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  :89 مرداد ماه یادداشت

  : ، در می یابيم 89اخبار روز شمار کارگری مرداد ماه سال با نگاھی گذرا به 

ھمچون ماه گذشته مسئله بيکاری و اخراج سازی ھا و بالتکليفی کارگران و مسئله قراردادھای کار 
از حقوق کارگران محروم سراسر کشور به عنوان بيمه درمانی و مزایای  ميلياردی دولت غارتگریو 

 سازمان تامين اجتماعی و بالتکليفی کارگران در مراجعه به این بشوییقانونی کارگران وھمينطور بل
   .تسازمان در صدر خبر ھا اس

ھای توليد کفش اصفھان،   کارگر در کارگاه٢۵٠٠سازی ساسان،   کارگر نوشابه٧٠٠مثال؛ اخبار اخراج  
ن کارخانه  کارگر مشغول به کار در واحدھای بسته بندی خرما در خوزستان، اخراج کارگرا۴٠٠٠

سامان، مخابرات سقز، ايران صدرای بوشھر، لوله سازی اھواز، ايران تفال ساوه، کشت و صنعت 
ھايی از اين معضل  شمال، پايا ھوايار و شرکت توليد نوشابه خرمنوش خرمشھر ھمگی نمونه

ت مالی فراتر ازاین موتوژن، تراکتورسازی تبريز و کبريت سازی ھم به دليل مشکال. اقتصادی ھستند
ھا و پيمانکاران مجبور به کم کردن نيروی کار واخراج کارکنان خود  ھای سنگين به بانک و بدھي
در رابطه با نرخ بيکاری جوانان ، ما با بيست و پنج تا بيست و نه در صد جوانان بيکار روبرو . شدند

 از ،89ی ماه مرداد در رابطه با استان ھای کشور و مشکل بيکاری آنھا درروزشمار کارگر. ھستيم 
خبر ھای زیادی است که عينا می شود دنبال  ، استان کشور 26جمله تشديد نرخ بيکاري در 

  . کرد
  

سعيد ترابيان دستگير شد و رضا شھابی . دستگيری ھای فعاالن کارگران ھمچنان دنبال می گردد 
. حومه می باشند ھمچنان در زندان است و ھر دو از فعالين سندیکای اتوبوسرانی تھران  و

دستگيری و زندان آنان تا به حال سطوح گوناگونی از اعتراضات در درون کارگران داخل کشور و ھم 
نھادھای ھمبستگی با جنبش طبقه ای ھای آنان و خارج از کشور توسط مجامع جھانی کارگری و 

  خارج کشور- کارگری درایران

com.gmail@nhkommittehamahangi کانادا – آمریکا –ختلف جھان از استراليا کشورھای مدرسطح 
  .  سوئد را برانگيخته است – نروژ – آلمان – پاریس –

،آمده به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبـــردر رابطه با محروميت ھای کارگران از جھت بيمه درمانی 
کارگران  ميليارد تومان ازحقوق 21000باندھاي غارتگر دولتي طي ساليان گذشته مبلغ :است 

محروم سراسرکشور را به عنوان ھزينه ھاي بيمه ھا ي درماني و مزاياي قانوني کارگران از حقوق 
اين کارگران کم کرده اند و مابه ازاء ھم ھيچگونه خدماتي به اين کارگران نداده اند واکنون که بعد 



 وباندھاي دولتي ازماھھا سرگرداني کارگران خواھان رسيدگي به وضعيت خودشان شده اند عوامل
آنھا را در وضعيت بالتکليفي نگه داشته اند و ميگويند که دولت پولي بابت پرداخت بدھي ھاي , 

  شما ندارد

بازداشت و زندان و محروميت از ادامه . در این ماه سطحی از اعتراضات معلمان کشور را شاھدیم 
ليفی معلمان قرادادی و رسمی کار و عدم دریافت بن غذایی به بخشی ازمعلمان و مسئله بالتک

رسول نشدن آنان به تجمع و اعتراض آنان انجاميد از جمله در روز شمار کارگری این ماه آمد است ؛ 
پنج سال محروميت  ی کانون صنفی معلمان ایران، به شش سال حبس و بداقی، عضو ھيات مدیره

 سال 5و ” تبليغ عليه نظام“م یک سال از این حکم به اتھا. ھای اجتماعی محکوم شد  از فعاليت
به معلمين  ھمچنين  .صادر شده است” تبانی و تجمع به قصد برھم زدن امنيت ملی“به اتھام  دیگر

