادرت كودكان به مشاغلى كه براى سالمت، ايمنى يا اخالقيات كودكان ضرر داشته باشد از جمله 

ه موارد عنوان بدترين اشكال كار كودك مدنظر قرارگرفته و به ھر يك از كشورھاى عضو در زمين مواردى بوده كه به
  . ھايى داده است فوق ھشدار

به عنوان . كند وجود دارد اين در حالى است كه در حوزه كودكان بدترين اشكال كار كه سالمتى آنھا را تھديد مي
ترين حالت  گردى كه در طول روز با مخازن سنگين و كثيف زباله سر و كار دارند و در ساده نمونه كودكان زباله

  .  مقادير زيادى زباله و حتى موش و گربه استممكن سر و كارشان با
كودكانى نيز در سطح شھرھا و روستاھا بدون آنكه كسى به آنھا مشكوك شوند موظفند كه يك كيسه سياه را 

  . ھاى از پيش تعيين شده برده و در اوج كودكى كار خالف انجام دھند به محل
ھاى  كشند و جداى از آسيب ت ناخوشايند را به دوش ميخردساالن دختر و پسرى وجود دارند كه بارى از تجربيا

  . ھاى شديدروحى و روانى قرار دارند جسمى و معضالت سالمت، در برابر ضربه
  گرى  آورى در عين تكدي نان

محمد بينازاده، عضو كانون فرھنگى حمايت كودكان كار با تقسيم كار به دو نوع قانونى و غيرقانوني، از مبھم بودن 
ر كودكان ابراز نگرانى كرده و با اشاره به اشتغال كودكان به انواع كارھاى غيرقانونى به خبرنگار ايلنا كليت كا

به دليل آنكه مشاغل سخت و غيرقانونى در قوانين حاكم بر كشورھا به رسميت شناخته نشده “: گويد مي
ھاى سخت وجود ندارد و با قاطعيت گونه آمارى در ارتباط با شرايط فعلى مبادرت به اشتغال در كار است، ھيچ

  ” .شود گونه پژوھش كمى و آمارى در اين ارتباط يافت نمي توان اعالم كرد كه حتى ھيچ مي
اين فعال حوزه كودكان در ادامه از انواع مشاغل قانونى و غيرقانونى كودكان تحت عنوان نيمه پنھان ماه كه 

بر اساس مشاھدات ميدانى الزم، “ :دھد كند و ادامه مي يپژوھش كمى و كيفى در مورد آن وجود ندارد ياد م
ترى  ترين روش كه از قدرت تخمين پايين ترين و در عين حال غيردقيق ھا و فعاالن حقوق كودك كه معمولي انجمن

ھاى غيرقانونى ھستند و تعداد اين اين كودكان نيز در حال  برخوردار بوده، گروه زيادى از كودكان درگير فعاليت
فزايش است؛ حتى ديدن يك مورد از كودكانى كه از روى فقر و يا ھزاران دليل ديگر به مشاغل سخت مبادرت ا

  ” .تواند زنگ خطر و تھديدى براى جامعه باشد  مي كنند نيز مي
متاسفانه جنس كار كودك دستخوش “ :كند بينازاده نسبت به تغيير ماھيت در كار كودكان سخن گفته و تاكيد مي

ات اساسى و به انواع سخت و دشوار آن تغيير ماھيت داده است به طورى كه جنس كار كودك از مولد بودن تغيير
اند؛  گرى و گدايى نزديك شده گونه مشاغل به تكدي به بخش خدماتى گرايش داشته و جاى نگرانى دارد كه اين

كند يا كارش روكش شغل به خود  ميھا كار  فروش در سر چھارراه به عنوان نمونه معلوم نيست كه كودك كبريت
  ” .فروشى سطح شھرھا قابل دسترسى است ھاى روزنامه گرفته است چرا كه كبريت در تمام مغازه و كيوسك

عالوه بر نگرانى جدى نسبت به ھدر رفتن كودكانى كه به طور قانونى يا غيرقانونى به كار  “:دھد او ادامه مي
ا كه از نظر كمى نيز در حال افزايش است، به سمت كارھاى با جنس شوند، برخى از مشاغل آنھ گماشته مي

  ” .كننده از كرامت و مناعت طبع نزديك شده و براى كودكان صدمات روانى زيادى را به ھمراه دارند تھي
 داند كه ميزان خشونت در آن باال بوده و تھديد اين فعال حقوق كودك شرايط كار كودكان در ايران را به نحوى مي

  . شود پنھانى براى كودكان محسوب مي
  ھا را دست كم گرفته است  دولت انجمن



 108

گرى در برخى امور از جمله مسايل كودكان  بينازاده فعال حوزه كودكان ضمن اعتراض از اصرار دولت به دليل تصدي
 تنھا خروجى آمار گرى دولتى دراين حوزه، نه به دليل ناتوان و ناكارآمد بودن سيستم تصدي: گويد به ايلنا مي

  . شود فرساى كودكان كار تشديد مي ماند بلكه شرايط دشوار و طاقت مربوط به وضعيت كودكان مبھم مي
ھاى جھانى از توان  نامه تواند براى گام برداشتن در راستاى حقوق كودك و مقاوله دولت مي“ :دھد او ادامه مي

اين نھادھا اطالعات دقيق آمارى دريافت كند و در عين حال ھاى داوطلب و غيردولتى استفاده كرده و از  سازمان
ھاى مربوط به كودك طى دو سال گذشته به دليل  مداخله ھدفمندى داشته باشد؛ متاسفانه فعاليت انجمن

شرايط اجتماعى و سياسى خاص، برچسب سياسى كارى به خود گرفته و شرايط سياسى نيز مزيد بر علت 
  ” .ه چشم مسئوالن بيايندشده تا كودكان كار كمتر ب

به گزارش ايلنا روز جھانى مبارزه با كار كودك از حرف تا عمل فاصله زيادى دارد، گزارشات كتبى و آمار ناقص ھمان 
آيد؛كدام مسئول دولتى و غير دولتى لقمه ھاى غذايش ار  معكوس نشان دادن بيگارى كودكان كار به حساب مي

م يك از گزارش دھندگان و آمار گيران شب ھا ھمراه با درد تاول ھاى روى مخازن زباله تامين شده است؟ كدا
اند و ھزارن سوال  دستشان به خواب رفته اند و كدام يك سنگينى و حرارت آجر ھاى كوره پز خانه را حس كرده

  ... بى پاسخ 
وت مجامع بين المللى و قبول ھاى كور زيادى دارد كه با سك ھاى پيدا و پنھان از آنھا گره كشي كودكان كار و بھره

  . گزارشات صورى كشورھا ھمچنان وجود خواھند داشت
 سميه جاھد عطائيان: گزارش

 آماری از وضعيت کودکان کار خيابانی 

 تا ١۶ کودک کار خيابانی در گروه سنی ۵٨۵ فروردین، نوشت، پژوھشی ميدانی در مورد ١٧سایت جھان نيوز، 
فرشيد یزدانی، مدیر . ن کودکان توسط صاحبان کار خود مورد آزار قرار می گيرند درصد ای۵٠ نشان می دھد که ١٨

:  در کشور اظھار می دارد٨۵عامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان، در ارتباط با آخرین آمارگيری سال 
 کشور وجود  سال در١٨ تا ١٠ ھزار کودک کار در رده سنی ٧٠٠مطابق با این سرشماری نزدیک به یک ميليون و “

 سال سن دارند و به مشاغل پيش پا افتاده یا ١۵ ھزار نفر از آنھا زیر ٧٠٠ تا ۶٠٠دارد که در این ميان حدود 
 ). خرداد٢١ایلنا، ( “ سخت مبادرت می کنند

 دو فعال آذربایجانی در تبریز و خوی دستگير شدند
 

ی عضو ھيات موسس مجمع دانشگاھيان مھندس محمود فضل:  خرداد گزارش داد 21در تاریخ ساواالن سسی 
 از سوی ماموران ٨٩ خرداد ١٨شنبه  آذربایجان و حيدر کریمی عضو ھيات تحریریه ھفته نامه سينای ھمدان سه
  .اداره اطالعات در تبریز و خوی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند

ود فضلی از فعالين مدنی آذربایجانی در تبریز را  محم٨٩ خرداد ١٨شنبه  ماموران اداره اطالعات تبریز عصر روز سه
ماموران پس از بازداشت فضلی به ھمراه وی به منزل . که جھت خرید از منزل خارج شده بود بازداشت کردند

مسکونی اش در منطقه منظریه تبریز مراجعه و ضمن تفتيش منزل اتومبيل شخصی، کتابھای شعر و داستان 
  .یر وسایل شخصی وی را با خود بردندترکی، مدارک شناسایی و سا

گفتنی است مامورین امنيتی به ھنگام بازداشت فضلی حکم جلب و تفتيش منزل به ھمراه نداشته اند اما پس 
  .از تماسی تلفنی، مسئولين قضایی حکم جلب و تفتيش مورد نظر ماموران را صادر و برای آنھا ارسال کرده اند

 حيدر کریمی از فعالين سابق دانشجویی ٨٩ خرداد ١٨شنبه  طالعات ظھر روز سهاز سویی دیگر ماموران اداره ا
آذربایجان را در یکی از خيابانھای شھر خوی بازداشت و با مراجعه به منزل پدری وی اقدام به تفتيش منزل کرده 

  .رده اندمامورین پس از تفتيش منزل کيس کامپيوتر و کتابھا و سایر وسایل شخصی وی را با خود ب. اند
حيدر کریمی عضو ھيات تحریریه ھفته نامه توقيف شده سينای ھمدان، مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی 

در دانشگاه بوعلی سينا و عضو شورای مرکزی موسسه غير دولتی اورین خوی و محمود فضلی عضو " ایلدیریم"
دانشگاه " ایشيق"یه دانشجویی ھيات موسس مجمع دانشگاھيان آذربایجان و عضو شورای نویسندگان نشر

  .علم و صنعت تھران می باشند
پيش از این نيز حيدر کریمی در دانشگاه بوعلی سينای ھمدان بازداشت و دادگاه انقالب ھمدان وی را پس از 

مھندس محمود فضلی نيز در سالھای . تحمل دو ماه بازداشت موقت به یکسال حبس تعليقی محکوم کرده بود
  .بار دستگير و محاکمه شده بودگذشته چندین 

بازاداشت این دو فعال مدنی در حالی صورت می گيرد که بيش از چھارده تن از فعال مدنی آذربایجانی که در 
ھفته ھای اخير بازداشت شده بودند ھمچنان در بازداشت به سر می برند و مسئولين قضایی از بيان علت 

 .دستگيری و اتھامات آنھا امتناع می کنند

 نرگس محمدي، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، شب گشته بازداشت شد 

ل حقوق بشر شب گشته بازداشت نرگس محمدی ، روزنامه نگار و فعا:  خرداد نوشت 21در تاریخ کلمه سایت 
  . شد

ر نرگس محمدی نيمه شب گذشته در پی يورش نيروھای امنيتی د» تا آزادی روزنامه نگاران زندانی«به گزارش 
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  منزل شخصی اش بازداشت شده است 
  .  که نياز به مراقبت مدام دارندمحمدی دارای دو فرزند کوچک دوقلو است

نرگس محمدی فعال حقوق بشر و روزنامه نگار، نايب رئيس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رييس ھيئت 
  لی بنياد الکساندر النگرالمل  برنده جايزه بين٢٠٠٩اجرايی شورای صلح ايران است که در سال 

 بازداشت سعيد ترابيان، فعال سندیکاليست
 19 صبح چھارشنبه:  گزارش می دھد 89 خرداد 21سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 

، سعيد ترابيان از اعضای ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در 1389خرداد 
ماموران امنيتی ضمن بازرسی و تفتيش منزل ترابيان، وسایل . زلش بازداشت و به جای نامعلومی منتقل شدمن

سعيد ترابيان یک فعال سندیکاليست است و ما، ھمان گونه که بارھا . شخصی و کامپيوتر او را نيز با خود برده اند
 جنبش کارگری می دانيم و، از ھمين رو با آن اعالم کرده ایم، سندیکاليسم را جریانی سرمایه دارانه در درون

درعين حال، ما فعاليت سندیکایی را حق فعاالن سندیکاليست می دانيم و بازداشت این فعاالن . مبارزه می کنيم
  .از جمله سعيد ترابيان را به علت این فعاليت محکوم می کنيم و خواھان آزادی بی قيد و شرط آنان ھسنيم

 دانی در زندان گوھردشت زن700اعتصاب غذای 
 نفر از 700بيش از :  گزارش می دھد 89 خرداد 21سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 

علت اعتصاب تشدید .زندانيان بند یک زندان گوھردشت چند روز است که در اعتصاب غذا به سر می برند
اعمال شکنجه و آزار و اذیت اسيران سياه چال ھا جزء . ستوحشيانه شکنجه و آزار زندانيان در ھفته ھای اخير ا

این آزارھا و فشارھا و ضرب و شتم . جدایی ناپذیر شرایط جاری در زندان ھای جمھوری اسالمی سرمایه است
بر اساس اخبار درج . ھا در دوره ھایی حادتر می شود و ھفته ھای اخير در زندان گوھردشت چنين بوده است

غالب این زندانيان به دليل تحمل کتک کاری ھا و شکنجه » فعالين حقوق بشر و دموکراسی« شده از سوی 
عمله و اکره زندانبان دولت . ھای جسمی در سراسر اندام خویش دچار جراحت و زخم ھای مھلک شده اند

ا از این طریق مجاری سرمایه به دنبال این شکنجه ھا ھر نوع مالقات خانواده ھا با زندانيان را نيز قطع کرده اند ت
شکنجه انسان ھا اعم از فعاالن سياسی و افراد عادی توسط زندانبانان  ما ھر نوع . درز اخبار به بيرون را ببندند

 کارگران می خواھيم که به ھر طریقی که می توانند به شکنجه و آزار  سرمایه را محکوم می کنيم و از ھمه
  .  اعتراض کنند  زندانيان بند یک زندان گوھردشتزندانيان در زندان ھای ایران از جمله

  اوین٢٠٩معلم وفعال كارگری در بند 

به دليل شركت در مراسم  ١٣٨٨ اردیبھشت سال ١١مھدی فراحی شاندیز معلم و فعال كارگری كه در 
آزادی از زندان بعد از , انفرادی به سر برده بود   ماه در سلول٩روزجھانی كارگر در پارك الله دستگير شده بود و

گوشی موبایلش به دادگاه انقالب مراجعه كرده بود ولی موفق به دریافت  بارھا برای گرفتن لوازم شخصی و
شخصی به   برای گرفتن لوازم٩/٣/٨٨فعال كارگری مجددا برای چندمين بار در روز یكشنبه مورخ  این.نشده بود 

شاندیز در ھمان جا به اتھام توھين   این بار مھدی فراحی دادیاری مراجعه می كند ولی١٢دادگاه انقالب شعبه 
 روز است در زندان اوین محبوس ١٠فعال كارگری بيش از  این, به رھبری دستگير و روانه زندان اوین می شود 

تا اینكه خبردستگيری وی را یكی از زندانيان آزاد شده با , وی خبری نداشتند خانواده وی ازموقيعت. می باشد
 زندانی است ٢٠٩تلفنی به خانواده اش اطالع می دھد مھدی فراحی شاندیزھم اكنون در زندان اوین بند  تماس

.   

  دستگيری و انتقال فعال کارگری مھدی فرحی شاندیز به اردوگاه مرگ کھریزک 
  

ستگير و به یک فعال کارگری د:  آمده است 89 خرداد 22 از منابع داخل کشوردر تاریخ شنبه اخبار روز به نوشته 
  . اردوگاه کھریزک منتفل شد

، مھدی فرحی شادنيز از فعالين کارگری ھنگام مراجعه به دادگاه انقالب جھت باز پس گرفتن وسائل شخصی 
  . اش دستگير و به اردوگاه مرگ کھریزک منتقل شد

می که به  ساله معلم حق التدریسی، ھنگا۵٠ خرداد ماه فعال کارگری مھدی فرحی شاندیز ١١سه شنبه 
 دادگاه انقالب برای باز پس گرفتن وسائل شخصی خود که سال گذشته در جریان دستگيریش به ٨شعبه 

مناسبت گرامی داشت روز جھانی کارگر ضبط شده بود مراجعه کرد با برخوردھای توھين آميز رئيس این شعبه 
 دادگاه انقالب آقای شاندیز را به ٨به آقای شاندیز نسبت به این برخوردھا اعتراض کرد و رئيس شع. .مواجه شد

  . اتھام واھی اخالل در نظم دستگير و به اردوگاه مرگ کھریزک منتقل کرد
خانواده شاندیز از زمان دستگيری وی تا به حال پيگير وضعيت او ھستند ولی کسی جوابگوی این خانواده نيست 

  . سی ثبت نشده استو به آن ھا گفته شده است که نام او در ليست زندانيان سيا
اردوگاه مرگ کھریزک جایی است که سال گذشته صدھا نفر از دستگير شدگان اعتراضات مورد شکنجه وحشيانه 

در این اردوگاه احمدی مقدم و احمدرضا رادن و سایر .  نفر در آن جا باختند۴و غيرانسانی قرار گرفتند و حداقل 
دفاع را مورد شکنجه ھای قرون وسطایی قرار می دادند که بنابه فرماندھان نيروی انتظامی شخصا زندانيان بی 

  . شھادت تعداد زیادی از نجات یافتگان از این اردوگاه مرگ چندین نفر زیر شکنجه به قتل رسانده شدند
عليرغم اینکه گفته شده بود که این اردوگاه تعطيل شده است ولی به نظر می آید که دوباره آن را مخفيانه فعال 
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زندانيان سياسی و سایر زندانيان بی دفاع به آنجا انتقال می یابند که در معرض شکنجه ھای وحشيانه . ده اندکر
  . و قرون وسطایی قرار می گيرند

الزم به یادآوری است که آقای مھدی فرحی شاندیز بارھا توسط مامورین وزارت اطالعات دستگير و به زندان 
 قبل از شروع مراسم ١٣٨٨ان گرامی داشت روز جھانی کارگر در سال او آخرین بار در جری. منتقل شد 

او در جریان بازداشتش مورد شکنجه ھای . گراميداشت دستگير و مدت طوالنی در سلولھای انفرادی بسر برد
  . ماه در بازداشت بسر برد٩جسمی و روحی قرار گرفت و به مدت 

 گرانبی خبری از وضعيت علی رضا اخوان، فعال حقوق کار
 روز از بازداشت عليرضا اخوان، فعال حقوق کارگران، ٩پس از گذشت ٢٠١٠ ژوين ١٢ - ١٣٨٩خرداد  ٢٢ شنبه

وی در ھمان روز بازداشت در طی تماسی با خانواده خود خبر داد که . خانواده اش از وضعيت او بی اطالع ھستند
به گفته بيتا طاھباز، ھمسر . نداشته است اوین بازداشت است، اما پس از آن ھيچ گونه تماسی ٢٠٩در بند 

علی اخوان، به دليل آنکه پرونده وی در داسرای مستقر در اوین است، وکال و خانواده او به پرونده دسترسی 
  .ندارند و تاکنون پاسخی نسبت به دليل دستگيری و اتھامات او دریافت نکرده اند

 ١۴ بامداد روز جمعه 4ران و از مدافعان جنبش زنان، در ساعت عليرضا اخوان، از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگ
  .  زندان اوین شد٢٠٩خرداد، پس از تفتيش منزل بازداشت و روانه بند 

  کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس اراک، تجمع اعتراضی برگزار کردند

ن بازنشسته شرکت واگن پارس اراک کارگرا:  خرداد آمده است 22 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 صبح چھارشنبه گذشته در مقابل ١١ تا ١٠و یکمين بار در طی سال گذشته تاکنون، در ساعت  برای بيست

  . شرکت تجمع کردند
به گزارش ایلنا، نماینده کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس، ضمن اظھار گالیه از مسئوالن استانداری، 

استان که تا به حال برای تسویه حساب بازنشستگان با شرکت و پرداخت مطالبات آنان جز فرماندار و نمایندگان 
ھای نمایندگان کارگران بازنشسته شرکت با شورای اسالمی  براساس پيگيری: اند گفت وعده اقدامی انجام نداده

ران بازنشسته کار شرکت، ھاشمی نائب رئيس شورای اسالمی شرکت واگن پارس در حمایت از درخواست کارگ
بيگ، مذاکراتی را انجام داده تا با  با مشاور عالی ھيأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع، قربان علی

 ميليارد تومان گرفته شده و به کارگران ۵ الی ۴ھماھنگی با مدیر عامل شرکت از سھم افزوده سرمایه حدود 
  . بازنشسته اختصاص داده شود

ارگران بازنشسته با مشکالت بسيار در زندگی با داشتن فرزندان دانشگاھی و ازدواج مداحی با بيان این که ک
کرده دیگر قادر به حيات نيستند به نمایندگی از کارگران بازنشسته از مدیر عامل شرکت، رزازی، درخواست کرد 

 حق فراموش گذار شرکت کارگران را در جھت رسيدن به که با پيگيری بحث افزایش سھم آورده دو سرمایه
  . اشان یاری رساند شده

اند  ھای قبلی اظھار داشته ھمان طور که مھندس رزازی در مصاحبه : ھاشمی ضمن تایيد اظھارات مداحی گفت
گذار که یکی از آنھا   ميليارد تومان افزایش سھام دو سرمایه٣١پرداخت مطالبات بازنشستگان تنھا منوط به تحقق 

باشد و تا زمانی که این موضوع انجام نشود شرکت پولی برای پرداخت  میصندوق بازنشستگی دولت است 
  . نخواھد داشت

ما پيگير تحقق بحث افزایش سرمایه آورده به منظور رسيدگی به مشکالت کارگران : ھاشمی تصریح کرد
ستگی حل  ميليارد تومان مطالبات آنان ھستيم اما این موضوع باید در صندوق بازنش۵/۴بازنشسته و پرداخت 

  . شود
:  درصد ظرفيت مشغول توليد است تصریح کرد٣٠ تا ٢٠وی با اشاره به اینکه شرکت واگن پارس اکنون تنھا با 

نائب رئيس .  کارگر شاغل را داد٦٠٠خواند و با این درآمد شاید بتوان پاسخ  دخل و خرج شرکت با ھم نمی
.  نيروی شاغل شرکت نيست١٣٠٠ پاسخگوی درآمدھای شرکت حتی: شورای اسالمی کار شرکت تصریح کرد

  . شوند ھای توليدی در آفتاب مانده و با خطر پوسيدگی تھدید می ھا و ترانست چرا که واگن

  اعتراض دبيرکل فدراسيون جھانی کارگران ِحمل ونقل 
 به بازداشت سعيد ترابيان

جھانی کارگران حمل و نقل روز ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون ٢٠١٠ ژوين ١٢ - ١٣٨٩خرداد  ٢٢ شنبه
خواستار آزادی فوری سعيد . پنجشنبه با ارسال نامه ای به محمود احمدی نژاد، رئيس جمھوری اسالمی 

  ترابيان، فعال کارگری شد
آقای ترابيان، مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه، صبح روز 

تاکنون داليل بازداشت و نيز محل . مور امنيتی در منزل خود در تھران بازداشت شدچھارشنبه توسط چھار ما
  .نگھداری آقای ترابيان مشخص نشده است

آقای ترابيان، سومين عضو ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران وحومه است که 
ی، رئيس و معاون ھيئت مديره اين تشکل کارگر نيز پيش از او، منصور اسانلو و ابراھيم مدد. زندانی شده است

آقای کاکرافت درنامه خود به محمود احمدی نژاد برخوردھای . به اتھام ھای امنيتی بازداشت و زندانی شده اند
  .صورت گرفته با فعاالن کارگری در ايران را نيز مورد انتقاد قرار داد
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  ! تھران بایستيمدر مقابل موج جدید حمله به کارگران اتوبوسرانی
   نامه اعتراضی به مقامات جمھوری اسالمی

  
   ٢٠١٠ جون ١٢
  

  :به مخاطبين فوق
من بدینوسيله خواھان آزادی فوری تمامی نمایندگان و اعضای سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تھران و 

  . حومه می باشم
منصور اسالو، رئيس ھيئت مدیره : ندان ھستنددر حال حاضر، چھار نفر از رھبران و نمایندگان سندیکای واحد در ز

، ابراھيم مددی، نایب رئيس ) باشد  سال زندان می۵ در حال سپری کردن حکم ٢٠٠٧که از سال (سندیکا 
، سعيد ترابيان، مسئول ) سال و نيم زندان می باشد٣ در حال سپری کردن حکم ٢٠٠٧که از سال (سندیکا 

 جون ١٢که در (و رضا شھابی )  دستگير و در بازدشت بسر می برد٢٠١٠ون  ج٩از تاریخ (روابط عمومی سندیکا 
  ).  بازداشت شده است٢٠١٠

عالوه بر این، تعدادی دیگر از اعضای سندیکای واحد اخيرا مورد برخورد شرکت واحد قرار گرفته اند و بيم آن وجود 
آقای اسانلو اخيرا مورد اذیت و . شت شونددارد که اعضای دیگری از سندیکای واحد و دیگر فعالين کارگری بازدا
با وجود در زندان بودن، آقای اسالو تحت . آزار قرار گرفته و مقامات زندان وی را با اتھامات جدید تھدید کرده اند

. بازجویی قرار گرفته و متھم به ارتباط با نيروھای اپوزیسيون و اھانت به رھبران جمھوری اسالمی شده است
  . مامی این اتھامات را رد کرده استآقای اسالو ت

من این دور جدید حمالت . من خواھان آزادی فوری و بدون قيد و شرط اسانلو، مددی، ترابيان و شھابی ھستم
عليه سندیکای کارگران اتوبوسرانی تھران و تدوام تھاجم گسترده عليه حقوق کارگری و انسانی در ایران را 

فوری و بی قيد و شرط تمامی فعالين کارگری و زندانيان سياسی ھستم و از من خواھان آزادی . محکوم ميکنم
  . حکومت می خواھم که به آزادی تشکل و حق سازماندھی احترام بگزارد

  
  گلن تامپسون،

  دستيار رئيس کشوری اتحادیه کارگران صنایع توليدی استراليا 
  ر ايرانترجمه و تكثير از اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران د

org.iran-info@workers  
  شرکت وزير کار در اجالس سازمان بين المللي کار

عبدالرضا شيخ االسالمي وزير کار و امور اجتماعي به :  نوشت89 خرداد 22 ايلنا در تاریخ -خبرگزاری کارایران
ين اجالس سازمان بين المللي کار در راس ھياتي متشکل از نمايندگان گروه کارگر و منظور شرکت در نود و نھم

  . کارفرما صبح ديروز عازم ژنو شد
به گزارش ايلنا،بر پايه اين گزارش اجالسيه سازمان بين المللي کار که تا روزھاي پاياني خردادماه در جريان است 

خانگي ، راه کارھاي پيشگيري از گسترش بيماري در محيط به بررسي نحوه اجراي کارشايسته براي کارگران 
  .  در مورد حقوق بنيادين کار مي پردازد١٩٩٨ھاي کار ، راھبردھاي توسعه اشتغال و پيگيري بيانيه 

ھيات جمھوري اسالمي ايران به رياست وزير کار و امور اجتماعي در اين اجالس : اين گزارش مي افزايد 
  . مون موارد ياد شده تشريح خواھد کردديدگاھھاي خود را پيرا

شيخ االسالمي در حاشيه اجالس عالوه بر ديدار با تعداي از ھمتايان خود با خوان سوماويا مدير کل سازمان بين 
  . المللي کار ديدار و در خصوص توسعه مناسبات دو جانبه گفت و گو خواھدکرد

سرزمينھاي اشغالي از ديگر موضوعات مھمي است که يادآور مي شود در اين اجالس ھمچنين موضوع کارگران 
  . مورد بررسي قرار مي گيرد

  پايان پيام
  ھاي شغلي خدماتي را تقويت كرد توان فرصت مي

: گويد رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان تھران مي:  نوشت89 خرداد 22 ايلنا در تاریخ -خبرگزاری کارایران
دولت مبني بر ايجاد يك ميليون و يكصد ھزار فرصت   اجراي مصوبه ھيات89 سال مھمترين برنامه اين سازمان در

  . شغلي است
سازمان كار و امور اجتماعي استان تھران رسيدن به اين مھم : وگو با خبرنگار ايلنا گفت علي رضا مظھري درگفت

برداري از  شناسايي و بھرهگذاري، مشاغل خانگي، حفظ مشاغل موجود،  را از طريق كار گروه اشتغال و سرمايه
جانبه كار و توليد پيگيري  ھاي خالي شغلي در بخش صنايع كشاورزي و خدمات و تعامل با شركاي سه ظرفيت
  . كند مي

ھاي خدمات، صنعت و كشاورزي  رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان تھران با بيان اينكه در حال حاضر بخش
ھاي اشتغال و  در صورت تقويت ظرفيت: كنند گفت ال استان تھران را تامين مي درصد اشتغ4 و 38، 58به ترتيب 
ھاي موجود در بخش خدمات را نيز تقويت و تضمين  توان شغلي فرصت گذاري در صنعت و كشاورزي مي سرمايه

  . كرد
ين سطح ھاي توليدي استان تھران به كمتر به گفته مظھري ھرچند در شرايط كنوني مشكالت كارگري و بنگاه

ھاي مختلف شغلي اين  ممكن است اما به منظور تثبيت اشتغال اھالي تھران بايد به فكر تثبيت و تقويت ظرفيت
  . ھاي صنعتي كشاورزي خدماتي بود ھاي اجرايي و مرتبط با فعاليت استان از طريق كارگروه متشكل از دستگاه

  پايان پيام
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 ما آزادي و رفاه می خواھيم
از تقلب بزرگ در انتخابات :  می نویسد 89 خرداد 22گی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ سایت کميته ھماھن

سالی که اعتراضات مسالمت آميز ميليونی ما عليه استبداد و فالكت با . رئيس جمھوري، یک سال گذشت
روزنامه نگاران، ھم اکنون بسياری از زنان، جوانان، دانشجویان، .  شد زندان، کشتار، شکنجه و تجاوز سرکوب

اما گسترش فقر و بيکاری، ھمچنين اجرای طرح . نویسندگان، معلمان، کارمندان و کارگران در زندان ھستند
ھدفمند سازی یارانه ھا که جز فالکت و سيه روزی برای ما ندارد، پيوستن كارگران بخشھاي كليدي اقتصاد مانند 

مطالبات با طرح . را به این اعتراضات بيشتر خواھد کرد... ات صنعت نفت، فوالد، ذوب آھن، خودرو سازي ، مخابر
، که ھم شرط پيشروي و ھم مانع از ھدر رفتن جانفشاني مردم و به بيراھه رفتن اين مبارزات روشن و واضح

  .ما بسياریم و آینده از آن ما است. است به استقبال سالگرد این روز برویم
عقيده، بيان، نشريات،اعتصاب،تحصن، تجمع، راھپيمايي ( آزاديھای سياسی برخورداري ھمه افراد جامعه از  . 1

  بدون ھيچ قيد و شرطي ... )
  بدون كسب مجوز ... ) حزب، اتحادیه، شورا، سندیکا، انجمن ( آزادي ايجاد ھرگونه تشكل  . 2
ديد و تطميع و آزادی زندانيان سياسی، ممنوعيت ھر گونه شكنجه جسمي و روحی، گرفتن اعتراف با تھ . 3

  تفتيش عقايد
   ممنوعيت انجام وظيفه نيروھای انتظامی و حمل اسلحه بدون اونيفورم و با لباس شخصی  -4
  ...)روحانيت، نظامی ھا(  علني بودن محاكمات با حضور وکيل و ھيئت منصفه انتخابی، لغو دادگاھھای ویژه   -5
  ... )شالق زدن، سنگسار (  جسم افراد تعرض شود  لغو مجازات اعدام، لغو ھر نوع مجازاتی که به  -6
   برابری زنان با مردان در قوانين کيفری، قوانين ازدواج، طالق، سرپرستی کودکان، قانون کار و دیگر قوانين  -7 
   روابط زنان و مردان  عدم دخالت حکومت در تعيين نوع زندگي، نوع پوشش و  -8
و رفع تبعيض از ... ) سنی، بھایی ( و مذھبی ... ) کرد، بلوچ (  قومی  به رسميت شناسی حقوق اقليتھای   -9

  آنھا
   تعيين حداقل دستمزد بر اساس ارتقاي ھر چه بيشتر سطح زندگي و رفاه  -10
     پرداخت بيمه بيكاري مکفی به تمام افراد آماده به كار و بيکار شدگان تا به دست آوردن كار مناسب -11
    ارداد استخدام موقت، پرداخت سريع حقوقھای معوقه، توقف اخراج و بيكار سازي لغو ھرگونه قر -12
   پرداخت حقوق مكفي به باز نشستگان، افراد فاقد حقوق بازنشستگی و از كار افتادگان  -13
) ...جاده، آب، برق، گاز، تلفن و مراکز آموزشی، درمانی، فرھنگی، ورزشی، تفریحی ( ایجاد امکانات رفاھی  -14

  در روستاھا 
   رایگان شدن بھداشت، معاينات اجباری منظم، درمان و دارو -15
   رایگان شدن آموزش و پرورش و آموزش عالی -16

  1389 خرداد 22  –این اعالميه را تکثير و پخش کنيد 

  شتاب در بازداشت فعاالن کارگری

ن از جمله کارکنان شرکت واحد است که به سعيد ترابيا:  خرداد اعالم داشت 22به گزارش رادیو صدای آلمان در 
وی پس از چند سال بيکاری و پيگيری، در . ، حکم اخراج از کار دریافت کرد٨۴دليل اعتصاب و اعتراض در سال 

  . ، با رای دیوان عدالت اداری به کار بازگشت٨٨نيمه دوم سال 
. شود  سرکار با چند مامور اطالعاتی روبرو می خرداد، سعيد ترابيان ھنگام خروج از خانه برای رفتن به١٩صبح روز 

کنند و پس از برداشتن وسایل شخصی و کيس کامپيوتر،  ماموران پس از ورود به منزل او ھمه جا را تجسس می
  . برند این فعال کارگری را با خود می

دن اتھام و محل نگاھداری وله، از نامعلوم بو اکبر پيرھادی، عضو سندیکای واحد، ضمن ارائه این اطالعات به دویچه
اند صبر کند تا چند روز دیگر  ماموران اطالعاتی زمان ترک خانه ترابيان به ھمسر وی گفته. گوید آقای ترابيان می

  . تفتيش خانه سعيد ترابيان سه ساعت طول کشيده است. خبری از شوھرش بگيرد
به رضا شھابی گفته « : دھد  نيز خبر میآقای پيرھادی از دستگيری رضا شھابی، دیگر فعال سندیکایی واحد

اند که  چند نفر دیده. بودند که امروز به اداره مرکزی شرکت مراجعه کند و کار خود را از این پس در آنجا انجام دھد
اند و آنجا را به ھمان شکل  بعد ھمگی به منزل او رفته. اند چھار مامور در ساعت ده صبح، شھابی را با خود برده

  » .اند  و وسایلی مثل کيس کامپيوتر را برده ابيان تجسس کردهخانه تر
 جدید مدیریت برای تردد بيشتر در مسير ھميشگی      پيش از این دو دستگيری، رانندگان شرکت واحد به برنامه

شده  يينآنھا با امتناع از انجام برنامه جدید، مدیریت واحد را متقاعد کردند که مدت زمان تع. اعتراض کرده بودند
گوید که دو فعال سندیکایی نامبرده در  وله می اکبر پيرھادی به دویچه. برای آورد و برد مسافران کافی نيست

  . اند زمان این اعتراض، سرکار بوده

 كارگران بازنشسته واگن پارس  اعتراضی تجمع  بيست و يكمين
  

ارگران بازنشسته شركت واگن پارس اراك براي بيست ك: خرداد آمده است 22ایلنا در تاریخ   -خبرگزاری کار ایران 
 صبح چھارشنبه گذشته در مقابل شركت تجمع 11 تا 10گذشته تاكنون ، در ساعت  و يكمين بار در طي سال

 . شدند  كارگر بازنشسته شركت700خواستار اجراي تعھد مسئولين در خصوص پرداخت مطالبات معوق  نموده و
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اظھار گاليه از مسئولين  نماينده كارگران بازنشسته شركت واگن پارس ، ضمنبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
تسويه حساب بازنشستگان با شركت و پرداخت  استانداري ، فرماندار و نمايندگان استان كه تا به حال براي

سته شركت ھاي نمايندگان كارگران بازنش براساس پيگيري: اند گفت  نداده مطالبات آنان جز وعده اقدامي انجام
 اسالمي كار شركت ، ھاشمي نائب رئيس شوراي اسالمي شركت واگن پارس در حمايت از با شوراي

قربان علي بيگ ،  درخواست كارگران بازنشسته با مشاور عالي ھيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ،
 ميليارد تومان 5 الي 4سرمايه حدود افزوده  مذاكراتي را انجام داده تا با ھماھنگي با مدير عامل شركت از سھم

  . داده شود گرفته شده و به كارگران بازنشسته اختصاص
فرزندان دانشگاھي و ازدواج  مداحي با بيان اين كه كارگران بازنشسته با مشكالت بسيار در زندگي با داشتن

ر عامل شركت ، رزازي ، كارگران بازنشسته از مدي كرده ديگر قادر به ادامه حيات نيستند به نمايندگي از
گذار شركت كارگران را در جھت رسيدن به حق   دو سرمايه سھم آورده درخواست كرد كه با پيگيري بحث افزايش

 . ياري رساند اشان فراموش شده
شركت واگن پارس ، ھاشمي  با توجه به اظھارات مداحي و پيگيري خبرنگار ما در گفتگو با شوراي اسالمي كار 

اند پرداخت  ھاي قبلي اظھار داشته مصاحبه ھمان طور كه مھندس رزازي در : اظھارات مداحي گفت ضمن تاييد 
گذار كه يكي از آنھا صندوق  ميليارد تومان افزايش سھام دو سرمايه 31مطالبات بازنشستگان تنھا منوط به تحقق 

پولي براي پرداخت نخواھد باشد و تا زماني كه اين موضوع انجام نشود شركت  مي بازنشستگي دولت است
 . داشت

مشكالت كارگران  ما پيگير تحقق بحث افزايش سرمايه آورده به منظور رسيدگي به: ھاشمي تصريح كرد 
موضوع بايد در صندوق بازنشستگي حل   ميليارد تومان مطالبات آنان ھستيم اما اين5/4بازنشسته و پرداخت 

 . شود
: توليد است تصريح كرد   درصد ظرفيت مشغول30 تا 20ارس اكنون تنھا با وي با اشاره به اينكه شركت واگن پ 

 .  كارگر شاغل را داد600پاسخ  خواند و با اين درآمد شايد بتوان دخل و خرج شركت با ھم نمي
نيروي شاغل  1300درآمدھاي شركت حتي پاسخگوي : نائب رئيس شوراي اسالمي كار شركت تصريح كرد 

 .شوند خطر پوسيدگي تھديد مي ھاي توليدي در آفتاب مانده و با ھا و ترانست  واگن چرا كه شركت نيست،
  گزارش وضعيت شھر تھران تا ظھر امروز 

تا اين لحظه عبور و مرور در خيابان ھاي تھران عادي :  آمده است 89 خرداد 22به نوشته سایت باالترین در تاریخ 
به  . شكل سازماني استقرار دارد پليس راھنمايي و رانندگي استنظامي كه در خيايان ھا به است، تنھا ارگان

تجربه گذشته اين نيرو  نظر مي رسد دليل اينكه نيروي انتظامي تا اين لحظه در خيايان ھا مستقر نشده است
اوليه صبح در معابر عمومي مستقر  در سركوب تظاھرات گذشته نيروھاي پليس ضد شورش از ساعات. است

طوالني ماموريت و ھمينطور سنگيني ادوات نظامي از  ب ماموريت آنھا ادامه داشت كه ساعتمي شد و تا ش
درتمرين و مانور يك ھفته گذشته پليس كه به بھانه طرح عفاف برگزار شد از  اما. توان و كارايي نيروھا مي كاست

  .درتمام نقاط شھر دارند يقه را دق20فرماندھان انتظامي اعالم شد كه نيروھاي آنھا توان استقرار در عرض  طرف
 

گذشته در آنھا ديده  به گفته شاھدان عيني چند محلي كه رفت و آمد لباس شخصي ھا امروز نيز مانند سنوات
  :شد به شرح زير است

 پاركينگ متروكه واقع در تقاطع خيابان انقالب و جمالزاده -
كنارباشگاه ورزش ھاي  ور در اين محل از دربسازمان بسيج دانش آموزي كه بود و مر/سفارت سابق امريكا -

 ايستگاه مترو طالقاني انجام مي شود  عبور و مرور لباس شخصي ھا از درب باالتر از ورودي- رزمي
 مسجد امام حسين واقع در نبش ميدان امام حسين -
گزارش شده منطقه  پايگاه بسيج مقداد خيابان ازادي كه بيشترين تجمع بسيج و لباس شخصي ھا در اين -

 است
 است گشت ھاي پراكنده بسيج نيز حوالي دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شريف ديده شده -

  ھمينطور تعداد پرسنل حراست دانشگاه تھران امروز به شدت افزايش داشته است 
  

  ٢٠١٠- ٠٦-١٢ -  دویچه وله -رادیو آلمان 
  فعاالن کارگریدستگيری وسيع 

 
واحد را تجسس کرده و او را کارگران شرکت سندیکای  ی رضا شھابی، عضو ، خانه خرداد٢٢ مامور در روز ۴ 

 رضا شھابی در محل کارش دستگير و او را ابتدا به منزل بردند و بعد از تفتيش وسائل شخصی اش، .ندباخود برد
این سندیکا و ترابيان، مسئول روابط عمومی  و به ھمين شيوه، سعيد از اپيش. او را به محل نامعلومی بردند

  .بودند عليرضا اخوان، فعال کارگری، بازداشت شده
سعيد ترابيان از جمله کارکنان شرکت واحد است که به دليل اعتصاب و :  در این رابطع می نویسد دویچه وله

 ،٨٨سال  وی پس از چند سال بيکاری و پيگيری، در نيمه دوم. ، حکم اخراج از کار دریافت کرد٨۴ اعتراض در سال
 .با رای دیوان عدالت اداری به کار بازگشت

مامور اطالعاتی روبرو   خرداد، سعيد ترابيان ھنگام خروج از خانه برای رفتن به سرکار با چند١٩صبح روز  
کنند و پس از برداشتن وسایل شخصی و کيس  می ماموران پس از ورود به منزل او ھمه جا را تجسس. شود می

 .برند می ری را با خودکامپيوتر، این فعال کارگ
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نامعلوم بودن اتھام و محل نگاھداری  وله، از اکبر پيرھادی، عضو سندیکای واحد، ضمن ارائه این اطالعات به دویچه
اند صبر کند تا چند روز دیگر  ترک خانه ترابيان به ھمسر وی گفته ماموران اطالعاتی زمان. گوید آقای ترابيان می
 .يش خانه سعيد ترابيان سه ساعت طول کشيده استتفت. بگيرد خبری از شوھرش

به رضا شھابی گفته  » :دھد آقای پيرھادی از دستگيری رضا شھابی، دیگر فعال سندیکایی واحد نيز خبر می
اند که  چند نفر دیده. این پس در آنجا انجام دھد بودند که امروز به اداره مرکزی شرکت مراجعه کند و کار خود را از

اند و آنجا را به ھمان شکل  بعد ھمگی به منزل او رفته. اند را با خود برده ر در ساعت ده صبح، شھابیچھار مامو
 «.اند  و وسایلی مثل کيس کامپيوتر را برده ترابيان تجسس کرده خانه

شگی تردد بيشتر در مسير ھمي  جدید مدیریت برای     پيش از این دو دستگيری، رانندگان شرکت واحد به برنامه 
شده  جدید، مدیریت واحد را متقاعد کردند که مدت زمان تعيين آنھا با امتناع از انجام برنامه. اعتراض کرده بودند

گوید که دو فعال سندیکایی نامبرده در  وله می اکبر پيرھادی به دویچه. کافی نيست برای آورد و برد مسافران
  .اند این اعتراض، سرکار بوده زمان

  ترابيان و رضا شھابی را محکوم می کنيمبازداشت سعيد 

بنا بر خبرھای منتشره در روزھای اخير سعيد ترابيان و رضا شھابی از اعضای ھيات مدیره سندیکای کارگران 
در حالی این بازداشت ھا . شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، توسط نيروھای امنيتی دستگير شده اند

راض رانندگان اتوبوس نسبت به شرایط کار و ادامه بازداشت منصور اسالو رئيس صورت می گيرد که اعتصاب و اعت
  .ھيت مدیره این سندیکا، شکل گرفته است

ما بازداشت سعيد ترابيان و رضا شھابی را محکوم کرده و خواستار آزادی منصور اسالو، ابراھيم مددی و دیگر 
ری برای دفاع از منافع و مطالبات طبقه کارگر، حق بی ایجاد و داشتن تشکل ھای کارگ. کارگران زندانی ھستيم

کارگران است و کسی نباید به این دليل مورد پيگرد امنيتی و قضایی قرار   چون و چرا و برسميت شناخته شده
  .بگيرد

   کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگر     

  1389خرداد 22
  

  شد  دستگير کارگران شرکت واحد ھيئت مدیره سندیکایفعال کارگری عضو
  

 صبح امروز در محل کار خود 10رضا شھابی از اعضای ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تھران ساعت 
رضا شھابی که طی چند روز گذشته در استراحت پزشکی ،  اتحادیه آزاد کارگران ایران به گزارش . دستگير شد
مسئولين مربوطه به وی اعالم کردند به اداره مرکزی منتقل . ود حاضر شد صبح امروز در محل کار خ،بسر ميبرد

به این ترتيب رضا شھابی به محل کار جدید خود مراجعه و کارت شروع بکار را در . شده است و باید به آنجا برود
یقی حضور در  پس از دقا.در ھمين ھنگام از وی ميخواھند به کارگزینی شرکت مراجعه نماید. اداره مرکزی ميزند

 پس از تفتيش .برند ھمراه خود به منزل اش میو وی را دستگير و به  امنيتی به آنجا وارد شده انمامور، کارگزین
ظرف روزھای گذشته چند مامور بنا به این گزارش، .  کنند منزل، رضا شھابی را به نقطه نامعلومی منتقل می

ل سندیکای کارگران شرکت واحد مراجعه کرده اند اما نامبرده در امنيتی به درب منزل حبيب رضا پور از اعضای فعا
  . منزل حضور نداشته است

   بازداشت یک فعال کارگری دیگر
ماموران امنيتی در . است  خرداد در منزل خود بازداشت شده ١۴عليرضا اخوان، فعال کارگری نيز نيمه شب 

ھا و کيس کامپيوترش با خود  خوان را به ھمراه کتابساعت دو بامداد و پس از دو ساعت و نيم تفتيش، آقای ا
  . اند برده

بيتا .  است٢٠٩ خرداد از زندان اوین به ھمسرش تلفن کرده و خبر داده که در انفرادی بند ١۴آقای اخوان عصر 
عه من پس از تعطيالت چند بار به دادسرای اوین مراج« :گوید وله می طاھباز، ھمسر این فعال کارگری به دویچه

  » . بازپرسی است٣دانم که این پرونده در شعبه  تنھا می. ام  و تاکنون جوابی نگرفته کرده
وکالی آقای اخوان، مجتبی جعفری . اش، ھمان روز دستگيری بوده است تنھا تماس تلفنی آقای اخوان با خانواده

 امکان دستيابی به جزیيات این و ناصر زرافشان ھستند که به دليل گشایش پرونده در دادسرای مستقر در اوین،
ای، بازداشت آقای اخوان و  کانون مدافعان حقوق کارگران طی بيانيه. ھای وارده را ندارند دستگيری و اتھام

  . خبری از شرایط او را محکوم کرده است بی
  . ن استبيتا طاھباز، ھمسر وی، پژوھشگر و فعال حقوق زنا. عليرضا اخوان از مدافعان جنبش زنان نيز ھست

  مھيندخت مصباح
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  دستگير شدیک عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر
 

  دستگيرعبدالرضا تاجيک ،روزنامه نگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر برای سومين بار در طول یکسال گذشته 
بشر  ،وی دومين عضو کانون مدافعان حقوق :  وابسته به موسوی در این رابطه می نویسدکلمه سایت .شد

پيش از وی نرگس محمدی نایب ریيس این کانون بازداشت و روانه  .است که در این چند روزه بازداشت می شود
  .زندان شد

ھای اصالح طلبی ھمچون فتح، بنيان، بھار و شرق و با  عبدالرضا تاجيک روزنامه نگار و فعال حقوق بشر با روزنامه
 و پس از آغاز برخورد گسترده دولت ایران با ١٣٨٧ز سال است، ا کانون مدافعان حقوق بشر ھمکاری داشته
 دو بار بازداشت و ھر بار با قرار ٨٨وی در جریان درگيریھای انتخابات . اعضای این کانون ممنوع الخروج شده است

  .وثيقه ازاد شد

  جعفر عظيم زاده تبرئه شد

يس ھيت مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران را از  دادگاه انقالب جعفر عظيم زاده رئ26 خردا ماه جاری شعبه 18روز 
 . اتھاماتی که به ایشان وارد شده بود تبرئه کرد

جعفر عظيم زاده در روز اول ماه مه سال گذشته در مراسم روز جھانی کارگر در پارک الله تھران به ھمراه حدود 
  .  در بازداشت بسر برد53 نفر دیگر دستگير شده بود و بمدت 150

ین دادگاه که چعفر عظيم زاده به ھمراه وکيل خود خانم دکتر نسرین ستوده شرکت کرده بود اتھام تبليغ عليه در ا
نظام و تجمع و تبانی به قصد بر ھم زدن امنيت کشور را رد کرد و پس از دفاعيات دکتر نسرین ستوده و جعفر 

 رای بر برائت جعفر عظيم زاده از اتھامات عظيم زاده که در حضور نماینده دادستانی صورت گرفت قاضی دادگاه
  . وارده را صادر کرد

اتحادیه آزاد کارگران ایران ھمچنانکه بارھا اعالم کرده است برگزاری مراسم روز جھانی کارگر را حق مسلم و 
لغو  و 88خدشه ناپذیر کارگران ميداند و خواھان منع تقيب قضائی تمامی دستگير شذه گان روز اول ماه مه سال 

احکام صادره در باره آقایان عليرضا ثقفی، محمد اشرفی و محسن ثقفی و آزادی کليه کارگران دربند از زندان 
  . است

   زنده باد اول ماه مه

    89 خرداد ماه 22 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

  : جمعي ازكارگران خدماتي سايپا 
   كنيد  ما را قرار دادي
به دنبال ابالغ ممنوعيت فعاليت پيمانكاران نيروي انساني :  نوشت89 خرداد 23در تاریخ  ايلنا -خبرگزاری کارایران
  . جمھور، جمعي ازكارگران خدماتي سايپا خواھان تبديل وضعيت استخدامي خود شدند از سوي رييس

استاي اجراي قانون و از مديريت مجموعه سايپا انتظار داريم تا در ر: وگو با خبرنگار ايلنا گفتند اين كارگران درگفت
  . جمھور نسبت به تبديل وضعيت قراردادھاي كارگران خدماتي اقدام كند ابالغيه رييس

 سال زير نظر پيمانكاران نيروي انساني در بخش 15 تا 7 نفر با سابقه كاري 700به گفته اين كارگران حداقل 
  . خدمات شاغل ھستند

يان آنھا با كارگران طرف قرارداد سايپا در حقوق، مزايا، پاداش و اين كارگران با اشاره به اختالف فاحشي كه م
كنيم حجمي نيست و به ھمين دليل خواھان تبديل وضعيت  كاري كه ما مي: اضافه كاري وجود دارد،گفتند
  . قراردادھاي كارخود ھستيم

  پايان پيام
  : وگو با ايلنا ھاي خدماتي درگفت مديره كانون شركت عضو ھيات
   تخلف نپرداختن مزد كارگران استبزرگترين

ھاي  ھاي شركت مديره كانون كارفرمايان انجمن عضو ھيات:  نوشت89 خرداد 23 ايلنا در تاریخ -خبرگزاری کارایران
ھاي  ھاي تامين نيروي انساني، شركت منظور مسووالن ارشدكشور و وزيركار از حذف شركت: گفت خدماتي

  . دكنن كار مي ھستندكه به صورت داللي
ھاي  ھاي صنفي شركت ھاي تحت پوشش كانون انجمن شركت: وگو با خبرنگار ايلنا افزود محمد انتظامي درگفت

 ھزار شركت 23اند و تعداد آنھا به حدود   ميليون شغل ايجاد كرده5/2خدماتي كه از وزارت كار تاييديه دارند حدود 
  . رسد مي

تعيين : ھاي خدماتي كرده است، افزود قانونمندكردن شركت سال است اقدام به 7وي با بيان اينكه كانون 
ھا ھستند انجام  ھاي كار استان ھايي كه نمايندگان كانون و سازمان ھاي عضو كانون در ھيات صالحيت شركت
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  . شود مي
از نظر كانون : شود، تصريح كرد ھاي متخلف رسيدگي مي اين مقام كارفرمايي با بيان اين به تخلفات شركت

  . ترين تخلف نپرداختن مزد كارگران استبزرگ
شوند و براي بار   ماه، براي بار دوم يكسال تعليق مي6ھاي متخلف براي بار اول  شركت: انتظامي خاطرنشان كرد

  . شوند ھاي متخلف رد صالحيت مي سوم اين شركت
  پايان پيام

 اعضای شورای اسالمی کار شرکت زمزم آبادان اخراج شدند

 اعضای شورای اسالمی کار آبادان در پی اعتراض به عدم پرداخت :  خرداد اطالع داد 23ن در تاریخ خبرگزاری ایرا
کارگران شرکت زمزم آبادان به دليل عدم پرداخت حقوق فروردین و اردیبھشت سال . حقوقشان اخراج شدند

  . طالبات خود شدند و عدم پرداخت حق بيمه خود چند روزی دست از کار کشيده و خواستار پرداخت م١٣٨٩
 نفر از آنان از جمله اعضای شورای ٦٠بنا بر این گزارش مدیر شرکت در پاسخ به کارگران اقدام به اخراج حدود 

  . اسالمی کار كرد و ھم اکنون واحد توليد کارخانه تعطيل شده است
رغم مکاتبات انجام  علیباشند و   سال می١۵ تا ۴ای از  شایان ذکر است که کارگران اخراج شده دارای سابقه

  . گونه نتيجه و پاسخی دریافت نشده است شده توسط شورای اسالمی کار ھيچ

  دزدی در بيمارستان ھای دولتی در استان خوزستان

نماینده اھواز در مجلس اسالمی در این تاریخ :  خرداد آمده است 23به نوشته گزارشگر روزنامه رسالت در تاریخ 
 عدم برخورد جدی با پدیده غير اخالقی، زیر ميزی گرفتن پزشکان از بيماران از این پس به علت”: اعالم داشت 

متاسفانه تعداد پزشکانی که اقدام به گرفتن زیر ميزی از بيماران در استان . باید نام این پدیده را روميزی گذاشت
در برخورد جدی با آنھا از سوی خوزستان می کنند روز به روز در حال افزایش است و متاسفانه تاکنون اقدامی 

متاسفانه این پدیده در بيمارستان ھای دولتی خوزستان رواج فراوان یافته .مسئولين مربوطه صورت نگرفته است
ھفته قبل با وزیر رفاه در خصوص رواج این پدیده در بيمارستان اميرالمومنيين اھواز که متعلق به سازمان . است

 که بيمارانی که به این بيمارستان مراجعه می کنند از افراد محروم ؛تم و گفتمتامين اجتماعی است جلسه داش
  “.و فقير جامعه ھستند و نباید با آنھا چنين برخوردی صورت بگيرد

  : درخواست وزير رفاه از مجلس 
  مجلس بايد جلوي ورشكسته شدن سازمان تامين اجتماعي را بگيرد 

  
نمايندگان مجلس از پاسخ صادق محصولي وزير رفاه و :  نوشت89 خرداد 23 ايلنا در تاریخ -خبرگزاری کارایران

 قانون اساسي قانع 44ھاي كلي اصل  تامين اجتماعي در ارتباط با اقدمات اين وزارتخانه در اجراي قانون معافيت
  . نشدند

 نمايندگان به  نفر از14به گزارش خبرنگار ايلنا، در جلسه علني امروز صادق محصولي جھت پاسخ به سوال 
  . صحن علني مجلس آمده بود كه در نھايت قادر به قانع كردن نمايندگان مجلس نشد

ھا   را واگذاري تصدي گري44پس از آنكه گزارش سخنگوي كميسيون اجتماعي قرائت شد، صادق محصولي اصل 
خش خصوصي واگذار ھاي دولتي دانست كه بايد مطابق اين قانون به ب و آن قسمت از سھام دولتي يا شركت

  . شود
اي ھمچون شركت بازنشستگي و تامين اجتماعي، موسسات عمومي ھستند  ھاي بيمه شركت: وي ادامه داد

توانيم در  شود و نمي  ساختار نظام جامع تامين اجتماعي اموال مردم محسوب مي7كه اموال آنھا طبق ماده 
گذاري نكنيم و ارزش آنھا را نسبت به  اند، سرمايه رائه دادهصندوق تامين اجتماعي مبالغي را كه كارگران يا مردم ا

  . روز حفظ نكنيم
ھاي سازمان بھزيستي به بخش خصوصي واگذار شده است، يادآور   درصد تصدي گري95وي با تاكيد بر اينكه 

. ستشود كه اين موضوع به نفع ما ھاي ما از يك سوم كمتر مي در صورت واگذاري به بخش خصوصي ھزينه: شد
  .  درصد باقي مانده سھام سازمان بھزيستي را نيز واگذار كنيم5ما به دنبال آن ھستيم كه 

ھا اموال و منابع موجود تحت نظارت وزارت بھداشت به استثناي سازمان بھزيستي  به گفته وزير رفاه، تمام دارايي
  . اند نيز متعلق به افرادي ھست كه تحت پوشش آن قرار گرفته

 درصد سھم بازار را در اختيار داشته 40تواند طبق قانون،  قد است كه موسسات عمومي ميمحصولي معت
ھا را  گذاري وزارت رفاه نيز كه نماينده مردم و مستمري بگيران است، بايد از طرف آنھا بھترين سرمايه. باشند

  . شكل دھد تا ارزش پول مستمري بگيران كاھش نيابد
ھاي ضرر ده را واگذار  ھاي سودده، شركت اد نمايندگان به اينكه چرا به جاي شركتوزير رفاه به اين استناد اير

  . ھاي مردم باشيم گذاري ھاي سودده ضامن سرمايه ما بايد با حفظ شركت: ايد، پذيرفت و گفت كرده
ت مقام معظم گفت، با اشاره به تاكيدا  نماينده سخن مي14نادر قاضي پور نماينده اروميه نيز كه به نمايندگي از 

 تاكيد دارند و 44اسناد باالدستي نيز بر لزوم اجراي اصل :  قانون اساسي اظھار داشت44رھبري در اجراي اصل 
  .  كند بوده است44اين در حالي است كه عملكرد دولت در اجراي اصل 
ت، اما وزارت  گذشته اس44ھا و دستور رھبري در مورد اصل  به گفته وي بيش از سه سال از تصويب واگذاري
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  . اي از عملكرد خود ارائه نداده است؛ چرا كه اقدام قابل توجھي در اين مورد انجام داده است رفاه كارنامه
كارمند و بازنشسته، عملكرد وزارتخانه رفاه را > ھا كارگر ميليون: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس يادآور شد

با اين . اند ندين ميليون بازنشسته با اين وزارتخانه در ارتباط مسقيمنمايد و بيش از ده ميليون شاغل و چ رصد مي
. افزايد ھا مي ھاي مديريتي براي نورچشمي ھاي خود با ھدف ايجاد فرصت حال اين وزارتخانه روز به روز به شركت

  . ھا از فايده اقتصادي برخوردار نيستند اين درحالي است كه اين شركت
پذير و كارگران  زارت رفاه بايد با ھدايت منابع در افزايش سطح رفاه ملي اقشار آسيبقاضي پور معتقد است كه و

  . تالش كنند
  

 87تامين اجتماعي سه سال است كه حقوق كارگران را افزايش نداده و آنھا حداقل دستمزد سال : وي ادامه داد
  . رند تامين اجتماعي نيز به بيمارستانھا بدھي دا گيرند و اين سازمان را مي

وزير توضيح :  اظھار داشت77اي با استناد به ماده  نامه در اين ھنگام محمدرضا خباز نماينده كاشمر در تذكر آيين
ھاي سالمت دختران و زنان  سرپرست و خياباني خانه داد كه مھد كودك مراكز نگھداري شبانه روزي و كودكان بي

ي مددكاري اجتماعي و برخي مراكز ديگر واگذار شده ھا ھا و اورژانس ھاي خدمات بھزيستي، كلينك مجتمع
  .  سال پيش واگذار شده و ھيچ ارتباطي كه عملكرد وزير ندارد8اين درصورتي است كه اين مراكز . است

 از سوي رھبري و براساس برنامه سوم توسعه واگذار 44ھاي اصل  به گفته خباز اين مراكز پيش از ابالغ سياست
  . شده است
:  در تذكر گفت77ن تذكر جواد جھانگير زاده نماينده اروميه طي تذكري با انتقاد از استناد خباز به ماده پس از اي

  . تر استناد شود بھتر است به شكل دقيق
واگذاري به بخش خصوصي به نفع وزارت رفاه است و از : محصولي وزير رفاه نيز در ادامه توضيحات خود تصريح كرد

بودن  اما زيان ده. اي وجود ندارد ه  دقيقا مشخص است، جاي ھيچ شك و شبه44آنجايي كه اھميت اصل 
  .  ندارد44ھا ربطي به اصل  شركت

ما بايد منابعي را كه از طريق :  دانست و گفت44ارتباط با اصل  وي ھمچنين ضعف مديريتي را نيز از موارد بي
  . ري در جھت رشد و شكوفايي خواھد بودگذا حراست به معناي سرمايه. كنيم، حراست كنيم مردم اخذ مي

ترين علل رشد اقتصاد دانست و در واكنش به  گذاري كشور را از اصلي محصولي حضور شستا در بازار سرمايه
ھا تا چه   ميزان واگذاري89 تا 84ھا را مشاھده كنيد تا متوجه شويد از سال  بھتر است گزارش: تذكر خباز گفت

  . ھا بوده است سياست ما در بھزيستي واگذاري تمام تصدي گري. اندازه تفاوت داشته است
ھا در جھت افزايش سھم مردم و مستمري بگيراني است كه پول  گذاري ھمه سرمايه: محصولي خاطرنشان كرد

اگر اين كار را انجام ندھيم مجلس بايد از بودجه عمومي كم كند تا بتواند جلوي ورشكسته شدن سازمان . اند داده
  .  اجتماعي را بگيرندتامين

  . كننده سھام بابت رد ديون ھستيم طبق مصوبه مجلس ما دريافت: وي در پايان گفت
ھا دالر پول كارگران و كارمندان در شستا وجود دارد، يادآور شد كه  نادر قاضي پور نيز با اشاره به اينكه ميليارد

  . شود ز مشاھده نميھا نيست و گزارشي از عملكرد آن ني ھيچ نظارتي بر آن شركت
اي به  چرا بايد ھيچ برنامه: كند، يادآور شد وي با بيان اينكه در دفاع از حقوق كارگران و كارمندان صحبت مي

  سرانجام نرسد و توسط مديران جديد لغو شود و در مورد رفاه كشور ھيات مديره تصميم گيري كند؟ 
كند اما  لت است كه آن را به بخش خصوصي واگذار مينماينده مجلس معتقد است نگھداري يتمان بر عھده دو

  . شود ھا به اين بخش واگذار نمي كارخانه
: دارند؟، گفت قاضي پور با طرح اين سوال كه چرا مسوولين به ترفندھاي مختلف ما را از اعمال قانون باز مي

 پاسخگو باشند و نبايد بر انجام اند در اين مورد مجلس حق نظارت بر ھر موردي را دارد و مسووالن اجرايي مكلف
  . اين وظيفه بھانه تراشي شود

  . وي در پايان تصريح كرد كه از پاسخ وزير رفاه قانع نشده و خواستار راي گيري است
 راي ممتنع نشان دادند كه از پاسخ وزير رفاه و 12 راي مخالف و 81   راي موافق 97براين اساس نمايندگان با 

  .اند  نشدهتامين اجتماعي قانع
  تن دیگراز کارگران شرکت سبز زیور ٢اخراج 

کارگران خدماتی قراردادی شھرداری . است) گلسار(شرکت سبز زیور، پيمانکار شھرداری منطقه یک رشت 
 ماه اضافه کاری معادل یک ميليون تومان 5منطقه یک رشت که با این شرکت کار می کنند در حال حاضر حداقل 

مالک شرکت سبز زیور فردی به نام جمشيدی از اھالی کرج است که با زد و بند با . رند از این شرکت طلبکا
در این ميان کارگران معترض حتی . شھردار رشت و اعضای شورای شھر رشت توانست این قرارداد را منعقد کند 

ره کرده اند اما  بارھا مذاک- قاسمی - و رئيس شورای ضد کارگر رشت - فریدونی -با شھردار ضدکارگر رشت 
در پی این اعتراضات دو تن دیگر از کارگران خدماتی شھرداری منطقه یک گلسار رشت نيز از . نتيجه نگرفته اند

این دو تن که جمشيد ضياء و رحمان فخيم صادقی نام دارند از تاریخ . شرکت خدماتی سبز زیور اخراج شدند 
شين ھای حمل و نقل شھرداری که در اختيار شرکت سبز زیور الزم به ذکر است که ما.  اخراج شده اند ٤/٣/٨٩

شھرداری خواستار . است به علت استھالک باال و ھزینه زیاد تعمير و نگه داری از دور کارکردن خارج شده اند
در مقابل، جمشيدی با پررویی . خسارت در این زمينه و فسخ قرارداد با جمشيدی به علت بی لياقتی وی است 

در این ميان سرنوشت و تکليف کارگران خدماتی . ستار ضرر و زیان ناشی از فسخ قرارداد استتمام خوا
  . شھرداری مشخص نيست
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  کنف کار 

کارخانه کيسه بافی کنف کار که متعلق به خانواده زھرابی و دو پسرعموی جزایری عرب است در حال حاضر با 
.  ميليون تومان مطالبات معوقه طلبکارند۴ریک درحدود کارگران ھ.  کارگر مشغول به کار در یک شيفت است١٣٠

.  ھزار تومان به ھریک از کارگران پرداخته است ٣٠٠ تا کنون فقط ٨٩اما کارخانه عليرغم توليد از اول سال جاری 
کارخانه دارای . مدیر عامل ضدکارگر فعلی دختر زھرابی است که وکيل وی مسئول رتق و فتق کارھا است

ی تحت نظارت اداره کار و تایيد شده اطالعات است که سه عضو دارد که سال ھاست در شورا شورای کارگر
  . عضویت دارند

  فعاالن ضدسرمایه داری گيالن 
  

  ١٣٨٩خرداد 
  

  کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری

  فشار اداره اطالعات بر فعالين کارگری شھرستان کامياران

شھرستان  مامورین اماکن   برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگریطبق خبر رسيده به کميته ھماھنگی
فرھاد ابراھيمی عضو کميته   به مغازه  کامياران به دستور اداره اطالعات به منظور فشار بر فعالين کارگری
الزم به ذکر است .اجناس وی را با خود بردند ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری حمله کرده و

 بار به 5کامپيوتری باز کرده است و در این مدت مامورین اماکن حداقل   ماه است که مغازه خدمات2ده حدود نامبر
کرده   بار نيز به مدت یک ھفته مغازه وی را پلمب1و . کرده و مانع کسب و کار وی شده اند مغازه وی حمله

 9 و به وی گفته شده فردا راس ساعت  مغازه شده وارد ،  مامورین اماکن بدون نشان دادن مجوز تفتيش.اند
   اماکن معرفی نماید خود را به صبح

   کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگر     

     1389 خرداد  23

سه روز پس از بازداشت سعيد ترابيان صبح امروز رضا شھابی یکی دیگر از اعضای 
  ز دستگير شدھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد صبح امرو

 22ساعت ده صبح امروز :  خرداد نوشت 24سایت سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در تاریخ 
خرداد ماه رضا شھابی عضو ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تھران و حومه پس از گذشت سه روز از 

  .بازداشت سعيد ترابيان در محل کار خود دستگير شد

 شرکت واحد مشغول بکار بود و دراستراحت پزشکی بسر ميبرد اعالم شده بود 3ابی که در منطقه به رضا شھ
به اداره مرکزی شرکت در نارمک منتقل شده است و پس از پایان استراحت پزشکی جھت ادامه کار باید به آنچا 

ر حالی که در کارگزینی این اداره به ھمين منظور نامبرده امروز به اداره مرکزی شرکت واحد مراجعه کرد و د. برود
منتظر بود توسط چھار نفر از مامورین امنيتی در ساعت ده صبح دستگير شد و از آنجا به منزل خود منتقل گردید 
ومامورین پس از تفتيش منزل رضا شھابی او را با خود به محل نامعلومی منتقل کردند و در پاسخ خانواده اش که 

 خود به کجا ميبرید این مامورین اعالم کردند محل نگھداری رضا را بعدا به شما خواھيم پرسيده بودند رضا را با
  .گفت

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه بازداشت اعضای ھيئت مدیره خود آقایان سعيد ترابيان 
فاع از حقوق صنفی کارگران حق و رضا شھابی را محکوم ميکند و بدینوسيله اعالم ميدارد فعاليت سندیکائی و د

مسلم آنان است و خواھان آزادی فوری و بدون قيد و شرط آقایان سعيد ترابيان و رضا شھابی و پایان دادن به 
  .ادامه زندان منصور اسالو و ابراھيم مددی است

  با اميد به گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان
   حومهسنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تھران و

  1389خرداد 
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 درصدى بھاى لبنيات، نوسان شديد قيمت گوشت وورود بی رويه 15افزايش  
   محصوالت کشاورزی

درصدى قيمت لبنيات، نوسان شديد گوشت 15افزايش  : نوشت89 خرداد 24 در تاریخ ايلنا -خبرگزاری کارایران
رفى ايران و به خصوص تھران بيش از پيش  و ورود محصوالت كشاورزى از كشور چين باعث شده تا بازار مص قرمز

  . با نابسامانى مواجه شود
اند اما ورود محصوالتى  ھا اگرچه با افزايش ھمراه نشده به گزارش خبرنگار ايلنا، در بخش خشكبار و آجيل، قيمت

  . ھمچون بادام چينى در نوع خود به اين بازار حال و ھواى ديگرى داده است
 چندان تغيير 88ھاى اخر سال  ھاى خشكبار و آجيل نسبت به ماه قيمت: ورد اظھار داشتيك فعال بازار در اين م

  . اند  درصدى ھمراه شده5اند اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزايش  نكرده
ھاى  ھاى خشكبار و آجيل نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و يا حتى ماه اين درحالى است كه مغازه

  . ز تراكم مشترى در آنھا خبرى نيستواپسين سال ا
  . ثبات و با نوسان قيمتى ھمراه است بازار گوشت نيز در اين ميان ھنوز بي

 ھزار 20 تا 16در حال حاضر در اين بازار و به گفته فعاالن و مشتريان آن، ھر كيلو گوشت به طور ميانگين بين 
  . ازار حكايت داردھا در اين ب رسد و اين از چرخش قيمت تومان به فروش مي

داران لبنى و ھم رييس اتحاديه دامداران ايران از عدم افزايش  لبنيات ھم كه تا پيش از اين رييس اتحاديه كارخانه
  . قيمت آن خبر داده بودند از رشد قيمت بى نصيب نبوده است

اما . درصدى ھمراه بوده است15 ھاى لبنى با رشد قيمت فرآورده: يك فعال بازار در اين رابطه به خبرنگار ايلنا گفت
 .كنند جالب اينجا است كه مسوولين ھر گونه افزايش قيمتى را در بازار اين محصوالت تكذيب مي

دستگيری رضا شھابی، سعيد ترابيان، بھنام ابراھيم زاده وعليرضا اخوان عجز و 
  ناتوانی رژیم در مقابل کارگران

توبوسرانی شرکت واحد تھران و حومه و عضو ھيات مدیره سندیکا را یکی از نمایندگان سندیکای ا سعيد ترابيان
در تداوم . اش و درمنزلش با دستبند، توسط مامورین امنيتی رژیم دستگير گردیددرمقابل چشمان اعضای خانواده

، چنين عملی آنھم بعد از سه روز از دستگيری ترابيان، یکی دیگر از ھيات مدیره سندیکای کارگری شرکت واحد
این دو فعال .  خرداد در اداره مرکزی اتوبوسرانی تھران و حومه دستگير ميشود22 صبح 10رضا شھابی در ساعت 

کارگری در شرایطی به اسارت رژیم سرمایه داری جمھوری اسالمی درميآیند، که منصور اسانلو دبير اول  و 
راھيم زاده کارگرلوله سازی پلی اتيلن شور آباد بھنام اب. ابراھيم مددی معاون سندیکا ھنوز در زندان بسر ميبرند

 خرداد در تھران دستگير و به شيوه 22شھر ری و عضو کميته پيگيری برای ایجاد تشکل آزاد کارگری روز شنبه 
 13قابل به ذکر است که در تاریخ . وحشيانه مورد ضرب وشتم قرار گرفته و در وضعيت وخيمی در زندان بسر ميبرد

نيز دستگير شده بود که ھنوز در اسارت حاکميت " کانون مدافعان حقوق کارگری"ا اخوان از فعالين خرداد، عليرض
  .جھل و سرمایه قرار دارد

ما نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری بازداشت رضا شھابی، سعيد ترابيان، بھنام ابراھيم زاده و عليرضا 
و شرط ھمه اعضای ھيات مدیره سندیکای شرکت واحد اخوان را شدیدا محکوم کرده و خواھان آزادی بی قيد 

ما خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی کارگری ونيز تمامی . اتوبوسرانی ھستيم
  .زندانيان سياسی ھستيم
  المللیزنده باد ھمبستگی بين

  نابود باد رژیم سرمایه داری جمھوری اسالمی ایران
  2010 ماه ژوئن 13
   خارج کشور-ھای ھمبستگی با جنبش کارگری درایراننھاد

   proletarianunite@gmail.com استراليا -ـ كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران
   cdkargari@gmail.com نروژ – کميته دفاع از کارگران ایران -
   sstiran@yahoo.fr فرانسه – ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ایران -
   kanoonhf_2007@yahoo.de فرانکفورت و حومه –تگی با کارگران ایران  کانون ھمبس-
   kanon.hannover@yahoo.de ھانوفر – کانون ھمبستگی با جنبش کارگری ایران -
   isask@comhem.se کميته ھمبستگی کارگران ایران و سوئد -
   kanounhambastegi@gmail.com گوتنبرگ – کانون ھمبستگی با کارگران ایران -
   ankjch@yahoo.co.uk انجمن کارگری جمال چراغ ویسی -
   iranwsn@fastmail.fm شبکه ھمبستگی کارگری -
   leftalliance@yahoo.com اتحاد چپ ایرانيان واشنگتن -
  toronto_committee@yahoo.ca کميته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا -

  از زخم قلب محمود صالحی 
  لومحمد قراگوز
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. گی و طراوتی ندارد ترين تازه حتا ھوای بامدادی نيز کم. کشد تھران به سختی نفس می. 1389اردیبھشت 
اين فقط آبزيان خليج مکزيک نيستند که قربانی . کنند ھا پنداری در انبانی از قير تمنای اکسيژن می ريه

... ا چرنوويل، از قطب شمال تا حلبچه واز ھيروشيما ت. اند شده) BP(ناپذير بريتيش پتروليوم  سودجوئی سيری
ھايش به  توليد و ساير منجالب داری چنگ و دندان خود را برای حل بحران اضافه ھر کجای ديگر که سرمايه

ھا و  خرس. زيست و حيات انسانی را به مخاطره افکنده است اندام انسان و طبيعت کشيده، صلح و محيط
اند که تنھا  فرسائی شده گی و گرمايش طاقت  تھران مرعوب آلودهھای قطبی مانند مردم شھر من پنگوئن

داری کمر به قتل انسان و طبيعت بسته است و در نھايت بربريت  سرمايه. ست داری مسبب آن سرمايه
بينی فالن رمال يا  اين ديگر پيش. را نيز به رگبار دود و سود بيشتر بسته است) تنفس(ترين حق حيات  بدوی
ی ديگر سوسياليسم بر جھان حاکم نشود، دور نيست که توحش  اگر تا يکی دو دھه. گير نيست جن

  . ی نابودی کامل بکشد گاه انسان را به ورطه داری تنھا زيست سرمايه
  

آخرين باری که از اين ميدان به تجريش رفتم و بعد دربند و . ميدان آزادی.  صبح6ساعت . بھشت  اردی25شنبه 
و بعد زندان . ھای قديمی به ھمراه تنی چند از بچه. با دوچرخه.  بود به گمانم1355 شيرپال و توچال؛ سال

از ميدان آزادی تا تجريش را بيست دقيقه . ساواک بود و چند ماھی اسارت و بعد ھم انقالب و آغاز سرگردانی
ھای  شب. گذاشتيم یيا ابتدای تئاتر شھر کورس م)  اسفند24(گاھی اوقات نيز از ميدان انقالب . کوبيديم می

زديم و  يزدي، روزھای مشروطه را ورق می قزوينی و فرخی به ياد عارف. دربند تا صبح بيدار بود و روشن بود
 دوستی را مامور کرده بود تا –روی از عارف   به پی–شنيده بودم فرخی . خوانديم کرديم و شاملو می دوره می

تار ھمراھی  ، با صدای خوش بخواند و دوست ديگری او را با سهاش را در رھگذر عابران ھای ضد استبدادی غزل
ی آن  حتا از امامزاده. حاال تجريش خاموش است. انگيز بوده و ھست يی حيرت تاثير موسيقی در بسيج توده. کند

 از کنار برج ميالد. گردند روند و يک عده باز می ی شلوغ ميدان يک عده می در گرما. شود نيز نوری ساطع نمی
تواند برجی با اين عظمت بسازد اما جمعيت  گذشتيم يک لحظه با خود انديشيدم که چگونه دولت می که می

و که ھر از  ام ھای آخرين مدل لکسوس و بنز و بی کار بمانند؟ اتوموبيل خانه و بی عظيمی از مردم ايران بی
. اند کنند؛ صدای غرولند راننده را درآورده چندگاه با فخر و قاطعيت، پرايد مسافربرخط آزادی تجريش را تحقير می

ھا يه  تمام دار و ندار ما يه طرف و تايرھای اين ماشين"کند  سال است که مرتب تاکيد می راننده، مردی ميان
اگر روز ديگری بود حتماً . نگرد کند و از آينه به واکنش مسافران عقب می می... و بعد زيرلب فحشی نثار." طرف

يی  ام را در گوشه ماشين فکسنی. ی درست و حسابی ندارم اما حاال حال و حوصله. کردم از میدر صحبت را ب
پايم نيز قدرت . گی ندارم خوابي، اعصاب راننده بی) ھا؟ يا ماه(خسته از چند شب . ام از خيابان صادقيه گذاشته

  . گيری ندارد کالج
  

کجا؟ مستقيم به : پرسد ھيچ کس ديگری نمینه نگھبان و نه . بيمارستان شھدای تجريش.  صبح7ساعت 
ی حضور بر بالين بيمارمان را  کنم و اجازه ابتدا خود را به سرپرستار بخش معرفی می. روم بخش اورولوژی می

از کجا و چگونه به من " اختيار"دانم چرا و اين  نمی!" شما صاحب اختياريد؟: "گويد با احترام تمام می. گيرم می
ھای  شباھت به اتاق بيمارستان بی. اتاقی با چھار تخت. تخت چھار. اتاق يک. شده استکاره تفويض  ھيچ

و . افتاده است. نخوابيده. ی اتاق، سمت چپ خوابيده است والش، گوشه آش. جنگی و صحرائی نيست
دارم و  دستمال خيس داغ را از صورتش بر می. شوم نزديک می. رسد ھمسرش مضطرب به نظر می

. تشنج. دانم  درجه را می5/39عوارض تب . ی تنور خورده است انگار لبم به گوشه. بوسم ا میاش ر پيشانی
پرستار بخش عذرخواھی . نه از گاز خبری ھست و نه از ظرفی تميز. برای پاشويه. شوم دست به کار می

يل ابتدايی پاشويه را توان وسا با يک روز دستمزد حداقل می. بينم کارگر بخش را می. کند، از کمبود امکانات می
) ھمسرش(نجيبه . دانم چيست نمی.  چای و زير ميزی نيست اين ديگر رشوه يا پول. تھيه کرد و تب را شکست

گوش، کمر، پا و شکم مثل  پيشاني، زير بغل، پشت. کند تا به سرعت گازھا، خيس و تعويض شود کومک می
ريزی  ھای عفونی و خون کليه. آماسيده استناک بر سخت وحشت. شکم برآماسيده است. سوزند کوره می

به اتاق . تب، اما افتاده است. درد امان بيمار را بريده است. اند شديد بر حجم شکم چندين برابر افزوده
ی بيمار را  پرونده. جواب رد يعنی که پزشک بايد بنويسد. کنم گردم و تقاضای مسکن می سرپرستاری برمی

 به گمانم يعنی ھر وقت مريض درد داشت PRN! خانوم جان: "گويم  میPRNنوشته است مسکن . بينم می
ھا  در کيھان بچه: "گويم می..." دانيد که يعنی شما از کجا می. اما مسکن نداريم. بله: "گويد می." مسکن بزنيد

شود و ھنوز بيست دقيقه نگذشته  مسکن تزريق می. شود مسکن دارند معلوم می." ام دوست عزيز خوانده
  ! توان محمود صالحی را شناخت حاال ديگر می. نشيند خيزد و روی تخت می ست که بيمار ما برمیا

  
ست که به تبع غرور  ھائی بيمارستان در قُرق رزيدنت. در بيمارستان دولتی از پزشک متخصص خبری نيست

و . ست ستاخیجوانی و فقدان کنترل و مديريت يک پزشک باتجربه؛ رفتارشان آماتور و گاه توام با گ
زده و دست و پا شکسته از زير  شتاب. ايستد نمی. گيرم جلوی آوانگاردشان را می. شان محل ترديد تشخيص
 گيرم –ھای گذشته ھزاران تن ھمچون او  شوم که طی سال الجرم يادآور می. گريزد ترين سوال من می ابتدائی
اند و به  ھا و مقاالت من را خوانده کتاب. دان  از من آموزش علمی و مشاوره گرفته–ھای ديگر  در رشته
شما که بھتر . ايم باور کنيد ما نيز شرمنده! استاد من: "گويد می. ايستد می. اند ھايم گوش داده رانی سخن
بيمار : "گويد می" نگوييد سوالم اين است که چه بايد کرد؟" استاد"اگر به من . دانم می: "گويم می..." دانيد می

. آيد ھا می شنبه3ين امروز سريعاً سونوگرافی شود، اما متخصص سونوگرافی اين بيمارستان فقط شما بايد ھم
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مشکلی . خيابان شريعتی... کلينيک خصوصی... زنم به دکتر من االن زنگ می... يعنی که. يعنی چھار روز ديگر
  ..." که نيست؟ فقط کمی ھزينه

رفتی اونجا ! ولی ما آمبوالنس نداريم؟. عجله کن: "گويد میرزيدنت . خون. ی ادرار پر از خون شده است کيسه
  ..." ھمين بيرون آژانس ھست. شوی بگو من رو فالنی فرستاده معطل نمی

  
يکی . حق دارند. نوبت آنان است. کنند چند تن از بيماران به ويزيت زود ھنگام، اعتراض می. کلينيک غلغله است

، پزشکی جنتلمن با روابط عمومی ...دکتر!! حال محمود از ھمه بھتر ا ست؟. تر  پريده تر و رنگ از ديگری بدحال
: شود و چندمين سوالش اين است پرسد و بالفاصله وارد ديالوگ می  من می حين سونوگرافی از شغل. خوب

 فرانسه و صدھا تشکل CGTھمين بيمار اگر اراده کند، : "گويم می" روي؟ يي؟ چرا نمی چرا اين جا مانده"
ی منزوی  جز يک نويسنده. ام کاره من چی. رود از او بپرس چرا نمی. کنند المللی برايش حرکت می رگری بينکا

نگرد و اسمش را  اين بار با اشتياق بيشتری به محمود می!" با چندين کتاب چاپ شده و غيرمجاز و خمير شده؟
اگر : " گويم می." شناسم است؟ نمیمحمود صالحی چی کاره : "خواند ی بيمارستان می نامه از روی معرفی

ھايش را دشمن  داری و رسانه شناختي؟ ما چه کنيم که سرمايه زاده بود می محسن سازگارا يا عليرضا نوری
ببين : "گويد  می–گيرد  رسد با دقت بيشتری صورت می  که به نظر می–در حين معاينه ." دانيم کارگران می
. تر به فکر پيوند باشيد و بايد ھر چه سريع. تمام. اند ا به پايان خط رسيدهھای اين دوست عزيز م کليه! دکترجان

  ." روز دير است دی
  
 است MRIحاال نوبت . شکم ھنوز متورم است. ريزی نيز کم و بيش خون. درد کنترل شده است. بھشت  اردی28

ی اتاق يک بخش   پشت پنجره.ی فعال دارد و بيمارستان به جای اين تجھيزات اوليه تا دلت بخواھد سردخانه
 مجموعاً چھار نفر 3 و 2روی تخت ! صدای گوشخراش بيل و کلنگ. اند اورولوژی کارگران مشغول حفاری

کاشف . اند سه نفر ديگر با شلوار لی و کفش روی تخت ولو شده. فقط يکی لباس بيمار به تن دارد. اند خوابيده
ھا جائی برای خواب ندارند به   ھستند و چون شب2ان بيمار تخت تازه وارد ميھم" دوستان"آيد اين  به عمل می

کند سيگاری  ھمين که چشمش را باز می" برادران مھمان"يکی از ! کنند اين مکان امن و آرام قناعت می
کند که در دست من باز و بسته  دارش می نگاھی به چاقوی ضامن" خاموش کن: "گويم می. گيراند می
خانه يا گاراژ  جا را با يتيم که عزيزان اين مثل اين: "گويم می. کند اموش میسيگارش را خ. شود می

از پرسنل بيمارستان خبری ..." يی در دروازه غار داريم اگر جا نداريد، ما کلبه... اند العماره عوضی گرفته شمس
شان را کم  ز زحمتني" برادران لومپن. "کجا؟ بخش خصوصی. برد  میMRIيکی از دوستان محمود را برای. نيست
  . کنند می
  

. با عمو و مادرش. جوانی از جمھوری آذربايجان.  بيمار آمده3ھنوز محمود برنگشته برای تخت .  صبح11ساعت 
نارسايی ھر دو کليه اندام جوان را درھم شکسته است نيم ساعت بعد عمويش او را برای انجام سونوگرافی و 

MRIی ما پناه  آباد خرابه ام و مادری حدوداً پنجاه ساله از شھر باکو که به علی حاال من مانده. برد  به بيرون می
ترکی . گيرم ام کومک می از حافظه. ی فارسی داند و نه يک کلمه ی انگليسی می نه يک جمله. آورده است
 به شود و معجونی گاه با کلمات کردي، لری و بلوچی مخلوط می. ی من واقعاً شنيدن دارد يی بسته شکسته

  : گويد چنين است چه خانم آذر ماريووا می ی آن بندی فشرده جمع. کند ناک توليد می کلی شگفت
اگر به دولت نزديک باشی . اف را ھمچون ُبت بپرستند مردم بايد حيدر و الھام علی. ھا اف آذربايجان يعنی علی«

گي،  گويد بھترين دوران زنده ، اما پدرم میآيد ما که دقيقاً يادمان نمی. يی وگرنه مثل ما آواره. وضعت خوب است
.  دالر بدھی5برای يک آمپول زدن بايد . کند حاال رشوه بيداد می. اگرچه کوتاه بود. ھا بود ھمان زمان کمونيست

ی دو اتاقه در باکو ماھی دو  ی يک خانه اجاره. ھمه چيز خصوصی شده است. ی بيمه ندارد ھيچ کس دفترچه
  » ...پزشکان خوب خيلی گران ھستند و. ارستان نداريمبيم. ھزار دالر است

." ھاست ی قرن خاطره/ اش ترين خاطره نزديک"به قول شاملو . دوزد کشد و به پنجره چشم می آھی می
. دھد يی به دست می اش لنين است و از گورباچف و يلتسين تصوير زشت و مشمئزکننده شخصيت مورد عالقه

از . چقدر زود ميان ما ارتباط و تعاطف و اعتماد برقرار شد. ام شناخته ھا او را می  قرنی انگار از ھمان اوان خاطره
خواھرش از مسکو "گويد  می. ھای روسی شکالت برايم جالب است نوشته. آورد کيفش شکالت در می
  ." آئيم پسرم که خوب شد می"گويد  می. پذيرد می. کنم به خانه دعوتش می. "سوغاتی آورده است

. خروشد اش مثل دريا می چشمان آبی. کنم به وجد آمده است که من نيز رھبر محبوب او را ستايش می ايناز 
اين دوست بيمار ما خودش يک پا "گويم  می. ايم ی ھمديگر را آبياری کرده ھای خزر بارھا باغچه  آب ما از طريق
اما "گويد  به شوخی می.  شده استاش غالب گی نخستين خنده بر افسرده. خندد با شگفتی می." لنين است

ھا را که  برای آذر يکی از آب ميوه... اگر بشنود! چاره محمود بی!" ی مريض شما شبيه استالين است قيافه
  . ريزد و او از فالسک ھمراھش برای من چای می. کنم اند، باز می ھای محمود آورده مالقاتی

  
. درد دارد. اش فشار آورده است  به کليهMRI.  ھمراھانبا ھمسرش و يکی از. آيد محمود می. 00/13ساعت 

وگو با خانم آذر ماريووا را  تمام گفت. شود و ظرف ادرار از خون ُپر می. من ھم به دنبالش. شويی رود دست می
يی پيش درد  انگار نه انگار که لحظه. آيد به وجد می! زند زيرخنده با تشبيه استالين می. کنم برايش تعريف می

.  ھزار تومان شده است320ی تامين اجتماعی  ی بيمه آی باوجود دفترچه.آر.ھزينه ی ام. انش را بريده بودام
اين ھمان بھداشت و ! ی کارگر؟ و اين يعنی ھفده ھزار تومان بيشتر از حداقل دستمزد ماھانه... ناقابل است

  شاخ دم دارد؟ سازی نئوليبرالی مگر   است؟ خصوصی1357درمان رايگان موعود انقالب 
گويند خدمات  به اين می. رود گذارد و می ی اتاق می ھای غذا را گوشه بسته. آيد متصدی توزيع غذا می
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ی محمود اول صبح يکی از پرستاران با چھار ملحفه ناگھان وارد اتاق شده و به بيماران  بيمارستاني؟ به گفته
اند ھيچ،  که خواب بوده" دوست لومپن"آن دو سه ." نيدھايتان را عوض ک برخيزيد و ملحفه: "حکم کرده است که

کنيد اين جا پادگان است؟ و ما سربازيم؟  شما فکر می! خانوم پرستار: "اما محمود به اعتراض درآمده است که
ی  اين ھم شاھد ديگری بر آن جمله. وجور کرده است و پرستار خود را جمع" شود؟ ی شما چه می پس وظيفه

در ايران ھر کسی اندک قدرتی دارد ." ی حاکم است ، اخالق طبقه اخالق حاکم بر ھر جامعه "طاليی مارکس که
  !! اند، حتا اگر خالفش ثابت شود؟ گويا ھمه برده. نگرد به ديگری در حکم برده می

 MRIخواھد به او بگويم مرکز  محمود از من می. خانم آذر نگران تاخير پسرش به محمود چشم دوخته است
نجيبه نان . گيرد زنم حالت تھوع تمام وجودم را می روکش غذا را که کنار می! بوده و پسرش در نوبت استشلوغ 

  ! دوغ برای او کافی است!". اشتھا ندارم"گويد  خورد و محمود می و ماست می
  

ايی  برای رھ1871مردی از تبار کمونارھا که در سال . محمود صالحی از جنس خالص سوسياليسم کارگری است
ھا  محمود صالحی برخالف چپ. داری جان فشاندند ھا از يوغ سرمايه ی انسان ی کارگر و آزادی ھمه طبقه

جاست که  داری تا آن اش با سرمايه دشمنی آنتاگونيستی. ورزد سکتي، به فرد گروه يا حزب خاصی تعصب نمی
کارگر کُرد و ترک و بلوچ و عرب . " کنم ه میمن برای آزادی پدر کارگر تو نيز مبارز: " روزی به بازجويش گفته است
ی محمود صالحی پشتيبانی کارگران و  تنھا پشتوانه. يی بيش نيست و افغانی نزد محمود عبارت ياوه

ی نئوکنسرواتيست کيتوی  ی نيم ميليون دالری موسسه او نه مانند اکبر گنجی از جايزه. کشان است زحمت
داری  گان ليبرال خيزش سبز از قدرت مديای سرمايه و نه مانند سرکردهيی برده است  آمريکا، کمترين بھره

فردا   و راديو زمانه و فردا و پسVOA و BBC و CNNدر تمام اين مدت از فاکس نيوز و . جھانی برخوردار شده است
دار سبز مق در حالی که اگر يکی از اعضای خوار و بی. ی وخامت حال او منتشر نشده است و غيره خبری درباره

پس چندان . فھمد داليل اين را ھر دانش آموزی می. شود کند فوراً خبرش در تمام دنيا منتشر می يی  عطسه
داری بايد حتماً  يک ايرانی برای محبوبيت نزد آمريکا و ساير بلوک سرمايه. گيريم و ما به خود نمی. عجيب نيست

مانند . طلب مجلس ششم باشد ی اصالح  نمايندهيا. درست مثل سازگارا. ی سبز به مچ خود ببندد قالده
يا . مانند افشاری و عطری و داودی مھاجر. يا عضو تحکيم وحدت باشد. جو ھا و حقيقت خوئينی موسوی

ی بورس   و حق مسکن، ھزينه در اين صورت به جز حقوق ماھانه.  دلقکی باشد، مانند ابراھيم نبوی ژورناليست
ی پوليتزر يا  ئی داشته باشد در نوبت دريافت جايزه ًخواھد شد و احتماال اگر قريحهتحصيلی نيز به حسابش واريز 

ی کشک و اشک و مشک و رشک برايش  ئی به قافيه و خانم الھه ھيکس مديحه. صلح نوبل خواھد ايستاد
 چون –لحی اما آنان کجا و محمود صالحی کجا؟ ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ نام محمود صا. خواھد سرود

اگر خالفی حقوقی يا . ی کن مطرح نشده و نخواھد شد  ھرگز در جشنواره–کش است  يک نانوای زحمت
. اش وکالت او را نخواھند پذيرفت سياسی مرتکب شود ھرگز شيرين عبادی و باند به اصطالح حقوق بشری

ينوش تصويری از او به دست اش را گرو نخواھد گذاشت و ژوليت ب کسی برای اھدای کليه به او نخل طاليی
روبرت دنيرو و مارتين اسکورسيسی نيز محمود صالحی را . نخواھد گرفت و برايش اشک نخواھد ريخت

ی محمود  پخت دوشيزه بينوش را به نان خمير يا برشته شناسد و کيارستمی که نان فرانسوی دست نمی
و نه از " طعم گيالس"نه از جنس . ی نخواھد ساختدھد، ھرگز برای او و به ياد او فيلم صالحی حتماً ترجيح می

 دوست –اند  ھايش در کردستان مست کرده  که زمانی اسب–حتا بھمن قبادی نيز ". رونوشت برابر اصل"جنس 
ی  ھای استالينی و چھره محمود صالحی با آن س بيل. ھايی ھمچون رکسانا صابری را بربايد دارد، دل خانم

 لبخند جذاب رکسانا صابری دو رگه کجا؟ رکسانا صابری از سوی ھيالری کلينتون اش کجا و ی کارگری ساده
در . شان محتاجند يی کارگر فرودست ھستند که به نان شب شود اما حاميان محمود صالحی عده حمايت می

 در حد –اگر محمود صالحی يک کارگر خوش تيپ ! ھای ايرانی نيست نزد آنان محمود صالحی يکی از گربه
در اين صورت حتماً .  بود شايد گشايشی در کار بود–) ليدر سابق حزب ليبر(بلر  عود بھنود يا ترجيحاً تونیمس

شد؟ با  يی با شير داغ به ضيافت گرم و باشکوه عطاهللا مھاجرانی و ابراھيم گلستان دعوت می برای صرف قھوه
ا نيز در جمع خود دارند و ما از زبان پدرش ھمانان که عبدالعلی بازرگان ر! جرس: ھزينه چه کسي؟ معلوم است

از محمود صالحی ويدئوھای ده ! خواستيم اما سيل آمد ، ما باران می57به ياد داريم که در انقالب بھمن 
نه متفلسف و نه مانند حاج آقا عبدالکريم سروش و . محمود نه متکلم است. يی در يوتيوب موجود نيست دقيقه

اعتبار او . ی تفاوت سکوالريسم سياسی و فلسفي، مھمل ببافد ھا درباره  ساعتتواند شيخ محسن کديور می
انبوه "برنشتاين تا " کنترل اجتماعی"و قادر نيست از مبحث ) يا نخوانده(به اين نيست که آنتی دورينگ را خوانده 

لحی برخالف مرتضا محمود صا.  نفر نيز نيست53او يکی از اعضای . تونی نگری و مايکل ھارت سخن بگويد" خلق
" چپ"محمود صالحی . زند محيط سبز سوسيال ليبرال نيز نيست و برای موسوی و خاتمی ھم سينه نمی

خواھان  اتحاد جمھوری. دان تاريخ چال کرده است ی امثال فرخ نگھدار و علی کشتگر را در زباله آمريکائی شده
گی  سرشت و راز بت واره"برای او شايد توضيح . دھد سالم سکوالرھا را پاسخی نمی. زند حالش را به ھم می

 و غيره دشوار –ی ھفدھم فرانسه   در اواسط سده–يا بحث پيرامون چيستی ماجرای پادشاھی ولگردان " کاال
ھای دانشگاھی و  يک گام کوچک او به تمام کتاب. ھاست اعتبار او در متن جنبش کارگری اما بيش از اين. باشد

او از زمانی محمود صالحی شده که با . اعتبار او به اسلحه و بمب و نارنجک نيست. ارزد میمقاالت آکادميک من 
که از  جی ھفت، بل ھای پازوکا و آرپی تغيير جھان برای او نه از گلوله. ی ميليتانت خود مرز کشيده است گذشته

  . انجامد مار میکند و در نھايت به آزادی و رفع استث ی طبقاتی کارگران عبور می مسير مبارزه
شود که به جنبش  سوسياليسم از وقتی علمی می"ی اعتبار او در اين جمله مشھور مارکس است که  ھمه

ھای دانشگاھی برکلی و استنفورد و ميشيگان و ھاروارد و کمبريج و  تمام کرسی." خورد کارگری پيوندی می
ی سوسياليسمی را  اند که پنبه اسيس شدهھای ھنگفت برای اين ت  و شيکاگو با ھزينهNEDموسساتی مانند 

  . بزنند که محمود صالحی يکی از پيشروان آن است
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نويسند، کسانی  دھند، کسانی که در نفی مالکيت خصوصی شعر می کسانی که عليه لغو کارمزدی شعار می
که برای حمله ی  ؛ کسانی - اماکارگران را فراموش می کنند-دھند می که برای اعدام عبدالحميد ريگی اعالميه 

گرايی ژست کارگر پناھی به خود  فرمايند؛ کسانی که در الک نخبه ارتش عراق به اردوگاه اشرف بيانيه صادر می
شان، وقتی  ھای آزاد و استبدادی گرايي، با تمام اتحاديه ی اين کسان با اين ھمه ادعای چپ ھمه... گيرند می

ربط  کنند، به طور عينی خود را با جنبش واقعی کارگری بی که در ھمدردی با محمود صالحی سکوت پيشه می
 از نوع اُمنفی  بحث بر سر اھدای يک کليه. شوند دھند و تا حد يک محفل يا محمل سکتی ساقط می نشان می

)-O (ئی  ئی درخود به طبقه ی کارگر از طبقه  کارگری و تطور طبقه سخن بر سر اتحاد. به محمود صالحی نيست
  . ستبرای خود ا

  
اين ." يی بيش نبود حتا اگر گوساله. بايد از جنس زر بود تا مورد پرستش قرار گرفت"شاملو در جايی گفته بود 

. توانی بُسلفی برای تو اعتبار قائل است ی پولی که می بازار آزاد فقط به اندازه. ست داری منطق جھان سرمايه
ی يک  انداز ما کفايت تھيه پس. ايم کار شده تاً درآمدزا بیھاست که از کارھای نسب مدت. ما پول چندانی نداريم

ی تعويض کليه به چند ده ميليون  ھزينه. دھد مان را نمی  متری ی شصت يی از خانه پيانوی کوچک برای گوشه
شود و به ديار  محمود صالحی پس از دو ھفته بستری در بيمارستانی بی در و پيکر؛ مرخص می. زند سر می
کند اگر در  ی کارگر توليد می انديشم ثروتی که طبقه يک لحظه با خود می. ريزی با درد و خون. رود خود می

ی  گاه ديواری فروريخته بر جای نخواھد ماند و ھيچ کودکی برای تامين ھزينه خدمت رفاه جامعه قرار گيرد، آن
فروشی در  ی فقير خود به تن هتحصيل کار نخواھد کرد و دختران زيبای سرزمين من برای امرار معاش خانواد

 سال گذشته 31با ھشتصد ميليارد دالری که ظرف . ھا اتوپی نيست اين. کشورھای عربی تسليم نخواھند شد
ھا آقازاده در  ی تحصيل ده پرسيد ھزينه می. توانستيم ايران را گلستان کنيم از عوايد نفت به دست آمده می

نکوور و تورنتو؟ ويالھای قبرس و ھاوايی و قناري؟ ميلياردرھای اتاق ھای و ھا و برج شد؟ اتوبان لندن چه می
ھای چندصد ميليارد تومانی زعفرانيه و نياوران؟  خانه! بازرگاني؟ اسپانسرھای کارگزارانی سبزھا و موسوي؟

  ! مصارده: گويم خيلی ساده است می
داران و  الھای شمال برای عياشی پولوي. پی تعطيل مطلق است در ی ديگر سه روز پی ھا واقعه کشور مثل ده
مھم نيست که ھمسر يا دخترت جايی برای رفتن به توالت . دستان ھا برای اتراق تھی ھا و پارک کنار خيابان

در چنين . کشد ات را می   ھزار تومانی جور خانواده30چادر چينی . نداشته باشند، جای خواب ھم مھم نيست
من بارھا شاھد . شود از کيسه پالستيک حاوی مدفوع پر می... لی و بابلسر وھای رامسر و انز مواقعی خيابان
چند تن از دوستان ما را به ميھمانی فرا . لولند ھا می مردم در پارک. ام ھای ضدانسانی بوده چنين صحنه

 شب 12ساعت . پنداری دل و دماغ خوش گذراندن ندارم. پذيرم نمی... رشت ساری الھيجان و. خوانند می
گويم شما به مادر پير و رنجورت سری  می. ھمسرم تمايلی ندارد. کنم به قصد سقز ماشين را روشن می
گی  راننده. رويم می. کند که برويم رسم معرفت و رفاقت حکم می. محمود را خواھيم ديد... خواھی زد و ما نيز

و صدای ساز فواد که ما را تا . يمزن نوشيم و گپ می چای می... مثل نوشتن در شب. در شب برايم آسانتر است
نه .  بامداد گذشته است3ساعت از . برد ی جان لنون وجيمی ھنريکس و جيمز ھيتفيلد می دنيای پيچيده

عجيب، تازه تاسيس شده و غير منتظره در مکانی جديد و غير " گارد ريلی"ناگھان . يی سرعتی و نه عجله
 نوشته است، -  پس از گارد ريل - تر  ده متر آن طرف)  بنگريدبه عکس ھا.(شود مان سبز می منتظره پيش روی

باقی ماجرا ... کوبيم با ھمان سرعت به گارد ريل می! و تا آن نقطه نه چراغي، نه تابلويی نه عالمتي؟. 35بيجار 
  . در چند تيتر خالصه از اين قرار است

  . رسد  پليس با نيم ساعت تاخير می-
  . آمبوالنس ھم ندارند. در بيمارستان دولتی زنجان از پزشک خبری نيست کتف ھمسرم شکسته است اما -
ی درمان  ی بيجار شعبه اما بخش خصوصی در جاده. آيد ام باال نمی ی من به شدت ضرب خورده و نفس  دنده-

  ! ندارد؟
  . پردازد  بروکراسی کثيف بيمه چند ميليون خسارت ما را نمی-
  . گيرد گی را به عھده می ی درمان شکسته وظيفه بخش خصوصی با پول چرب و چيلی -
  !) فدای سر وزارت راه؟. (مان قراضه شده است  اتوموبيل-
  " ھنوز را/ و روز را / کنيم شب را  دوره می" ما اکنون در خانه و با درد فراوان -

ياليسم سوس. کم از سی سال پيش دولت رفاه داشته باشند ست که قرار بود، دست و اين حکايت مردمی
  . کش پيش

  
   1بعد از تحرير 

من . ست به وضوح پيداست حتا در تاريکی شب نيز خونی که از صورت ھمسرم جاری. ايستند چند اتوموبيل می
پيداست برای چه؟ . گيرند ی بانه را می مسافران از من سراغ جاده. زنم منتظر آمبوالنس به اين و آن زنگ می
آباد، نه ديواندره و نه حتا مسير سقز را جويا نيستند و مستقيماً سراغ  ، نه نجفکسانی که از ابتدای ورودی بيجار

اند و به  عازم سفر شده" برادران چينی"توليد  ناگفته معلوم است که برای ابتياع اضافه. گيرند ی بانه را می جاده
اير وسايل لوکس و بنجل گيری و س ی موش پز و تله  و کولرگازی و کبابLCD. اند ھای کردستان زده دل جاده
انکشاف "شود، به  گذرد و به بانه سراريز می با کاميون از مرز می" قانونی"داری چين که از طريق  سرمايه
استثمار شديد و دستمزد ناچيز کارگر چيني؛ کارگر ايرانی را نيز !! دامن زده است!!" داری در کردستان؟ سرمايه

اگر کارگر نساجی و الکترونيک . داری سازی سرمايه گويند جھانی ن میبه اي. کاری کشيده است به فالکت و بی
تواند به دستمزد ارزانتر، قرارداد سفيد؛  کار شده است، می ايران به دليل شکست در رقابت توليدي، بی... و

 تن دھد يا به قاچاق مواد مخدر... کاری و بھداشت و ی بی بار؛ محروميت از بيمه ی سالی يک حقوق معوقه
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ی  اش را ھم به فالن توله تواند کليه می! فروشی نيز باز است اگر َبر و روئی داشت درھای تن. بپردازد
  ... دار بفروشد سرمايه

  
   2بعد از تحرير 

  . کنيم ما برای جمع کردن اين بساط مبارزه می
  

Mohammad.QhQ@Gmail.com   
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  : ھاي اسالمي كار تھرانعضو ھيات مديره كانون شورا

   ماه حقوق معوقه به كارگران بدھکارند 9واحدھايي ھستند كه 
عضو ھيات مديره كانون ھماھنگ شوراھاي :   نوشت 89 خرداد 24 ايلنا در تاریخ - خبرگزاری کارایران: ایلنا

 كارگران خود را  ماه است حقوق9در تھران واحدھاي صنعتي بزرگي داريم كه : اسالمي كار استان تھران گفت
  . پرداخت نكرده اند

بايد اعضاي ھيات مديره كانون تھران براي اين گونه واحدھا چاره : وگو با خبرنگار ايلنا افزود ولي هللا صالحي درگفت
  . انديشي كنند

كانون عالي شوراھا جلسات مشتركي با كانون عالي كار فرمايان : دبيركانون عالي شوراھاي اسالمي تصريح كرد
  . ھا در زمينه رفع مشكالت واحدھاي توليدي بحران زده ادامه خواھد داشت داشته و ھمكاري
ايم كه در ھيات حمايت از صنايع، نمايندگاني از گروه كارگري و  به وزارت كار پيشنھاد كرده: صالحي تصريح كرد

  . كارفرمايي نيز حضور داشته باشند تا مشكالت بھتر رسيدگي شود
ھا به خصوصي كانون  كنيم و از برخي كانون ھاي استاني دست ھمكاري دراز مي  به تمامي كانون:وي تصريح كرد

ھا به  خواھم كه به جاي دروغ گفتن در روزناھم و سايت ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار استان تھران مي
  . مشكالت واحدھاي بحران زده استان تھران رسيدگي كنند

  پايان پيام
   برج حقوق معوقه كارگران صورت گرفت؛ در ازاي دريافت يك

  پايان اعتراض كارگران صنايع فلزي 

پس از چند ھفته اعتصاب، سرانجام كارگران كارخانه :  نوشت 89 خرداد 24 ايلنا در تاریخ - خبرگزاری کارایران: ایلنا
  . صنايع فلزي در ازاي دريافت يك ماه حقوق و مزاياي معوقه خود به كار خود بازگشتند

پس از آنكه كارگران حقوق مربوط به خرداد ماه سال : ارگران كارخانه صنايع فلزي در تماس با خبرنگار ايلنا، گفتندك
  . اي در كارخانه صنايع فلزي پايان يافت گذشته خود را در ھفته گذشته دريافت كردند؛ اعتصاب چند ھفته

 ماه حقوق معوقه براي چند ھفته 6ريافت نكردن  كارگر كارخانه صنايع فلزي ايران در اعتراض به د250پيشتر 
  . اعتصاب كرده بودند

به ادعاي كارگران ، كارفرماي اين واحد توليدي بخش خصوصي بابت حقوق و مزاياي خرداد، تير، بھمن و اسفند 
  .  و نيز مطالبات فروردين و ارديبھشت سال جاري به آنھا بدھكار است88سال 

وز زمان پرداخت ساير مطالبات معوقه مشخص و قطعي نيست اما آنھا از روي ناچاري گويند ھرچند ھن كارگران مي
  . اي خود خاتمه دھند ترجيح دادند تا در ازاي دريافت يك برج از مطالبات معوقه به اعتراض چند ھفته

حق بيمه شود؛ پرداخت  اين كارگران ھمچنين گفتند به دليل آنچه كه كمبود نقدينگي و بحران مالي عنوان مي
  . كند آنھا براي مدتي به تاخير افتاده و در نتيجه اسازمان تامين اجتماعي از تمديد دفترچه بيمه آنھا خود داري مي

ھا و تاسيسات فلزي  ساخته و پل مجموعه صنايع فلزي در زمينه ساخت لوازم انواع اداري فلزي، اتاق پيش
  . فعاليت دارد
  پايان پيام

   کارگران شرکت واحد را محکوم ميکنيمفيلترینگ سایت سندیکای

 خرداد ٢٣فيلترینگ سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه را محکوم ميکنيم صبح امروز 
 فيلتر www.syndicavahed.netماه سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه به آدرس 

 ۵ت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در شرایطی فيلتر شده است که ظرف سایت سندیکای کارگران شرک. شد
روز گذشته دو نفر از اعضای ھيئت مدیره سندیکا آقایان سعيد ترابيان و رضا شھابی توسط نيروھای امنيتی 

  . بازداشت شده اند
را اعمال فشار بيشتر بر ما بازداشت دو نفر از اعضای ھيئت مدیره سندیکا و بدنبال آن فليترینگ سایت سندیکا 

سندیکای کارگران شرکت واحد جھت جلوگيری ھر چه بيشتر از فعاليتھای سندیکائی و صنفی کارگران ارزیابی 
ميکنيم و با محکوم کردن اینگونه اقدامات از ھمگان ميخواھيم آدرس جدید سایت سندیکا را به شرح زیر به اطالع 

 . عموم برسانند

us.syndicavahed.www://http   
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  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 

  
   ١٣٨٩خرداد 

 ُ یک فعال کرد در سقزمحاکمه
 

بھاء الدین شھابی ، صبح روز   جلسه رسيدگی به اتھامات یک فعال کرد در سقز به نام- آژانس خبری موکریان 
سقز به  به گزارش منابع آگاه، دادگاه این فعال کرد، در شعبه اول دادگاه انقالب.د، برگزار شد خردا23یک شنبه 

بھاء  .ذکر شده است» ھای مخالف نظام گروه ھمکاری با«ریاست قاضی شایق برگزار شد و اتھام این شھروند ، 
  .یع وثيقه آزاد شدمدتی با تود الدین شھابی سال گذشته از سوی نيروھای امنيتی بازداشت و پس از
 سرکوب و دستگيری ھای اخير را محکوم می کنيم

به دنبال بازداشت :  گزارش می دھد 89 خرداد 24سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ
 عليرضا اخوان و سعيد ترابيان، دو تن دیگر از فعاالن کارگری، رضا شھابی و مھدی فراحی شاندیز، نيز در روزھای

 خرداد شمار بسياری از مردم معترض که به مناسبت سالگرد آغاز 22ھمچنين، در روز شنبه . اخير دستگير شدند
خود نيروی انتظامی . اعتراض ھای یک سال اخير به خيابان ھای تھران و چندین شھر دیگر آمدند، بازداشت شدند

خبرگزاری ھای مستقل این تعداد را . است نفر اعالم کرده 91تعداد بازداشت شدگان را فقط در شھر تھران 
عالوه براین، بازداشت مردم معترض توام با سرکوب و ایجاد رعب و وحشت و . بسيار بيش از این اعالم کرده اند

  .ضرب وشتم شدید مردم و شليک گاز اشک آور به طرف آنان بوده است
يت کارگری را حق مسلم فعاالن کارگری می ما تمام این بازداشت ھا و سرکوبگری ھا را محکوم می کنيم، فعال

شھروندان به ظلم و ستم جمھوری اسالمی سرمایه را حق بدیھی آنان می دانيم و خواھان  دانيم، اعتراض 
  .آزادی بی قيد وشرط دستگيرشدگان اخير و به طورکلی تمام زندانيان سياسی ھستيم

 فرزند يك كارگر كوچكترين ارباب رجوع شھردار قرچك شد
شھردار قرچك روز سه شنبه ھفته جاري با :  خرداد نوشت 24 ایلنا در تاریخ –ه گزارش خبرگزاری کار ایران ب

  . صحنه اي جالب درقرچك روبرو شد
 ساله جھت انجام كاراداري درخصوص دريافت پايان كار به 11 گزارش خبرنگار ايلنا در ورامين و قرچك،كودك  به

 و در مرحله آخر يعني پرداخت عوارض ساخت ملك پدرش به دفتر شھردار شھرداري قرچك مراجعه كرده بود
  . مراجعه نمود و كارش انجام شد

به پدرم : علي بختياري كه پدرش به عنوان سر آشپز دركارخانه شيروارنا كارمي كند درگفتگو با خبرنگارايلنا گفت
 بار 8أمورانجام وظيفه شدم و توانستم با مرخصي نمي دھند و من كه تنھا فرزند خانواده ھستم از طرف پدرم م

  . مراجعه به شھرداري قرچك پرونده خانه مان را تكميل كنم
 درصد تخفيف 25شھردار قرچك بسيار مھربان بود و وقتي با بنده برخورد كرد و با شنيدن حرفھايم با : وي گفت

  . اخذ عوارض پايان كار موافقت كرد
تكريم ارباب رجوع و :  مالقات مردمي دارد به خبرنگار ايلنا گفت14 تا 9عت شھردار قرچك نيز كه ھر روز از سا

شھروندان از وظايف كاركنان شھرداري مي باشد و اين كودك با مسئوليت پذيري و جھت كمك به خانواده به 
ا  ساله حداكثرمساعدت را جھت اخذ عوارض ب11شھرداري مراجعه نموده كه بنده جھت تكريم حركت اين كودك 

  . وي نمودم
  پايان پيام

  
 معلم زندانی را برای ھمکاری و اعتراف تحت فشار قرار داده اند 

  
را برای ھمکاری و اعتراف تحت فشار و  اسماعيل عبدی زندانیبازجوی وزارت اطالعات معلم شکنجه گران 

ون صنفی معلمان ایران عضوفعال کانزندانی ھرانا، آقای اسماعيل عبدی معلم به گزارش . شکنجه قرار داده اند
نامبرده  .به شدت تحت فشار، تھدید و تطميع قرار دارد تا برعليه اعضای دیگر کانون صنفی معلمان اعتراف کند

با گذشت بيش از  .تھدید شده است در صورت عدم ھمکاری با حکم سنگين دستگاه قضایی مواجه خواھد شد
 سال سابقه خدمت در مدارس شھر تھران است، نامبرده 18ی که دارا  عبدی دبير ریاضی  دستگيری دو ھفته از 

اتھامات وی مصاحبه  .در تماس تلفنی اعالم کرده است که قرار بازداشت وی به مدت یک ماه طول خواھد انجاميد
ر، پيگيری مطالبات صنفی معلمان کشور و دفاع از فرزاد وبا رسانه ھای برون مرزی، اعتراض به وضعيت کش

 .کمانگر است
    خرداد22دستگير بھنام ابراھيم زاده از فعالين کارگری در 

بھنام ابراھيم زاده فعال کارگری و :  آمده است 89 خرداد 24به نوشته سایت دانشجویان سوسياليست در تاریخ 
 و به زندان اوين منتقل خرداد در تھران دستگير 22عضو کميته پيگيری برای ايجاد تشکل آزاد کارگری روز شنبه 

  . شده است
بنابه گزارش رسيده به سايت دانشجويان سوسياليست، بھنام ابراھيم زاده فعال کارگري، که تا ديشب خانواده 

اش از وضعيت وی بی خبر بودند، امروز از بھداری زندان اوين با برادرش در اشنويه تماس گرفته و از بازداشتش در 
به گفته وی ھنگام دستگيری و . تی رژيم خبر داده است خرداد در شھر تھران توسط نيروھای امني22روز 

بازداشتش در زندان به شيوه وحشتناکی مورد ضرب وشتم قرار گرفته، که بد جوری زخمی و دو تا از دنده ھاش 
  . ضعيت وخيمی در زندان بسر ميبردشکسته است که به گفته وی در و
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ھم ) 88( تکنيک شورآباد شھر ری است، که سال پيش گفتنی ست که بھنام ابراھيم زاده کارگر لوله سازی پلی
که به مناسب روز جھانی کارگر، کارگران ( مه روز جھانی کارگر ھنگام برگزاری مراسم در پارک الله تھران، 1در 

وفعالين کارگري، دانشجويی و زنان اقدام به برگزاری مراسمی کردند که از سوی نيروھای حامی سرمايه مورد 
، دستگير شده بود و تاکنون ھم دادگاھی وی )رفت و صدھا تن از آنان را دستگير و روانه زندان شدندھجوم قرار گ

  . رژيم مورد تعقيب قرار گرفت استبه اتمام نرسيده و ھنوز ھم از سوی دادگاه 
وی  بار از س2الزم به ذکر است که پدر و برادرش ھم که در شھر اشنويه سکونت دارند، از سال پيش تاکنون 

  . نيروھای اطالعاتی و امنيتی به بھانه ھای واھی دستگير و بعدا آزاد شدند
 ن در مقابل زندان اوین  زدستگيری فعال 

 
سميه فريد، ھمسر حجت منتظرى، که او نيز :  خرداد آمده است 24به گزارش سایت آژانس ایران خبر در تاریخ 

سميه فريد فعال حقوق زنان در حالى در مقابل . تگير شددر بازداشت به سر مى برد، در مقابل زندان اوين دس
وى . زندان اوين دستگير شد که براى پيگيرى وضعيت ھمسرش حجت منتظرى به زندان اوين مراجعه کرده بود

 اسفند دستگير شده ١٣ھمسر وى منتظرى در تاريخ . بعد از بازداشت مستقيما به زندان اوين منتقل شده است
  . به سر مى بردو در زندان اوين 

 جنوبی به سپاه رسيد  شش فاز پارس:سپاه و اقتصاد ايران 

جنوبی به بخش خصوصی  با واگذاری شش فاز از ميدان نفتی پارس: خرداد نوشت 25در تاریخ مردمک سایت 
  . تری يافت ھای اقتصادی اين نھاد نظامی در ايران ابعاد گسترده وابسته به سپاه، فعاليت

نژاد، وزير نفت و اعضای کارگروه ويژه نفت، قرارداد توسعه شش فاز پارس جنوبی به  محمود احمديامروز با حضور 
  . امضا رسيد

 را برعھده 13ھای پتروپايدار ايرانيان، صدرا و مپنا توسعه فاز  براساس توافقات امضاشده، کنسرسيوم شرکت
، )ايبرو( گسترش و نوسازی صنايع ايران  پارس جنوبی نيز به کنسرسيومی متشکل از سازمان14گرفته و فاز 

  . شرکت ملی حفاری و شرکت تاسيسات دريايی رسيده است
 پارس جنوبی را دراختيار بگيرند و توسعه 19، فاز  ھمچنين قرار است شرکت پتروپارس و تاسيسات دريايي

  . ھای صدرا و پتروسينای آريا برسد  نيز به شرکت24 و 23، 23ھای  فاز
اين . ھای خصوصي، متعلق به سپاه پاسداران انقالب اسالمی ھستند است که بيشتر اين شرکتاين درحالی 

ھای تابع سپاه رسيده که پيش از اين توسعه پنج فاز ديگر پارس جنوبی به  قراردادھای بزرگ در حالی به شرکت
  . اين نھاد نظامی واگذار شده بود

نامه توسعه سه فاز  تر اعالم کرده بود که تفاھمعلی وکيلي، مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس، پيش
  . االنبيا امضا شده و زمين برای آغاز عمليات اجرايی نيز تحويل اين مجموعه شده است جنوبی با خاتم پارس

  سپاه و صنعت نفت و گاز ايران 
ری در بخش نفت و گذا ھای شورای امنيت سازمان ملل، ايران در چند سال اخير با بحران سرمايه با اعمال تحريم

ھای  گذاری در ايران، شرکت ھای معتبر و بزرگ خارجی برای سرمايه پس از انصراف شرکت. رو بوده است گاز روبه
  . گذاری در ايران را به لقايش بخشيدند ھای خارجی بودند که عطای سرمايه ، آخرين شرکت»رپسول«شلب و «

شرکت ملی صادرات گاز ايران به اين دو شرکت ھشدار داده زاده، مديرعامل  رضا کسايي حدود يک ماه پيش سيد
ھای داخلی واگذار   را به شرکت14 و 13بود که ھرچه زودتر تکليف خود را روشن کنند وگرنه توسعه دو فاز 

  . کنند مي
  . ھای خصوصی متعلق به سپاه رسيده است امروز نه تنھا اين دو فاز، بلکه چھار فاز ديگر نيز به شرکت

 فاز پااليشگاھی ديگر 17:  ميرکاظمی امروز در مراسم امضای قرارداد توسعه شش فاز پارس جنوبی گفتمسعود
  . گذاران خارجی اجرا خواھد شد ھای ايرانی و دو فاز توسط سرمايه در اين منطقه توسط شرکت

 شيرين کشور را به برداری از اين فازھای پااليشگاھي، مجموع توليد گاز آقای ميرکاظمی ھمچنين گفت که بھره
  . دھد الملل ارتقا مي رساند و رتبه کشور را در صحنه بين بيش از يک ميليارد متر مکعب مي

  . برداری قطر از ميدان مشترک گازی پارس جنوبی سه برابر شده است ھا عليه ايران، ميزان بھره با افزايش تحريم
کننده صنعت  ھای بزرگ خارجی تحريم قبای شرکتھای چينی و ژاپنی به عنوان ر اگر تا چند سال قبل شرکت
ھای زيرنظر سپاه به عنوان جايگزين يکی پس از ديگری مطرح  شدند، حاال شرکت نفت و گاز ايران محسوب مي

  .شوند مي

تير25جتماع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس روز ا   

عضای مجمع پيشکسوتان در این ا عکس العمل بازنشستگان ھماھنگ خواھدبود و کانون ھای بازنشستگی و
  .زمينه تفاھم دارند

دبير مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري از احتمال: ایلنا تجمع بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي  
روز تامين اجتماعي( تير 25در روز    .در مقابل مجلس شوراي اسالمي خبر داد (

قنبري درگفت وگو با خبرنگار... حجت ا اگر ميزان افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي كه : افزودايلنا  
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خواھند   درصد كمتر باشد بازنشستگان در اعتراض به اين كار درمقابل مجلس تجمع15است از  ھنوز اعالم نشده
ھاي موجود ابراز كنند عدالتي كرد تا صداي اعتراض خود را نسبت به بي .  

عنوان رئيس ھيات امنا عي و در راس آن وزير رفاه را بهھيات امناي سازمان تامين اجتما وي مسوول و طرف  
در: حساب اصلي بازنشستگان تامين اجتماعي معرفي كرد و خاطرنشان نمود شرايطي كه ھمه مردم تورم باال  

كنند و قيمت اقالم را در زندگي روزمره خود احساس مي ر ھاي غير متعارفي برخوردا خوراكي و مصرفي از افزايش 
ھاي زندگي بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعي  تواندجوابگوي ھزينه نمي  درصد15است افزايش كمتر از 

  .باشد
عکس العمل بازنشستگان ھماھنگ خواھدبود و کانون ھای بازنشستگی و اعضای: تصریبح کرد وی مجمع  

  .پيشکسوتان در این زمينه تفاھم دارند
 پايان پيام

  زی افرایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگيراناعتراض به یکسان سا

شدن افزایش حقوق  سخنان اخير وزیر رفاه درباره یکسان در گفتگو با خبرگار مھر با اشاره به علی اکبر خبازھا
ابالغ چنين مصوبه ای : با بازنشستگان کشوری و لشگری افزود تامين اجتماعی بازنستشگان و مستمری بگيران

محفوظ   قانون تامين اجتماعی این حق را برای خود96نونی است چرا که ما بر اساس قانون غيرقا از سوی دولت
 .مبنا افزایش یابد می دانيم که حقوق بازنشستگان ھر ساله باید بر اساس نرخ تورم برآورد و بر ھمين

 
ق خود ھستند، ای مخالف و خواھان احقاق حقو وی با اعالم اینکه بازنشستگان سراسر کشور با چنين مصوبه

 درصد اعالم شده، 15شاغل که ھشت ميليون نفر جمعيت دارند  اکنون که افزایش حقوق کارگران :اظھار داشت
 .بر این اساس افزایش یابد بگيران تامين اجتماعی نيز باید حقوق بازنستشگان و مستمری

 
تعلق  دارند و مزایای بين سالی به آنھازیادی    مزایای حقوقی جانبی کارمندان به دليل اینکه :خبازھا اضافه کرد

بگيران تامين اجتماعی  درصد افزایش حقوق برایشان مھم نيست اما بازنستشگان و مستمری 6می گيرد این 
 قانون کار 41 قانون تامين اجتماعی و 96اساس ماده  چون از این مزایا محرومند انتظار دارند افزایش حقوقشان بر

 .محاسبه و اعالم شود
 
اجتماعی ارسال  تا کنون مخالفتھای خود را به صورت مکتوب به مجلس، دولت و وزارت رفاه و تامين: افزود یو

 .پيگيری می کنيم خود را با جدیت ھا اعتراضات این خواسته مسئوالن با کرده ایم و در صورت موافقت نکردن
 

مسئوالن باید شرایط زندگی : کيد کردسازمان تامين اجتماعی تا رئيس کانون بازنشستگان و مستمری بگيران
در صورت اجرای  و ببينند که آنھا با وضع موجود ھم تحت فشار ھستند، ضمن اینکه بازنشستگان را درک کنند

می شود، بنابراین  ھدفمند کردن یارانه ھا این فشارھا به دليل افزایش بھای آب، برق، تلفن و گاز بيشتر قانون
 .بازنشستگان تامين اجتماعی تجدید نظر کند حقوق واقعی ریعتر نسبت به تعيينانتظار داریم دولت ھرچه س

عفو بين الملل خواستار اقدام فوری برای روشن شدن وضع دو فعال سنديکايی 
  استبازداشت شده 

سازمان عفو بين الملل در سندی که :  خرداد گزارش داد 25 د رتاریخ کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
، دو تن از فعالين کارگری "سعيد ترابيان"و " رضا شھابی"وز گذشته منتشر کرد با ابراز نگرانی شديد از وضعيت ر

سنديکای شرکت واحد، خواھان اقدام فوری برای مشخص شدن وضعيت اين دو تن و آزادی ھر چه سريعتر آنھا 
  .  ھای مسالمت آميز صنفی زندانی شده اندشد، و اين دو را زندانيانی عقيدتی ناميد که صرفا به خاطر فعاليت

در اين گزارش عفو بين الملل ضمن اشاره به برسميت نشناختن اتحاديه صنفی که اين دو تن در آن عضو ھستند 
توسط مقامات جمھوری اسالمي، از ارتباط احتمالی دستگيری اين دو تن با ) سنديکای کارگران شرکت واحد(

  . ری خبردادسالگرد انتخابات رياست جمھو
عفو بين الملل ھمچنين با اشاره به نامعلوم بودن محل نگھداری شھابی و ترابيان، از اين مساله به عنوان عاملی 
برای تسھيل شکنجه اين دو تن نام برده و گفت اين دو عضو بازداشت شده در خطر شکنجه و ساير بدرفتاری ھا 

  . ھستند
ھر کسی حق اجتماع «: حقوق مدنی و سياسی است که ميگويدايران يکی از شرکای ميثاق بين المللی 

و الحاق به آن برای حمايت از منافع خود را ) اتحاديه ھای صنفی(آزادانه با ديگران از جمله حق تشکيل سنديکا 
 و پيوستن به اتحاديه  تشكيل   و ھمچنين ميثاق بين المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرھنگی که حق» .دارد
  .  مورد نظر، از تعھدات آن است ھاي

در ادامه اين سند از ھمگان تقاضا شده با ارسال فوری نامه به دفاتر روسای قوه قضائيه و شورای عالی حقوق 
بشر جمھوری اسالمي، خواستار روشن شدن ھرچه سريعتر محل نگھداری اين دو تن و برخورداری از حق 

 شوند، و از مقامات مسئول جمھوری اسالمی بخواھند در صورتی که انتخاب وکيل و مالقات با خانواده ھای شان
 .بازداشت اين دو تن صرفا به خاطر فعاليت ھای مسالمت آميز صنفی ايشان می باشد، آنھا را آزاد کنند
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فيلترینگ سایت ایت جدید سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران آدرس س
  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه را محکوم ميکنيم

 خرداد ماه سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه به 23صبح امروز 
  . فيلتر شد net.syndicavahed.www آدرس

 روز 5سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در شرایطی فيلتر شده است که ظرف 
گذشته دو نفر از اعضای ھيئت مدیره سندیکا آقایان سعيد ترابيان و رضا شھابی توسط نيروھای امنيتی بازداشت 

  .شده اند

 بازداشت دو نفر از اعضای ھيئت مدیره سندیکا و بدنبال آن فليترینگ سایت سندیکا را اعمال فشار بيشتر بر ما
سندیکای کارگران شرکت واحد جھت جلوگيری ھر چه بيشتر از فعاليتھای سندیکائی و صنفی کارگران ارزیابی 

جدید سایت سندیکا را به شرح زیر به اطالع ميکنيم و با محکوم کردن اینگونه اقدامات از ھمگان ميخواھيم آدرس 
  us.syndicavahed.www://http .عموم برسانند

  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

  89خرداد ماه 

 تكليف كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تھران را مشخص كنيد 

رئيس شوراى اسالمى كار شركت واحد اتوبوسرانى تھران :  نوشت 89 خرداد 25 در تاریخ ايلنا -خبرگزاری کارایران
سازمان تامين اجتماعى ھنوز ھيچ اقدام مثبتى در جھت از سرگيرى اجراى قانون بازنشستگى : گويد و حومه مي

  . ستآور براى كارگران شركت واحد انجام نداده ا مشاغل سخت و زيان
آن گروه از رانندگان و كارگران شركت واحد كه به دليل انجام : وگو با خبرنگار ايلنا، گفت اكبر عيوضى در گفت علي

  . آور مشمول بازنشستگى پيش از موعد ھستند با مشكل مواجه ھستند ھاى سخت و زيان كار در محيط
اى و تفسير نادرست از مصوبه دولت با  قهاز سال گذشته سازمان تامين اجتماعى با استدالل سلي: وى افزود

  . آور شركت واحد مخالفت كرد بازنشستگى بيش از موعد كارگران داراى مشاغل سخت و زيان
نامه جديد مشاغل سخت و زيان اور كاركنان و كارگران مشاغل در  دولت در آيين: اين فعال كارگرى يادآور شد

از موعد مستثنى كرده بود كه سازمان تامين اجتماعى نيز با موسسات دولتى را از مزاياى بازنشستگى پيش 
دولتى قلمداد كردن مجموعه شركت واحد از صدور حكم بازنشستگى براى كارگران مشمول اين شركت خوددارى 

  . كرد
اين در حالى است كه طبق اساسنامه شركت واحد، مالكيت اين شركت غيردولتى است كه : عيوضى گفت

  . دھد را شوراى شھر تشكيل ميسھامدار عمده آن 
نامه مربوطه به مشاغل سخت و   سال گذشته به كمك آيين5وى با بيان اينكه بسيارى از كارگران شركت واحد در 

  . ما خواھان اجراى قانون ھستيم: اند گفت آور بازنشسته شده زيان
ون اجتماعى مجلس مطرح كرده در اين رابطه شركت واحد شكايتى را در كميسي: اين فعال كارگرى تصريح كرد

  . است كه در نتيجه آن يك كارگروه از سوى مجلس سرگرم رسيدگى به اين مساله است
بسيارى از اعضاى كميسيون اجتماعى مجلس از جمله رئيس فراكسيون كارگرى معتقد ھستند كه : وى گفت

  . اى است لط و سليقهآور غ نامه جديد مشاغل سخت و زيان تفسير سازمان تامين اجتماعى از آيين
ھاى  تواند به نارضايتى عمومى كارگران شركت واحد و انجام حركت ادامه اين وضعيت مي: عيوضى ھشدار داد

 .اعتراضى كارگرى منجر شود

 سيرجان سازی گارگران کارخانه گندله اعتصاب

این اعتصاب پس از آن شکل گرفت که در نتایج آزمون استخدام :  خرداد نوشت25گ خبری راه کارگر در تاریخ وبال
 ھای مجتمع پذیرفته نشده از کارگران سابق پذیرفته شده اند و سایر کارگران و تکنسين  تن40گندله سازی، تنھا 

 . اند
 خرداد دست به ٢۴دوشنبه  گھر سيرجان از روز لسازی شرکت سنگ آھن گ نفر از کارگران کارخانه گندله ۴٠٠

 .اعتصاب زده اند
 از آن ھا در اعتراض به ۴٠٠کارخانه گندله سازی، نزدیک به   کارگر۵٠٠به گزارش خبرنگار کلمه،صبح دیروز از 

 .استخدامی این شرکت ،دست از کار کشيده اند اعالم نتایج آزمون

از کارگران سابق   تن۴٠یج آزمون استخدام گندله سازی، تنھا این اعتصاب پس از آن شکل گرفت که در نتا
 . اند ھای مجتمع پذیرفته نشده پذیرفته شده اند و سایر کارگران و تکنسين
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دست محمود احمدی   فروردین امسال به١۴،)شھرستانی در غرب استان کرمان(کارخانه گندله سازی سيرجان 
 .نژاد افتتاح شد

گھر تجمع  واحد اداری شرکت گل ح دیروز و امروز در بلوار مالک اشتر سيرجان در مقابلکارگران اعتصاب کننده صب
 ۵ما نزدیک به « :فاش نشود به خبرنگار کلمه گفت یکی از کارگران حاضر در تجمع که خواست نامش. اند کرده

خواھند ما را اخراج  کشيدیم اما مسووالن به بھانه برگزاری آزمون می سال برای راه اندازی گندله سازی زحمت
 «.افراد دارای رابطه را جایگزین ما کنند کنند و برخی

: در مرحله استخدام، افزود گھر برای در اولویت قرار دادن کارگران فعلی او با اشاره به وعده مسووالن ارشد گل
ه داد که ھا، وعد سازی در پاسخ اعتراض گندله قبال آقای مھندس شفيع مدیرعامل کنسرسيوم مجری طرح«

 نفر از کارگران فعلی را ۴٠اعالم نتایج آزمون مشخص شد که فقط  نيروھای فعلی در اولویت باشند اما با
 «.باید در مرحله گزینش ھم شرکت کنند اند که تازه پذیرفته

ن اول از ھما« : گوید و می داند می» نمایشی«یکی دیگر از کارگران شرکت کننده در این تجمع، برگزاری آزمون را 
می بينيم افرادی که با برخی مسووالن شھر و  االن چند ھفته ھست که. معلوم می خواھند ما را مرخص کنند

. ھا ھيچ ربطی ھم به برگزاری آزمون ندارد ن گندله سازی شده اند و آمد خود شرکت نسبت دارند گروه گروه وارد
 «.نھایی استخدام شده ھنوز اعالم نشده است زیرا افراد

نژاد  زمان حضور محمود احمدی ماه امسال و در گيرد که پيش از این در فروردین ھا در حالی صورت می  اعتراضاین
 .گفته بودند که مسووالن قصد اخراج آن ھا را دارند سازی،کارگران به ریيس جمھور برای افتتاح مجتمع گندله

گھر  مدیرعامل شرگت گل ”ماب حمد جاللم“نژاد ھم پس از گفته ھای کارگران،در حالی که خطاب به  احمدی
نگران نباشند چون قرار “ھم تاکيد بود که  به کارگران معترض» به مشکالت کارگران رسيدگی کنيد«گفته بود 

 ”.نيست کسی اخراج شود

کارگران و کارشناسان مجتمع   نفر از١٠این وعده احمدی نژاد اما عملی نشد زیرا تنھا چند روز بعد، بيش از 
 .فراخوانده شدند سازی برای تسویه حساب نھایی به امور مالی هگندل

گھر با حضور در جمع  گل ماه ھم ادامه داشت تا جایی که مدیرعامل شرکت ھا ھمچنين در اردیبھشت اعتراض
راه حل بينابينی را اتخاذ نماید، تا نه کارگران  معترضان به آنان اطمينان داد که برای رفع مشکالت تالش کند و

 . ھا اما تاکنون عملی نشده است این وعده. در آزمون دچار مشکل شوند قبلی ضرر کنند و نه پذیرفته شدگان

نيروھای گندله سازی از حضور   درصد٩٠پس از عملی نشدن این وعده ھا و اعالم نتایج آزمون استخدام، بيش از 
 .اند بر سرکار خود خودداری کرده

ھای این مجتمع فعاليت  نی که در سال ھای پيش در راه اندازی و نصب دستگاهدر ھمين حال جمعی از پيمانکارا
 .کنند داشته اند،ھنوز نتوانسته اند مطالبات مالی خود را دریافت

گذرد و کار پيمانکاران  سازی می گندله االن دو ماه از افتتاح« : گوید یکی از پيمانکاران معترض در این زمينه می
 پيمانکار در ٢٠به گفته وی بيش از » .تسویه حساب نشده است نون با ھيچ پيمانکاریتمام شده است اما تاک

 ميليون تومان طلبکارند، اما مسووالن ھيچ تاریخی برای پرداخت این مطالبات اعالم ۴٠٠ تا ٢٠حال حاضر بين 
 .کنند نکرده اند و دایما از پيمانکاران طلب زمان بيشتر می

اما به گفته وی این نامه ھا  ه کتبی به مسووالن بلند پایه گل گھر ھم اشاره می کنداین پيمانکار به ارسال نام
وگو با مسووالن مجتمع  حال تالش ما برای گفت در ھمين. ھم تاثيری در روند پرداخت مطالبات نداشته است

 .نتيجه ماند گھر بی سازی و مسوالن شرکت گل گندله

 ميليون ۵این کارخانه  محصول توليدی.  به طور مستقيم اشتغال دارند نفر۵٠٠در کارخانه گندله سازی سيرجان 
 . ميليون تن گندله قابليت ارتقا دارد٨تن است و تا 

مجتمع ھای فوالد سازی به .ميشود امروزه در دنيا استفاده از سنگ آھن در شرکتھای فوالدی به دو روش انجام
گندله در فوالدسازی به روش احياء .استفاده می کنند روش احياء مستقيم برای تھيه فوالد از آھن اسفنجی

. رود شود که برای احيا به کوره احيای مستقيم می آھن و آھک گفته می ھایی از پودر سنگ مستقيم به گلوله
  .است  ميليمتر٢۵ تا ۶ای به قطر  ًگندله معموال گلوله. کنند سازی تھيه می در واحد گندله ھا را این گلوله
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 سيرجان سازی ارگران کارخانه گندلهک اعتصاب

سازی شرکت سنگ  نفر از کارگران کارخانه گندله ۴٠٠ تعداد: خرداد آمده است 24به گزارش سایت کلمه در تاریخ 
این اعتصاب پس از آن شکل گرفت که در  . زده اند خرداد دست به اعتصاب٢۴دوشنبه  گھر سيرجان از روز آھن گل

ھای  از کارگران سابق پذیرفته شده اند و سایر کارگران و تکنسين  تن۴٠نتایج آزمون استخدام گندله سازی، تنھا 
 . اند مجتمع پذیرفته نشده

 
ن ھا در اعتراض به  از آ۴٠٠کارخانه گندله سازی، نزدیک به   کارگر۵٠٠به گزارش خبرنگار کلمه،صبح دیروز از 

 .استخدامی این شرکت ،دست از کار کشيده اند اعالم نتایج آزمون

از کارگران سابق   تن۴٠این اعتصاب پس از آن شکل گرفت که در نتایج آزمون استخدام گندله سازی، تنھا 
 . اند ھای مجتمع پذیرفته نشده پذیرفته شده اند و سایر کارگران و تکنسين

دست محمود احمدی   فروردین امسال به١۴،)شھرستانی در غرب استان کرمان(زی سيرجان کارخانه گندله سا
 .نژاد افتتاح شد

گھر تجمع  واحد اداری شرکت گل کارگران اعتصاب کننده صبح دیروز و امروز در بلوار مالک اشتر سيرجان در مقابل
 ۵ما نزدیک به « :ه خبرنگار کلمه گفتفاش نشود ب یکی از کارگران حاضر در تجمع که خواست نامش. اند کرده

خواھند ما را اخراج  کشيدیم اما مسووالن به بھانه برگزاری آزمون می سال برای راه اندازی گندله سازی زحمت
 «.افراد دارای رابطه را جایگزین ما کنند کنند و برخی

: در مرحله استخدام، افزود ان فعلیگھر برای در اولویت قرار دادن کارگر او با اشاره به وعده مسووالن ارشد گل
ھا، وعده داد که  سازی در پاسخ اعتراض گندله قبال آقای مھندس شفيع مدیرعامل کنسرسيوم مجری طرح«

 نفر از کارگران فعلی را ۴٠اعالم نتایج آزمون مشخص شد که فقط  نيروھای فعلی در اولویت باشند اما با
 «.نش ھم شرکت کنندباید در مرحله گزی اند که تازه پذیرفته

از ھمان اول « : گوید و می داند می» نمایشی«یکی دیگر از کارگران شرکت کننده در این تجمع، برگزاری آزمون را 
می بينيم افرادی که با برخی مسووالن شھر و  االن چند ھفته ھست که. معلوم می خواھند ما را مرخص کنند

. ھا ھيچ ربطی ھم به برگزاری آزمون ندارد ن  سازی شده اند و آمدگندله خود شرکت نسبت دارند گروه گروه وارد
 «.نھایی استخدام شده ھنوز اعالم نشده است زیرا افراد

نژاد  زمان حضور محمود احمدی ماه امسال و در گيرد که پيش از این در فروردین ھا در حالی صورت می این اعتراض
 .گفته بودند که مسووالن قصد اخراج آن ھا را دارند يس جمھورسازی،کارگران به ری برای افتتاح مجتمع گندله

گھر  مدیرعامل شرگت گل ”ماب محمد جالل“نژاد ھم پس از گفته ھای کارگران،در حالی که خطاب به  احمدی
نگران نباشند چون قرار “ھم تاکيد بود که  به کارگران معترض» به مشکالت کارگران رسيدگی کنيد«گفته بود 

 ”.اخراج شودنيست کسی 

کارگران و کارشناسان مجتمع   نفر از١٠این وعده احمدی نژاد اما عملی نشد زیرا تنھا چند روز بعد، بيش از 
 .فراخوانده شدند سازی برای تسویه حساب نھایی به امور مالی گندله

ضور در جمع گھر با ح گل ماه ھم ادامه داشت تا جایی که مدیرعامل شرکت ھا ھمچنين در اردیبھشت اعتراض
راه حل بينابينی را اتخاذ نماید، تا نه کارگران  معترضان به آنان اطمينان داد که برای رفع مشکالت تالش کند و

 . ھا اما تاکنون عملی نشده است این وعده. در آزمون دچار مشکل شوند قبلی ضرر کنند و نه پذیرفته شدگان

نيروھای گندله سازی از حضور   درصد٩٠مون استخدام، بيش از پس از عملی نشدن این وعده ھا و اعالم نتایج آز
 .اند بر سرکار خود خودداری کرده

ھای این مجتمع فعاليت  در ھمين حال جمعی از پيمانکارانی که در سال ھای پيش در راه اندازی و نصب دستگاه
 .کنند داشته اند،ھنوز نتوانسته اند مطالبات مالی خود را دریافت

گذرد و کار پيمانکاران  سازی می گندله االن دو ماه از افتتاح« : گوید نکاران معترض در این زمينه مییکی از پيما
 پيمانکار در ٢٠به گفته وی بيش از » .تسویه حساب نشده است تمام شده است اما تاکنون با ھيچ پيمانکاری

 یخی برای پرداخت این مطالبات اعالمميليون تومان طلبکارند، اما مسووالن ھيچ تار ۴٠٠  تا٢٠حال حاضر بين 
 .کنند نکرده اند و دایما از پيمانکاران طلب زمان بيشتر می
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اما به گفته وی این نامه ھا  این پيمانکار به ارسال نامه کتبی به مسووالن بلند پایه گل گھر ھم اشاره می کند
وگو با مسووالن مجتمع  ا برای گفتحال تالش م در ھمين. ھم تاثيری در روند پرداخت مطالبات نداشته است

 .نتيجه ماند گھر بی سازی و مسوالن شرکت گل گندله

 ميليون ۵این کارخانه  محصول توليدی.  نفر به طور مستقيم اشتغال دارند۵٠٠در کارخانه گندله سازی سيرجان 
 . ميليون تن گندله قابليت ارتقا دارد٨تن است و تا 

مجتمع ھای فوالد سازی به .ميشود  آھن در شرکتھای فوالدی به دو روش انجامامروزه در دنيا استفاده از سنگ
گندله در فوالدسازی به روش احياء .استفاده می کنند روش احياء مستقيم برای تھيه فوالد از آھن اسفنجی

. رود شود که برای احيا به کوره احيای مستقيم می آھن و آھک گفته می ھایی از پودر سنگ مستقيم به گلوله
  .است  ميليمتر٢۵ تا ۶ای به قطر  ًگندله معموال گلوله. کنند سازی تھيه می در واحد گندله ھا را این گلوله

 اعتصاب صدھا تن از کارگران استان کرمان در اعتراض به اخراج قريب الوقوع 

گھر  لسازی شركت سنگ آھن گ چھارصد تن از كارگران کارخانه گندله:  خرداد نوشت25سایت جرس در 
  .  خرداد ماه، دست به اعتصاب زده اند٢۴سيرجان، از روز دوشنبه 

به گزارش نسب آنالين، کارگران اين واحد توليدي، در اعتراض به اعالم نتايج آزمون استخدامی اين شركت، دست 
دله سازي، از کار کشيده و اعتصاب کرده اند و اين اعتصاب پس از آن شکل گرفت که در نتايج آزمون استخدام گن

ھای مجتمع پذيرفته نشده اند و اخراج  تنھا چھل تن از كارگران سابق پذيرفته شده اند و ساير كارگران و تكنسين
  . می شوند

 فروردين ماه امسال، توسط محمود احمدی ١۴، )شھرستانی در غرب استان کرمان(واحد گندله سازی سيرجان 
  . نژاد افتتاح شد

 سازد كارگران اعتصاب کننده صبح ديروز و امروز در بلوار مالك اشتر سيرجان در گزارش مذکور خاطرنشان می
  . اند گھر تجمع كرده مقابل واحد اداری شركت گل

ما سالھا برای راه "يكی از كارگران حاضر در تجمع که خواست نامش فاش نشود به سامانه خبری کلمه گفته بود 
خواھند ما را اخراج كنند و برخی  الن به بھانه برگزاری آزمون مياندازی گندله سازی زحمت كشيديم اما مسوو

  ." افراد دارای رابطه را جايگزين ما كنند
: گھر برای در اولويت قرار دادن كارگران فعلی در مرحله استخدام، افزود او با اشاره به وعده مسووالن ارشد گل

ھا، وعده داد كه نيروھای فعلی در اولويت  اعتراضسازی در پاسخ  قبال مديرعامل كنسرسيوم مجری طرح گندله"
اند كه تازه بايد در مرحله  باشند اما با اعالم نتايج آزمون مشخص شد كه فقط ده درصد از كارگران فعلی را پذيرفته

  ." گزينش ھم شركت كنند
از ھمان اول "گويد يداند و م مي" نمايشی"يکی ديگر از كارگران شركت كننده در اين تجمع، برگزاری آزمون را 

االن چند ھفته ھست كه می بينيم افرادی كه با برخی مسووالن شھر و . معلوم می خواھند ما را مرخص كنند
. ھا ھيچ ربطی ھم به برگزاری آزمون ندارد ن خود شركت نسبت دارند گروه گروه وارد گندله سازی شده اند و آمد

  ." شده استزيرا افراد نھايی استخدام شده ھنوز اعالم ن
نژاد  ماه امسال و در زمان حضور محمود احمدي گيرد كه پيش از اين در فروردين ھا در حالی صورت مي اين اعتراض

  . سازي، کارگران به رييس دولت گفته بودند كه مسووالن قصد اخراج آن ھا را دارند برای افتتاح مجتمع گندله
ز پيمانكارانی كه در سال ھای پيش در راه اندازی و نصب ھمزمان خبری منتشر شد، مبنی بر اينکه گروھی ا

 .دستگاه ھای اين مجتمع فعاليت داشته اند نيز،ھنوز نتوانسته اند مطالبات مالی خود را دريافت کنند

 برای مردم، درآمد برای سپاه " افتخار"

 فاز پارس جنوبی را به ۶ توسعه "نژاد قرارداد  محمود احمدي:  خرداد اعالم داشت 25در تاریخ صدای آلمان رادیو 
ترين  به قوي" بزرگترين قرارداد تاريخ صنعت نفت كشور"سپاه پاسداران با تصدی . االنبيا واگذار کرد قرارگاه خاتم

  .شود ستون مالی و نيروی اقتصادی جمھوری اسالمی بدل مي
 فاز استاندارد با سه شركت ٨ل  فاز پارس جنوبی معاد۶در عسلويه، قرارداد توسعه )  ژوئن١۵(شنبه  روز سه

پرافتخارترين رويداد تاريخ "نژاد، امضای قرارداد واگذاری ميدان پارس جنوبی را  محمود احمدي. ايرانی امضا شد
 ماه آينده ٣۵ھای ايرانی ظرف  ھای خارجی حمله کرد و قول داد که شرکت او به شرکت. دانست" ايران زمين

  . ری برسانندبردا ھمه اين فازھا را به بھره
اند،  ھای داخلی نيز که خبر را منتشر کرده ھای ايرانی طرف قرارداد نام نبرد و خبرگزاري رئيس جمھور از شرکت

اند که بيشترين حجم اين  ھای جمعی فاش کرده اما برخی از رسانه. اند ھای قرارداد را معرفی نکرده طرف
  . استقراردادھا به نيروھای سپاه پاسداران تعلق گرفته 

االنبيا ذکر کرده   ميليارد دالر و طرف اصلی را قرارگاه خاتم٢١تارنمای رسمی تلويزيون دولتی ايران ارزش قرارداد را 
رود، که قطعنامه چھارم شورای امنيت سازمان ملل  اين قرارگاه بازوی مالی سپاه پاسداران به شمار مي. است

  . رده استمتحد ھرگونه ارتباط و معامله با آن را منع ک
که از " پتروپارس"است و ديگری شرکت " سازمان توسعه و نوسازی صنعتی"دو شرکت ديگر طرف قرارداد يکی 
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  . رود به شمار مي" شرکت ملی نفت ايران"شعبات 
 ١۴ و ١٣ ھلندی شل و شرکت اسپانيايی رپسول در به راه اندازی فازھای  پيش از اين قرار بود شرکت انگليسی 

المللی از  ھای بين ، اما پس از تصويب قطعنامه چھارم شورای امنيت در تحريم شديدتر ايران، طرفسھيم باشند
  . امضای قرارداد با جمھوری اسالمی صرف نظر کردند

  سپاه، بزرگترين کمپانی نفت و گاز کشور 
ھای عمرانی  ليتاالنبيا در زمان جنگ ھشت ساله با عراق و در اصل برای پيشبرد فعا قرارگاه سازندگی خاتم
آميز  ھای اخير و به ويژه پس از انتخابات جدل در سال. ھای نفتی ھيچ دخالتی نداشت شکل گرفت، و در پروژه

ھای خود را در به عرصه پرجذابيت نفت و گاز گسترش  رياست جمھوري، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران فعاليت
  . داد

 ميليون دالری انتقال گاز را ٣٠٠نژاد قرارداد يک ميليارد و  حمديسرداران سپاه يک سال بعد از رياست جمھوری ا
ھای نه  نژاد با توافق دولت احمدي. از وزارت نفت گرفتند و از آن زمان جای پای خود را در صنعت نفت محکم کردند

 خاتم چندان شفاف، توسعه سه فاز را به صورت اختصاصی و دو فاز را با ھمکاری دو شرکت داخلی به قرارگاه
 فاز ميدان گازی پارس جنوبی اين نيروی نظامي، عمال به ۶اکنون با به عھده گرفتن . االنبياء واگذار کرده است

  . شود ترين قدرت مالی ايران بدل مي قوي
نژاد و ھمدستان او در سپاه پاسداران فرصت داد سلطه خود را در پارس  المللی به دولت احمدي ھای بين تحريم

  . المللی را بگيرند ھای بزرگ و بين زرگترين پروژه نفت و گاز ايران است، محکم کنند و جای شرکتجنوبي، که ب
ھای  ھای ايرانی برای به ثمر رساندن اين پروژه اما با وجود امضای قراردادھا، کارشناسان ترديد دارند که طرف

.  ميليون متر مکعب گاز بالغ است٢٠٠بر حجم کل عمليات . بزرگ از مديريت و امکانات فنی کافی برخوردار باشند
رسد که قرارگاه خاتم االنبيا، با فقدان مديريت و تجربه فنی و با انبوه مشکالت مالی از عھده  بعيد به نظر مي
 .ھای عظيم بر آيد اجرای اين پروژه

 سوزد  نفت شھر کماکان در آتش مي,  روز از آغاز آتش سوزی18با گذشت  

 روز از آغاز آتش سوزی و فوران گاز در ميدان نفت شھر، 18با گذشت :  خرداد نوشت 25 در مھرخبرگزاری 
  . عمليات مھار و کنترل آتش سوزيھا در اين ميدان مشترک نفتی ھنوز آغاز نشده است

 خرداد ماه امسال به داليل نامشخصی 8 ميدان نفتی نفت شھر از بامداد 24به گزارش خبرنگار مھر، چاه شماره 
 70بال نشت و فوران گاز دچار آتش سوزی شد که ارتفاع شعله ھای آتش، دود و خاکستر اين حادثه حدود به دن

  . متر گزارش شده است
 روز نه تنھا اقدامات انجام گرفته منجر به کنترل آتش در اين ميدان مشترک نفتی 18در حال حاضر با گذشت حدود 

  .  نفر افزايش يافته است4 نفتی به نشده که تاکنون تعداد جان باختگان اين حادثه
در ھمين حال حيدر بھمنی مديرعامل شرکت ملی حفاری درباره آخرين وضعيت مھار و کنترل آتش و فوران نفت و 

 ميدان نفت شھر با بيان اينکه ھم اکنون با نصب و آماده سازی سيستمھای آتی واگن، 24گاز در چاه شماره 
 انتقال دھنده درصدد حمله مستقيم به آتش در اين ميدان نفتی ھستيم، پمپھای فشار قوی آب و لوله ھای

 حلقه چاه جھت دار در 2با انجام اين بخش از عمليات مھار، به زودی دو دستگاه حفاری نيز برای حفر : گفت
  . منطقه مستقر و عمليات حفاری آغاز خواھد شد

ستخر، بخش زيادی از مشکالت برای خنک سازی وی با تاکيد بر اينکه با انجام عمليات ساخت و آبگيری ا
 را از 118تجھيزات و تيم عملياتی برطرف شده و مھار گران قسمتی از تجھيزات به جا مانده از دستگاه حفاری 

ھم اکنون عمليات تسطيح و محوطه سازی به : محل خارج و به بيرون از منطقه آتش انتقال دادند، تصريح کرد
ده و با خاک ريزی اطراف چاه حلقه محاصره آتش تنگتر و دسترسی به چاه آسانتر سرعت در حال پيشرفت بو

  . شده است
تيم عملياتی حاضر در منطقه با برگزاری :  نفت شھر نيز گفت24مدير تيم عمليات اطفا حريق چاه شماره 

رت مستقيم نيز به جلسات مستمر روزانه وضعيت چاه را پايش کرده تا بتوانند عالوه بر حفاری جھت دار به صو
  . آتش حمله کرده و عمليات مھار جھت سرعت بخشيدن به کار را با بھترين روشھای ممکن انجام دھند

 متری با 613 خرداد ماه امسال در حين عمليات حفاری در عمق 8 نفت شھر 24به گزارش مھر، چاه شماره 
  . نشت و خروج گاز و نفت از داخل و اطراف چاه، دچار حادثه شد

 کيلومتری جنوب غربی کرمانشاه واقع 230ميدان نفتی نفت شھر در فاصله يکصد کيلومتر شمال غربی ايالم و 
  .  ميالدی در تاقديس نفت شھر کشف شد1923شده که اين ميدان نفتی در سال 

ون بشکه  ميلي692در حال حاضر ميدان نفت شھر تنھا ميدان نفتی در حال توليد استان کرمانشاه بوده که دارای 
  .ذخيره نفت خام و مقاديری ذخيره گاز طبيعی در کالھک گازی است

 کارگری زندانیابراز نگرانی عفو بين الملل از وضعيت دو تن از فعالين 
 

سازمان عفو بين الملل در سندی که روز :  خرداد نوشت 25 در تاریخ کميته دانشجویی دفاع از زندانيان سياسی
، دو تن از فعالين کارگری "سعيد ترابيان"و " رضا شھابی"ز نگرانی شدید از وضعيت گذشته منتشر کرد با ابرا

سندیکای شرکت واحد، خواھان اقدام فوری برای مشخص شدن وضعيت این دو تن و آزادی ھر چه سریعتر آنھا 
  . نی شده اندشد، و این دو را زندانيانی عقيدتی ناميد که صرفا به خاطر فعاليت ھای مسالمت آميز صنفی زندا
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در این گزارش عفو بين الملل ضمن اشاره به برسميت نشناختن اتحادیه صنفی که این دو تن در آن عضو ھستند 
توسط مقامات جمھوری اسالمی، از ارتباط احتمالی دستگيری این دو تن با ) سندیکای کارگران شرکت واحد(

  .سالگرد انتخابات ریاست جمھوری خبرداد
مچنين با اشاره به نامعلوم بودن محل نگھداری شھابی و ترابيان، از این مساله به عنوان عاملی عفو بين الملل ھ

برای تسھيل شکنجه این دو تن نام برده و گفت این دو عضو بازداشت شده در خطر شکنجه و سایر بدرفتاری ھا 
  .ھستند

ھر کسی حق اجتماع «: ویدایران یکی از شرکای ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است که ميگ
و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود را ) اتحادیه ھای صنفی(آزادانه با دیگران از جمله حق تشکيل سندیکا 

 و پيوستن به اتحاديه  تشكيل   و ھمچنين ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی که حق» .دارد
  . مورد نظر، از تعھدات آن است ھای

در ادامه این سند از ھمگان تقاضا شده با ارسال فوری نامه به دفاتر روسای قوه قضائيه و شورای عالی حقوق 
بشر جمھوری اسالمی، خواستار روشن شدن ھرچه سریعتر محل نگھداری این دو تن و برخورداری از حق 

ری اسالمی بخواھند در صورتی که انتخاب وکيل و مالقات با خانواده ھای شان شوند، و از مقامات مسئول جمھو
  . بازداشت این دو تن صرفا به خاطر فعاليت ھای مسالمت آميز صنفی ایشان می باشد، آنھا را آزاد کنند

الزم به یادآوری است که سعيد ترابيان، از اعضای ھيئت مدیره و مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت 
ئت مدیره این تشکل کارگری می باشند که روز شنبه توسط ماموران واحد تھران و رضا شھابی از اعضای ھي

  .امنيتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند

کنند می مردم ایران در زیر خط فقر زندگی سه چھارم  

با شتاب  فقر و نداری در ميان مردم، در طی چند سال اخير،:  نوشت 2010 ژوئن 16 تاریخ در دفترھاسایت 
ھای زندگی و کاھش  آور ھزینه ھا و باال رفتن سرسام با افزایش مداوم قيمت. ای گسترش یافته است فزاینده

شوند  زحمتکش ، برتعداد و کميّت مردمی که قادر نمی فاحش و مداوم قدرت خرید کارگران و دیگر اقشار مردم
بحران و رکود اقتصادی، . متوسط را تامين کنند، پيوسته افزوده شده است ھای یک زندگی معمولی و حداقل

فقيرتر ساخته و  ھا، اخراج و بيکارسازی وسيع کارگران، انبوه پر شمار کارگران فقر زده را، کارخانه تعطيل و توقف
 .سوق داده است ی و تباھیپيوسته شمار ھر چه بيشتری از مردم را به دامان فقر و گرسنگ

 کنند مردم ایران در زیر خط فقر زندگی می سه چھارم
با افزایش . ای گسترش یافته است مردم، در طی چند سال اخير، با شتاب فزاینده فقر و نداری در ميان: دفترھا 
ارگران و دیگر ک ھای زندگی و کاھش فاحش و مداوم قدرت خرید ھا و باال رفتن سرسام آور ھزینه قيمت مداوم

ھای یک زندگی معمولی و متوسط را  حداقل شوند اقشار مردم زحمتکش ، برتعداد و کميّت مردمی که قادر نمی
ھا، اخراج و بيکارسازی  رکود اقتصادی، تعطيل و توقف کارخانه بحران و. تامين کنند، پيوسته افزوده شده است

 ، فقيرتر ساخته و پيوسته شمار ھر چه بيشتری از مردم را بهشمار کارگران فقر زده را وسيع کارگران، انبوه پر
 .دامان فقر و گرسنگی و تباھی سوق داده است

کنند و قادر به  کميت آن دسته از افراد جامعه که در زیر خط فقر زندگی می جمھوری اسالمی آمار دقيقی در مورد
اجتماعی، که مطابق  ت به اصطالح رفاه و تأمينحتا وزار. نيازھای اوليه خود نيستند، ارائه نکرده است تامين

حاکمان اسالمی . زند ميزان خط فقر سر باز می ضوابط حکومتی باید این مسائل را دنبال کند نيز از بيان رسمی
بار فقر و نداری مردم را پنھان کنند، وارد این مسائل  ابعاد فاجعه که سعی دارند وضعيت وخيم اقتصادی و

 ھای مردم، با بيان رسمی و دقيق ميزان با انگشت نھادن بر روی گسترش فقر در ميان توده چرا که. شوند نمی
عملکرد خرابکارانه و ضد  ای از خط فقر، آنان باید عملکرد نظام خود را زیر سئوال ببرند و دست کم آنکه شمه

 خط فقر، ھرکارگر، ھر معلم، اعالم رسمی و دقيق با. انسانی خود و نظام حاکم را در پيشگاه مردم برمال سازند
تواند ميزان دستمزدھا، حقوق و درآمدھا را با خط فقر قياس  ھر کسی میً ھر کارمند و ھر حقوق بگيری و اصوال

زیر خط  واقعی از وضعيت خود و از وضعيت جامعه در این رابطه که چه حجم و کمّيتی از مردم در کند و تصویری
. طرح مطالبات اقتصادی خود بپردازد تر به کنند، ارائه نماید و مستندتر و آسان میفقر و در بدبختی و نداری زندگی 

 .دروغ، از ملزومات ادامه حيات آن است، نيست و این، البته به سود رژیمی که شارالتانيسم و

 در مورد تعداد افرادی که آخرین آمار رسمی اعالم شده توسط وزارت رفاه وتأمين اجتماعی جمھوری اسالمی در
رسماً مطرح شده که حدود ده ميليون نفر از  ٨٣در سال .  است٨٣کنند، مربوط به سال  زیر خط فقر زندگی می

 امنيتی احمدی نژاد وزارت رفاه –چه از زمان روی کار آمدن دولت نظامی  اگر. اند مردم ایران در زیر خط فقر بوده
که  ند را اعالم ننموده است و حتا از اعالم خط فقر،کن جمعيتی که در زیر خط فقر زندگی می ميزان خط فقر و

تمام شواھد نشان  توسط دیگر نھادھای وابسته به حکومت استخراج و عنوان شده، خودداری نموده است، اما
کنند پيوسته  که در زیر خط فقر زندگی می دھند که در طول چند سال اخير ميزان خط فقر و نيز تعداد افرادی می

 . استافزایش یافته

به نام حسين راغفر،  مطابق آمارھای انتشار یافته در سایت حکومتی فارس، به نقل از یک کارشناس اقتصادی
 ھزار تومان، سال ٢٧۴ معادل ٨۴تومان، سال   ھزار٢٣٨ معادل ٨٣خط فقر مطلق در مقياس تمام کشور در سال 

 ھزار ۴٠٠، ٨٣ مورد استان تھران در سال این رقم در. بوده است  ھزار تومان۴٠٠ معادل ٨۶ و سال ٣٢۵، ٨۵
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  ھزار تومان٧٨٠ ھزار تومان و در شھر تھران ۶۵٠ برابر ٨۶ و در سال ۵۶٠ معادل ٨۵سال  ،۴٨٠ معادل ٨۴تومان، 
عمدتاً کمتر از ميزان   منابع دولتی بر مبنای نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی که٨٧در سال . بوده است

 .اعالم نمودند  ھزار تومان را به عنوان خط فقر٧٨٠است رقم واقعی نرخ تورم 

مورد سال جاری نيز بنابه  در.  ھزار تومان و حدود یک ميليون تومان رسيد٩٠٠ خط فقر به بيش از ٨٨در سال 
ویژه با در نظر گرفتن تورمی که اجرای طرح ھدف مند  آمارھای انتشار یافته و با توجه به افزایش نرخ تورم به

اند که خط فقر به مرز یک ميليون  از کارشناسان درون حکومت پيش بينی کرده ھا در پی دارد، برخی ازی یارانهس
کارگری  این در حاليست که در طی این سال ھا ميزان حداقل دستمزدھای. ھزار تومان خواھد رسيد و پانصد

حداقل دستمزدھای کارگری و خط  درآن ميزاناین موضوع رادرجدول زیر، که .تر از خط فقر بوده است ھمواره پائين
 .نمود فقر بایکدیگر مقایسه شده اند، به روشنی می توان مشاھده

ھای  کارگری، طی سال شود، ميزان حداقل دستمزدھای ای نيز مشاھده می ھمانطور که در این جدول مقایسه
 حال کسری و تفاوت حداقل دستمزد با عين  نه فقط ھمواره کمتر از ميزان خط فقر بوده است بلکه در٨٩ الی ٨٣

به عبارت دیگر . و فاصلۀ آن با خط فقر نيز افزایش یافته است تر شده است ميزان خط فقر پيوسته بيشتر و بزرگ
، از دو برابر حداقل ٨۶ الی ٨۴فقر یک و نيم برابر حداقل دستمزد است، در سال  ، ميزان خط٨٣اگر در سال 

کمتر  ی حداقل دستمزد کارگران در طی این سه سال از یک دوم خط فقر ھمیعن. ھم بيشتر است دستمزد
حداقل دستمزد به حدود یک   به یک چھارم خط فقر و باالخره در سال جاری، این ميزان٨٨ و ٨٧در سال . است

ا ھا ميليون کارگر و اعض که در حال حاضر ده دھد این موضوع به روشنی نشان می! کند پنجم خط فقر سقوط می
و اقشار کم درآمد و زحمتکش مانند معلمان و کارمندان کم درآمد، معلمان  ھا بيکار ھا و ھمچنين ميليون خانواده آن

 .کنند امثال آن در زیر خط فقر زندگی می حق التدریسی و

شوند و برای  نيز نمی ناگفته پيداست که بسياری از کارگران و زحمتکشان مشمول حتا ھمين حداقل دستمزدھا
تر و ناچيزتر از دستمزدھای  دستمزدھای پائين ای نان، مجبورند در نھایت بی حقی و در ازاء بدست آوردن لقمه

ھا که  برکارگران کارگاھھای کوچک، کارگران قاليباف و نظایر این عالوه. رسمی، وحشيانه استثمار شوند
 انتشار یافته حاکی از آن است که ھای رسمی ست، گزارش ھای رسمی تر از نرم پائين دستمزدھایشان بسيار

شامل ھيچگونه خدمات  ست، بدین معنی که افراد شاغل در این بازار  در صد بازار کار ایران غير رسمی۵٠بر  بالغ
 درصد این جمعيت، فقير مطلق ٨٠دھد که  می ھای انجام شده در این مورد نيز نشان اجتماعی نيستند و بررسی
 (٨٧ اسفند١٠ –سرمایه . (خود نيستند قل نيازھای اساسیھستند و قادر به تأمين حدا

ھائی که کمتر از این  خانواده  ھزار تومان بود، تعداد افراد٧٨٠ و زمانی که خط فقر ٨٧مرکز آمار ایران در سال 
 ۴٧٣از تر  ھای با درآمد کم بر طبق این آمار، خانواده. کرد  ميليون نفر اعالم۴٧ميزان درآمد داشتند را متجاوز از 

  ميليون و١٧ ھزار تومان بوده است، ٧٨٠ تا ۴٧٣ھائی که درآمدشان بين  نفر و خانواده  ميليون٣٠ھزار تومان، 
مورد وضعيت اقتصادی و  عادل آذر، رئيس مرکز آمار ایران در اوائل خرداد سال جاری در. اند ھزار نفر بوده ۶٠٠

کنترل نقدینگی، با وجود منابع عظيمی که در  ی و نيز عدمبه دليل مشکل بيکار“: جمعيت زیر خط فقر چنين گفت
 ميليون نفر آنھا نيز زیر خط ٣٠جمعيت ما زیر خط فقر مطلق و بيش از   ميليون نفر از١٠کشور وجود دارد بيش از 

خط  مستقل از آنکه وزارت رفاه و تأمين اجتماعی رژیم تا چه زمانی از اعالم رسمی” برند می فقر نسبی به سر
کنند و ابعاد دھشتناک  می قر و جمعيت زیر خط فقر طفره زند، این ارقام تکان دھنده، مشت ھمۀ آنھا را بازف

عبدالرضا مصری، وزیر رفاه پيشين از اعالم . دھند می ھای مردم را انعکاس گسترش فقر و بدبختی در ميان توده
وزیر رفاه کنونی . ر خط فقر مطلق نيستکرد که در ایران ھيچکس زی می رفت و چنين ادعا خط فقر طفره می
انبوھی  که البته خود از رفاه و آسایش کامل برخوردار است، در مورد ميزان خط فقر و جمعيت صادق محصولی نيز
برابر این آمار و ارقام وحشتناکی  ھا را به زیر خط فقر و قعر گرسنگی و تباھی رانده است، و در که نظم موجود، آن

 .گوید و چيزی ندارد که بگوید راند، چيزی نمی زبان می يس مرکز آمار ایران ھم آن را برکه دیگر حتا رئ

ترین و  زمرۀ غنی  ميليونِی کشوری که در٧۵چھل پنجاه ميليون انسان یعنی قریب به دو سوم از جمعيت 
توان  اجعه نمینام دیگری جز یک ف بر این،! برند ثروتمندترین کشورھای جھان است، در زیر خط فقر بسر می

داری جمھوری  ارتجاعی حاکم و رژیم سرمایه فاجعۀ دردناکی که مسبب اصلی آن کسی جز طبقه. گذاشت
کنند اما قادر به تأمين نيازھای زندگی  ھا انسان دیگر کار می ميليون ھا انسان بيکارند و ميليون. اسالمی نيست

از نعمت و  در جائی که خود آفرینندۀ دنيائی! ير وگرسنهھا انسام فق ميليون. خانواده خود نيستند خود و اعضاء
اند که با استفاده صحيح از آن در یک  ایستاده ھای اجتماعی اند و در جائی که برروی دنيائی از منابع و ثروت ثروت

توان فقر و گرسنگی را ریشه کن کرد  نه فقط به سرعت می نظم اجتماعی اقتصادی علمی و سوسياليستی
دست یافت، نشان دھندۀ چيز دیگری جز وارونه گی نظام اجتماعی حاکم نيست  فاه و آسایش ھمگانیبلکه به ر
 .ست داری شگرفی بيان کنندۀ ضد انسانی بودن و گندیگی نظام سرمایه و با وضوح

نظام  رژیم ارتجاعی و ضد مردمی جمھوری اسالمی نيز طی سه دھه حاکميت خود جز تشدید عوارض
در تداوم . نداشته است  گسترش فقر و فالکت و بدبختی و گرسنگی، ارمغان دیگری برای مردمداری، جز سرمایه

اندازی برای بھبود اوضاع دیده  چشم حاکميت جمھوری اسالمی و درچارچوب نظم موجود نيز نه فقط ھيچ
تر   و وخيمگرسنگی در ميان مردم، از این ھم که ھست بدتر شود، بلکه وضعيت اقتصادی و ميزان فقر و نمی



 135

اند تنھا   نظامی که بر شریان ھای اقتصادی جامعه چنگ انداخته–گان امنيتی  نوکيسه طبقه حاکم و. خواھد شد
رکود و توقف . است تر شده در عين حال بحران اقتصادی پيوسته عميق. اند فکر سود و تشدید استثمار و غارت در

است و بدھی دولت به بانک مرکزی ھمچنان   نظر مالی ورشکستهرژیم از. ھا ادامه دارد ھا و بيکار سازی کارخانه
بانک مرکزی در مورد نرخ تورمِ یک رقمی، از فروردین سال  به رغم ادعای پوچ و مضحک. در حال افزایش است

بھاء کاالھا و خدمات در دو ماھه اول . عمومی مردم پيوسته افزایش یافته است جاری قيمت کاالھا و مایحتاج
 گوشت ران. دھد، بلکه افزایش داشته است نه فقط نسبت به سال گذشته کاھش نشان نمی ی،سال جار

ھا  ھدفمند سازی یارانه طرح به اصطالح.  ھزار تومان رسيده است٢٠گوسفندی به عنوان مثال، کيلوئی به حدود 
رای آن آغاز شده است، اجرا شود، که بخشاً اج ھا با ھر شتابی که تر آزاد سازی کامل قيمت و به عبارت درست

بنابراین روشن است که تنگناھا و فشارھای اقتصادی و معشيتی بر دوش  .افزایش شدید نرخ تورم را در پی دارد
 از قدرت خرید و توان مالیِ تھيه نيازھای زندگی. شود تر می زحمتکش، بيش از پيش سنگين مردمان کارگر و

فقير و تھيدست،  شود و جمعيت انبوه مردمان ز پيش کاسته میکارگران و اکثریت مردم زحمتکش ایران بيش ا
کنونی ميان طبقه حاکم و مردم فقير  شکاف عميق. شود گرسنگان و بی چيزان جامعه متراکم تر و فشرده ترمی

جامعه، . تضادھای طبقاتی بسيار تشدید شده است در حال حاضر نيز. شود تر می و زحمتکش پيوسته ژرف
تر  آخرین سال دھه ھشتاد، نسبت به دھه پيشين بسی قطبی ی حاد طبقاتی است و درسرشار از تضادھا

بندی قيام کارگران و زحمتکشان، قيام روستائيان و شھرنشينان و  زمينۀ نطفه مجموعه این شرایط،. شده است
 .سازد تر می چيزان و گرسنگان را فراھم رو کنندۀ ارتش بی قيام زیر و

 !  دستمزدھای ھميشه معوق:کارگران شرکت تابلير 
 ! ماه عقب باشد3ھميشه دستمزدھایتان  شما باید بپذیرید که: کارفرما 

 
 ،پيگيریھای مکرر خود  تا امروز و با وجود اعتراضات و، نفر از کارگران شرکت تابلير2000دريافتى بيش از  بنا به خبر

اریبھشت ماه را دریافت نکرده و تا چند روز آینده  وتا این لحظه دستمزدھا و مبالغ اضافه کاری مربوط به فروردین 
در فروردین ماه گذشته به دنبال اعتراض، تحصن و تجمع . معوق خواھد شد دستمزدھای خرداد ماه کارگران نيز

دستمزدھای مربوط   سرانجام کارگران موفق شدند عمده،برابر دفتر شرکت واقع در خيابان توانير تھران کارگران در
پرداخت دستمزدھای کارگران از جانب سرمایه  اما با اینحال کارشکنی و عدم. گذشته را دریافت نمایندبه سال 

 .داران و عوامل کارفرما برقرار است

؟ که !بپذیرید و عادت کنيد شما باید: یکی از کارفرماھای کارچاق کن سرمایه در جواب کارگران معترض گفته است
البته این جناب انگل و نامحترم چندان بيراه . است ؟ کارگر زیاد و ارزان!باشد ماه عقب 3ھميشه دستمزدھایتان 

ھایشان باید به گرسنگی، فقر و محروميت بيشتر و مرگ تدریجی عادت کنند تا  کارگران و خانواده. ھم نميگوید
 ! داران و حکومت اسالمی نوکرشان انباشته تر شود آخور سرمایه

زمين، ابتال به انواع  کار شبانه روزی، سنگين و وحشتناک و پرخطر در اعماق: یکی از کارگران معترض ميگفت
 ،ھزار تومانی، تورم و گرانی و فقر از یک طرف 300بيماری و مرض العالج، دوری از خانواده ھایمان، دستمزدھای 

ا و خانواده ھایمان به  زندگی را برای م،برای گرفتن ھمين دستمزدھای ناچيز و کلنجار و درگيری با سرمایه داران
 .تبدیل کرده است جھنم واقعی

که ) تونل نيایش(پروژه جدید  اجرای این. مجری طرحی شبيه تونل ميدان توحيد تھران است) تابلين(شرکت تابلير 
.  کيلومتر10 متری زمين به طول بيش از 40اعماق  از یکسال پيش شروع شده مربوط است به احداث تونلی در

را به اتوبان بابایی وصل نموده و به سمت ) بيمارستان قلب(کارگر شمالی  ر گذر قرار است خياباناین تونل زی
این کارگران با  . کارگاه مستقرند5 کارگر مجموعا در 2000در حال حاضر بيش از . دماوند امتداد یابد شرق تھران و

 متری 40 ساعته در عمق 12شيفت   دو ھزار تومانی در303قراردادھای سفيد امضا و یکطرفه و پایه دستمزد 
موجود است و ھر آن خطر ریزش آوارھای دھھا تنی و  زمين جایی که نه اکسيژن و نه ھوای کافی برای تنفس

در حين استخدام از کارگران تعھد کتبی و امضا . ھست مشغول به کارند مدفون شدن و جان باختن کارگر نيز
  .ھا با تاخير پرداخت ميشود و کارگر حق ھيچگونه اعتراضی ندارداینکه ھميشه دستمزد ميگيرند مبنی بر

  :  خردادآمده است 25برپایه خبر رسيده در تاریخ 

   ھستند حقوق پایمال شده خود سال به دنبال٢٧و پانصد معلم اخراجی در کردستان  دو ھزار

 دو خبر از گيالن
   تن دیگراز کارگران شرکت سبز زیور2اخراج 

شرکت سبز زیور، پيمانکار :  گزارش می دھد 89سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در  خرداد 
 که با این کارگران خدماتی قراردادی شھرداری منطقه یک رشت. است) گلسار(شھرداری منطقه یک رشت 

.  ماه اضافه کاری معادل یک ميليون تومان از این شرکت طلبکارند 5شرکت کار می کنند در حال حاضر حداقل 
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مالک شرکت سبز زیور فردی به نام جمشيدی از اھالی کرج است که با زد و بند با شھردار رشت و اعضای 
يان کارگران معترض حتی با شھردار ضدکارگر در این م. شورای شھر رشت توانست این قرارداد را منعقد کند 

در .  بارھا مذاکره کرده اند اما نتيجه نگرفته اند– قاسمی – و رئيس شورای ضد کارگر رشت – فریدونی –رشت 
پی این اعتراضات دو تن دیگر از کارگران خدماتی شھرداری منطقه یک گلسار رشت نيز از شرکت خدماتی سبز 

.  اخراج شده اند 4/3/89دو تن که جمشيد ضياء و رحمان فخيم صادقی نام دارند از تاریخ این . زیور اخراج شدند 
الزم به ذکر است که ماشين ھای حمل و نقل شھرداری که در اختيار شرکت سبز زیور است به علت استھالک 

ارت در این زمينه و فسخ شھرداری خواستار خس. باال و ھزینه زیاد تعمير و نگه داری از دور کارکردن خارج شده اند
در مقابل، جمشيدی با پررویی تمام خواستار ضرر و زیان . قرارداد با جمشيدی به علت بی لياقتی وی است 

  . در این ميان سرنوشت و تکليف کارگران خدماتی شھرداری مشخص نيست . ناشی از فسخ قرارداد است 
  کنف کار  

انواده زھرابی و دو پسرعموی جزایری عرب است در حال حاضر با کارخانه کيسه بافی کنف کار که متعلق به خ
.  ميليون تومان مطالبات معوقه طلبکارند4کارگران ھریک درحدود .  کارگر مشغول به کار در یک شيفت است130

. ت  ھزار تومان به ھریک از کارگران پرداخته اس300 تا کنون فقط 89از اول سال جاری  اما کارخانه عليرغم توليد 
کارخانه دارای . مدیر عامل ضدکارگر فعلی دختر زھرابی است که وکيل وی مسئول رتق و فتق کارھا است

شورای کارگری تحت نظارت اداره کار و تایيد شده اطالعات است که سه عضو دارد که سال ھاست در شورا 
  . عضویت دارند 

  فعاالن ضدسرمایه داری گيالن
  1389خرداد 

  
 مجتمع توليدی کشت و صنعت خرمدشت کارگر 45اخراج 

مجتمع کشت و :  گزارش می دھد 89 خرداد 25سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 
سرمایه دار شرکت با ھدف فرار از فشار اعتراض .  کارگر را اخراج کرده است45صنعت خرمدشت کردستان 

کارگران اخراجی که کل نيروی کار کارخانه را . جباری فرستاده است روز به مرخصی ا15کارگران ابتدا آنان را برای 
توطئه کریه مرخصی اجباری کارگران به عنوان .  ماه است که ھيچ ریالی دستمزد نگرفته اند4تشکيل می دھند 

مقدمه اخراج آنان و اعالم ھمزمان تعطيل شرکت، این ھدف شوم ضدبشری را نيز دنبال می کند که سرمایه دار 
صمم است تا خود را از فشار مبارزه متحد کارگران در درون کارخانه و در حين اشتغال برای حصول دستمزدھای م

 کارگر را عدم ھمکاری بانک صنعت و معدن اعالم کرده 45سرمایه دار دليل اخراج . معوقه نيز در امان نگه دارد
ایه داران می خواسته است بخش ھر چه مراد وی از عدم ھمکاری ظاھراً این است که مثل ھمه سرم!! است

بيشتری از سرمایه ھای حاصل کار و استثمار توده ھای کارگر را از بانک خارج و به حوزه انباشت خویش سرریز 
 که ھمه جا برای این کار بدون ھيچ قيد و شرط در خدمت سرمایه داران ھستند، این بار به دليل  کند و بانک ھا

  . ادی جاری قادر به این کار نبوده اندفشار سھميگن بحران اقتص
 تعویق دستمزدھا در شرکت تابلير

تابلير یک شرکت :  گزارش می دھد 89 خرداد 25سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 
این شرکت عھده دار حفاری تونل نيایش است .  کارگر را استثمار می کند2000بزرگ راه و ساختمان است که 

 متری زمين کار می کنند و 40کارگران در عمق . ه قرار است خيابان کارگر شمالی را به اتوبان بابایی متصل کندک
 کارگر شرکت ھمواره با تعویق دستمزدھا مواجه ھستند و 2000. شرایط کار آنان بسيار ھولناک و مرگبار است

کارگر بسيار فراوان « آنان به کارگران می گویند . ندسرمایه داران بسيار رک و صریح دليل این کار را اعالم کرده ا
است، آن قدر فراوان که ھميشه جمعيت عظيم نيروی کار آماده اند تا با قبول ماه ھا تعویق دستمزد بازھم کار 

کل کارگران این شرکت از پایان ماه اسفند سال پيش تا امروز حتی یک ریال ھم . »کنند و لب به اعتراض نگشایند
  . د نگرفته انددستمز

  
  اعتصاب کارگران خبازی ھای سقز و حومهطالعيه شماره یک،ا

 از جانب کارگران خبازی ھای سقز و 89 خرداد 25سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ 
  :حومه خبر نمی دھد 

  ! سقز  ھمشھریان و مردم زحمتکش
محروم و زحمتکش باشيم و  ر آن را داریم که در خدمت مردمما کارگران خبازشھرستان سقز، سال ھاست افتخا

توليد می شود خوراک مردم زحمتکش است و  به خوبی درک می کنيم که اکثریت نانی که روزانه در خبازی ھا
از طرف دیگر ما ھم برای این که توان کار داشته باشيم . تغذیه می کنند ھزاران نفر از کودکان این مردم از این نان

نماینده کارفرما به  ولی چند سالی است که. احتياج داریم تا خود را برای کار روز بعد آماده نمایيم  دستمزدبه
کارفرمایان ھر روز با شيوه ھای غيرقانونی و  گاننمایند. ھيچ عنوان تن به بستن قرارداد با نماینده ما نمی دھد 

 این عملکرد.  می کنند تا دستمزد کارگران را پرداخت نکنندکارفرمایان را تشویق به دور از ھر گونه اخالق انسانی
آن را نداریم که  نماینده کارفرما موجب اغتشاش در کليه کارگاه ھای خبازی شده و ما کارگران دیگر تحمل

ا اگر ما تا امروز ساکت و آن ھمه بی عدالتی ر . نمایندگان کارفرما به ميل و اراده خود دستمزد ما را افزایش دھند
مردم محروم و زحمتکش از نظر تھيه نان روزانه خود با مشکالت روبرو  تحمل کردیم تنھا به خاطر آن است که

  .نشوند
  ! مردم شریف
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ھر ساله توسط شورای عالی کار دستمزد کارگران افزایش می یابد و  کارگران خباز شامل قانون کار ھستند و 
( فرماندار  و) فعلی ( اما از زمانی که ریئس اداره کار . الغ می گرددادارات کار جھت اجرا اب طی بخشنامه به کليه

و از نماینده کارفرما حمایت غير  در شھر ما به قدرت رسيده اند ھميشه با کارگران خباز در تضاد بودند) فعلی 
ن خباز شامل قانون نمایندگان کارگران خباز گفته است که کارگرا به طوری که فرماندار به یکی از. قانونی کرده اند
اعالم کرده  نماینده کارفرما ھم از این گفته فرماندار سوء استفاده کرده و به تمام کارفرمایان کار نمی باشند و

   است که دستمزد کارگران را افزایش نداده و پرداخت نکنند
  !مردم شریف

استانداری استان  ٩٨/٣/١٢  مورخه١١۶١٠/١/٨۵ با اجرای نامه شماره ٨٩/٣/١۶ھمچنان که اطالع دارید در تاریخ 
این . افزایش نرخ نان را دستمزد کارگران اعالم کردند کردستان نرخ انواع نان توليدی را افزایش داده و عامل اصلی

از طرف دیگر . کارگران افزایش نيافته و با نرخ سال ھای قبل کار می کنيم در حالی است که ھنوز دستمزد ما
کارفرمایان را موظف   طی نامه ای که آن را در کليه خبازی ھا نصب کرده اند،٨٩/٣/١۶رتاریخ کارفرمایان د اتحادیه

آن را به فرمانداری و اداره کار داد ه اند تا اطالع  کرده تا اطالع ثانوی دستمزد کارگران را افزایش ندھند و رونوشت
که  ما در اطالعيه چند روز پيش اعالم کردیم. عمل نماینده کارفرما از ھر نظر محکوم است ؟ این!!!!داشته باشند 

. این مشکل را حل کنند  منتظر می مانيم که به ھر طریقی که مسئوالن شھر صالح می دانند٨٩/٣/٢۵تا تاریخ 
نماینده کارفرما صورت نگرفته و ما امضاء کنندگان   ھيچ گونه توافقی فيمابين نماینده ما و٨٩/٣/٢۵ولی تا امروز 
ما کارگران خباز .  صبح دست از کار بکشيم٧ راس ساعت ٨٩/٣/٢۶در تاریخ   حق خود می دانيم کهاین اطالعيه
   . مردم شریف شھرستان را از اقدامات خود با خبر خواھيم کرد ھای بعدی،  دراطالعيه

  ٨٩/٣/٢۵  کارگران خبازی ھای سقز و حومه
  

  : از سوی رئيس جمھور صورت گرفت
   برای اجرا ابالغ قانون مشاغل خانگی

جمھور قانون ساماندھی و حمایت از  رئيس:  خرداد نوشت 26 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
بر این اساس به منظور حمایت و گسترش مشاغل خانگی ستاد . مشاغل خانگی را برای اجراء ابالغ کرد

  . شود ساماندھی و حمایت از مشاغل خانگی تشکيل می
رسانی دولت، بر اساس این قانون دولت موظف شده است تا با توجه به  یلنا به نقل از پایگاه اطالعبه گزارش ا
انداز بيست ساله، مشاغل خانگی را مطابق این قانون ساماندھی و حمایت کند تا زمينه ایجاد  سند چشم

  . اشتغال برای این گونه متقاضيان فراھم شود
اغل خانگی ستاد ساماندھی و حمایت از مشاغل خانگی تشکيل ھمچنين به منظور حمایت و گسترش مش

  . شود می
االختيار وی، وزیر جھاد  ، وزیر صنایع و معادن یا نماینده تام)رئيس(این ستاد متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی 

اطات و فناوری اطالعات یا االختيار وی، وزیر ارتب االختيار وی، وزیر بازرگانی یا نماینده تام کشاورزی یا نماینده تام
االختيار وی،  االختيار وی، وزیر تعاون یا نماینده تام االختيار وی، وزیر رفاه و تامين اجتماعی یا نماینده تام نماینده تام

االختيار وی، وزیر بھداشت و درمان و آموزش پزشکی یا نماینده  وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده تام
االختيار وی، فرمانده نيروی انتظامی  وی، رئيس کل بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران یا نماینده تاماالختيار  تام

ھا یا نماینده شورای مذکور، سرپرست کميته امداد امام  یا یکی از معاونان وی، رئيس شورای عالی استان
یندگان عضو کميسيون اجتماعی خمينی، رئيس سازمان بھزیستی، رئيس سازمان تامين اجتماعی، دو نفر از نما

مجلس به عنوان عضو ناظر، رئيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئيس اتاق تعاون، رئيس شورای مجامع 
  . است) ع(صنفی کشور، رئيس بنياد شھيد و امور ایثارگران و مدیرعامل صندوق مھر امام رضا

کارھای پيوند  ای اجرائی مشاغل خانگی، تعيين راهھ وظایف و اختيارات ستاد مذکور مواردی چون تعيين سياست
ھای  المللی، ایجاد ھماھنگی در دستورالعمل کسب و کار خانگی با بازار سرمایه بيرونی اعم از داخلی و بين

ربط در مورد مشاغل و کسب و کار خانگی و ارزیابی مستمر نقش  ھای اجرايی ذی حمایتی و نظارتی دستگاه
کارھای حمایتی مالی و تسھيالتی از مشاغل  شاغل خانگی در توسعه ملی، بررسی راهاجتماعی و اقتصادی م

  . ھای استانی جھت اتخاذ تصميمات مقتضی است ھای اجرايی و کارگروه خانگی و بررسی پيشنھادھای دستگاه
 ایجاد و کننده کارھای حمایتی، نظارتی و تسھيل ھای عضو ستاد موظفند راه براساس این قانون، ھمه دستگاه

 ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جھت 3توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل، حداکثر ظرف 
  . تصویب به ستاد ارائه کنند

ھای  وزارت کار و امور اجتماعی نيز موظف شد ضمن شناسایی مشاغل و کسب و کار خانگی با کمک دستگاه
  . ساله به تصویب ستاد برساند گی را ھمهربط، فھرست مشاغل مجاز خان  ذی

ھای  ھا را نيز مکلف کرده است به تناسب تعداد و تنوع کسب و کار خانگی، مکان این قانون ھمه شھرداری
ای در روزھای  برای عرضه محصوالت صاحبان مشاغل مذکور، به صورت دوره) بازار محلی موقت(مناسبی را 

  . مشخص ھفته، تأمين کنند
دا و سيمای جمھوری اسالمی ایران نيز موظف شده است در جھت توسعه فرھنگ مشاغل خانگی و سازمان ص
بخشی به مشاغل مذکور با امکانات موجود، با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی به صورت مستمر در  انسجام

  . ھای آموزشی و ترویجی اقدام کند ساعات معين به توليد برنامه
 توسط 3ھایي است که با تصویب ستاد ماده  ی یا کسب و کار خانگی آن دسته فعاليتمنظور از مشاغل خانگ

عضو یا اعضا خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش 
ارج از محيط گيرد و منجر به توليد خدمات و یا کاالی قابل عرضه به بازار خ واحدھای مسکونی ھمجوار شکل می
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  . شود مسکونی می
براساس این قانون، شاغالن کسب و کار خانگی برای کسب منافع به انجام فعاليت، به صورت کار مزدی برای 
کارفرمای خارج از محيط مسکونی و انجام فعاليت مستقل اعم از تامين مواد اوليه تا عرضه محصول به خارج از 

کننده مواد  ھای باالدستی تامين  تعادلی، اتحادیه و یا مشارکت یا بنگاهمحيط مسکونی و انجام فعاليت به صورت
  . پردازند ای می اوليه و عرضه محصول آنان در بازار ترجيحا به صورت کسب و کار خوشه

  پایان پيام

   کردستان 28 خریداران واعضای تعاونی مسکن لشگر  تجمع و اعتراض مجدد

 در طول چندین دوره داشتند ،این    کردستان28 تعاونی مسکن لشگر   اءطی اعتراض ھایی که خریداران و اعض 
 ، خواستار رسيدگی به مشکالت خود شدند که از 89/3/25بار نيز با تجمع در مقابل درب ورودی لشگر در تاریخ 

شده وبه  زمينھا به اعضاء تحویل داده  89/4/25 تا تاریخ   به آنھا قول مساعد داه شد28طرف نمایندگان لشگر 
این تجمع در حالی به پایان  .  خواستھای آنھا رسيگی شود و دیگر مشکلی از طرف ارتش وجود نخواھد داشت

 اعالم کردند که اگر تا تاریخ اعالم شده به خواست آنھا رسيگی نشود ، انھا  رسيد که اعضا ء وخریداران ،
  .ھمچنان به اعتراضات خود ادامه خواھند داد

  برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگریکميته ھماھنگی 

   26 / 3 / 89  

 ساکنان شھرك زيتون مقابل شھرداري تھران تجمع اعتراضی 
 

ھاست  سال  شھرك زيتون كهان بيش از صد نفر از ساكن:  خرداد آمده است 26 در تاریخ جرسبه گزارش سایت 
ھستند، دیروز با در دست  ضعيت خودپيگير حقوق مالكيت خود بر اراضي و رسيدگي شھرداري و دولت به و

 احمدی شعارھاي خود خواھان استعفاي شھردار و داشتن پالكاردھايي مقابل شھرداري تھران تجمع كرده و در
 يگان ويژه در گروه ھاي معترض آنھا در خيابان بھشت اقدام به برگزاري راھپيمايي به دنبال استقرار .  شدندنژاد

اند، دیروز  ون كه نزديك به سه دھه است با مشكالت پيش روي خود دست به گريبانساكنان شھرك زيت   .كردند 
  . در مقابل شھرداری تھران تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار حل مشگالت خود شدند

 
 23 زنان و مردان معترض كه در اين تجمع شركت كرده بودند اعالم كرده اند كه  :در ادامه این گزارش آمده است

ھا سند   ھزار تومان خريداري كرده و براي اين ملك50ل پيش از وزارت جھاد كشاورزي زميني را به قيمت حدود سا
  . اند مجوز ساخت از شھرداري بگيرند گذرد و ھنوز نتواسته ھا مي دار ھم دارند، ولي سال منگوله

منطقه سرخه حصار تھران در " نزيتو" نفر از سھامداران شھرک موسوم به 300ھمچنين يك ماه پيش نيز حدود  
      . تھران تجمع کردند13اعتراض به تخريب واحدھاي اين مجموعه، در مقابل ستاد بحران شھرداري منطقه 

كه كاربري مناطق مربوط به  اين در حالي است كه بارھا مسئوالن شھرداري و شوراي شھر اعالم كرده اند  
با اين حال راي . سازي در آن ممنوع است و ز بوده و ھر نوع ساختفضاي سب اسكان مردم در اين محدوده مختص 

ديوان عدالت اداري در داوري پرونده شركت تعاوني زيتون ـ وابسته به جھاد كشاورزي ـ عنوان كرده گرچه 
دانند كاربري اين اراضي مسكوني و تجاري نيست، اما مالكان و دارندگان سند در اين منطقه قبل از ھر  مي
  . ي بايد با شھرداري ھماھنگي الزم را انجام دھنداقدام

 تھران در زير آفتاب داغ و سوزان پالكارد به دست شعارھاي هللا و اكبر   درجه40با اين حال زنان و مردان در گرماي 
  . و رييس جمھور بي كفايت استعفا استعفا سر دادند

اي از كپي نامه نگاري  ھاي پارك شھر تھران خالصه آنھا ھمچنين در اقدامي ابتكاري روي پارچه مشكي بر نرده 
خود با شھرداري، وزارت مسكن، محيط زيست و مجلس را نصب كرده بودند و به ھمين خاطر عابران و آنھايي كه 

ھا به مشكل سھامداران  توانستند به راحتي با مطالعه آن نامه بردند مي براي قدم زدن در پارك شھر به سر مي
  .  ببرندشھرك زيتون پي

 نيم ساعت از شكل گيري تجمع در مقابل شوراي شھر تھران نيروھاي گارد ويژه در مقابل شھرداري  با گذشت 
تھران صف كشيدند و در مقابل شھروندان معترض نيز در وسط و كف خيابان نشستند كه اين موضوع به ايجاد 

  . ترافيك سنگيني در خيابان بھشت منجر شد
 با تھديد و خواھش سعي در باز كردن ترافيك ايجاد شده  وي زمين نشستند و ماموران پليسزنان چادر به سر ر 

  . در خيابان اصلي شھر داشتند
شما چطور اسم ائمه و پيغمبر را « :زد  خطاب به ماموران يگان ويژه فرياد مي داد پيرمردي كه مدام شعار مي 

ما حتي قراني پول نداريم كه بخواھيم يك متر در تھران . اند كردهبريد و قتي ما را از خانه و كاشانه مان آواره  مي
ما مالك خانه ھايي ھستيم كه به روز از ما گرفته شده . حتي توان پرداخت اجاره را ھم نداريم. زمين بخريم

 ما. پس آن شعارھاي برادري و برابري تان كجا رفته و كجا ھستند آنھايي كه شعار برادري سر مي دادند. است
  » .چو ايران مباشد تن من مباد. ما غاصب نيستيم. ايراني ھستيم
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خواستند تا اجازه دھند با محمد  زنان ساكن در شھرك زيتون نيز با گريه و فرياد مقابل نيروھاي نظامي از آنھا مي 
  . باقر قاليباف شھردار تھران مالقاتي داشته باشند

ه مشكلي بزرگي را در جلوي جمعيت گرفتند و به سمت مردم معترض بعد از نشستن بر كف خيابان پارچ 
پليس و يگان ويژه مانع از حركت و تردد آنھا شد و از مردم درخواست . ساختمان دادگستري تھران حركت كردند

  . كرد كه در ھمانجا به اعتراض خود ادامه دھند
ردمي بود كه براي كنجكاوي و ھاي زيادي از م نزديكي پارك شھر به محل تجمع، موجب گردم ھم آمدن گروه 

اطالع از اين تجمع به محل برگزاري اجتماع مردمي نزديك تر شده بودند و در گفت و گو با مردم معترض از حال و 
  . پرسيدند روزشان مي

  قول زمين معوض شھرداري ھنوز محقق نشده است  
منطقه سرخه حصار تھران در اعتراض به " زيتون" نفر از سھامداران شھرک موسوم به 300يك ماه پيش نيز حدود  

      . تھران تجمع کردند13تخريب واحدھاي اين مجموعه، در مقابل ستاد بحران شھرداري منطقه 
   .  صورت گرفت13اين تجمع به دليل تخريب دو واحد مسکوني اين مجموعه از سوي شھرداري منطقه  
 عده عنوان کرده است که تخريب واحدھاي يادشده به مسوول ستاد بحران اين منطقه در پاسخ به اعتراض اين 

دستور قضايي صورت گرفته و از آنھا دعوت شده است که با مراجعه به ستاد منطقه از نزديک حکم قضايي را 
  . رويت کنند

ھم آواز شد " شھردار بي كفايت استعفا استعفا"اعتراض مردم به شخص شھردار تھران در شرايطي با شعار  
داده بود تا براي حل مشكل شھرك زيتون توپ  قول  اقر قاليباف دو سال به مردم معترض شھرك زيتون كه محمدب

 مالقات مستقيم با ساكنان شھرك زيتون قول داد ضمن اعطاي زمين  او ھمچنين در. را به زمين ديگران نيندازد
ما با وجود اين عده ھا و با معوض و صدور مجوز ساخت با شرايط مناسب، براي حل مشكل آنھا اقدام كند ا

گذشته دو سال از آن تاريخ ھنوز ھيچ اقدامي براي در اختيار قرار دادن زمين معوض به سھامداران اين شھرك 
  . صورت نگرفته است

ھا زيتون با پالكاردھاي براي صحبت با شھردار تھران در مراسم  ھمچنين پيشتر تعداد زيادي از صاحبان زمين 
  .  سه راه شھيد احمد متوسليان در شرق تھران حضور يافته بودندافتتاحيه تقاطع

 كليد حل مشكالت پيش آمده براي سھامداران شھرك زيتون  برخي مسئوالن شھرداري بر اين باورند كه در واقع  
در دست باالدستي ھاي قدرت است و شھرداري نمي تواند بدون مجوز وزارت كشور و ديگر سازمان ھاي مرتبط 

  . ين زمينه اقدامي انجام دھددر ا
اند،  با صراحت تاكيد مي كنم ، افرادي كه اين زمين را به شما داده« :شھردار تھران نيز در ھمين زمينه مي گويد 

اي ساخته شود، براي خود  ھا جزء منابع طبيعي است و جايي است كه اگر خانه اند، چرا كه اين زمين خطا كرده
بايد مسؤوالن در مقابل اين سند به شما پاسخگو . كند  ت محيطي ايجاد ميشما و ھمه شھر مشكالت زيس

در غير اين . كنم كه براي رسيدن به نتيجه بايد صبر داشته باشيد و به ما اعتماد كنيد باشند، اما من تاكيد مي
وضوع ديگر به شود و اين م دھند كه اجرايي نمي ھايي مي گذرد و ھر روز به شما قول صورت چندين سال ديگر مي

  ». دھد عمر شما كفاف نمي
ورودي شوراي شھر و شھرداري تھران در خيابان بھشت اين روزھا مكاني براي برگزاري تجمع كوچك مردمان 

  . معترضي شده كه اين روزھا به دشواري مي توانند اعتراض خود را به شكل علني در شھر تھران بروز دھند
ھانك با استقرار در مقابل در اصلي شوراي شھر تھران نسبت به وضعيت چند ھفته پيش ھم ساكنان محله سو 

  . آب آشاميدني ساكنان منطقه تجمع كوچكي برگزار كردند
  

  کارمندان دولت کنترل می شود مکالمات خصوصی
 

ات  برای شنود مکالم ھراس دولت از کارمندان و تدابير امنيتی ویژه" د، در مطلبی که تحت عنوان مسيح علی نژا
در سایت اصالح طلب جرس منتشر کرده، از تدابير  رژیم برای کنترل مکالمات خصوصی کارمند دولت " خصوصی

 ھا و   تا کنون بسياری از کارمندان سازمان٨٨از خرداد سال : او در این مطلب می نویسد. پرده بر می دارد
 وان مثال برخی از کارمندان صدا و سيما،به عن. به ھمراھی با تصميمات دولتی نشده اند نھادھای دولتی حاضر

اطالعات و اخبار  مخابرات، سازمان ثبت احوال و حتی اداره تامين اجتماعی و پزشکی قانونی کشور به کرات
  .مربوط به حوادث پس از انتخابات را رسانه ای کرده اند

نمایندگان مجلس کرده اند  ی ازبدنه سازمان ھای دولتی حتی گزارش ھایی را در مورد تخلفات دولتی تقدیم برخ
اخبار مربوط به سوء استفاده ھای دولتی در ماجرای  و در ھمين راستا چند تن از کارمندان دولت که اطالعات و

 .الریجانی، ریيس مجلس اصولگرای ھشتم قرار داده بودند باز داشت شده اند انتخابات را در اختيار علی
با یکی از کارمندان وزارت   در زندان اوین  :بات، بعد از آزادی به جرس گفتیکی از زندانيان معترض پس از انتخا

 ليستی از سوء استفاده ھای مالی و دخالت  اطالعات این کارمند معمولی وزارت. اطالعات ھمبند بوده است
 .را در اختيار الریجانی قرار داده بود مستقيم سپاه در قراردادھای اقتصادی

جھت ھمکاری و ھمراھی  مندان صدا و سيما نيز به حراست این سازمان احضار شده اند تابه تازگی برخی از کار
 .انتخابات توضيحاتی را ارائه دھند با ستادھای انتخاباتی ميرحسين موسوی و مھدی کروبی در ایام

 .جه شده اندبرکناری از کار موا ھمچنين کارمندان اداره مخابرات برخی از شھرستان ھا نيز با تھدید جدی برای
راس به صورت بخش نامه ای   بدنه سازمان ھای دولتی را با تصميماتی که در ھمه این فشارھا تا کنون نتوانسته

 .ابالغ می شود ھمراه کند
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زیر مجموعه خود در   نھاد حراست کل کشور دستورالعملی را برای نھادھای بر اساس گزارش رسيده به جرس، 
 پس از بحران سياسی پس از انتخابات   را ه ارسال کرد، تا عملکرد کارمندان دولتسراسر کشور به صورت محرمان

 .به صورت ویژه کنترل کند
نھادھا و ارگانھای دولتی   برای شماری از٨٨این گزارش حاکيست؛ دستورالعمل مذکور در روزھای پایانی سال 

   لتی با دریافت چنين دستور العمل ھاییسازمانھای دو اما ھمچنان برخی دیگر از نھاد ھا و. ارسال شده است
 .مواجه ھستند

مسئول حفاظت   برنامه ھای حراست کل کشور است و سمت جدیدی را تحت عنوان این برنامه ھا بر اساس
 .ایجاد کرده اند شبکه و فناوری اطالعات در ادارات و نھادھای دولتی برای آن پيش بينی و

 : اشاره کرد موارد زير  اختيار جرس قرار گرفته است، می توان به دستورات این بخشنامه که در از جمله
 مراقبت از وب سایت ھا و وبالگ ھای رسمی اداره متبوعه

 Admin کنترل کليه بخشھای تعاملی وب تحت کنترل
 ایجاد کميته امينت اطالعات

 تھيه ليست افراد مجاز با دسترسی خاص
 STP حفاظت از تبادل اطالعات

  آسيب شبکه و ارائه راھکارھایی برای برطرف کردن آنھاشناسایی نقاط
  سيستم ھای رایانه ای حفظ و صيانت از

 جلوگيری از نصب و استفاده از ھرگونه فيلتر شکن
 ممنوعيت اخذ و به کارگيری نرم افزارھای جدید بدون اخذ مجوز

 مراقبت ویژه از انتقال اطالعات آفالین و آنالین
 ربرانمحدود نمودن دسترسی کا

 تھيه ليست وب سایتھایی که به نحوی در شبکه استفاده شده اند
 تھيه نگھداری کليه شماره تلفن ھای ضروری

 از آخرین اطالعات backup تھيه
 حفاظت از سامانه اسناد اداری
 تھيه ليست افراد مجاز به تردد

وابسته به صھيونيست ھا  سی وگفتنی است ليستی از نرم افزارھای کاربردی تحت عنوان نرم افزار ھای جاسو
 .استفاده در ادارات دولتی ممنوع اعالم شده اند تھيه شده است که برای... از جمله بابيلون و یاھو مسنجر و 

در اینترنت تنھا شامل  مجموعه اقدامات برای کنترل و بازرسی رایانه ھا و عملکرد کارمندان نھادھای دولتی
تمامی تلفن ھا و مکالمات . می شود  و ارتباطات تلفنی را نيز شاملدستورالعمل ھای اعالم شده نبوده

 .کارمندان نيز کنترل و ضبط و شنود می گردند
 . نيز شامل می شود این شنود ھا تلفن ھای داخلی و بيرونی ادارات را

مامی موارد مردم معترض، ت کارمندان دولتی به یکدیگر توصيه می کنند تا در راستای فعاليت و ھمراھی خود با
 .امنيتی را نيز مورد توجه قرار دھند

را در خصوص فضای  گفته می شود به تازگی جمعی از کارمندان یکی از نھادھای مھم دولتی شکایت نامه ای
و شنود مکالمه ھای خانوادگی و  امنيتی ایجاد شده در آن سازمان و باز خوانی مکاتبات شخصی کارمندان

 .کرده اند ل نود مجلس شورای اسالمیخصوصی ، تقدیم کميسيون اص
دولت فعلی ایران در مورد  پيش از این و در یکی از برنامه ھای انتخاباتی سال گذشته، محمود احمدی نژاد، ریيس

اطالعاتی و امنيتی این کشور، ابراز تاسف کرده  شنود مکالمات شخصی شھروندان آمریکایی توسط نھادھای
 .بود

را ارسال کرده است از انتشار  يار جرس قرار دارد اما به دليل حفظ امنيت کارمندی که آنمتن این پخشنامه در اخت
  .آن خود داری شد

  ناپدید شدروزنامه نگار آذربایجانی در اردبيل
  

مھندس ابراھيم رشيدی روزنامه نگار و وبالگ نویس   خرداد نوشت 26در تاریخ : ساواالن سسیسایت 
این وبالگ نویس و روزنامه نگار آذربایجانی  . در اردبيل ناپدید شده است٨٩ خرداد ٢۴آذربایجانی از روز دوشنبه 

 پس از مالقات با یکی از دوستانش در بازار اردبيل در راه بازگشت به منزل ٨٩ خرداد ٢۴عصر روز دوشنبه 
  .خواھرش ناپدید شده و تا کنون تماسی با خانواد نداشته است

وران امنيتی ابراھيم رشيدی را در مسير بازگشت به منزل خواھرش تحت تعقيب شاھدان عينی می گویند مام
   .قرار داده بودند و گمان می برند که رشيدی توسط ماموران اداره اطالعات اردبيل بازداشت شده باشد

ی می مسئولين امنيتی از دادن پاسخ به سواالت خانواده رشيدی امتناع کرده و از بازداشت وی ابراز بی اطالع
   .خانواده این فعال مدنی آذربایجانی به شدت نگران سالمتی جسمی وی ھستند. کنند

) خياو(چندی پيش نيز ماموران امنيتی با مراجعه به منزل پدری این وبالگ نویس آذربایجانی در شھر مشکين شھر
   .پس از تفتيش منزل کتابھا و دست نوشته ھای وی را با خود برده بودند

 ماه حبس تعزیری از زندان ۵ پس از تحمل ٨٧ آذر ١۵ بازداشت و ٨۵از این نيز در فروردین و خرداد رشيدی پيش 
   .اروميه آزاد شده بود

و وبالگ نویس، " نوید آذربایجان"و ھفته نامه توقيف شده " بایرام"ابراھيم رشيدی عضو ھيات تحریریه ماھنامه 
 عضو ھيأت مؤسس و دبير  ، "آذرتوپراق" (NGO)غير دولتیمدرس زبان ترکی آذربایجانی، عضو مؤسس سازمان 
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، سردبير نشریه  "اولدوز"دانشگاه اورميه، مدیر مسؤل نشریه دانشجویی " استاد شھریار"کانون فرھنگی
   .در دانشگاه اورميه و شاعر آذربایجانی می باشد" بولوت"دانشجویی 

سازمان عفو  .بارھا بازداشت و زندانی شده استاین فعال شناخته شده آذربایجانی در طی سالھای گذشته 
، بازداشت و فشار بر این وبالگ نویس و روزنامه نگار ٢٠٠۶ می ١ آوریل و ١بين الملل با صدور اطالعيه ھایی در 

  .آذربایجانی را محکوم نموده بود
  

 اعتصاب صدھا تن از کارگران استان کرمان در اعتراض به اخراج

 خرداد به مدت سه روز ، بيش از چھارصد تن از كارگران کارخانه ٢٦اد ماه تا روز چھارشنبه  خرد٢۴از روز دوشنبه 
گھر سيرجان ، در اعتراض به اعالم نتایج آزمون استخدامی این شركت دست  سازی شركت سنگ آھن گل گندله

بدنبال . اند گھر تجمع كرده به اعتصاب زده و در ادامه در بلوار مالك اشتر سيرجان در مقابل واحد اداری شركت گل
این موضوع خبرنگاران برای انعكاس تجمع كارگران به محل ميروند ولی مزدوران اطالعات، به خبرنگاران مراجعه 

  . كرده و مانع از انعكاس ھرگونه خبری دراین رابطه شدند
رفته و ساعاتی راھم بعداز سه روز تحصن درمقابل واحد اداری شركت گل گھر ،كارگران به مقابل فرمانداری 
ونھایتا ازجانب كارگران . درمقابل فرمانداری تجمع ميكنند ولی متاسفانه ھيچگونه پاسخی به آنھا داده نميشود

  . ،تعدادی به عنوان نماینده آنھا برای پيگيری موضوع به تھران ميروند وكماكان بی پاسخ ميمانند
گرفت که در نتایج آزمون استخدام گندله سازی، تنھا چھل تن بنا به گفته كارگران ، این اعتصاب پس از آن شکل 

. ھای مجتمع پذیرفته نشده اند و اخراج می شوند از كارگران سابق پذیرفته شده اند و سایر كارگران و تكنسين
عليرغم ھمه ادعاھایی كه در این نظام ميشود ، از :  سال سابقه كار داشت گفت٦یكی از كارگران كه حدود 

ن بعنوان برده استفاده ميشود ساليان عمرمان را در معادن كار كرده ایم ، اما بجای بيمه و دادن مزایا و كارگرا
خواھند ما را اخراج كنند و برخی افراد  تامين معيشت كارگرانی مانند ما ، مقامات به بھانه برگزاری آزمون می

ن و بچه و زندگی و مشكالت معيشتی ھستيم ، دارای رابطه را باكارگران با سابقه و قدیمی كه ھمه دارای ز
  ." جایگزین كنند

ھا، وعده داد كه نيروھای فعلی در اولویت  سازی در پاسخ اعتراض قبال مدیرعامل كنسرسيوم مجری طرح گندله"
رحله اند كه تازه باید در م باشند اما با اعالم نتایج آزمون مشخص شد كه فقط ده درصد از كارگران فعلی را پذیرفته

  ." گزینش ھم شركت كنند
نژاد  ماه امسال و در زمان حضور محمود احمدی گيرد كه پيش از این در فروردین ھا در حالی صورت می این اعتراض

  . سازی، کارگران به ریيس دولت گفته بودند كه مسووالن قصد اخراج آن ھا را دارند برای افتتاح مجتمع گندله

  در گيشا درگيری مردم با ماوران دولتی
شده، خيلی  شب چھارشنبه است دوستی زنگ ميزند که خودتو سريع برسون گيشا چون درگيری10ساعت 

 نفر 200بازار نصر جمعيتی حدود  سريع سوار ماشين می شوم وخودم را نيم ساعته به گيشا ميرسانم در مقابل
ور نمی خوايم، پليس مزدور نمی خوايم حکومت ز"، "ديکتاتور مرگ بر"جمع شده اند و در حال دادن شعار ھستند 

به ميانشان ميروم و دوستی را که زنگ زد پيدا می کنم مسئله را پرس وجو می کنم  سريع" مزدور بروگمشو "، "
تعدادی   يکی از دستفروشان محل10او می گويد حدود نيم ساعت پيش ساعت . جمع شدن مردم را و دليل

دستفروش ميشود و  توری نيروی انتظامی رد می شود و مزاحم کسبجنس را برای فروش می آورد که يک مو
در ھمين . که بساط دستفروش را ضبط کند بعد از جر و بحث با فروشنده او را کتک ميزند و با تھديد می خواھد

 در  خامنه ای ميکند ، مردم که متوجه مسئله ميشوند حين مرد دستفروش شروع به دادن فحش به خمينی و
انتظامی ھجوم می آورند و کتک مفصلی به او ميزنند مامور فرار می کند و   دستفروش به سمت مامورحمايت از

که در واکنش به   مامور ديگر باز ميگردد و اين بار نيز از طرف مردم مورد حمله قرار ميگيرد4به ھمراه  بعداز يک ربع
مردم، سعی درمتفرق کردن مردم  س تھديداين عمل مردم با استفاده از سالح کمری و شليک تير ھوايی و سپ

ميشود و دوباره مردم به آنھا حمله می کنند و برای بار دوم  دارند در اين لحظه به تعداد مردم خيلی سريع اضافه
  دقيقه ای که مردم جمع شدن و دارن شعار ميدن مشغول حرف زدن40االن ھم يه . کنند مجبور به فرارشان می

می کنند و با  ارد به ھمراه موتورھای بسيج حمله ميکنند و سريع محل را محاصرهھستيم که ماشين ھای گ
ازمدتی مقاومت به دليل کثرت نيرو محل  مردم ھم بعد. خشونت مردم را کتک ميزنند و تعدادی را دستگير ميکنند

اجرا ھمچنان در اين من بعد از پايان م. دستگيري، محل را ترک می کنيم ما ھم به خاطر اجتناب از. را ترک کنند
 يک مسئله ساده چنين آتشی پا می گيرد آنھم بطور خودبخودی و مردم تا چه حد از جمھوری فکرم که چطور از

راھنمايی و برنامه  اسالمی متنفرند و چه آتشی در دل اين مردم نھفته است و اين آتش تا چه حد ميتواند با
. کنم و به خانه ميرسم اما ھمچنان در فکرم کر گيشا را ترک میبا اين ف. ريزی درست و انقالبی گسترده تر شود

   .با اميد به آينده و پيروزي
    شب11.30 ساعت  89خرداد26 چھارشنبه   بذز نشریه

 روزنامه نگار تھرانی به دو سال زندان محکوم شد 
  

 به دو سال و نود و یک ی اسالمدادگاه انقالببي 26 شعبه درعلی ن خردادماه، شاھين زی26صبح روز چھارشنبه 
 حکم صادره در خصوص این روزنامه نگار و فعال سياسی :  در این رابطه می نویسدھرانا . محکوم کردزندانروز 

 91 سال حبس به جھت اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور از طریق عضویت در حزب پان ایرانيست، 2حاکی از 
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ز طریق شرکت در تجمعات غير قانونی منجر به اغتشاش، و روز حبس به جھت فعاليت تبليغی عليه نظام ا
  . مصاحبه با رسانه ھای بيگانه و پرداخت مبلغ یک ميليون و پانصد ھزار ریال جزای نقدی می باشد

شاھين زینعلی پس از چھار ماه بی خبری از پرونده خود اول خرداد ماه به شعبه بيست وششم دادگاه انقالب 
 دفاع احضار شد که به درخواست محمد مصطفایی وکيل مدافع ایشان جلسه رسيدگی تھران برای کسب اخرین

  . خرداد ماه سال جاری موکول شد22به تاریخ 
حکم دو سال و نود و یک روز حبس تعزیری برای این روزنامه نگار با سابقه به وکيل ایشان به صورت حضوری و 

  .شفاھی ابالغ شده است
 زندان اوین 240 در منزل شخصی خود بازداشت و راھی بند 88 دیماه 7که در تاریخ  ساله 29این روزنامه نگار 

شده پس از گذراندن بيش از سه ھفته بازداشت در انفرادی وزارت اطالعات با تودیع وثيقه یک ميليارد ریالی موقتا 
  .ازاد شد

شناسایی وی از جمله پاسپورت، ھنگام بازداشت نيز منزل وی مورد بازرسی کامل قرار گرفته که تمامی مدارک 
وسایل شخصی، کتاب ھای تخصصی روزنامه نگاری و ارشيو خبری ایشان توقيف شد و با گذشت بيش از پنج 

  .ماه نيروھای امنيتی از بازگرداندن وسایل مذکور امتناع می ورزند
   زندان محکوم شد ٢٢فعال حوزه کودکان به 

 
 اوین ٢٠٩پس از انتقال به بند  اش دستگير شد و  در منزل پدری٨٨  دیماه سال١١سعيد حسن زاده در تاریخ 

در شھر ری فعاليت  NGO به گزارش رھانا، وی در یک . روز را در بدترین شرایط سپری کرده است٧٠مدت 
 اقدام عليه امنيت"وی را به اتھام . نوشت حقوق کودک برای نشریات مختلف مقاله می ی کرده و در زمنيه می

ماه حبس  ٢٢  به"تحصيل مال نامشروع از طریق نگارش مطلب" و "بليغ عليه نظام از طریق درج مطلبملی و ت
  .کنند تعزیری محکوم می
بابت آن در تاریخ  در دادگاه شھرری رسيدگی شده است که) تحصيل مال نا مشروع(ی وی  یک قسمت از پرونده

 ١٨ دادگاه انقالب به ٢٨پرونده، در شعبه   اتھام دیگر٢ ماه حبس تعزیری محکوم شده و به دليل ۴سوم خرداد به 
  .است ماه زندان تعزیری محکوم شده

 دو خبر کارگری از پاوه  

 خرداد، کارگران قراردادی شاغل در شھرداری شھرستان 25بنا به خبری که به دست ما رسيده، روز سه شنبه 
آنھا . خت حقوق ھای شان، دست از کار کشيدنددر اعتراض به عدم پردا) از توابع استان کرمانشاه ( پاوه 

  .خواستار پرداخت حقوق ھای معوقه خود شدند

 "   سد  ایزدی بر اثر سانحه ی محيط کار در  به نام فرھاد  خرداد، کارگری 26   چھارشنبه  روز در خبر دیگری
ای پيمانکاری کار می کرده، این کارگر که برای یکی از شرکت ھ. جان خود را از دست داده است" داریان ھجيج 

سد ھجيج یکی از سدھای در . اھل استان لرستان بوده و در حين سنگ شکنی، دچار برق گرفتگی شده بود
  . کيلومتری شھرستان پاوه واقع است20دست احداث است که از سال گذشته، کار خود را آغاز کرده و در 

به عنوان جمعی از کارگران و فعالين کارگری که خود را کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
مدافع حقوق کارگران می داند، از اعتراض کارگران قراردادی شھرداری پاوه حمایت می کند و خواھان پرداخت 

  . حقوق ھای معوقه ھمه کارگران است

برای امرار معاش خود و ھمچنين ما جان باختن فرھاد ایزدی، کارگر زحمتکشی که صدھا کيلومتر دور از منزل 
خانواده اش، به کار اشتغال داشت، به بستگانش تسليت می گویيم و اعالم می کنيم که ایمنی محيط کار یکی 

  .از مھم ترین حقوق اوليه کارگران است که باید توسط کارفرمایان به اجرا در بياید

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  1389خرداد  27 

  : به دليل عدم پرداخت سه ماه حقوق 
  اجتماع کارگران شھرداری آبادان 

کارگران منطقه یک شھرداری آبادان به دليل عدم :  خرداد نوشت 27 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ر پرداخت پرداخت سه ماھه حقوق ، مزایا و عدم پرداخت پنج ماھه بيمه خود دست از کار کشيده و خواستا

  . مطالبات خود شدند 
وضعيت بيمه تکميلی آنان نيز مناسب نبوده و طی یکسال گذشته ماھيانه : در ھمين رابطه آنھا اظھار داشتند 

ریال از حقوق کارگران بابت بيمه تکميلی کسر می شده ولی متاسفانه تا کنون ھيچگونه اقدامی در 25000مبلغ 
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  . ز سوی کارفرما صورت نپذیرفته است خصوص تحت پوشش قرار گرفتن آنان ا
 کارگر این شھرداری موجبات سنگينی را برای کارگران و 360این در حالی است که عدم پرداخت حقوق و مزایای 

خانوادھای آنان بوجود آورده و آنان رامجبور به استفاده از ویزیت درمانی و داروھا بصورت آزاد کرده است و از سوی 
اخت موجبات ناميدی خانواده ھای این زحمت کشان را با این وضعيت گرانی در پی داشته است دیگر این عدم پرد

 .  
  .شایان ذکر است کارگران شھرداری مرکزی آبادان نيز با عدم پرداخت دوماھه حقوق خود روبرو می باشند 

  پايان پيام

 دستگيری فعال سياسی در مھاباد به اتھام ھمکاری با احزاب کرد 
 

براساس اخبار رسيده به آژانس خبری موکریان ، یک شھروند دیگر : سرویس حقوق بشر/ خبری موکریانآژانس 
این شھروند  .دستگير شد به نام ریبين نبردی طی روزھای اخير توسط نيروھای امنيتی در این شھر اھل مھاباد

یاد آور می گردد  .متھم شده استمخالف نظام  ھای که ھم اکنون در بازداشتگاه بسر می برد به ھمکاری با گروه
راشدی طی روزھای گذشته توسط نيروھای امنيتی  پيش از این نيز یک شھروند مھابادی به نام محمدامين

ھای غير قانونی متھم  گروه این شھروند که ھم اکنون در زندان مھاباد بسر می برد به ھمکاری با .دستگير شد
 .شده است

  ه در سنندجاعتصاب کارگران سد مخزنی ژاو
 آغاز شده است تامين ٨٨مسئوالن اعالم کرده اند ھدف اصلی از ساخت این سد که از اردی بھشت ماه سال 

ھای حاصل خيز قروه و دھگالن در  ھای حاصل خيز اطراف و ھم چنين انتقال آن به دشت آب کشاورزی زمين
  .ھای آینده خواھد بود سال

ر پروژه ساخت این سد از آذرماه سال گذشته تاکنون دستمزدھای  کارگر شاغل د٣٠٠گفته می شود بيش از 
 تن از ایشان در فروزدین ماه سال جاری بدون دریافت حقوق معوقه ١۵معوقه خود را دریافت نکرده اند و دستکم 

  . از کار اخراج شده بودند

 زندان اطالعات است آذربایجانی در نگار ناپدید شدهروزنامه 
  

مھندس ابراھيم رشيدی روزنامه نگار و وبالگ نویس  :  خرداد می نویسد28 در تاریخ ساواالن سسیسایت 
خرداد طی تماسی تلفنی با خانواده  ٢٧ ناپدید شده بود روز پنجشنبه ٨٩ خرداد ٢۴آذربایجانی که از روز دوشنبه 

  .خبر از بازداشت خود توسط ماموران اداره اطالعات اردبيل داد
یجانی به خانواده خود گفته است ماموران اداره اطالعات اردبيل وی را در منطقه ایستگاه این وبالگ نویس آذربا

سرعين شھر اردبيل و در راه بازگشت به منزل خواھرش بازداشت کرده و به بازداشتگاه اداره اطالعات اردبيل 
  .منتقل کرده اند

ر در شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب ھمچنين نزدیکان خانواده رشيدی می گویند پرونده این روزنامه نگا
  . اردبيل به ریاست قاضی خندستانی در جریان است

و وبالگ نویس، " نوید آذربایجان"و ھفته نامه توقيف شده " بایرام"ابراھيم رشيدی عضو ھيات تحریریه ماھنامه 
 عضو ھيأت مؤسس و دبير  ، "آذرتوپراق) "NGO(مدرس زبان ترکی آذربایجانی، عضو مؤسس سازمان غير دولتی

، سردبير نشریه  "اولدوز"دانشگاه اورميه، مدیر مسؤل نشریه دانشجویی " استاد شھریار"کانون فرھنگی
  .در دانشگاه اورميه و شاعر می باشد" بولوت"دانشجویی 

محکوم این ژورناليست و فعال مدنی شناخته شده آذربایجانی در سالھای اخير چندین بار دستگير و به زندان 
  .شده است

، بازداشت و فشار بر رشيدی را محکوم ٢٠٠۶ می ١ آوریل و ١سازمان عفو بين الملل با صدور اطالعيه ھایی در 
  .نموده بود

  
  وزیر کار دولت احمدی نژاد در اجالس سازمان بين المللی کارسخنان 

در اجالس سازمان ، شيخ االسالمی نژاد وزیر کار دولت احمدی :  خرداد گزارش داد 28خبرگزاری کارایران در تاریخ 
دولت جمھوری اسالمی برنامه ھای توسعه اجتماعی خود را بر تعاليم “:بين المللی کار اظھار داشته است
ما برنامه ھای توسعه اقتصادی خود را ھرگز به بھای رنج و آالم اقشار آسيب . عدالت آفرین اسالم بنا نھاده است

 ھمواره مرز مشخصی بين صيانت از ارزش ھای واالی انسانی، شرافت کار، توسعه پذیر اجرا نمی کنيم، بلکه
حمایت ھای اجتماعی، حفظ کيان خانواده، انسجام اجتماعی و کاستن از فاصله شدید طبقاتی با اقتصاد مبتنی 

  “.بر ارزش ھای مادی صرف قائليم

  اطالعيه شماره دو 
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   ستاد خبری اطالعاتتوافق کارگران خباز با نماینده کارفرما در

 خرداد دست از کار 26کارگران خباز در روز  به دنبال اطالعيه شماره یک کارگران خبازی ھای سقز و حومه ،  
به دنبال این اعتراض پس از گذشت چند روز . کشيدند و خواھان آن شدند که به خواستھایشان رسيدگی شود

  .ند ه کارگران خباز جھت مذاکره دعوت شد باالخره از طرف مسئوالن شھرستان و استان ،نمای

با حضور نماینده کارگران خباز از یک طرف و نماینده کارفرما ، دولت ، نيروھای امنيتی شھرستان سقز و  
 شب در ستاد خبری اداره 9ساعت   89/3/28مسئوالن استانی از طرف دیگر ، پيمان دسته جمعی در روز جمعه 

  . از طرف اتحادیه کارفرمایان و انجمن صنفی کارگران خباز امضاء شد   و منعقد  اطالعات شھرستان سقز 

فعاالنه برای  اطالعيه ضمن تشکر از کليه کارگران که در چند روزگذشته  انجمن صنفی کارگران خباز طی این 
ال گذشته به که طبق رو رسيدن به خواستھا و مطالبات خود پيگر بودند تشکر کرد ه و از کليه کارگران می خواھد 

 جھت تنظيم برگ دستمزد جدید به انجمن  89/3/29و بعد از پایان کار در روز شنبه مورخ    محل کار خود باز گشته
  . مراجعه نمایند 

این پيروزی را به کليه کارگران خباز و   ما اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری 
  .  و برای تک تک آنان آرزوی سربلندی و سرافرازی داریم  ته نمایندھای منتخب آنان تبریک گف

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  1389خرداد   28 

 اعتصاب کارگران سيرجان وارد ھفته دوم شد
اعتصاب کارگران گندله سازی در شرکت : سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری گزارش می دھد 

 خرداد دست از کار کشيده و 22 کارگر شرکت از روز شنبه 400. ر سيرجان وارد دومين ھفته خود شدگل گھ
 سال تمام است که توسط سرمایه 5این کارگران . شروع مجدد کار را به تحقق مطالبات خود موکول کرده اند

کارفرمایان در  . ر شده اندداران دولتی گل گھر بدون ھيچ تضمين ادامه اشتغال، با شدت ھر چه بيشتر استثما
تمامی این مدت مطابق معمول آنان را با وعده ھای دروغ سرگرم می ساختند که حتماً دوران قراردادھای موقت 

چند ماه پيش احمدی نژاد . به پایان خواھد آمد و احکام استخدام رسمی و طوالنی مدت آن ھا صادر خواھد شد
راھی کارخانه شد تا از آنجا به عنوان تریبونی برای انتشار دروغ ھای رئيس جمھوری جھنم سرمایه داری ایران 

احمدی نژاد در جریان این دروغ پراکنی ھا به حل معضل استخدام کارگران نيز . ھميشگی خویش سود جوید
رگران کا.  کارگر شرکت صادر شد400 کارگر از کل 360اشاره کرد، اما ھنوز به تھران بازنگشته بود که احکام اخراج 
 روز است که در اعتصاب به سر می برند و در 8آنان . با شنيدن این خبر تکان دھنده و زجرآور دست از کار کشيدند

 کارگر 400ھر . طول روزھای اعتصاب بارھا با کارفرما و عمله و اکره دولتی سرمایه در کشمکش و ستيز بوده اند
ما از ھمه کارگران دعوت می . رط احکام اخراج خویش ھستندخواستار تضمين ادامه کار خود و ابطال بی قيد و ش

کنيم که به حمایت از مبارزات کارگران گندله سازی گل گھر سيرجان برخيزند و در ھر کجا که ھستند به ھر ميزان 
  .و به ھر شکلی که می توانند ھمبستگی فعال و مؤثر طبقاتی خویش را با آنان اعالم کنند

   89 خرداد 29
    ژوئن پارس و سخنان نماینده ث ژت19ردھمآیی گزارش گ

خارج از  ھمگامی کانون ھا و نھادھای ایرانی در ھمبستگی و پشتيبانی از مبارزات مردم ایران در بدنبال فراخوان
 کشور

ميشل پاریس اجتماع نمودند و با شعارھای  ژوئن در ميدان سنت 19 ھا فرانسوی نفر از ایرانيان و 300 بيش از 
سياسی ،کارگر زندانی ،دانشجوی زندانی ،فمنيست زندانی آزاد  ون باد جمھوری اسالمی ایران، زندانیسرنگ

 اسالمی به نمایش گذاشتند انزجار خودرا به نظام جمھوری .… باید گرددو

 11 کمونيست فرانسه،حزب نوین ضد سرمایه داری فرانسه وحزب سوسياليست فرانسه منطقه نمایندگان حزب
 سخنرانی نمودند راسم شرکت داشتند ودر این م

 ت،س یو د، و سوليدر در این مراسم پيامشان را قرائت کردند نمایندگان ث ژ

 حزب چپ توسط یکی از برگزارکنندگان باستماع شرکت کنندگان رسانده شد و ميشل لوئی در ادامه پيام
 فيلسوف و مارکسيت فرانسوی سخنانی ایراد کردند
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  ميدان سن ميشل پاريس ٢٠١٠-  ژوئن١٩تجمع  در CGT نماينده ,وربهژان فرانسوا ك سخنان

 دوستان و رفقاي گرامي 

بلكه تمام كساني كه عليه آن اعتراض مي كنند و , نه فقط وضعيت اجتماعي و اقتصادي ايران فاجعه بار است
  .وندزندان و شكنجه روبرو مي ش, بازداشت, خواھان دفاع دسته جمعي از خود ھستند با فشار

دولت اتحاديه ھاي مستقل را سركوب مي . بار ديگر ما شاھد تعدي به آزادي ھاي سنديكايي در ايران ھستيم
  .كند

CGT) بارھا اقدامات سركوب گرانه را عليه فعاالن اتحاديه ھا در ايران محكوم نموده ) كنفدراسيون عمومي كار
  . است

CGTه مصاف زجر و مرگ مي روند تا از آزادي ھاي سنديكايي  ھمبستگي كامل خود را با زنان و مرداني كه ب
  .اعالم مي نمايد, دفاع كنند

سعيد , ابراھيم مددي, به ويژه منصور اسالو, ما ھمبستگي خود را با فعاالن سنديكاي كارگران شركت واحد
ميت در زندان چنان كه به تمامي كارگراني مي انديشيم که بدون محکو, ترابيان و رضا شھابي اعالم مي كنيم

  .ھستند

  .خانواده ھا و مدافعانشان تحسين برانگيز و محترم اند, مبارزات اين كارگران

ما ضمن محكوم كردن سركوب فعاالن اتحاديه ھاي مستقل كارگري به شدت نگران وضعيت آنان در زندان ھستيم 
  .كه اكنون وخيم تر مي شود

ھا ھستيم و يك بار ديگر عليه مقامات ايران به سازمان جھاني ما خواھان آزادي بي قيد و شرط فعاالن اتحاديه 
  .كار شكايت مي كنيم

اما ما نبايد خود را به آن محدود كنيم و بايد با تمام نيرويمان , شكايت جديد در سازمان جھاني كار سودمند است
  . اتحاديه ھاي مستقل كارگري را تقويت كنيم

  دوستان و رفقاي گرامي 

ك اتحاديه كارگري حق تشكيل اتحاديه ھاي مستقل را مقدم مي شماريم اما مي دانيم كه بدون ما به عنوان ي
به ھمين خاطر احترام كامل به حقوق پايه اي كارگران بايد در . يك دمكراسي چنين امكاني به وجود نمي آيد

  چارچوب ايراني دمكراتيك تحقق يابد 

يران كه با سركوب در خيابان و محل كار مواجه اند به ھمبستگي كارگران و مردم ا, اتحاديه ھاي مستقل كارگري
  . اطمينان داشته باشندCGTآنان مي توانند به ھمبستگي . نيازدارند

  بازتكثير از اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران در ايران 
  

 اعتصاب کارگران سد مخزنی ژاوه در سنندج

از کارگران سد مخزنی ژاوه در سنندج در محوطه کارگاه این سد، دست  خردادماه، ده ھا تن ٢٩دیروز شنبه مورخ 
  . این اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت حقوق چند ماھه شکل گرفته است. یه اعتصاب زدند

 آغاز شده است تامين ٨٨مسئوالن اعالم کرده اند ھدف اصلی از ساخت این سد که از اردی بھشت ماه سال 
ھای حاصل خيز قروه و دھگالن در  حاصل خيز اطراف و ھم چنين انتقال آن به دشتھای  آب کشاورزی زمين

  . ھای آینده خواھد بود سال
 کارگر شاغل در پروژه ساخت این سد از آذرماه سال گذشته تاکنون دستمزدھای ٣٠٠گفته می شود بيش از 

ه سال جاری بدون دریافت حقوق معوقه  تن از ایشان در فروزدین ما١۵معوقه خود را دریافت نکرده اند و دستکم 
  .از کار اخراج شده بودند

  بی معنی بودن خدمات درمانی 
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اشرفی، دبير شورای عالی تامين اجتماعی، در :  خرداد آمده است 29به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
 نظام بيمه ای و خدمات درمانی در اصوال استفاده از واژه رایگان در“ :رابطه با خدمات درمانی رایگان، می گوید

مراکز ملکی تامين اجتماعی معنی و مفھومی ندارد و فقط می تواند زمينه سوء استفاده ھای اجتماعی را باز 
  ” کارگر و بيمه شده در زمان اشتغال خود ھزینه ھای خود را به تامين اجتماعی پرداخت کرده است . کند

 موج بيکاری کارگران سفال سازی
 کارگاه سفال سازی در مناطق 850بيش از :  کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری گزارش می دھد سایت

 واحد یا تا کنون بيکار شده اند 850ھمه کارگران این . روستایی استان ھمدان درمعرض تعطيل کامل قرارگرفته اند
ھر نوع . ھان ھر روز مرگبارتر می شودبازار رقابت سرمایه در سراسر ج. و یا در آستانه بيکاری حتمی ھستند

افزایش ظرفيت بارآوری کار در ھر نقطه جھنم سرمایه داری به طور مستقيم فشار رقابت درونی سرمایه بين 
. المللی را تشدید می کند و درست در ھمان لحظه خيل عظيمی از کارگران را راھی برھوت بيکاری می سازد

ه نيروی کار ارزان تر، توان رقابت بيشتر، شرایط سوداندوزی افزون تر و دسترسی ھر بخشی از سرمایه جھانی ب
امکان احراز سھم کالن تر در اضافه ارزش ھای توليد شده توسط طبقه کارگر بين المللی، بی درنگ بازار رقابت را 

. بلی می افزایدداغ تر می کند و در ھمان حال ھزار ھزار برده مزدی را بيکار و به جمعيت ميلياردی بيکاران ق
سرمایه داران صاحب کارگاه ھای سفال سازی استان ھمدان و استان ھای دیگر ایران نيز زیر فشار رقابت 

فرساینده سرمایه ھای چينی از نرخ سود خویش راضی نيستند و درست به ھمين دليل دست به تعطيل این 
   . واحدھا و اخراج گسترده کارگران خود زده اند

  89 خرداد 29
 شدید آزار زنانت
 زن 714 ھزار و 87 روز اول امسال 82طی : سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری گزارش می دھد  

ھای کشور به دليل نوع پوشش خویش آماج ھتاکی و توھين مأموران رژیم سرمایه داری جمھوری  در فرودگاه
 ھزار و 3. یض اجباری لباس خود موفق به سفر شده اند زن تنھا پس از تعو29 ھزار و 33. اسالمی قرار گرفته اند

از مسافرت .  زن زیر فشار تھدید و ارعاب تعھد داده اند که از پوشيدن لباس مطابق ميل خویش اجتناب کنند506
برای . زنانی که پوشش آنان مطابق الگوی تعيين شده دولت سرمایه نبوده نيز به طور کامل جلوگيری شده است

  شھرزاد نيوز: منبع.  قضایی تشکيل شده است این زنان پرونده نفر از 71
   خرداد 29

 ادامه تعویق دستمزد کارگران شھرداری اندیمشک
 ماه می گذرد که کارگران 6بيش از : سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری گزارش می دھد 

ا ھر چند ماه یک بار عوام فریبانه و با ھدف کارفرم. شھرداری اندیمشک دستمزدھای خویش را دریافت نکرده اند
غلبه بر خشم کارگران مبلغی به صورت مساعده در اختيار آنان قرار داده است تا به این طریق خود را از پرداخت 

چند بار اعتصاب کرده اند و ھمين چند روز پيش نيز . کارگران بارھا دست به اعتراض زده اند. دستمزدھا معاف کند
 کارگر اعالم کرده اند که در صورت خودداری کارفرما از پرداخت دستمزدھا حتماً 400. اعتصاب بودنددر تدارک 

بر اساس آخرین خبرھا سرمایه داران برای خفه کردن اعتراض کارگران قبول کرده . اعتصاب را شروع خواھند کرد
  .  ھزار تومان به ھر کارگر بپردازند300اند که فقط 

   89 خرداد 29
  اعتصاب کردندسد مخزنی ژاوه در سنندجران کارگ

  
 خرداد، ده ھا تن از کارگران سد مخزنی ژاوه در سنندج در محوطه کارگاه این سد، دست یه 29امروز شنبه 
 .  ھرانا، این اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت حقوق چند ماھه شکل گرفته استگزارشبنا به .اعتصاب زدند

 آغاز شده است تامين 88ند ھدف اصلی از ساخت این سد که از اردیبھشت ماه سال  اعالم کرده ا سدمسئوالن
ھای حاصل خيز قروه و دھگالن در  ھای حاصل خيز اطراف و ھم چنين انتقال آن به دشت آب کشاورزی زمين

  .استھای آینده  سال
ه تاکنون دستمزد خود را  کارگر شاغل در پروژه ساخت این سد از آذرماه سال گذشت300بيش از گفته می شود 

 تن از ایشان در فروزدین ماه سال جاری بدون دریافت حقوق معوقه از کار اخراج 15دریافت نکرده اند و دستکم 
  .شده بودند

 اجتماع اعتراضی کارگران شھرداری آبادان
یک شھرداری کارگران منطقه : سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری از قول ایلنا گزارش می دھد 

آبادان به دليل عدم پرداخت سه ماھه دستمزد و مزایا و وضعيت نابسامان بيمه خویش، دست از کار کشيدند و 
در طول . کارگران می گویند که وضعيت بيمه تکميلی آنان ناروشن است. خواستار پرداخت مطالبات خود شدند

پرداخته اند اما تا کنون ھيچ گونه اقدامی برای  تومان بابت بيمه تکميلی 2500یک سال گذشته ھر ماه حدود 
 کارگر شھرداری آبادان ادامه می دھند که تعویق 360. پوشش بيمه ای آنان از سوی کارفرما انجام نشده است

گرسنگی و نداشتن ھزینه دارو . دستمزدھا، آنان و خانواده ھایشان را در وضعيت بسيار زجرآوری قرار داده است
را از ھمه سو زیر فشار قرار داده است و ھيچ نھاد و مرجعی ھم وقعی به اعتراض ھا و فریادھای و درمان آن ھا 
  ایلنا: منبع. آنان نمی گذارد

  89 خرداد 29
  اعتصاب کارگران خبازیھای سقز و حومه

  )اعتصاب کارگران خبازیھای سقز و حومه(اطالعيه شماره یک 
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خبازشھرستان سقز ، سالھاست افتخار آن را داریم که در خدمت ما کارگران  : ھمشھریان و مردم زحمتکش سقز
می شود  و زحمتکش باشيم و به خوبی درک می کنيم که اکثریت نانی که روزانه در خبازیھا توليد مردم محروم

از طرف دیگر ما ھم . کنند  خوراک مردم زحمتکش است و ھزاران نفر از کودکان این مردم از این نان تغذیه می
ولی چند . تا خود را برای کار روز بعد آماده نمایيم  اینکه توان کار داشته باشيم به دستمزد احتياج داریمبرای

نماینده کارفرمایان . ھيچ عنوان تن به بستن قرارداد با نماینده ما نمی دھد  سالی است که نماینده کارفرما به
کنند تا دستمزد  ق انسانی کارفرمایان را تشویق میبا شيوه ھای غيرقانونی و به دور از ھر گونه اخال ھر روز

در کليه کارگاه ھای خبازی شده و ما  این عملکرد نماینده کارفرما موجب اغتشاش. کارگران را پرداخت نکنند
 اگر ما تا امروز. کارفرما به ميل و اراده خود دستمزد ما را افزایش دھند کارگران ،دیگر تحمل آن را نداریم که نماینده

تھيه نان  ھمه بی عدالتی را تحمل کردیم تنھا به خاطر آن است که مردم محروم و زحمتکش از نظر ساکت و آن
  . روزانه خود با مشکالت روبرو نشوند

کار ھستند و ھر ساله توسط شورای عالی کار دستمزد کارگران افزایش  کارگران خباز شامل قانون: مردم شریف 
و ) فعلی ( کار  اما از زمانيکه ریئس اداره. ليه ادارات کار جھت اجرا ابالغ می گردد بخشنامه به ک می یابد و طی

خباز در تضاد بودند و از نماینده کارفرما  در شھر ما به قدرت رسيده اند ھميشه با کارگران) فعلی ( فرماندار 
ران خباز گفته است که کارگران خباز فرماندار به یکی از نمایندگان کارگ به طوری که. حمایت غير قانونی کرده اند 

تمام کارفرمایان  کار نمی باشند و نماینده کارفرما ھم از این گفته فرماندار سوء استفاده کرده و به شامل قانون
   . اعالم کرده است که دستمزد کارگران را افزایش نداده و پرداخت نکنند

 12/3/89مورخه  11610/1/85  با اجرای نامه شماره16/3/89ھمچنان که اطالع دارید در تاریخ : مردم شریف 
داده و عامل اصلی افزایش نرخ نان را دستمزد  استانداری استان کردستان نرخ انواع نان توليدی را افزایش

که ھنوز دستمزد ما کارگران افزایش نيافته و با نرخ سالھای قبل کار  کارگران اعالم کردند ، این در حالی است
کرده اند   طی نامه ای که آن را در کليه خبازیھا نصب19/3/89دیگر اتحادیه کارفرمایان درتاریخ  ز طرفا. می کنيم 

و رونوشت آن را به فرمانداری و اداره  ، کارفرمایان را موظف کرده تا اطالع ثانوی دستمزد کارگران را افزایش ندھند
نماینده کارفرما از ھر نظر محکوم است ، ما در اطالعيه چند این عمل  ؟!!!!!!! کار داد ه اند تا اطالع داشته باشند 

دانند  منتظر می مانيم که به ھر طریقی که مسئوالن شھر صالح می25/3/89کردیم که تا تاریخ  روز پيش اعالم
  .  در غراینصورت دست به اعتصاب خواھيم زد.  حل کنداین مشکل را

 حکوم شد پنج ماه زندان تعزیری م  به اسعد مولودزاده

بنابه خبر رسيده به دست ما اسعد مولود زاده از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای 
  .کارگری به پنج ماه زندان تعزیری محکوم شد 

   : در ذیل عينا متن حکم رسيده به دست ایشان را مالحظه می نمایيد 

  دادنامه

   8909974421100312 : شماره دادنامه 

   8809984447500670 : ونده شماره پر

  881038 : شماره بایگانی شعبه 

   24/3/89: تاریخ تنظيم 

 شعبه اول دادگاه انقالب دادگستری شھرستان اروميه دادنامه شماره 8809984447500670پرونده کالسه  
8909974421100312   

  :متھم 

  آقای اسعد مولودزاده به نشانی نقده روستای قلعه لر 

  .یر بر فعاليت تبليغی عليه جمھوری اسالمی ایران از طریق عضویت در کميته دفاع از حقوق کارگران دا: اتھام  

  رای دادگاه 

دیپلم دائر بر فعاليت   ساله ، تحصيالت 27در خصوص اتھام آقای اسعد مولودزاده فرزند قادر با نام مستعار شوانه  
در کميته دفاع از حقوق کارگران بدون دین برای فعاليت اسالمی ایران از طریق عضویت   تبليغی عليه جمھوری 
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مجوز دشته باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقيقات به عمل آمده و گزارش سپاه پاسداران که ظاھراً 
از زیر مجموعه کومله می باشد و گزاش اداره اطالعات مبنی برادامه به فعاليت تبليغی و سایر امارات و قرائن  

 قانون مجازات 500 به ماده  موجود در پرونده و رد دفاعيات بالوجه متھم بزه انتسابی محرز است مستندًا
رای صادره حضوری . با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید  اسالمی نابرده را به تحمل پنج ماه حبس 

  .ید نظر استان می باشد و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواھی در دادگاه تجد 

  درویشی

  رئيس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی اروميه 

اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری حکم صادره برای این فعال کارگری ،اسعد  
گران و  بدون قيد و شرط تمامی کار  را محکوم کرده و ھمچنين خواھان آزادی مولود زاده عضو کميته ھماھنگی
   فعالين کارگری  احضار، بازداشت و محاکمه  بار دیگر اعالم ميداریم که  ما  فعالين کارگری در بند می باشيم

  . بازنخواھد داشت  آنان را از پيگيری خواست ھا و مطالبات برحق کارگران

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  1389خرداد   28 

 رخانه قند بردسير و سرگردانی کارگرانتعطيلی مجدد کا

کارخانه قند بردسير به عنوان بزرگترین واحد اشتغالزایی بردسير، تنھا پس از چھار ماه فعاليت بعد : خبرگزاری مھر
  .از دو سال تعطيلی مداوم بار دیگر از چرخه توليد خارج شد

 از لحاظ اشتغالزایی محسوب می شود و شھرستان بردسير در استان کرمان یکی از شھرستانھای محروم کرمان
وجود کارخانه قند بردسير به دليل اشتغالزایی در صنایع پائين دستی و باال دستی کارخانه موجب اشتغالزایی 

  .بخش قابل توجھی از مردم این شھر شده بود

نطقه محسوب می وجود کارخانه قند بردسير در واقع پتانسيل بالقوه ای در راستای کشت چغندر قند در این م
شود زیرا جدا از اشتغالزایی مستقيم کارخانه، بخش کشاورزی را نيز با رونق مواجه می کند به طوریکه اکثر 

کشاورزان این منطقه چغندرکار بوده اند و بھترین محصولی نيز که در این منطقه کشت می شود ھمان چغندر 
، کشت چغندر قند نيز در این منطقه با مشکل مواجه قند است که به دليل تعطيلی سالھای اخير این کارخانه

  .شده است

 روی داد این کارخانه از آبان ماه سال گذشته بار دیگر 86پس از دو سال تعطيلی کارخانه قند بردسير که از سال 
د و در و این بار با تعدیل نيروھای قبل و با استفاده از شکر خام که از خارج از کشور وارد می شد شروع بکار کر

ھمان زمان قرار شد با عقد قراردادھایی با کشاورزان بار دیگر کشتزارھای چغندر قند نيز رونق مجدد گيرند که در 
 کارگر که پس از 241برخی از مزراع نيز چنين شد، اما این کارخانه تنھا پس از چھار ماه کار، مجددا تعطيل شد و 

وز بار دیگر و پس از دھھا سال در کارخانه قند بردسير سرگردان به تعدیل نيرو در کارخانه مشغول کار بودند امر
  .دنبال کسب کار جدید یا چشم به راه راه اندازی مجدد کارخانه ھستند

دليل تعطيلی پی در پی این کارخانه توسط مسئوالن عوامل متعددی بيان شده است که می توان به فرسوده 
نيروی کار، واردات قند و شکر از کشورھای دیگر، بدھی باالی صاحبان بودن ماشين آالت کارخانه، تعداد باالی 

سرمایه کارخانه و نبود بازار مصرف مناسب ذکر شده است و مسئوالن شھرستان بردسير و استانداری کرمان نيز 
 بارھا با تشکيل جلسات متعدد در راستای حل مشکالت کارخانه تالش کرده اند اما به نظر می رسد انگيزه و

اراده ادامه فعاليت این کارخانه توسط بخش خصوصی وجود ندارد و عدم سوددھی و استھالک باالی این واحد 
  .صنعتی در نھایت این کارخانه را به سمت تعطيلی مجدد سوق داده است

نه قند از ابتدای شروع بکار کارخا: یکی از کارگران کارخانه قند بردسير در گفتگو با خبرنگار مھر در کرمان گفت
 سال می شود، در این واحد صنعتی مشغول بکار شدم و تمام امرار معاش خانواده من از 10بردسير که بالغ بر 

  .این راه می گذشت و امروز که پا به سن نھاده ام با مشکل پی در پی تعطيلی کارخانه مواجه می شوم

ر در کارخانه ھم ھمين وضعيت را دارند و از این مسئله تنھا درد من نيست بلکه دھھا نيروی کار دیگ: وی افزود
  .مسئوالن می خواھم این مشکل را پيگيری کنند
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جواب زن و بچه ما را چه کسی باید بدھد از ابتدای سال جاری کارخانه تعطيل است و : وی خاطرنشان کرد
  .حقوق چند ماه گذشته خود را نيز ھنوز دریافت نکرده ایم

  ایران پرس نيوز

ه ما را چه کسی باید بدھد از ابتدای سال جاری کارخانه تعطيل است و حقوق چند ماه گذشته جواب زن و بچ
  .خود را نيز ھنوز دریافت نکرده ایم

کارخانه قند بردسير به عنوان بزرگترین واحد اشتغالزایی بردسير، تنھا پس از چھار ماه فعاليت بعد : خبرگزاری مھر
  .ز چرخه توليد خارج شداز دو سال تعطيلی مداوم بار دیگر ا

شھرستان بردسير در استان کرمان یکی از شھرستانھای محروم کرمان از لحاظ اشتغالزایی محسوب می شود و 
وجود کارخانه قند بردسير به دليل اشتغالزایی در صنایع پائين دستی و باال دستی کارخانه موجب اشتغالزایی 

  .بخش قابل توجھی از مردم این شھر شده بود

جود کارخانه قند بردسير در واقع پتانسيل بالقوه ای در راستای کشت چغندر قند در این منطقه محسوب می و
شود زیرا جدا از اشتغالزایی مستقيم کارخانه، بخش کشاورزی را نيز با رونق مواجه می کند به طوریکه اکثر 

این منطقه کشت می شود ھمان چغندر کشاورزان این منطقه چغندرکار بوده اند و بھترین محصولی نيز که در 
قند است که به دليل تعطيلی سالھای اخير این کارخانه، کشت چغندر قند نيز در این منطقه با مشکل مواجه 

  .شده است

 روی داد این کارخانه از آبان ماه سال گذشته بار دیگر 86پس از دو سال تعطيلی کارخانه قند بردسير که از سال 
یل نيروھای قبل و با استفاده از شکر خام که از خارج از کشور وارد می شد شروع بکار کرد و در و این بار با تعد

ھمان زمان قرار شد با عقد قراردادھایی با کشاورزان بار دیگر کشتزارھای چغندر قند نيز رونق مجدد گيرند که در 
 کارگر که پس از 241ار، مجددا تعطيل شد و برخی از مزراع نيز چنين شد، اما این کارخانه تنھا پس از چھار ماه ک

تعدیل نيرو در کارخانه مشغول کار بودند امروز بار دیگر و پس از دھھا سال در کارخانه قند بردسير سرگردان به 
  .دنبال کسب کار جدید یا چشم به راه راه اندازی مجدد کارخانه ھستند

مل متعددی بيان شده است که می توان به فرسوده دليل تعطيلی پی در پی این کارخانه توسط مسئوالن عوا
بودن ماشين آالت کارخانه، تعداد باالی نيروی کار، واردات قند و شکر از کشورھای دیگر، بدھی باالی صاحبان 

سرمایه کارخانه و نبود بازار مصرف مناسب ذکر شده است و مسئوالن شھرستان بردسير و استانداری کرمان نيز 
 جلسات متعدد در راستای حل مشکالت کارخانه تالش کرده اند اما به نظر می رسد انگيزه و بارھا با تشکيل

اراده ادامه فعاليت این کارخانه توسط بخش خصوصی وجود ندارد و عدم سوددھی و استھالک باالی این واحد 
  .صنعتی در نھایت این کارخانه را به سمت تعطيلی مجدد سوق داده است

از ابتدای شروع بکار کارخانه قند : ارخانه قند بردسير در گفتگو با خبرنگار مھر در کرمان گفتیکی از کارگران ک
 سال می شود، در این واحد صنعتی مشغول بکار شدم و تمام امرار معاش خانواده من از 10بردسير که بالغ بر 

  .ارخانه مواجه می شوماین راه می گذشت و امروز که پا به سن نھاده ام با مشکل پی در پی تعطيلی ک

این مسئله تنھا درد من نيست بلکه دھھا نيروی کار دیگر در کارخانه ھم ھمين وضعيت را دارند و از : وی افزود
  .مسئوالن می خواھم این مشکل را پيگيری کنند

 جواب زن و بچه ما را چه کسی باید بدھد از ابتدای سال جاری کارخانه تعطيل است و: وی خاطرنشان کرد
  .حقوق چند ماه گذشته خود را نيز ھنوز دریافت نکرده ایم

  ایران پرس نيوز

  کارگری را محکوم می کنند فعالين   بازداشت کارگران ایران خودرو
  دورتازه بازداشت کارگران
  دوستان وھمکاران گرامی

اقشار مختلف مردم را را دورجدید ی از تھاجم به  داران دولت حامی سرمایه  در آستانه سالگرد جنبش مردم ایران
  دانشجویان گرفته تا کارگران ودیگر زحمتکشان وآزادیخواھان آغاز کرده است از دستگيری

وعليرضا اخوان با ھجوم به سندیکای کارگران شرکت   رضا شھابی،دستگير فعالين کارگر ی از جمله سعيد ترابيان
   استچند روز اتفاق افتاده طی واحد وفيلتر کردن سایت سندیکا

  محکوم است ھجوم به اعضای سنيدیکا شرکت واحد از نظر ما کارگران
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وخواھان آزادی فوری ھمه دستگير شدگان وزندانيان در  ما کارگران ایران خودر و دستگيری کارگران را محکوم کرده
  بند ھستيم

  جمعی از کارگران ایران خودرو
/com.blogfa.ikcokar://http  

  -٨٨خرداد

 آذربایجانیھمسر فعال زندانی دستگيری 
 

زھرا فرج زاده ھمسر آیت مھر علی بيگلو فعال بازداشتی :  خرداد نوشت 30 تاریخ  درساواالن سسیسایت 
عمومی و انقالب تبریز  خرداد ماه پس از حضور در دفتر بازپرسی شعبه چھارم دادسرای 29آذربایجانی، روز شنبه 

به گزارش ساواالن سسی، دستگيری خانم فرج زاده پس از آن صورت می گيرد که وی جھت ارائه .دستگير شد
 اردی بھشت ماه در بازداشتگاه اداره اطالعات 20درخواست تماس تلفنی با ھمسرش آیت مھرعلی بيگلو، که از 

  . ای تبریز مراجعه نموده بودتبریز به سر می برد به شعبه چھارم بازپرسی دادسر
قاضی ھاشم زاده رئيس شعبه چھارم بازپرسی دادسرای تبریز پس از حضور خانم فرج زاده در این شعبه دستور 

پيش از . بازداشت وی به اتھام تبليغ عليه نظام را صادر کرده اما به دليل بازداشت خانم او اشاره ای نکرده است
 فرج زاده کارمند بيمارستان شھيد مطھری اروميه و خواھر زھرا فرج زاده را در منزل این نيز ماموران امنيتی حميده

منابع محلی گمان می برند .پدریش در اروميه بازداشت و به سلولھای انفرادی زندان تبریز منتقل کرده بودند
ه ھای وی در بازداشت زھرا فرج زاده جھت وارد کردن فشار بر ھمسرش آیت مھرعلی بيگلو و پس از مصاحب

رابطه با وضعيت شوھرش که بيش از یک ماه از بازداشتش در بازداشتگاه اداره اطالعات تبریز می گذرد صورت 
  گرفته است

 نگرانی خانواده ھای رضا شھابی و سعيد ترابيان از وضعيت نا معلوم آنھا

ن کارگران و فعالين کارگری از بر اساس خبر دریافتی ، خانواده و دوستان رضاشھابی و سعيد ترابيان و ھمچني
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه  نا مشخص این دو کارگر و عضو ھيات مدیره  وضعيت 

از زمان بازداشت سعيد ترابيان درمنزلش وربوده شدن رضا شھابی درمحل . سر می برند  در نگرانی شدید به 
 . خبری از سالمتی و محل بازداشت آنھا در دست نيستکارش توسط نيروھای امنيتی، تاکنون ھيچ

، مامورین امنيتی به منزل سعيد ترابيان یورش بردند و در حضور اعضای خانواده به وی 89 خرداد 19در روز  
 وسایل منزل او و ھمراه بردن  دستبند زده و مورد بی حرمتی و تھدید قرار دادند و پس از ساعت ھا تفتيش

ھمچنين رضا شھابی بنا به احضار . شخصی اش، او را به مکان نامعلومی انتقال داده اندبرخی از وسایل 
 پس از چند روز بيماری شدید، به این 89 خرداد 22حراست شرکت واحد برای سوال درمورد وضعيت کاری، در روز 

 او نيز به مکان نا محل مراجعه می کند، اما بالفاصله بازداشت و به منزلش برده شده و پس از تفتيش منزل،
  .معلومی منتقل شده است

در ھر دو مورد مامورین امنيتی به ھنگام تفتيش منزل ،تھدید به محکوم کردن این دو کارگرو مدافع حقوق کارگران 
محکوم "و " اتھام" به این ترتيب ضابطين اجرای بازداشت، عالوه بر دستگيری به . به احکام سنگين کرده اند

در .که این خود از ماھيت اطالعاتی بودن این بازداشت ھا حکایت ميکند. ارگر نيز دست زده انداین دو ک" کردن
پيگيری خانواده ھای سعيد ترابيان و رضا شھابی، تاکنون ھيچ مقامی، مسئوليت دستگيری آنھا و اعالم مکان 

ور رضا شھابی در این مسئولين حراست شرکت واحد به کلی منکر حض. بازداشت شان را بر عھده نگرفته است
  .شرکت شده اند و اساسا ھيچ گونه اطالعی از سرنوشت وی به خانواده اش نداده اند

خبر ھا حاکی است که احتمال مفتوح شدن پرونده ی این دو کارگر درشعبه ی یک بازپرسی امنيت مستقر در 
اما حتی وکيل رضا شھابی و سعيد . رد این زندان وجود دا209زندان اوین و احتماال بازداشت آنان دربند امنيتی 

  . ترابيان امکان ورود به بازپرسی و خبر گرفتن از وضعيت آنھا را ندارد

بسياری از افراد، کارگران، تشکل ھا و نھادھای کارگری وحقوق بشری، به شدت اين بازداشت ھا را محکوم کرده و 
  .ی واحد و فعال حقوق صنفی کارگران شده اندخواستار آزادی بی قيدو شرط اين دو عضو ھيات مديره سنديکا

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

    1389  خرداد  30 
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  به سه سال زندان محکوم شد سرشناس ایرانیعکاس
 

در جریان عکاس سرشناس ایرانی که  مجيد سعيدی ،:  خرداد آمده است 30به گزارش سایت کلمه در تاریخ 
 ،مجيد سعيدی عکاس .شد  محکومزندان شده بود به سه سال ر بعد از انتخابات دستگيرخيزش مردم د

ماموران .  دستگير شدماموران امنيتی در منزلش  سال گذشته از سوی تير  شب جمعه دھم ،مطبوعاتی
 از ھای حوادث پس  در دادگاه بنا به این گزارش، او.خود برده بودند  بخشی از وسایل شخصی وی را نيز با

 . شد آزادشرکت داده شد و چندی بعد به قيد وثيقه ، به اجبار نمایشی مشھور شد انتخابات که به دادگاه
کرده  سال سابقه عکاسی دارد و با روزنامه ھا و نشریات داخلی و رسانه ھای بين المللی کار سعيدی بيست

  .است

ت به آیت هللا خامنه نامه تند دبيرکل کنفدراسيون بين المللی مواد غذایی و دخانيا
  ای در مورد محمود صالحی

دبير کل کنفدراسيون بين المللی مواد غذایی و دخانيات در نامه ای  : کميته دانشجویی دفاع از زندانيان سياسی
 خامنه ای، ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعيت سالمتی محمود صالحی، رئيس سندیکای اعتراضی به آیت هللا

کارگران خباز سقز، جمھوری اسالمی را مسئول سالمتی او دانسته و خواستار رسيدگی فوری به وضعيت 
  .سالمتی بحرانی او شد

ت هللا خامنه ای در مورد وضعيت دبير کل کنفدراسيون بين المللی مواد غذایی و دخانيات به آی نامه اعتراضی
  محمود صالحی

بدین وسيله ما نگرانی عميق خود و ميليون ھا عضو این نھاد را در سراسر دنيا به وضعيت بحرانی سالمتی 
 سال پيش به خاطر فعاليت ھای خود به عنوان رئيس ۵آقای صالحی از . محمود صالحی در سقز اعالم می داریم

و نيز دفاع از حقوق پذیرفته شده انسانی کارگران و فعاليت اتحادیه ای آنھا در ایران، انجمن کارگران خباز سقز 
  .بارھا در زندان به سر برده است

در طول این مدت زندان، او به طور مستمر از مداوا، از جمله دیاليز ضروری برای تنھا کليه باقی مانده اش، محروم 
  .مت گذاشته و به نظر می رسد با خطر جانی روبرو شده استشرایط او در حال حاضر رو به وخا. شده است

در حالی که ما دولت جمھوری اسالمی را مسئول شرایط وخيم او می دانيم، بنابراین من از شما می خواھم که 
ما . بدون ھيچ گونه تاخيری تضمين دھيد آقای صالحی فورا مراقبت ھای پزشکی مورد نياز را دریافت خواھد کرد

  .دولت جمھوری اسالمی را مسئول حفظ صحت و سالمتی و او خواھيم دانستھمچنان 
  

  ران اوزوالد
  دبير کل کنفدراسيون بين المللی مواد غذایی و دخانيات

  کميته دانشجویی دفاع از زندانيان سياسی: انتشار

com.komitedefa.www 

و بدليل عدم پرداخت بدھی ھایش، سه واحد بزرگ ریخته گری را در وزارت نير
 تعطيلی قرار داده است معرض

وزارت نيرو به واحدھای فعال در صنعت  دبير انجمن صنفی كارخانه ھای صنعت ريخته گری از پرداخت نشدن بدھی
  .ريخته گری خبر داد

به دليل پرداخت نشدن بدھی : ، گفت)ايسنا) يان ايرانعبدالحميد قديمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو
بزرگ توليدكننده لوله ھای آب و شيرآالت در معرض تعطيلی در فصل  وزارت نيرو به واحدھای ريخته گری، سه واحد

  . درصدی قرار گرفته اند۵٠نيروی  تابستان و تعديل

در بخش خودرويی واحدھا با : توضيح داد يیوی با تفكيك واحدھای ريخته گری به دو بخش خودرويی و غيرخودرو
 تا ٣۵توليد در حال فعاليت ھستند و در بخش غيرخودرويی نيز حدود   درصد كاھش١۵ تا ١٠ظرفيت ھای قبلی و البته 

  .داشتيم  درصد افت توليد۴٠
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برای رفع : ار داشتواحد بزرگ ريخته گری اظھ وی با انتقاد از وزارت نيرو به دليل پرداخت نكردن بدھی خود به چند
وزارت صنايع و معادن تشكيل شده كه البته تاكنون كار خاصی برای حل مشكل  مشكالت اين واحدھا كميته ای با حضور

  .انجام نشده است اين واحدھا

تفاھم نامه با ستاد تحول صنايع و معادن نيز  دبير انجمن صنفی كارخانه ھای صنعت ريخته گری ھمچنين درباره امضای
ميزان مصرف سوخت و انرژی در صنعت ريخته گری خواسته بود كه ما نيز اين  اين ستاد از ما اطالعاتی درباره: تگف

  .آن ھا ارايه داديم، اما ھنوز تفاھم نامه ای امضا نشده است اطالعات را به

ت نيرو به يكی از ميليارد تومانی وزار ۴٠دبير انجمن صنفی كارخانه ھای صنعت ريخته گری پيشتر نيز از بدھی 
  .داده بود شركت بزرگ توليدكننده لوله و اتصاالت چدنی خبر

موردنياز برای اجرای طرح ھای آب رسانی خود  قديمی در اين باره توضيح داده بود كه وزارت نيرو لوله و اتصاالت
 به اين شركت پرداخت نكرده تاكنون به دليل ابالغ نشدن بودجه ھای عمرانی پولی را از اين شركت خريداری كرده، اما

  است

  
 در ایرانداروخانه ھا  اعتصاب

 
شماری از داروخانه ھای کشور در اعتراض به عدم :  خرداد آمده است 30به گزارش خبرگزاری مھردر تاریخ 

وز از ادامه این روند که منجر به براعتراض رئيس انجمن داروسازان با .  دریافت مطالبات خود، دست از کار کشدند
نشين شده  برخی داروخانه ھا مجبور به تعطيلی موقت و خانه: خدمات رسانی داروخانه ھا شده گفت اختالل در

دریافت کنند دیگر انگيزه ای برای آنھا  اند و وقتی قرار است امروز خدمات ارائه بدھند و چند ماه بعد پول آن را
ھا خبر داد و   ماھه بيمه ھا در پرداخت مطالبات داروخانه6رئيس انجمن داروسازان ایران از تاخير  .باقی نمی ماند

  .شده است بدقولی بيمه ھا باعث بی انگيزگی و تعطيلی موقت برخی داروخانه ھا: گفت
دکتر رھبر مژدھی آذر در گفتگو با خبرنگار مھر به تشریح آخرین : خبرگزاری حکومتی مھر در این رابطه می نویسد

بيمه   ماه، نيروھای مسلح و6سازمان تامين اجتماعی : روخانه ھا پرداخت و گفتمطالبات دا وضعيت پرداخت
 .خدمات درمانی ھم پنج ماه تاخير در پرداخت مطالبات معوق داروخانه ھا دارند

اجرای طرح پزشک خانواده با  مشکالتی از قبيل پابرجا ماندن مطالبات داروخانه ھا از بيمه ھا و مشکالتی که در
را درگير ساخته اما نمی تواند اقدام عاجلی در   ھستيم، از جمله مسائلی است که وزارت بھداشتآنھا مواجه

 .خصوص حل این مشکالت انجام دھد
داشته ... نمایندگان مجلس، دولت و مژدھی آذر با اشاره به مذاکرات و جلسات گوناگونی که انجمن داروسازان با

رایزنيھا، تغيير در روند پرداخت مطالبات داروخانه ھا به وجود بياید اما  نانتظار داشتيم که بعد از ای: است، افزود
 .نيافتاده است ھيچ اتفاقی

خدمات رسانی داروخانه ھا شده  رئيس انجمن داروسازان با انتقاد از ادامه این روند که منجر به بروز اختالل در
ه اند و وقتی قرار است امروز خدمات ارائه نشين شد برخی داروخانه ھا مجبور به تعطيلی موقت و خانه: گفت

 .دریافت کنند دیگر انگيزه ای برای آنھا باقی نمی ماند بدھند و چند ماه بعد پول آن را
ھا با فروش لوازم  برخی داروخانه: وی داروخانه ھای شھرستانھا را نيز شامل این وضعيت دانست و افزود

ھایی که فقط به ارائه داروھای بيمه ای می  ما آن دسته از داروخانهخود را سرپا نگه داشته اند ا... بھداشتی و
  .ندارند پردازند توانایی ادامه کار

 زندانی سعيد ترابيانفعال کارگری به منزل مادر  اطالعات مامورینیورش 
 

سندیکای ن، فعال کارگری زندانی، عضو به منزل مادر سعيد ترابيا خرداد، 29روز شنبه اطالعات  مامورین وزارت
فعالين حقوق بشر و دمکراسی "به گزارش . کارگران شرکت واحد یورش برده و وی را مورد اذیت و آزار قرار دادند

که خود را حراست  مامورین وزارت اطالعات  چھار بعداز ظھر ساعت  حدودخرداد ماه  29 روز شنبه، "در ایران
سندیکای ل مادر سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی به منزمعرفی کردند، رانی تھران و حومه  شرکت اتوبوس

 یورش بردند و این مادر سالخورده و بيمار را مورد اذیت و آزار و  تھران و حومه  اتوبوس رانی واحدشرکتکارگران 
در ادامه این .   ھمسایه گان به این اقدام سرکوگرانه اعتراض کردند و ماوران را فراری دادند.قرار دادند توھين

شرکت اتوبوس رانی تھران حدودا  مادر آقای سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سندیکای:  زارش آمده استگ
این مادر ھمچنين از بی خبری از وضعت . زندگی می کند  سال سن دارد و از نارحتی قلبی رنج می برد و تنھا60

  .می برد فرزندش در نگرانی فزآینده ای بسر
 

تھران و حومه به دليل ربوده  ا شھابی مسئول مالی سندیکا شرکت اتوبوس رانیروز گذشته ھمسر آقای رض
فردی که در دستگيری فعال سندیکایی رضا .کرد شدن ھمسرش توسط حراست این شرکت عليه آنھا شکایت

مامورین وزات اطالعات است که تحت نام حراست شرکت اتوبوس  شھابی نقش داشت مرشدلو نام دارد او از
  .می کند ان و حومه فعاليترانی تھر



 153

 
 تا به   برای پيگيری وضعيت عزیزانش عليرغم مراجعات مکرر خانواده ھای شھابی و ترابيان به ارگانھای مختلف

 2می شود که پرونده این دو فعال سندیکایی به شعبه  گفته. حال ھيچ جواب مشخصی به آنھا داده نشده است
  .ن اوین ارجاع داده شده استزندا بازپرسی دادگاه انقالب مستقر در

 
 رھبران سندیکای اتوبوس رانی تھران و   رضا شھابی دو تن از و الزم به یادآوری است که عالوه بر سعيد ترابيان

  چند سال است که در اسالو و ابراھيم مددی تنھا به دليل حق داشتن سندیکای کارگری حومه آقایان منصور
  . اوین و گوھردشت زندانی ھستندشرایط طاقت فرسایی در زندانھای 

  و احضار چند شھروند مھابادی دستگيری
 

طی روزھای اخير یکی از بازاریان مھابادی به نام حسين نوجوان از : سرویس حقوق بشر/آژانس خبری موکریان
ست تا لحظه تنظيم خبر از اتھام و محل نگھداری این شھروند اطالعی در د.سوی نيروھای امنيتی بازداشت شد

ھمچنين براساس گزارشھای رسيده به آژانس خبری موکریان روز گذشته سه شھروند اھل مھاباد به نام .نيست
گفنه می .افشاری ، ملک شریفی و بيانه افشاری از سوی یکی از نھادھای امنيتی احضار شده اند... ھای کاک ا

  .انه ھای کردی اعالم شده استشود دليل این احضار سفر به کردستان عراق و مصاحبه و گفتگو با رس
  

 در قم"بدحجابی"خودر به دليل١٠٠ھزار نفر و توقيف ۶٢تذکر به 
 

ھزار بدحجاب در سطح استان  62 دستگاه خودرو به علت بدحجابی توقيف و به بيش از 100بيش از : تھران امروز 
ترویج  :  به این مطلب افزودسرھنگ خراسانی، رئيس پليس امنيت عمومی استان قم با اشاره.قم تذکر داده شد
و دشمنان با این کار سعی  بندوباری در جامعه از اھداف دشمن در به راه انداختن جنگ نرم است بدحجابی و بی

 پليس امنيت عمومی استان در راستای برخورد  :خراسانی افزود .دار کردن عفت عمومی جامعه را دارند در خدشه
منيت اجتماعی و اخالقی در سطح جامعه و گسترش فرھنگ حجاب و عفاف و ارتقای ا با بدحجابی و بدپوششی

گفتنی است جمعيت قم  .اقشار مختلف، اقدام به برخورد با رانندگان بدحجاب در سطح استان کرده است ميان
  .است   نفر٩۵٩٫١١۶ مرکز آمار ایران برابر با ١٣٨۵طبق سرشماری سال 

 
  موج وسيع احضاری ھای دانشجویان 

 دانشجو از دانشکده 20که دست کم یازده دانشجوی دانشکده ادبيات و :  خرداد گزارش داد 30جو نيوز دانش
ھای دیگر به کميته ھای انضباطی احضار و تھدید به صدور احکام انضباطی سنگين مانند اخراج، محروميت از 

سط وزارت اطالعات تھدید ھمچنين برخی از این دانشجویان تو. تحصيل و تعليق ترم ھای تحصيلی شده اند
  . تلفنی شده و به آنھا اخطار گردیده در صورت ادامه مبارزه دستگير خواھند شد

 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به دليل سردادن شعارھای 14عالوه براین مطابق گزارش دانشجو نيوز 
ميته انضباطی فراخوانده و مورد تھدید قرار شبانه بویژه شعار مرگ بر دیکتاتور درسالگرد کودتای انتخاباتی به ک

فعالين دانشگاه صنعتی شریف به دفتر پيگيری اطالعات احضار و مورد ”: دراین باره دانشجو نيوز نوشت. گرفتند
نيز کودتاچيان برابعاد فشارھا بر جنبش دانشجویی ) شھيد بھشتی(در د انشگاه ملی “ .بازجویی قرار گرفتند

 دانشجو را 40 خرداد ماه، تاکنون کميته ھای انظباطی، محروميت بيش از تحصيل 29رش ھرانا به گزا. افزوده اند
با صدور احکام جدید، بنابه ”: ھرانا می نویسد.  نفر دیگر در دست بررسی است15تایيد و احکام تعليق بيش از 

شجو به مدت حداقل دو ترم از  عدد رسيد، و این تعداد دان60اطالعات واصله تعداد حکم ھای انضباطی به حداقل 
اطالعات سپاه ...تحصيل محروم و تا انتھای تحصيل نيز از خدمات رفاھی وخوابگاه دانشگاه محروم خواھند بود 

 .“...پاسداران و ھمچنين ستاد تامين استان تھران مستقيما پيگيری اوضاع دانشگاه را برعھده دارند 
 

  تيم جمھوری آذربایجان پيوستسرشناس ایرانی به دليل فقر بهگير  کشتی
 

پوش كشتي فرنگي ايران در المپيك پكن و دارنده دو مدال  ملي:  خرداد نوشت30 در تاریخ  ایسنادولتیخبرگزاری 
ایسنا .برنز جھان و طالي آسيا در اقدامي تعجب برانگيز و بھت آور در مسابقات قھرماني آذربايجان شركت كرد

ھاي اخير كشتي فرنگي ايران كه دو بار بر سكوي سوم  پوش سال بي مليگزارش داده است، سامان طھماس
جھان ايستاد و مدال طالي آسيا را ھم در كارنامه خود داشت، به دنبال مشكالت مالي به كشور آذربايجان رفت و 

در مسابقات قھرماني كشور آنھا به مقام قھرماني رسيد تا تمامي كشتي دوستان و حتي جامعه ورزش را 
گير سنندجي دوبنده تيم ملي آذربايجان را در  حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اين كشتي. گفت زده كندش

  . مسكو خواھد پوشيد يا خير2010مسابقات جھاني 
ھاي آذربايجان، طھماسبي در مسابقات قھرماني اين كشور شالوا گادابادزه نفر سوم اروپا را  بنا بر اعالم رسانه
  .ھرمان شدشكست داد و ق

 دالر دريافت 750 ھزار دالر جايزه گرفت و به مدت يكسال ماھانه 5ھا  طھماسبي با كسب مدال طالي اين رقابت
  .خواھد كرد تا حداقل از مخارج يكسال خيالش راحت باشد

سوال . اما مساله قابل تعمق عدم توجه به وضعيت قھرمانان ملي به خصوص كشتي ورزش اول ايران است
زنند، چرا بايد  ھاي درجه چندم آن سالي چند صد ميليون پول به جيب مي  در جايي كه فوتباليستاينجاست
  . به خاطر نداشتن كار و مسكن دست به چنين كارھايي بزند گير ملي كشتي
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گو با سايت فدراسيون كشتي اعالم كرد كه طھماسبي به خاطر  و حتي جمشيد خيرآبادي مربي وي در گفت
  .دانشگاه چند ماھي نيز تحصيل را رھا كرده بودنداشتن شھريه 

شود يك ورزشكار ايراني در پيراھن يك كشور ديگر به دنبال كسب افتخار  ھر چند ھمه اين مسائل باعث نمي
تواند مسووالن ورزش را به فكر فرو ببرد تا به وضعيت زندگي قھرمانانشان  باشد، اما اين حركت طھماسبي مي

آخرين مصاحبه سامان طھماسبي با ایسنا كه . ايز آنھا در مسابقات جھاني را قانونمند كندتوجه كند و حداقل جو
  .وگوي مربي وي با سايت فدراسيون كشتي در ادامه آمده است دو ھفته پيش انجام شد و ھمچنين گفت

  نه شغل دارم، نه مسكن 
 سامان طھماسبي پرافتخارترين كسب دو مدال برنز كشتي فرنگي جھان و قھرماني آسيا در كشتي فرنگي از

گير بيش از اين كه به كشتي فكر كند، در حال دست و پنجه  ورزشكار استان كردستان را ساخت، اما اين كشتي
  .نرم كردن با مشكالت زندگي است

: شود، گفت ھاي اخير محسوب مي كار ايران در سال طھماسبي كه پس از حميد سوريان پرافتخارترين فرنگي
. آيد به فكر ما قھرمانان نيست ام و ھر مسوولي ھم بر سر كار مي ر سال است كه تنھا وعده شنيدهحدود چھا

  .چند سال است كه ھم مشكل مسكن و ھم مشكل كار دارم
در اين سال كه دوبار بر سكوي جھاني ايستادم و قھرمان آسيا شدم، : پوش ايران در المپيك پكن ادامه داد ملي

. انداخت و كسي پاسخگو نبود تم شدم، اما ھر كسي آن را بر گردن ديگري ميگير حل مشكال خيلي پي
  .اي نگيرد مشكالتم زياد است و بدتر آن است كه يك قھرمان صبح تا شب دنبال مسووالن بدود، ولي نتيجه

اين از . كنم، اما چه فايده تمرين مي: ھاي كشتي چگونه است، گفت طھماسبي در پاسخ به اين سوال كه تمرين
ام در اردوي تيم ملي است، به  طرف ھيچ كس پاسخگوي مشكل تيم نيست، اما از طرف ديگر در حالي كه مربي

در شھرستان امكانات تمرين خوبي نداريم و با اين شرايط . شوم تا بتوانم بھتر تمرين كنم اردو ھم دعوت نمي
  .اي برايم نمانده است انگيزه

من به عنوان يك قھرمان ملي كه افتخاراتي را به دست آوردم نه شغل : ن گفتبرنده دو مدال برنز جھان در پايا
  .شود و ھيچ كس به فكر نيست گوش شنوايي ھم پيدا نمي. دارم و نه مسكن

  خداحافظی از دنياي كشتي 
جمشيد خيرآبادي مربي تيم ملي كشتي فرنگي بزرگساالن و ھمچنين مربي سازنده سامان طھماسبي در 

كنم كه سامان طھماسبي به خاطر  صريحا اعالم مي:  روابط عمومي فدراسيون كشتي گفتگفت و گو با
مشكالت فراوان در زندگي شخصي مجبور به ترك دانشگاه شده است و اگر اين روند به ھمين صورت ادامه 

سازنده داشته باشد، به زودي او از دنياي كشتي نيز براي ھميشه خداحافظي خواھد كرد، من به عنوان مربي 
كار بسيار خوب و جوان كشورمان كه تازه به مرحله پختگي رسيده  توانيم اين فرنگي او واقعا متاسفم كه نمي

است را در اردوھاي تيم ملي در اختيار داشته باشيم، آن ھم به اين خاطر كه او به دليل مشكالت مالي حتي 
  .براي سفر از كردستان به تھران نيز مشكل دارد

كنند، ولي  اي خود بسيار مراقبت مي در حالي كه ساير كشورھاي جھان از قھرمانان جھان و قاره: وي افزود
آوريم كه امثال سامان طھماسبي براي ھميشه از دنياي  متاسفانه ما با دست خودمان شرايطي را بوجود مي

  .ورزش قھرماني خداحافظي كنند
خواھند كه براي اين افتخار آفرين استان خود قدمي  خيرآبادي با بيان اينكه مسووالن استان كردستان نمي

مگر استخدام شدن فردي مثل طھماسبي يا يك كمك كوچك به او براي داشتن يك سرپناه : بردارند، تصريح كرد
ھاي بسيار  نگاري رغم نامه اي در بر دارد كه آنھا به براي مسووالن سياسي يا ورزشي استان كردستان چه ھزينه

  !اند؟ اعتنا بوده د طھماسبي تاكنون نسبت به اين موضوع بيزياد ما و خو
طھماسبي حتي شھريه دانشگاه خود را نيز ندارد و به دليل : مربي سامان طھماسبي در پايان خاطرنشان كرد

ھمين موضوع به ناچار چند ماھي است كه دانشگاه را رھا كرده است، من براي سامان بسيار متاسفم كه در 
تفاوت ھستند، شايد اگر مسووالن  كند كه مسووالن آن تا اين حد نسبت به آينده او بي  مياستاني زندگي

تواند بسياري از معضالت را كم كند با الگوي جوانان كردستاني اين گونه برخورد  دانستند كه ورزش مي استان مي
  ! كردند نمي

احمدی نژاد در نامه دبير کل کنفدراسيون اتحادیه بين المللی کارگران به محمود 
  باره بازداشت سعيد ترابيان

  جناب رئيس جمھور، 
 ميليون عضو در سراسر دنيا از جمله در 176من از طرف کنفدراسيون اتحادیه بين المللی کارگران ، که دارای  

 سعيد ترابيان، عضو مرکزی    اسالمی است، به منظور اعتراض شدید به بازداشت بسياری از کشورھای
  . رگران شرکت واحد تھران و حومه در تھران، این نامه را برای شما می نویسمسندیکای کا

   9 کنفدراسيون اتحادیه بين المللی کارگران آگاه شده است که سعيد ترابيان توسط ماموران امنيتی در تاریخ  
خصی و ماموران امنيتی لوازم ش. جون در منرل خود بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است

     .کامپيوتر او را نيز با خود برده اند
کنفدراسيون اتحادیه بين المللی کارگران این بازداشت را، که آخرین مورد از سری بازداشت ھای اتحادیه ھای 

  .کارگران در ایران است، به شدت محکوم می کند
 و حقوق اوليه آنھا را پایمال  دادهمن از اینکه دولت جمھوری اسالمی ایران ھمچنان کارگران را تحت فشار قرار  

  . می نماید، ابراز نگرانی می کنم
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فعاليت نھادھا و نيز روابط  جمھوری اسالمی ایران به عنوان عضو سازمان جھانی کار، متعھد است به آزادی  
  . کارگر و کارفرما احترام بگذارد

آزادی فوری سعيد ترابيان را فراھم خواھيد باور دارم که شما به این موضوع مھم توجه خواھيد داشت و شرایط  
  .کرد

  با احترام، 
  دبير کل کنفدراسيون اتحادیه بين المللی کارگران  

 گای برنارد رایدر

  1389خرداد  30

  المللی کار از احتمال عفو منصور اسانلو گزارش سازمان بين

ن اعالم کرد که قوه قضائيه جمھوری المللی کار، آی ال او، در گزارش ساالنه خود در مورد ایرا سازمان بين
رانی تھران و  اسالمی با عفو منصور اسانلو، رئيس زندانی ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

  . حومه، موافقت کرده است
سازی برای اسانلواعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به  المللی کارگری به پرونده ھای بين اعتراض سازمان

 مه سال جاری به صورت ٢٢این سازمان، دولت ایران روز » آزادی تشکل«دھا عليه اسانلوبه گفته کميته تھدی
المللی،  ھای بين نامه وگوھای اجتماعی و ایجاد زمينه برای اجرای مقاوله رسمی اعالم کرد به منظور ارتقای گفت

اقدامات الزم برای عفو آقای اسانلو موافقت رئيس قوه قضائيه با درخواست وزیر کار و امور اجتماعی جھت انجام 
  . کرده است

 بدون حکم دادگاه، توسط مأموران امنيتی در نزدیکی منزلش بازداشت و پس از ١٣٨۶آقای اسانلو در تير سال 
  . محاکمه، به اتھام اقدام عليه امنيت ملی، به پنج سال زندان محکوم شد

  . شھر کرج زندانی استاین فعال کارگری ھم اکنون در زندان رجایی 
ھای وکال و خانواده این فعال کارگر زندانی برای آزادی  ھای جمھوری اسالمی ایران درخواست تا پيش از این، مقام

  . پاسخ گذاشته بودند او را بی
  . تواند پس از گذراندن نيمی از دوره محکوميت خود مورد عفو قرار گيرد بر اساس قوانين ایران، ھر زندانی می

المللی کار، در شرایطی است که چندی پيش، رئيس  نعکاس موافقت قوه قضائيه، در گزارش ساالنه سازمان بينا
رانی تھران و حومه متھم به ارتباط با معارضين نظام  زندانی ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

  . شد
ھای وزیر کار و امور اجتماعی برای آزادی وی  ز تالشالمللی کار، با ادای احترام به آقای اسانلو، ا سازمان بين

  . استقبال و اعالم کرده است که انتظار دارد این فعال کارگری به زودی آزاد شود
در این مورد با اشاره به اینکه موضوع برخوردھای امنيتی و قضایی با فعاالن مسئول خاورميانه ای این اتحادیه 
آقای «: گوید المللی کار بوده است، به رادیو فردا می مورد توجه سازمان بينکارگری در ایران، یکی از مسایل 

اسانلو در شرایطی زندانی است که در دو سه سال گذشته تحت فشار قرار داشته است و از جمله به 
ردی، ھای او توجه و رسيدگی نکردند و به جای آن، وی را به بند زندانيان متادونی فرستادند و حتی در مو بيماری

  » .آقای اسانلو مجبور بود بر روی زمين سيمانی بخوابد، در حالی که او کمر درد شدیدی دارد
رسد، بحث آزادی  المللی کار فرا می ھای سازمان بين ھر بار که دوره نشست«: افزاید نژاد می آقای کوھستانی

توانيم  به ھمين خاطر، ما نمی. شود ھا و نمایندگان جمھوری اسالمی ایران مطرح می آقای اسانلو از سوی مقام
  » .تا زمان آزادی او، از اینگونه اخبار استقبال کنيم
المللی کار، انتقادھای بسياری از عملکرد جمھوری اسالمی ایران در  در گزارش انتشار یافته از سوی سازمان بين

  . ھای کارگری مطرح شده است خصوص برخوردش با فعاالن و تشکل
قادھا، مربوط به ادامه بازداشت ابراھيم مددی، نایب رئيس ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت یکی از این انت
  . رانی تھران و حومه، است واحد اتوبوس

  . آقای مددی نيز به اتھام اقدام عليه امنيت ملی زندانی است
ه است تا در زمينه آزادی المللی کار، در گزارش ساالنه خود از دولت جمھوری اسالمی ایران خواست سازمان بين

  . سریع این فعال کارگری نيز اقدامات الزم را انجام دھد
ھای وارد شده به چند عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد  این سازمان ھمچنين خواستار لغو اتھام

ری، ھمایون رانی تھران و حومه، مانند عطا باباخانی، داوود رضوی، یعقوب سليمی، ابراھيم نوروی گوھ اتوبوس
  . جابری، سعيد ترابيان، ناصر غالمی، علی زاد حسين، عباس نژند کودکی و منصور حيات غيبی شد

این درخواست در شرایطی عنوان شده است که آقای ترابيان ھمراه با رضا شھابی، دیگر عضو این تشکل 
  . مستقل کارگری، ھفته گذشته توسط مأموران امنيتی بازداشت شدند

ھا، این دو فعال کارگری در بند یک امنيتی زندان اوین نگھداری زندانی ھستند و تاکنون  خرین گزارشبر اساس آ
  . اتھام آنان اعالم نشده است

این . اند عالوه بر این دو فعال کارگری، چند تن دیگر از فعاالن کارگری مانند عليرضا اخوان نيز بازداشت شده
  . ری در ایران مواجه شده استھای کارگ ھا با انتقاد تشکل بازداشت

المللی کار از دولت جمھوری اسالمی ایران خواسته است تا اگر ھمه اعضای  در ھمين ارتباط، سازمان بين
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  . رانی تھران و حومه، فوراً آزاد شوند زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
وگو با  رانی تھران و حومه، در گفت حد اتوبوساکبر پيرھادی، از اعضای ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت وا

کند که  ھا و اینکه جای فعاالن کارگری نباید در زندان باشد، اشاره می رادیو فردا، با انتقاد از اینگونه بازداشت
  . اعضای این سندیکا نيز تحت فشارھای گوناگون قرار دارند

یکا ھستند که ھنوز احکام تعليق از کار در شرکت چند تن از اعضای ھيئت مدیره و فعاالن سند«: گوید وی می
  » .اند و در دیوان عدالت اداری سرگردانند واحد را دارند و ھفت تن از آنان حکم بازگشت به کار نگرفته

آیا . خواھند پاسخگوی مشکالت کارگران باشند دانيم که مسئوالن چگونه می نمی«: کند آقای پيرھادی اضافه می
  » توان مشکالت آنان باشند؟ رد میبا این نحوه برخو

ای به محمود  در ھمين ارتباط، دیوید کاکرافت، دبيرکل فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل، با ارسال نامه
نژاد، رئيس جمھوری اسالمی ایران، خواستار آزادی فوری سعيد ترابيان شده و برخوردھای صورت گرفته با  احمدی

  . نيز مورد انتقاد قرار داده استفعاالن کارگری در ایران را 
با » رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد«وگو با  ای این فدراسيون، در گفت مارتين مایر، مسئول بخش حمل و نقل جاده
ھای ایرانی به دقت  دانيم که مقام ما می«: گوید ھای کارگری می ابراز نگرانی از اعمال فشار بر فعاالن و تشکل

دانيم که این اقدام موجب  ما می. شان عليه فعاالن کارگری ھستند  برای اعالم اقداماتمراقب اقدامات ما
ھا  ما در عين حال، در پی ترتيب دادن دور جدیدی از اعتراض. المللی شده است شرمندگی آنان در مجامع بين

 و نيز فدراسيون آموزش المللی کارگری ھای بين ما در این مسير تنھا نيستيم و از حمایت سایر اتحادیه. ھستيم
  » .الملل برخورداریم الملل و سازمان عفو بين بين

وی با اعالم اینکه فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل در کنار برادران و خواھران خود در ایران ایستاده است، 
تری در جھان متوجه مردم بيش«: کند بينی می ھا و اعمال فشارھای گوناگون بر تھران ابراز خوش به نتایج اعتراض

شوند و در عين حال، موجب ابراز نگرانی دوستان ایران در سطح جھان خواھد  گذرد، می آنچه که در ایران می
  » .شد

المللی کار، در گزارش ساالنه خود در عين حال از دولت جمھوری اسالمی ایران به خاطر احترام  سازمان بين
  . یابی انتقاد کرده است  در خصوص آزادی تشکل٩٨ و ٨٧المللی  ھای بين نامه نگذاشتن به مقاوله

ھای کارگری در ایران از جمله سندیکای کارگران شرکت  این سازمان ھمچنين خواستار تأسيس و فعاليت تشکل
 . ھا شده است رانی تھران و حومه و احترام دولت جمھوری اسالمی به آزادی تشکل واحد اتوبوس

  ٣٠/٠٣/١٣٨٩ - رادیو فردا - بھروز کارونی 
 جھانی کارگران حمل و نقل خواستار آزادی فعاالن کارگری ایران شدفدراسون 

 
بازداشت سعيد ترابيان و رضا  فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل در بيانيه ای، با اعالم خبر :  راديو فردا

ر زندانھای جمھوری اسالمی فعاالن کارگری شد که د شھابی، خواستار آزادی این دو فعال کارگری و نيز سایر
نامه دیوید کاکرافت، دبير کل فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل، به محمود  در این بيانيه به.بسر ميبرند

توصيف شده  نژاد، رئيس جمھوری اسالمی ایران اشاره شده که در آن، بازداشت فعاالن کارگری بی دليل احمدی
آنھا را امضا کرده است، کارگران از حق  بين المللی کار که ایران نيزبر اساس مقاوله نامه ھای سازمان .است

خود به محمود احمدی نژاد با اشاره به ھمين موضوع،تاکيد کرده  آقای کاکرافت ھم در نامه .تشکل برخوردارند
 کارگری بازداشت شده به وظيفه سندیکایی خود عمل کرده اند و این موضوع نباید موجب است که فعاالن

مانند اقدام عليه امنيت ملی و  در ساليان اخير، فعاالن کارگری در ایران به اتھام ھای امنيتی،.ازداشت آنان شودب
  .اند یا تشویش اذھان عمومی، بازداشت و زندانی شده

 ممنوع الورود شدنداتمی تن از بازرسان آژانس دو 
 

 سازمان انرژی اتمی در رابطه با اظھارات رييس  رئيس:  خرداد نوشت31ایلنا در تاریخ  –خبرگزاری کار ایران 
سياست خارجي مجلس مبني بر برخورد با بازرساني كه گزارشات نادرست از  كميسيون امنيت ملي و

المللی  بين به دليل ارائه اطالعات غلط از سوی دو بازرس آژانس: اي ايران ارائه كرده اند، گفت ھاي ھسته فعاليت
  .را ندارند ھای ایران، این دو نفر دیگر حق ورود به ایران ليتانرژی اتمی پيرامون فعا
بازرسی فراتر از مقررات  ھای اکبر صالحی در پاسخ به این که طبق مصوبه مجلس درخواست به گزارش ايلنا، علی

ه تی را اجاز پی ھيچ وقت بازرسی فراتر از ان ما: تی رد خواھد شد،تحليل شما در این رابطه چيست؟ گفت ان پی
پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کردیم، آن موقع بود که یک مقدار  ای که ما فقط در یک برھه. دادیم نمی

ھای ما در  بازرسی اما بعد از اینکه آن فعاليت متوقف شد دیگر. ھای پادمانی بود فراتر از بازرسی ھا بازرسی
المللی خود  اعالم کردیم به تعھدات بين نطور که بارھایعنی ما ھما. چارچوب تعھدات پادمانی است که داریم

یعنی نه فراتر از حقوقمان . رفت و از حقوقمان ھم کم نخواھيم گذاشت البته ما چيزی را فراتر نخواھيم. پایبندیم
انجام  ھا دقيقاً در چارچوب پادمان لذا بازرسی. و نه آمادگی داریم که از حقوقمان بگذریم کنيم چيزی طلب می

 .گيرد می
اسالمی اعالم کرد  صالحي در پاسخ به این که رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای

آیا جھت برخورد با . دھند ھا قرار می اختيار رسانه خالف مقررات اطالعات غلط را در که برخی از بازرسان آژانس بر
ھمان موردی که گفتم، اسامی دو تن از بازرسان را . بله: شده؟ تصریح کرد این بازرسان تدابيری در نظر گرفته

ھم قبل از اینکه  آژانس اعالم کردیم که این دو تن دیگر حق ورود به ایران را ندارند با توجه به اینکه ھفته پيش به
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یعنی . ًاصال گزارش غيرحقيقی ھم دادند به صورت رسمی به گزارش پرداخته شود، آن را برمال کردند، ضمن اینکه
  .تن بازرس به ایران جلوگيری کنيم ھر دو وجه آن و این سبب شد ما از ورود این دو

 قوه قضاييه با آزادی منصور اسانلو موافقت کرده : سازمان بين المللی کار می گويد

سازمان بين المللی کار، آی ال او، در گزارش ساالنه خود در مورد  :  خرداد می نویسد 31 در تاریخ سحام نيوز
ران اعالم کرد که قوه قضاييه جمھوری اسالمی با عفو منصور اسانلو، رئيس زندانی ھيئت مديره سنديکای اي

  . کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه، موافقت کرده است
  

 مه سال جاری به صورت رسمی اعالم کرد ٢٢اين سازمان، دولت ايران روز » کميته آزادی تشکل« به گفته 
  . وه قضاييه با درخواست وزير کار و امور اجتماعی برای عفو آقای اسانلو موافقت کرده استرئيس ق

 بدون حکم دادگاه، توسط ماموران امنيتی در نزديکی منزلش بازداشت و پس از ١٣٨۶آقای اسانلو در تير ماه سال 
  . محاکمه، به اتھام اقدام عليه امنيت ملي، به پنج سال زندان محکوم شد

  . فعال کارگری ھم اکنون در زندان رجايی شھر کرج زندانی استاين 
سازمان بين المللی کار ھمچنين خواستار آزادی ابراھيم مددی و لغو تمامی اتھام ھای وارد آمده به فعاالن 

  کارگری و نيز آزادی فعاليت تشکل ھای کارگری در ايران شد

 تعطيل کرد ھاى ايران   شرکت را به دليل نقض تحريم۴٠امارات، 

يک روزنامه امارات متحده عربى خبر داده است که اين شيخ نشين، از :  خرداد نوشت 31در تاریخ آفتاب سایت 
ھاى سازمان ملل و ارسال مواد و تجھيزات داراى  نقض تحريم«المللى و محلى به دليل   شرکت بين۴٠فعاليت 

  . به ايران جلوگيرى کرده است» کاربرد دوگانه
  

المللى و   شرکت بين۴٠ھاى سازمان ملل عليه کشورمان از فعاليت  متحده عربى در راستاى اجراى تحريمامارات 
به » ھاى سازمان ملل و ارسال مواد و تجھيزات داراى کاربرد دوگانه نقض تحريم«محلى در اين کشور به دليل 
  . ايران جلوگيرى کرده است

  
در شماره روز دوشنبه خود به نقل از يک مقام عالى رتبه » يوزن گلف«به گزارش خبرگزارى فرانسه، روزنامه 

ھاى سازمان ملل  المللى و محلى را در ارتباط با تحريم  شرکت بين۴٠اماراتى اعالم کرد، امارات متحده عربى 
  .عليه ايران تعطيل کرده است

  تير نگيریم ھمه چيزرا به آتش ميكشيم ٢٠اگر حقوق خودمان را تا 

عوامل دولت كودتا، كه ميلياردھا تومان :  خرداد آمده است  31یت  آژانس ایران خبــــــــر در تاریخ به نوشته سا
پول حقوق معوقة كارگران كارخانه آجر پزی سازمایه را ، باال كشيده اند، ھنوز ھم بعد از چند ماه ، با انواع بھانه 

 نفر از كارگران ٣۵٠ چه زمانی ميخواھند این پول را به ھا، كارگران را دست بسر ميكنند وھيچ جوابی بابت اینكه ،
  . اخراجی این كارخانه پرداخت بكنند، نداده اند

كارگران كارخانه ھم آخرین مھلتی كه برای گرفتن حقوق خودشان مشخص كرده اند بيست ام تيرماه است كه 
چند گالن بنزین در محل كارخانه تجمع گفته اند كه اگر تا این موقع حقوق خودشان را نگيرند، روز بيست ام با 

عوامل حاكميت در دادگستری پاكدشت ، طی ماه ھای اخير تالش . دارند وھمه چيز را ميخواھند آتش بزنند
  . كردند كه با دادن وعده ھای دروغ مانع برگزاری تجمعات اعتراضی این كارگران بخصوص در ماه خرداد بشوند

 صندوق نسوز خرمتھدید و اخراج كارگران كارخانه 

دولت قصد دارد كارخانه صندوق نسوز  : آمده است  خرداد 31به نوشته سایت  آژانس ایران خبــــــــر در تاریخ 
. خرم را به یك شركت خصوصی واگذار كند كه درنتيجه این موضوع تمام كارگران این كارخانه قدیمی بيكارميشوند 

ن موضوع آنھا را تھدید كرده اند كه اگر سر این موضوع ھرگونه اعتراض یا كارفرمایان درجواب اعتراض كارگران به ای
تجمع اعتراضی راه بياندازند ھمه آنھا را كه قراردادی ھستند ،اخراج ميكنند و از ماه پيش ھم قراردادھای كارگران 

  . را ازسه ماه به قراردادھای یكماھه تنزل داده اند 

 ان سيرجان گزارشى از اعتصاب دسته جمعى كارگر

سازى شرکت  اعتصاب دسته جمعى کارگران مجتمع گندله : خرداد نوشت 31 در تاریخ آژانس ايران خبرسایت 
  .  خرداد آغاز شده، امروز وارد ششمين روز شد٢۴گھر سيرجان که از روز دوشنبه  سنگ آھن گل

ن را ادامه دادند و خواستار کارگران اعتصاب کننده ظھر امروز در محل درب اصلى شرکت گل گھر اعتصاب شا
اين کارگران در حالى خواستار حضور محمد جالل ماب مديرعامل گل . پاسخ گويى مسووالن اين شرکت شدند
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به گزارش خبرنگار رھانا، کارگران معترض که .گھر در جمع خود بودند که وى ھم اکنون در تھران بسر مى برد
 برخى از مديران گل گھر درگيرى فيزيکى پيدا کردند در اين نفر اعالم شده است با۴٠٠شمارشان نزديک به 

از . به ضرب و شتم کارگران معترض پرداختند» حفاظت فيزيکى شرکت گل گھر«زدوخوردھا برخى نيروھاى 
وضعيت مجروحين احتمالى خبرى در دست نيست گزارش ھا ھمچنين حاکى از ان است که شوراى تامين اين 

واقع (گھر سيرجان  سازى گل کارگر مجتمع گندله۴٠٠. اى اضطرارى برگزار کرده استشھرستان عصر امروز جلسه
که از روز دوشنبه ھفته گذشته بر سرکار خود حاضرنشده اند ھمچنان در اعتراض به اعالم ) در غرب استان کرمان

ان نيروى کار پيمانکار به عنو اين کارگران در پنج سال گذشته .برند نتايج آزمون استخدامي، در اعتصاب به سر مي
اند اما از فروريدن ماه و پس از افتتاح اين مجتمع از سوى  اندازى گندله سازى فعاليت کرده مجرى احداث و راه
نژاد به آنان اعالم شد که بايد کار خود را ترک کنند تا نيروھاى جديدى که از طريق آزمون جذب  محمود احمدي

اله زمانى موجب بحرانى شدن اوضاع شد که از ميان نيروھاى فعلى تنھا اين مس.شان شوند اند؛ جايگزين شده
 خرداد آغاز شده است با تجمع ٢۴اعتصاب کارگران که از دوشنبه .کارگر در آزمون استخدامى پذيرفته شدند۴٠

عتصاب يکى از کارگران ا.آنان در روزھاى چھارشنبه، پنج شنبه و جمعه در مقابل فرماندارى سيرجان، ادامه يافت
اند و به  اى به ما نداده مسووالن شھرستان جواب قانع کننده«: کننده در خصوص داليل تداوم اعتصاب کارگران گفت

او که خواست نامش فاش نشود، با ».دھيم ھمين دليل تا زمان دريافت جواب قانع کننده به اعتصاب ادامه مي
: ن با سه تن از نمايندگان کارگران افزوداشاره به جلسه مسووالن امنيتى و اجرايى شھرستان سيرجا

در ».اى از سوى مسووالن اعالم نشد اند وھيچ راه حل عملي متاسفانه در اين جلسات کارگران فقط تھديد شده«
چند روز گذشته مسووالن امنيتى شھرستان سيرجان طى تماس ھاى مکرر با نشريات محلى اين شھر از 

  .  اعتصاب و تجمع کارگران را پوشش ندھنداند تا خبر مسووالن نشريات خواسته
حساسيت مسووالن نھادھاى امنيتى نسبت به اعتصاب و تجمع کارگران به اين دليل «به گفته يک منبع آگاه 

گذرد و مسووالن  گيرد که تنھا دو ماه از افتتاح مجتمع گندله سازى به دست رييس جمھورى مي صورت مي
درھمين حال يکى از کارگران معترض با رد ھر ».شود وجب تضعيف دولت مياستداللشان اين است که اين خبر م

 ما اين  تنھا خواسته. ما کارى به سياست نداريم«: گويد گونه انگيزه سياسى در حرکت اعتراضى کارگران مي
اظھارات »دھد؟ مان را مي ھاي  ندھيم، اگر بيکار شويم چه کسى جواب خانواده مان را از دست است که شغل

شاھدان عينى حاکى از آن است که تجمع کارگران معترض در مقابل فرماندراى شھرستان سيرجان با حاشيه 
به گفته يک شاھد عينى نمايندگان کارگران معترض به دليل عدم توافق با مسووالن به .ھايى ھمراه بوده است

اند اما ھمچنان به   تجمع نداشتهھر چند کارگران معترض از صبح شنبه. اند حالت اعتراض، جلسه را ترک کرده
  .اند اعتصاب خود ادامه داده

  مصاحبه جعفر عظيم زاده درباره فرانشيز

ايم بابت خدمات درماني مراكز تامين اجتماعي از قبل پول داده   
  

فت كارگري دريا به اعتقاد يك فعال:  خرداد آمده است 31 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ھاي چند سال گذشته به  اندازي فرانشيز در مراكز درماني متعلق به سازمان تامين اجتماعي در ادامه دست

  .حقوق كارگران است
 تصميم به دريافت فرانشيز از: كارگران ايران در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت جعفر عظيم زاده از اتحاديه آزاد

اي نيست و بايد آن را  تازه كنند اقدام ماني متعلق به اين سازمان مراجعه مياي كه به مراكز در كارگران بيمه شده
  .اند داشته در امتداد تحوالتي دانست كه زيان كارگران را در پي

قراردادھاي موقت كار و پيمانكاري،  ھاي گذشته شاھد گسترش بيشتر در سال: اين فعال كارگري يادآور شد
ايم كه ھمگي به زيان  افزايش واقعي دستمزدھا بوده ريد كارگران با عدمتضعيف امنيت شغلي وكاھش قدرت خ
  .بيشتر طبقه كارگر منجر شده است

درماني مراكز متعلق به خود  سازمان تامين اجتماعي در حالي قصد دارد تا بابت خدمات: اين فعال كارگري افزود
  .ات درماني كنوني تجديد نظر شودخدم از كارگران فرانشيز دريافت كند كه بايد در كيفيت و كميت

پيشرفته وجود داشته باشد كافي نيست بلكه بايد خدمات مراكز  اينكه تنھا معدودي مركز درماني: وي گفت
  .اجتماعي براساس نيازھاي روز و پراكندگي جغرافيايي ارتقا يابند درماني سازمان تامين

سازمان  توان خدمات درماني  كه با دريافت فرانشيز ميحتي اين ادعا: آزاد كارگران ايران گفت عضو اتحاديه
  .فرانشيز نيست ھاي خاص توسعه بخشيد ھم توجيه كننده در يافت اجتماعي را در زمينه بيماري

كنند به ھمين دليل  اجتماعي را تامين مي ھاي سازمان تامين كارگران با پرداخت حق بيمه ھزينه: وي تصريح كرد
  . بيشتري دريافت كردتوان از آنھا پول نمي

دھد غلط است  ارائه مي اين تصور كه دولت در مراكز درماني سازمان به بيمه شدگان خدمات رايگان: وي گفت
  .زيرا كارگران پول آنھا را پيشتر پرداخت كرده اند

  پيام پايان

رضا شھابی، سعيد ترابيان، بھنام ابراھيم زاده وعليرضا اخوان عجز و  یدستگير
 کارگران مقابل ناتوانی رژیم در
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ھيات مدیره سندیکا را  سعيد ترابيان یکی از نمایندگان سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد تھران و حومه و عضو
 .رین امنيتی رژیم دستگير گردیدمامو درمقابل چشمان اعضای خانوادھاش و درمنزلش با دستبند، توسط

 رضا شھابی، سعيد ترابيان، بھنام ابراھيم زاده وعليرضا اخوان عجز و ناتوانی رژیم در دستگيری
 مقابل کارگران

واحد تھران و حومه و عضو ھيات مدیره سندیکا را  سعيد ترابيان یکی از نمایندگان سندیکای اتوبوسرانی شرکت
 .درمنزلش با دستبند، توسط مامورین امنيتی رژیم دستگير گردید دھاش ودرمقابل چشمان اعضای خانوا

 آنھم بعد از سه روز از دستگيری ترابيان، یکی دیگر از ھيات مدیره سندیکای کارگری در تداوم چنين عملی
حومه دستگير   خرداد در اداره مرکزی اتوبوسرانی تھران و22 صبح 10شرکت واحد، رضا شھابی در ساعت 

اسالمی درميآیند، که منصور  این دو فعال کارگری در شرایطی به اسارت رژیم سرمایه داری جمھوری. دميشو
بھنام ابراھيم زاده کارگرلوله سازی . زندان بسر ميبرند اسانلو دبير اول و ابراھيم مددی معاون سندیکا ھنوز در

 خرداد در تھران 22آزاد کارگری روز شنبه عضو کميته پيگيری برای ایجاد تشکل  پلی اتيلن شور آباد شھر ری و
قابل به ذکر  .به شيوه وحشيانه مورد ضرب وشتم قرار گرفته و در وضعيت وخيمی در زندان بسر ميبرد دستگير و

نيز دستگير شده بود که ” کارگری کانون مدافعان حقوق“ خرداد، عليرضا اخوان از فعالين 13است که در تاریخ 
 .ت جھل و سرمایه قرار داردھنوز در اسارت حاکمي

ابراھيم زاده و عليرضا  ما نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری بازداشت رضا شھابی، سعيد ترابيان، بھنام
اعضای ھيات مدیره سندیکای شرکت واحد  اخوان را شدیدا محکوم کرده و خواھان آزادی بی قيد و شرط ھمه

قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی کارگری ونيز تمامی  یما خواھان آزادی فوری و ب. اتوبوسرانی ھستيم
 .زندانيان سياسی ھستيم

 زنده باد ھمبستگی بين المللی

 نابود باد رژیم سرمایه داری جمھوری اسالمی ایران

 2010ماه ژوئن  13

  خارج کشور- نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری درایران

 proletarianunite@gmail.com راليا است- ـ كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران
 cdkargari@gmail.com  نروژ–کميته دفاع از کارگران ايران  -
 sstiran@yahoo.fr  فرانسه–ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران  -
 kanoonhf_2007@yahoo.de  فرانکفورت و حومه–کانون ھمبستگی با کارگران ايران  -
 kanon.hannover@yahoo.de  ھانوفر–گری ايران کانون ھمبستگی با جنبش کار -
 isask@comhem.se کميته ھمبستگی کارگران ايران و سوئد -
 kanounhambastegi@gmail.com  گوتنبرگ–کانون ھمبستگی با کارگران ايران  -
 ankjch@yahoo.co.uk انجمن کارگری جمال چراغ ويسی -
 iranwsn@fastmail.fm شبکه ھمبستگی کارگری -
 leftalliance@yahoo.com ايرانيان واشنگتن اتحاد چپ -
  toronto_committee@yahoo.ca کانادا کميته حمايت از کارگران ايران تورنتو -

   دستگير شد  پدرام نصرالھی

عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای  ) نبز ( پدرام نصرالھی  دست ما  بنابر خبر رسيده به
  کارگری

  . شد  توسط نيرو ھای امنيتی دستگيرو روانه زندان   ظھر12 ساعت 89/3/31  وز مورخامر

 اعتراض به اعدام احسان فتاحيان دستگر و دربه اتھام شرکت درراھپيمایی    88/8/21در تاریخ    پدرام نصر الھی
   . شدبا قرار وثيقه از زندان آزاد  سپس مدتی در زندان بسر برد و

 6 ،دادگاه تجدید نظر، سپس در اعتراض به حکم صادره در ماه حبس تعزیری محکوم شد 6اه به در دادگ  نامبرده 
  .  نمودند ماه حبس را به یک ميليون تومان جریمه نقدی تبدیل 

 پدرام نصر الھی که از طرف اجرای احکام دادگستری احضار شده بود ، دستگير و مجددا برای 89/3/31اما امروز  
  .ندان مرکزی سنندج انتقال داده شد اجرای حکم به ز
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ما عضای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری بازداشت پدرام نصرالھی را محکوم کرده و 
  .خواستار آزادی بی قيد و شرط وی و ديگر زندانيان سياسی در بند می باشيم 

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

    1389  خرداد  31 

 تبرئه بيژن اميری و محسن حکيمی
، شعبه سيزدھم دادگاه انقالب اسالمی تھران حکم تبرئه محسن حکيمی و بيژن اميری از اتھامات 31/3/89امروز 

صبح .  مربوط می شد1387این اتھام ھا به دستگيری این فعاالن کارگری در زمستان . وارده را به آنان ابالغ کرد
، بيژن اميری، فعال کارگری و کارگر کارخانه پارس خودرو، در مقابل کارخانه ایران خودرو واقع در 87روز دوم دی ماه 

 بازداشت توسط او صورت گرفته بود،  شب ھمان روز، حراست ایران خودرو، که. جاده مخصوص کرج بازداشت شد
ماموران پيش از تحویل بيژن به زندان، . ودبيژن اميری را تحویل ماموران وزارت اطالعات داد تا به زندان اوین برده ش

در آنجا، محسن حکيمی نيز، که با شنيدن خبر بازداشت بيژن به کمک . منزل او را بازرسی و تفتيش کردند
خانواده اش شتافته بود، به علت اعتراض به ماموران و به دستور مقام امنيتی مافوقی که تلفنی با این ماموران 

 اوین منتقل شدند و از 209 به سلول انفرادی در بند  این دو فعال کارگری ھمان شب. ددرتماس بود بازداشت ش
محسن حکيمی عالوه بر تحمل سلول انفرادی مورد ضرب و شتم نيز . آن پس مدام تحت بازجویی قرارداشتند

ت امنيت  در شعبه دوم بازپرسی معاون3/10/87اتھامی که در نخستين جلسه بازپرسی به تاریخ . قرارگرفت
در آخرین . دادگاه انقالب اسالمی به این دو فعال کارگری تفھيم شد، تبليغ عليه نظام جمھوری اسالمی بود

، اتھام دیگری به او تفھيم شد و آن اجتماع و تبانی 87جلسه بازپرسی از محسن حکيمی به تاریخ اول اسفند 
 حبس با قرار کفالت آزاد شد و محسن نيز پس از  روز تحمل40بيژن پس از . برای اقدام عليه امنيت کشور بود

  .دوماه زندان با قرار وثيقه صد ميليون تومانی از اوین بيرون آمد
 دادگاه انقالب اسالمی تھران به دادگاه 13حدود یک سال پس از این آزادی، این دو فعال کارگری از سوی شعبه 

فاده از وکيل تقاضای مھلت کردند و دادگاه دو ماه مھلت آن ھا ضمن حضور در دادگاه، برای است. فراخوانده شدند
، محمد شریف به عنوان وکيل این فعاالن کارگری خود را به دادگاه 88در اسفند  . داد تا وکيل خود را معرفی کنند

 23/3/89معرفی کرد و دادگاه پرونده را برای مطالعه در اختيار او گذاشت و نيز تاریخ برگزاری جلسه دادرسی را 
، بيژن اميری و محسن حکيمی ھمراه محمد شریف به عنوان وکيل خود در 89 خرداد 23روز یک شنبه . تعيين کرد

محمد شریف عالوه بر دفاع شفاھی در جلسه . دادگاه حاضر شدند و در مقابل اتھامات وارده از خود دفاع کردند
 دادگاه انقالب 13ھفته پس از این جلسه، شعبه یک . دادگاه، الیحه دفاع کتبی خود را نيز تسليم دادگاه نمود

  .اسالمی تھران رای تبرئه بيژن اميری و محسن حکيمی را صادر و به آنان ابالغ کرد
ما ضمن تحسين مقاومت و دفاع پيگير این فعاالن کارگری از جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر، این حکم تبرئه 

قه کارگر شادباش می گویيم و برای آن ھا آرزوی تندرستی و سرفرازی و را به آنان و خانواده ھایشان و به کل طب
  .ایستادگی بيش از پيش می کنيم

  کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری
  1389 خرداد 31

  منصور اسانلو» عفو«احتمال 

ه سندیکای واحد ھيات مدیر منصور اسانلو، ریيس" عفو"المللی کار از موافقت قوه قضایيه ایران با  سازمان بين
وگوھای  المللی و ارتقای گفت ھای بين نامه اجرای مقاوله سازی برای خبر داده و افزوده که ھدف این تصميم، زمينه

  .اجتماعی است

 ماه مه سال جاری به صورت ٢٢المللی کار، دولت ایران در روز  سازمان بين" آزادی تشکل"به نقل از کميته 
ه قضایيه با درخواست وزیر کار و امور اجتماعی برای انجام اقدامات الزم جھت رسمی اعالم کرده که ریيس قو

 .آقای اسانلو موافقت کرده است" عفو"

تواند پس از گذراندن نيمی از دوره محکوميت خود، مورد عفو قرار  طبق قوانين جمھوری اسالمی، ھر زندانی می
ھای وزیر کار و امور اجتماعی  ور اسانلو و استقبال از تالشالمللی کار، با ادای احترام به منص سازمان بين. گيرد

این سازمان، ضمن اعالم این خبر . برای آزادی وی، اعالم کرده که انتظار دارد این فعال کارگری به زودی آزاد شود
 در ٩٨ و ٨٧المللی  ھای بين نامه در گزارش ساالنه خود، از دولت جمھوری اسالمی انتقاد کرده که به مقاوله

  .خصوص آزادی تشکل احترام نگذاشته است

 در خيابان و در نزدیکی منزل خود بدون حکم دادگاه و توسط ماموران امنيتی ٨۶منصور اسانلو در تيرماه سال 
 سال زندان قطعی را ۵وی پس از محاکمه به اتھام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام، حکم . دستگير شد
شود و از  شھر کرج در بند زندانيان عادی نگاھداری می اینک در زندان رجایی اسانلو ھمآقای . دریافت کرد

  .برد ھای ریوی و چشمی و کمردرد رنج می حساسيت پوستی و بيماری



 161

المللی کار منعکس شده، که  موافقت قوه قضایيه با عفو آقای اسانلو در حالی در گزارش ساالنه سازمان بين
  . گشوده شد" ارتباط با معارضين نظام"یی چندی قبل پرونده جدیدی به اتھام برای این فعال سندیکا

پروانه اسانلو به . داند ھای اینترنتی خوانده و صحت و سقم آن را نمی ھمسر آقای اسانلو این خبر را در رسانه
ن دیگر در جریان قرار اطالع است و تنھا از طریق تبریک زندانيا  گوید، ھمسرش نيز از موضوع عفو بی دویچه وله می
 ۵شنبه (خانم اسانلو اميدوار است که ھمسرش پس از سه سال حبس به مناسبت روز پدر  .گرفته است

  .از زندان آزاد شود) تيرماه

آقایان احمد . اند وکالی منصور اسانلو نيز تاکنون از مجاری رسمی و حقوقی خبری در باره عفو وی دریافت نکرده
ی بر این نظرند که باید در استقبال از چنين خبری محتاط بود، صبر کرد و صحت این تصميم خورشيد و یوسف موالی

  .را در عمل دید

   
  چگينی؛ کارگری که به خاطر آزادی و رای اش شھيد شد

  ناگفته ھای زندگی و شھادت محرم چگينی در گفت و گو با ھمسرش
  
 خرداد ماه در ٢۵د محرم چگينی سال گذشته در شھي:  خرداد آمده است 31جرس در تاریخ به نوشته سایت  

تظاھرات مسالمت آميزی که مردم برای پس گرفتن رای شان به خيابان آمده بودند؛ مقابل پایگاه بسيج با ضرب 
گلوله کشته شد و حتی فيلم تير خوردن ، به زمين افتادن و بلند کردن پيکرش از روی زمين توسط دوربين ھای 

معصومه چگينی ھمسر محرم بارھا و بارھا در مصاحبه ھای خود تاکيد کرده که تا آخرین . شاھدان به ثبت رسيد
لحظه ی زندگی اش شکایتش را پس نمی گيرد و می خواھد بداند قاتل ھمسرش کيست و چرا باید جنازه او در 

وید که تلخ ترین و  ساله از یک سالی می گ٣٠معصومه . خيابان ھای فاز چھار اندیشه و دور از تھران پيدا شود
  . سخت ترین لحظه ھای زندگی اش را بدون ھمسرش سپری کرده است 

خبرنگار کلمه ،با معصومه چگينی بعد از برگزاری اولين سالگرد شھادت ھمسرش با وی به گفت و گو نشسته 
  .است

   بود؟این مراسم چگونه.  خرداد ماه در بھشت زھرا برگزار شد٢۵اولين سالگرد شھيد محرم چگينی 

 خرداد برگزار کنيم اما من دلم می خواست ٢٧خيلی ھا می گفتند مراسم اولين سالگرد را پنج شنبه یعنی 
تا عمر دارم در این .  خرداد باشد تا این روز به یاد ماندنی و تاریخی ثبت شود ٢۵ھمان روز شھادت محرم یعنی 

من افتخار می کنم که . ین شھيد را ادامه می دھمروز تاریخی مراسم سالگرد ھمسرم را برگزار می کنم و راه ا
محرم در این راه کشته شد و خوشحالم برای مردی فاتحه می خوانم که در راه وطن و آزادی کشته شده است و 

  .من نيز راه او را ادامه می دھم

  چگونه می خواھيد راه شھيد محرم چگينی را ادامه دھيد؟

مگر او آن روز با . شوھرم به خاطر آزادی کشته شد. ز را ادامه می دھمھمين راه رسيدن به آزادی و جنبش سب
حضورش در خيابان چه می خواست؟ مگر پس گرفتن رای اش، گناه بود که اینگونه او را کشتند؟ او یک کارگر 
 ساده بود که به خاطر نشان دادن اعتراضش به وضعيت موجود به خيابان آمد اما آیا باید کشته می شد؟ خيلی

اما من می گویم او راھش را انتخاب کرده بود و از این .ھا می گویند این سرنوشت و قسمت محرم بوده است 
بابت که او جانش را در راه ازادی از دست داده افتخار می کنم اما ھم چنان این سوال را دارم که چرا این ھمه 

  انسان بی گناه در آن روز کشته شدند؟

ی برگزاری مراسم اولين سالگرد ایجاد نشد؟ چرا که در آن روز بھشت در بھشت زھرا مشکلی برا
  زھرا کامال نظامی بود و ھمه کسانی که برای تسليت گفتن آمده بودند تحت نظارت بودند؟

روز برگزاری مراسم سالگرد دو بسيجی به خانه ی مادر شوھرم آمدند و گفتند که چرا برای برگزاری مراسم از ما 
اید؟ من نمی فھمم این چه ماجرایی است که حتی برای برگزاری مراسم عزادرای ھم باید از آنھا اجازه نگرفته 
در بھشت زھرا نيز دو نفر از اول تا آخر مراسم باالی قبر ایستادند و ھمه افرادی را که می آمدند .اجازه بگيریم

  .نظارت می کردند اما مشکلی به وجود نياوردند

  لگرد شھيد محرم چگينی در بھشت زھرا حضور داشتند؟چه گروھھایی در اولين سا

اما دانشجویان . فضا به شدت امنيتی بود بنابراین آنھا که می آمدند ،نمی توانستند بگویند که چه کسی ھستند 
دانشگاه تھران و برخی از ھواداران جنبش سبز آمدند و در گوش من گفتند که خون این شھيد پایمال نخواھد شد 

او که از بس غصه خورده . ھمچنين مادر شھيد سھراب اعرابی نيز آمد و ابراز ھمدردی کرد . ادامه داردو راھشان 
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خانم شھيد حسن پور نيز در تماسی تلفنی خود را . بسيار ضعيف شده بود و با این حال سری ھم به ما زد
  .ھمه این ابراز ھمدردی ھا مایه خوشحالی من است. ھمراه ما دانست 

می خواھم بدانم اگر ھمسرت در این را . فته اید که راه ھمسر شھيدت را ادامه می دھيد چندبار گ
  شھيد نشده بود آیا باز ھم اینقدر نسبت به وضعيت موجود معترض بودید؟

آنھا نيز مانند خواھران و برادران من ھستند که باید . چرا که سھراب ھا و نداھا در این راه کشته شده اند ! بله
آنھا نيز جرمی نداشتند جز این که به خيابان . ینکه خون شان پایمال نشود در پی یافتن حقيقت تالش کنيم برای ا

مگر مادر سھراب و دو فرزند شھيد حسن پور با من چه فرقی دارند؟ انھا ھم ھزینه . بيایند و رای شان را بخواھند
کشته شدن شوھرم در این راه انگيزه مرا تقویت کرده اما . داده اند و من نيز برای آنھا در این راه تالش می کنم

  .است و وقتی مادر سھراب را می بينم انگيزه ام دو چندان می شود و مصمم تر می شوم

  اما نگفتيد که راھی را که در آن قدم گذاشته اید چگونه می خواھيد ادامه دھيد؟

ال قاتل شوھرم می روم حتی اگر این راه ھزینه تا عمر دارم به دنب. با پيگيری شکایتم و شناسایی قاتل شوھرم
  .ھای فراوانی داشته باشد

این یک سال با تمام حوادثی که .  خرداد سال گذشته تا کنون دقيقا یک سال گذشته است٢۵از 
  برای شما و خانواده تان داشت ؛ چگونه گذشت؟

 ١٣من .شيدم اما زندگی نکردمسالی که فقط نفس ک. این یک ساله برای من به اندازه صد سال طول کشيد
این یک سال . سال با محرم در وضعيت مالی بد زندگی کردم اما ھيچ وقت به اندازه این یک سال عذاب ندیدم

  آنقدر سخت گذشت که حاال با داروی اعصاب و تحت نظر دکتر ھستم

  
  چه زمان ھایی بيشتر احساس دلتنگی می کنی؟

ھنوز با . رم از سر کار بر می گشت و من چشم انتظار او می ماندمھمان زمانی که مح. موقع غروب آفتاب 
  .گذشت یک سال تحمل این غروب ھا برایم سخت است

  موقع دلتنگی ھایت چه کار می کنی؟

جواب این گریه ھای مرا چه کسی می . شبی نيست که بدون گریه سرم را روی بالش بگذارم . گریه می کنم 
 من این است که به بھشت زھرا بروم و حرف ھایم را با ھمسرم بر سر مزارش خواھد بدھد؟ تنھا دلخوشی ھای

  .در ميان بگذارم

  چه حرف ھایی را با ھمسر شھيدت در ميان می گذاری؟

می گویم چرا من را تنھا گذاشته ای؟ مدام خاطرات شيرین گذشته را با او مرور می کنم و دلم می سوزد به 
 سال ھيچ وقت مرا نرنجاند و ١٣او آنقدر خوب بود که در این . رم داشتمروزھای گذشته ی شادی که با شوھ

  .بدی ای در حق من نکرد

  اگر ھمسر شھيدت زنده بود چه جمله ای به او می گفتی؟

  .می گفتم محرم ھيچ وقت مرا تنھا نگذار و روزھای خوش را از من نگير

  چه کسی روزھای خوش تو را گرفته است؟

شوھرم آرزو داشت روزی بچه دار .یک عمر زندگی و آرزو را از من گرفته اند . را کشته اندھمين ھایی که شوھر م
اما او حتی خریدن یک . شود و به من قول داده بود که بعد از تمام شدن قسط ھایمان یک خانه برای من بخرد

  .ماشين را به گور برد

  
  بزرگ ترین درد این روزھایتان چيست؟
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  . بالتکليفی اماین تنھایی عذاب آور و

شھيد محرم چگينی تا چه اندازه پيگير اخبار انتخابات بود و نگرش اش نسبت به مسایل سياسی چه 
  بود؟

منتھی مناظره ھای قبل از انتخابات را نگاه می کردیم و با ھم درباره کاندیداھای . او اصال آدم سياسی ای نبود
  .ره ھا تصميم گرفتيم که به چه کسی رای بدھيمریاست جمھوری حرف می زدیم و حتی با دیدن آن مناظ

  در نھایت به چه کسی رای دادید؟! خب 

اصال فکرش را نمی کردیم که فضای ، بعد از انتخابات اینگونه شود و انسان ھای بی گناه . به مھندس موسوی 
  .در خيابان ھا کشته شوند

  چرا به مھندس موسوی رای دادید؟

حال سوال من این است . آنھا به دنبال آزادی بودند . ندس موسوی رای دادندشوھرم و ھمه ھمکارانش به مھ
  که احمدی نژاد ریيس جمھور شد اما چرا این ھمه آدم کشته شدند؟

  بعد از اعالم نتيجه انتخابات واکنش شھيد محرم چگينی چه بود؟

 خرداد با شعار رای من کجاست ٢۵روز یکشنبه برای تظاھرات نتوانست برود اما روز دوشنبه . خيلی متعجب بود 
به تازگی جز فيلم به شھادت رسيدنش . به خيابان رفت که گلوله خورد و جنازه اش در فاز چھار اندیشه پيدا شد

با این . فيلم دیگری منتشر شده که نشان می دھد پيکر محرم را بعد از گلوله خوردن داخل پيکان می برند
 شناسایی نشده و شکایت ما را نادیده می گيرند و آن وقت می گویند از مستنداتی که داریم اما ھنوز قالتش

  .موسوی و کروبی شکایت کنيم

چند روز پيش ھم برادرشوھرتان در مصاحبه ای گفته بود که بسيج از شما خواسته تا عليه موسوی 
  قاتل ھمسر شما کيست؟. و کروبی به عنوان قاتل شکایت کنيد

 مگر موسوی آنجا بود و مردم را تيرباران کرد؟ او فقط در اعتراض به نتایج انتخابات چرا موسوی باید قاتل باشد؟
من از .  ساله بعد از انقالب برگزار شده است ٣٠راھپيمایی راه انداخت مثل ھزاران راھپيمایی که در این 

ھا برای دلجویی و موسوی نه تنھا شکایتی ندارم بلکه بسيار ممنونم که در این یک ساله نمایندگانش را بار
اعضای کميته مردمی دفتر موسوی . رسيدگی به مسائل زندگی زنی تنھا مثل من به سراغم فرستاده است

احوال مرا مدام می پرسند و در حد امکاناتشان به مشکالت من رسيدگی می کنند، در این یکساله به جز 
 اصال نمی پرسند که آیا تو به تنھایی اعضای کميته مردمی مھندس موسوی کسی در خانه ی مرا نزده است و

  .می توانی زندگی ات را بچرخانی؟ و در این یک ساله چه بر سر تو و زندگی ات آمده است

  اگر دوباره انتخاباتی برگزار شود به چه کسی رای می دھی؟

  باز ھم به موسوی

  چرا؟

ه اگر بد بود چرا کاندیدا شدنش را سوال من از مقامات این است ک. چون او به دنبال عدالت و حق مردم است 
  .تایيد کردید؟ او که از خارج نيامده و مورد تایيد ھم بوده است اما حاال چرا یکھو از نظر آنھا بد شده است

  به نظر خودت چرا موسوی از سوی حاکميت فعلی تبدیل به یک آدم بد شده است؟

 می گویند که از او به عنوان قاتل شکایت کنيد با اما وقتی می بينم از طرف بسيج می آیند و به ما.نمی دانم
خودم فکر می کنم که موسوی که شوھر مرا نکشته است؟ پس حتما دليلی وجود دارد که می خواھند او را 

  .من در این یک ساله خيلی چيزھا را فھميده ام. قاتل معرفی کنند واقعيتی که غير از این است

  عصومه چگينی سال گذشته با امسال چه نفاوتی کرده است؟چه چيزھایی؟ آیا می توانی بگویی م
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اینکه ظالم . فھميدم که برای دفاع از حق کشته می شوی . بسيار روشن شدم و فھميدم که دنيا دست کيست
ظلمی که به شوھرم شد و او را کشتند و . به خاطر زوری که دارد ھر کاری دلش بخواھد با مظلوم می کند 

فھميدم که حرف حق زدن مساوی است با کشته شدن و .  مرا تنھا در این دنيا گذاشتندظلمی که به من شد و
  .اگر سکوت نکنی تو را می کشند

  شما چطور؟ آیا سکوت می کنی؟

  .من تا آخرین نفسم راه شوھرم را ادامه می دھم. نه اصال

ان حالل تالش و محرم چگينی یک کارگری بود که به قول خودت از صبح تا شب به دنبال یک لقمه ن
  به نظرت چرا مفھومی مانند آزادی برای او مھم بود؟. کار می کرد

 ھزار تومان حقوق می گيرد که نيمی از آن را اجاره خانه می دھد و ٣٠٠او ھميشه معترض بود که چرا ماھانه 
یکی از . ومان بود  ھزار ت۵٠ ھزار تومان خرج رفت و آمد به سر کار است و در نھایت آنچه برای ما می ماند ۵٠

برای ھمين او به . دالیل بچه دار نشدنمان ھم ھمين بود که این نان بخور و نمير برای تربيت بچه کافی نبود 
وضعيت موجود اعتراض داشت و معتقد بود تا آزادی نباشد و نتواند اعتراضش را بيان کند عدالتی ھم در کار 

  .نخواھد بود

   را ببينيد به آنھا چه می گویيد؟اگر روزی موسوی،کروبی و رھنورد

می گویم تو را به خدایی که قبولش دارید حاال که این ھمه آدم کشته شده اند شما راھشان را ادامه دھيد و 
نکند سالگرد این شھدا تمام شده است با خودشان فکر کنند که ھمه چيز . نگذارید خون این شھدا پایمال شود
 به آنھا می گویم که راه این شھدا ادامه دارد و نگذارید خون شان پایمال تمام شده و راھشان فراموش شود؟

  .شود

آیا تا کنون مالقاتی با مھندس موسوی و یا کروبی داشته اید تا درد دل ھا و مشکالتتان را به آنھا 
  بگویيد؟

را رھنورد دیدار راستش را بخواھيد ھمين اواخربه مناسبت روز زن گروھی از زنان با مھندس موسوی و دکتر زھ
من ھم به این مراسم دعوت شدم و قرار بود با آقای موسوی و خانم رھنورد دیداری داشته باشم اما .داشتند 

من .متاسفانه برخی از اعضای خانواده ام گفتند که به خاطر خطرات احتمالی که من را تھدید می کند ،نروم 
اما یک بار موفق شدم به دیدار مھدی . و دلگيرشان کنم نمی ترسم اما دلم نمی خواھد روی حرفشان حرف بزنم

راستش ھمين که می فھمم . کروبی بروم او نيز با رویی گشاده حضور مرا پذیرفت و به حرف ھای من گوش داد
که رھبران جنبش سبز خانواده ھای شھدا از جمله ما را فراموش نکرده اند ، قوت قلبی برای من می شود و 

 .یی می کنمکمتر احساس تنھا

  گزارشي از تشکيل ھسته مخفی توسط ما کارگران زن
   فھيمه جلوه

گزارش بسيار جالبی از کارخانه شين بافت سنندج خواندم و به این فکر : به گزارش وبالگ جھان زنان  آمده است 
گانی بر چندین سال است فضای پاد. بنویسم ۶٠افتادم تجربه خودم را از تشکيل ھسته مخفی کارگری در دھه 

به . کارگران لحظه به لحظه توسط دوربين مداربسته کنترل می شوند. بسياری از کارخانه ھای ایران حاکم است
که این فضا را به خوبی گزارشی .…و. دليل چندین ساعت غيبت وتاخير جریمه و در صورت تکرار اخراج می شوند

به تاريخ ھشتم ” ن بافت وپيروز بافت سنندجشرایط کار و زیست کارگران کارخانه نساجی شي” تحت عنوان 
اما آن چه مرا به فکر . که يکی از کارگران اخراجی این کارخانه نوشته است توصيف کرده است١٣٨٩خرداد 

نوشتن اين تجربه انداخت این بود که به رغم چنين وضعيتی یک کارگر مبارز وانقالبی ھمواره می تواند وبايد با 
ما ھم در . ضعيت محيطي که در آن فعاليت و مبارزه مي کند به سازماندھی بپردازدگسترش شناخت خود از و

در آن زمان ھم اعدام ھای گسترده فعاالن سياسی .  مجبور شديم ھسته مخفی کارخانه تشکيل دھيم۶٠دھه 
ه گذاردند و در زندان ھای ایران وجود داشت وبسياری از عاشقان وشيفتگان طبقه کارگر جان خود را بر سر این را

حاالھم ھزاران جوان در زندان ھای جمھوری اسالمی درزیر شکنجه قراردارند و شماری از آنان در حال حاضر با 
اگرچه از بسياری جھات تفاوت زیادی ميان . مرگ دست وپنجه نرم ميکنند و خطر اعدام آنان را تھدید می کند

ما وجود دارد، اما در یک چيز اشتراک وجود دارد آن شرایط کنونی و زمان تشکيل ھسته مخفی کارخانه توسط 
ھم این که به رغم گسترش مبارزات توده ای و به خيابان آمدن ميليونی مردم در یک سال گذشته ھم چنان فضا 
در . براي فعاالن جنبش ھای مختلف فضایي سخت است و ھم چنان فعاالن از ھيچ گونه امنيتی برخوردار نيستند

این . ر مخفی اھميت ویژه ای مي يابد وباید به عنوان مقوله ای جدی به آن نگریسته شودچنين شرايطی کا
 باامروز برای یک فعال کارگری وجود دارد ما ھسته مخفی ۶٠شباھتی است که ميان وضعيت فعاليتی ما در دھه 

که به طور منظم .د  بو۶۵ یا سال ۶۴دقيقا یادم نيست فکر می کنم سال . نفر تشکيل دادیم۴کارگري مرکب از 
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از مسائل ريز درون کارخانه تا مسائل .نفره می نشستيم و در مورد مسائل مختلف با ھم صحبت می کردیم ۴
اما باید بگویم قبل از آن مدت ھا بود من ودوست بسيار نزديکم که بعد ھا به رفقایی بسيار صميمی . سياسی 

ر فرصتی استفاده می کردیم تا ضرورت تشکيل جلسات و از ھ. برای ھم تبدیل شدیم زمينه سازی می کردیم
ما به چند نفر از کارگران .مثال وقتی خبر اعتصاب معدنچيان انگليس از تلوزیون پخش شد،.منظم را یاد آوری کنيم 

ماه ١٠زن که توانسته بودیم دوستی نزدیکی بين خودمان و آن ھا برقرار کنيم مي گفتيم ببينيد آن ھا اگر 
ماه بدون حقوق زندگی کنند اما ھم چنان به ١٠دوام می آورد چون اتحاديه دارند و این که ميتوانند اعتصابشان 

. برای این که ھيچ پشتوانه ای ندارند. اما اینجا کارگران یک ماه خقوق نگيرند دوام نمی آورند. اعتصاب ادامه دھند
که پيش می آمد استفاده می کردیم تا توضيح و از فرصت ھای مختلفی . ما نه صندوق داریم و نه ھيچ چيز دیگر

مثال وقتی به یکباره مدیريت .دھيم الزم است ما جلساتی داشته باشيم تا در مورد این مسائل صحبت کنيم 
 از دور خارج کند آن ھا با ھم -تصميم می گيرد طرح طبقه بندی مشاغل راکه قراراست در کارخانه پياده شود

ه توافق می رسند چگونه به کارگران توضيح دھند که باعث اعتراض ما کارگران نشود جلسه می گذارند و با ھم ب
آن ھا بارھا جلسه می گذارند تا به يک . وبھانه ھایی که می آورند ھمه قبال با ھم برسر آن توافق کرده اند

ق شده جلو چون از قبل فکر شده وتواف. برای ھمين ھم ھست که ما ھميشه در ضعفيم . تصميم گيری برسند
و الزم است ما ھم مثل آن ھا با ھم در مورد اين مسائل . اما براي ھمه این ھا بايد کار با برنامه کرد. نمی رویم

برای ھمين الزم است بدون این که . صحبت کنيم و بدانيم چه می خواھيم و چگونه می خواھيم پيش برویم 
من فکر مي . ت کنيم و بدانيم چه کار می خواھيم بکنيممدیریت متوجه شود از قبل با ھم بر سر ھر مسئله صجب

کنم برای یک کارگر مبارز که می خواھد دوستانش را به کار منظم ترغيب کند توجه دوستان کارگرش به ضرورت 
چون وقتی کارگران کامال قانع بشوند منافعشان ایجاب می کند کارجمعی باید . اين کار از ھمه چيز مھم تر است

در آن . آن گاه موانع فرعي می شود.…ا الزم است با ھم در مورد مسائل درون کارخانه صحبت بکنند وبکنند و ی
. صورت براي رفع موانع می شود به راه حل ھایی رسيد و حتما ھم راه حل ھایی برای رفع مشکالت وجود دارد

در این ميان عده . وردار نيستنداما در این رابطه ھمه کارگران از یک سطح آگاھی و يا يک پتانسيل مساوی برخ
در . ای از کارگران نسبت به بقيه جلوترند ونسبت به مسائل بھتر فکر می کنند و یا در محيط بھتر ظاھر می شوند
دوران ما به دليل فضای سخت پليسی حاکم الزم بود ھسته مخفي کوچک باشد تا بتوانيم امنيت آن را بھتر 

د که سالھا این ھسته مخفي توانست به کار خود ادامه دھد ودستاوردھای به ھمين دليل ھم بو. تامين کنيم
من فکر می کنم وقتی پای سازماندھی کارگری به ميان می آید بخشی از کارباید مخفی . خوبی داشته باشد

ھم با آنھا ھم با کارفرما وعوامل آن مواجھند، . کارگران برای کسب مطالبات خود با یک مانع مواجه نيستند. باشد
رژيم که حاال دیگر شمشير را از روبسته ودر عين حال با کارگران نا آگاھي که ضرورت تشکيالت کارگری را 

اما کارگر مبارز وانقالبی نه به دنباله روی از توده بی شکل کارگران ونه در عين حال بر فراز . تشخيص نمی دھند
 اما نتواند ارتباط الزم و وسيع را با توده کارگران داشته این که حتا جمعی ھم بوجود بياید. آنان باید حرکت کند

درنتيجه باز ھم نمی توان از تشکيالت کارگری . باشد باز ھم نمی تواند در سازماندھی کارگری منشا اثر باشد
بنابر این در شرایط کنونی که کار مخفي اھميت ويزه ای مي یابد، سازماندھی کارگري درحالی که . صحبت کرد

 مناسب با شرایط کنونی تلفيق درستی از کار مخفی وعلنی باشد در عين حال باید بتواند توده کارگران را به باید
حرکت درآورد از این رو گسترش ارتباط با توده ھای کارگران بخش اصلی ومھم زدن تشکيالت کارگری به حساب 

چون به نظرمن بسياری از فعاالن . باشيمامری که گويا الزم است امروز تاکيد بيشتری بر آن داشته . می آید
  .کارگري امروز اھميت الزم را به گسترش ارتباط با بدنه طبقه کارگر نمی دھند 

  
  شرایط کار و زیست کارگران کارخانه نساجی شين بافت و پيروز بافت سنندج

  :نام کارخانه و نوع محصول توليدی
  .نده پارچهکارخانه شين بافت و پيروز بافت سنندج و توليد کن

چرا کارخانه دو اسم دارد؟ جھت استثمار ھر چه بيشتر کارگران و کسب حداکثر سود و فرار از قوانين و مقررات 
  ……موجود، و
  .از نوادگان خوانين منطقه دیواندره، اقایان عطاءهللا و کيومرث امينی): کارفرمایان(گذاران  سرمایه

. فاقد طرح طبقه بندی مشاغل). نفر قراردادی، از نوع سفيد امضاء ۴٩ نفر رسمی و ٢۵( نفر ٧۴: تعداد کارگران
اصوال بردگی مزدی در این . در کارخانه ھيچ گونه تشکل و یا نماینده کارگری، حتی از نوع دولتی آن ھم ندارد

 البته. کنند کارگران در سه شيفت در طول شبانه روز و به صورت چرخشی کار می. شرکت قوانين خودش را دارد
کارگران دارای شماره تماس شبانه روزی بوده و در صورت تماس مدیریت با آنھا، باید خارج از شيفت و به صورت 

  .اضافه کار و در حالت فوری و اجباری، در کارخانه حضور یابند
سلسله مراتب مانند ارباب ورعيتی می باشد واقوام خان نيروھای . قانون مشخصی ندارد: نحوه استخدام پرسنل

فرد . تواند افرادی مانند خود را به استخدام درآورد می! ستادی را تشکيل داده ودر کل ھر کسی بيشتر جان بکند
به کار گرفته شده باید بتواند برای اجتماعی نمودن خویش کارش را از شستن ماشين خان شروع کرده و اگر 

در تمامی ! رکت در بارگيری و تخليه بارشودی بعدی یعنی نظافت کارخانه و ش تحمل کرد، می تواند وارد مرحله
به این ترتيب کارگر قرارداد یک ماھه را به ! این مراحل راه رفتن او باید شبيه آھو باشد و البته مطيع سایر کارگران

  .صورت شفاھی و سپس قرارداد سفيد کتبی امضاء می نماید
  :مجموعه قوانين و مقررات بردگان مزدی کارخانه شين بافت

 کارگر یک ساعت قبل از شروع به کار شيفت، باید از منزل خارج شود تا بتواند خود را به مسير تنھا سرویس – ١
  .ی سرویس فاصله دارند بيشتر کارگران با مسير تعيين شده. کارخانه برساند

  . داخل سرویس صحبت کردن بر خالف ميل کارفرما پيگرد انضباطی دارد-٢
ن از سرویس باید مانند زندانی دست بر سر، مورد بازدید بدنی قرار گرفته واز جلو  کارگران بعداز پياده شد-٣
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به ) تحویل گرفتن دستگاه(این کار . دوربين مدار بسته وارد سالن توليد شده و دستگاه توليدی را تحویل بگيرند
  .نبال داردبه د) کسر حقوق(معنای بدون اشکال بودن می باشد، که در غير اینصورت جریمه انضباطی 

مرخصی استعالجی بدون اجازه، پيگرد دارد و .  برای گرفتن مرخصی استحقاقی باید ھفت خان را طی کرد– ۴
گيرد و در  باید پزشک متخصص آن را تایيد کند و بيشتر از یک روز، کارگر مورد بی مھری شدید کارفرما قرار می

مرخصی . گردد  در ضمن از مرخصی استحقاقی ھم کسر میاندازد و صورت تکرار، تمدید قرارداد را به مخاطره می
البته . باشد پذیر می کارگران فاميل در کارخانه برای شرکت در مراسم ختم، فقط برای یک نفر از انھا امکان

روز ١۵ الی ١٠آن ھم در صورتی که کارفرما بخواھد از قوانين مالی فرار کند، . مرخصی اجباری ھم وجود دارد
ی رؤسای قانونی به کارخانه، آنھا  در این مدت با دعوت کردن از ھمه. ی به کارگران داده می شودمرخصی اجبار

از سوی دیگر مرخصی استحقاقی کارگران نيز . کند زایی استان را در خطر تعریف می را فریفته و مسئله اشتغال
  .تمام شده و تسلط بيشتری بر کارگران پيدا خواھد کرد

اگر کسی ھم معترض شود، . کند ھر زمانی که اراده کند با دالیل واھی، کارگران را جریمه میکارفرما :  جریمه-۵
  !توانی تسویه نموده و کار نکنی اعتراضی داری می: جوابش این است

  !ھای امينی قراردارند  سلسله مراتب شبيه پادگان است و در آن باال، خان-۶
ھا بسيار  این دوربين. شود شده و گزارش آن به مدیریت داده می دوربين ھای مدار بسته شبانه روزی کنترل -٧

  .دھند سودآور بوده و ھر گونه حرکت انسانی را مشمول جریمه و بازخواست قرار می
این اضافه کاری ھا تاکنون بسياری از کارگران را بيمار و حتی یکی از کارگران زحمتکش :  اضافه کاری اجباری-٨
البته .  به اسم بھرام فرزام راد، بر اثر ھمين اضافه کاری سکته کرده و جان باخته است)به شھادت خود کارگران(

 ساعت ١۵٠٠در طول سال به طور متوسط ھر کارگر ! مزایای اضافه کاری برای کارفرما بر کسی پوشيده نيست
سادی بازار، اگر فروش خوب باشد، اضافه کاری اجباری حتمی است و در صورت ک. اضافه کاری اجباری دارد

  .مدیریت بنا به تصميم خودش، تعطيالت را جابجا و کارگران را به مرخصی اجباری می فرستد
  ! شرح وظيفه در مقابل دستور مافوق بی اعتبار است– ٩
  . ایستادن و نشستن در طول ساعات کاری جرمی نابخشودنی است- ١٠
  .ارگر جریمه نشودالبته اگر ک.  دستمزد مطابق حداقل حقوق قانون کار است- ١١
ھای شبانه کارگران در   رعب و وحشت از کارفرما و محيط کار و ترس از بازخواست و جریمه شدن کابوس- ١٢

  !شود ھنگام خواب محسوب می
 شين بافت یک پادگان نظامی است که تمامی صفات مدیریت و برخورد با کارگران غيرانسانی است و کارگر - ١٣

 روز یکی از کارگران بنام ابوبکر فطنی، در حياط کارخانه به صورت ۴٠. (جرا می شودآزاری به ھرشيوه ی ممکن ا
کارگری با نام خانوادگی درویشی، توسط کيومرث امينی و . ایستاده، مورد اذیت وآزار روحی وجسمی قرار گرفت
  )…دو نفر ازعواملش مورد کتک کاری شدید قرار گرفت و

یلی کارگران، در صورت شکسته شدن و یا اسقاط و گم شدن، بنا به تشخيص  ھر کدام از ابزار و وسایل تحو- ١۴
  .کارفرما باید دوباره توسط کارگرخریداری شود

  . از قانون کار حرف زدن در محيط کار جرم محسوب می شود و کسر حقوق به دنبال دارد- ١۵
  . در پی دارد عضویت در تشکل ھای کارگری، حتی خارج از کارخانه جرم است و اخراج را- ١۶
 اربابان این کارخانه، در کاخ ھای خود در کانادا مقيم ھستند و ھر ماه با مسافرت ھای ھوایی، مغضوب - ١٧

البته باید ھميشه خزانه ارباب پر باشد، چون که درآمد ایشان به ریال است وخرج به . شدگان را عذاب می دھند
  !دالر
ایجاد تفرقه ميان کارگران است و داد و فریاد و توھين از اصول  دوستی جرم است و یکی از وظایف مدیریت - ١٨

  .اخالقی آنھاست
دھد وھر روز صاحبان کارخانه با   این کارخانه ھيچگونه حمایت مالی واسپانسری در قبال کارگرانجام نمی- ١٩

  .طوری که کيومرث امينی به بيماری نقرس مبتال می باشد. شوند تر می مکيدن خون کارگران چاق
  ! شيوه مدیریت به گفته بسياری از نزدیکان کارفرما شبيه مدیریت عھد قاجار است- ٢٠
گران مدیریت، که معموال اقوام کارفرما ھستند، از نيروھای ستادی و اداری   مداحان و تملق گویان و گزارش- ٢١

ه قرار می گيرند و ھا خارج از وظایف مورد استفاد مدیریت محسوب می شوند، که گاھی اوقات برای لشکرکشی
  .پست کاری آنھا با ھيچ کارگر مریضی قابل تعویض نيست

امکان دارد آنقدر مرعوب شده .  مورد را گفتم، اگر باور ندارید به طور خصوصی از یکی از کارگران سوال کنيد٢١من 
  .باشد که حتی جرات حرف زدن را نداشته باشد

ن حدود ده سال به عنوان فردی مرعوب شده در آنجا کار شين بافت کارخانه جھنمی است که م: خالصه کنم
  .کردم

  :اعتراض واعتصاب
اعتصاب تا به حال نداشته است و اعتراض به صورت انفرادی و غير متشکل و پراکنده صورت گرفته و فرد معترض 

راض دسته ایجاد رعب و وحشت و ترس و تحقير و تھدید به اخراج از دالیل عمده ی عدم اعت. اخراج شده است
  .جمعی عنوان می شود

کارگر قراردادی ھم که . اگر بخواھند کارگر رسمی را اخراج کنند آنقدر او راعذاب می دھند تا خود فرار کند: اخراج
  .حق حرف زدن ندارد

 درجه، گرد وغبار نخ به غلظت گردباد، شدت ٣٠ درجه ،گرما باالی ٨٠رطوبت باالی : شرایط فيزولوژیک کارخانه
جا به جا نمودن . ماشين آالت به حدی است که ھيچ کس نمی تواند حتی در فاصله اندک با ھم حرف بزندصدای 

در طول ساعات کاری . و بارگيری و تخليه بدون ماشين، استفاده از مواد شيميایی آھار، نور صد درصد مصنوعی
  .استراحت معنی ندارد
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دیسک کمر، آلرژی، بيماریھای پوستی، سنگ کليه، : یمنیھای ناشی از کار و رعایت نکردن بھداشت و ا بيماری
جمعی ازکارگران به اسامی حسين … سوزش چشم، بيماریھای تنفسی، آسم وبيماری ھای قلبی وروانی

احمدی، ابوبکر فطنی، حبيب اله ھاشمی، سيد حسام سعيدی، فردین درویشی که دچار بسياری از بيماری 
در . ار و استفاده از بيمه بيکاری شدند و به مراجع قضایی شکایت نموده اندھای فوق شده اند، مجبور به ترک ک

آنھا قبل از شکایت تقاضای تغيير و جابجایی شغلی . نتيجه این بيماری ھا، از قدرت بدنی کارگر کاسته می شود
بسياری از ! ستدر این کارخانه به جای اول ایمنی بعد کار، شعار اول امينی بعد کار عملی شده ا. کرده بودند
به تازگی ھم به تعدادی از کارگران، . ھا به علت عدم توجه کارفرما به مسائل ایمنی به وجود امده است بيماری

 ١٨جالب تر اینکه بعد از . ھای ناشی از کار را درمان و یا ترک کار کنند اخطار پزشکی داده شده که باید بيماری
 برگه ای را امضا کنند که کارخانه وسایل ایمنی، از قبيل ماسک، گوشی و اند که سال کار، به کارگران فشار آورده

این . کفش به تعدادی تحویل داده است واگر کارگری دچار بيماری شود، مدیریت کارخانه ھيچ مسئوليتی ندارد
نه اینجا گداخا: جواب کارفرما در مقابل بيماری کارگران. وسایل، دو سه سالی است که مرتب داده می شود

  !نيست، تنھا تو نيستی
ًبدون تردید اداره کار به جای اجرای قانون، به اشتغال با دیدی کامال حمایت گرانه از سرمایه : اداره کار و قانون

. نگرد و ھميشه و در ھمه جا به دنبال ھموار کردن موانع سرمایه گذاری، یعنی سرکوب کارگران می باشد می
دیران ضد کارگری برای ریاست اداره کار جای تعجب ندارد و ھر کس از حقوق انتخاب نماینده کارفرمایان و م

ھایی ھم که درقانون به نفع  البته رای. کارگران دفاع می کند به نام کمونيست و ضد انقالب دادگاھی می گردد
  .کارگر داده می شود، ضمانت اجرایی ندارد

صحبت کنم که مصاحبتم جرم نباشد، کدام چه باید کرد را به چه کسی پناه ببرم که بی پناھم، با کی : کالم آخر
  …من خواھان برابریم، برابری، برابری، برابری . عمل نمایم، تا اعمالم به سر منزل مقصود برسد

  
  ١٣٨٩ اردیبھشت –یکی از کارگران اخراجی کارخانه شين بافت سنندج 
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