 معموال بن به.است سنندج وبازنشستگان آموزش وپرورش سنندج ھيچ بنی پرداخت نشده
پرورش  گان آموزش ودر ضمن به بازنشست. شھرھای بزرگ داده می شود تا از اعتراض جلوگيری کند

رمضان این  این در حالی است که در ماه مبارک. نيز ھيچ کمک ھزینه و بنی پرداخت نشده است 
   ”. کمک ھزینه ھا باید پرداخت می شده است

 از معلمان و آموزشياران دارای قرارداد کاری با آموزش و شماری، در تھرانمعلمان تجمع اعتراضی 
  رژیمشان در مقابل مجلس آنان پس از پایان یافتن مھلت قراردادھایقطع ھمکاری  پرورش به دليل

 . اعراضی برگزار کردندتجمع 
اعالم شده که دیگر نيازی   پس از پايان قراردادشان با آموزش و پرورش به آنھاگفتندتجمع كنندگان 
ه بازداشت ادام.خرید خدمت دارند  سال3 تا 2اين درحالي است كه آنھا سابقه . به آنھا ندارند

با گذشت نزدیک به یک ماه از بازداشت محمود باقری و مختار .  زندان اوین ٢٠٩معلمان در بند 
ی آنھا نتوانستند با آنھا دیداری داشته  اسدی، دو عضو کانون صنفی معلمان ایران، ھنوز خانواده
 .باشند و از اتھام آنھا نيز ھيچ اطالعی در دست نيست

  
ياد و فحشا در ایران،درخبرھای روزشمار مرداد ماه جای ویژه دارد ت، اعگسترش فقر و تکدیگری 
ميليونی ایران زیرخط فقر زندگی می  و اندچھل ميليون نفر از جمعيت ھفتاد  بطوری که آمده است ؛

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، بعد از مدت ھا کشمکش بر سر اینکه فقر در ایران زیاد  .کنند
 40 مسئول دولتی که مسئول آمار رسمی دولت اسالمی  نيز ھست از وجود شده یا کم، یک

رييس : در ادامه این گزارش آمده است.  ميليونی مان خبر داد 70ميليون نفر زیر خط فقر در کشور 
تورم و نيز عدم كنترل نقدينگي با وجود منابع  امروزه به دليل مشكل بيكاري، : مركز آمار ايران گفت

 30 ميليون نفر از جمعيت ما زير خط فقر مطلق و بيش از 10ر كشور وجود دارد، بيش از عظيمي كه د
سطح  افزایش چشمگير تکّدی گری دردر رابطه با . برند ميليون نفر آنھا زير خط فقر نسبي به سر مي

فت در چند ماه اخير تعداد زنان و کودکانی که برای دریا: می نویسدتھران از آژانس ايران خبر شھر
, از عابرین تقاضای کمک ميکنند افزايش فوق العاده دردناكي داشته است  کمک در کوچه وبازار

از نحوه حرف زدن آنھا به خوبي مشخص است كه معتاد ھستند و يا كودكان معلولي  زناني كه بعضا
تفريح  ايچھارراھھا گدايي ميكنند ياكودكاني كه به زور عمر آنھا به ده سال ميرسد وبه ج كه بر سر

كرده و از  …  ملتمسانه از عابران تقاضاي خريد پفك و،با سبدھاي كوچكي به دست, در تابستان 
كشورھاست و در  اين ھمه درحاليست كه ايران يكي از غني ترين.  نان در مي آورند،اين طريق

اقتصادي  صورت داشتن سياست ھاي درست اقتصادي ميتواند بدون حتي يك فقير به سطح
نفت به مردم   سران مملكتي قطره اي از پول،درحاليكه با رانت خواري ھاي كالن, بي برسد مطلو

  .فقير نرسيده و استخوان مردم زير بار فقر درحال خرد شدن است
  

بخش  موضوع اعالم تحریم اقتصادی دولت اوباما و کشورھای معظم سرمایه داری جھان بر ایران،
در خبر ھای این ماه آمده است  .است  کردهدی کشور را فلجھای صنعتی،کشاورزی،توليدی واقتصا

تحریم ھای .است ؛ تحریم بخش ھای صنعتی،کشاورزی،توليدی واقتصادی کشور را فلج کرده
با وجود . کرده است گسترده وضعيت بنگاه ھای اقتصادی،مالی وتوليدی کشور را به شدت بحرانی

عليه بخش ھای مختلف   تحریم ھای جھانیانکار دولت این روزھا ابعاد وپيامدھای مختلف
 .مشاھده کرد صنعتی،تجاری واقتصادی وتوليدی کشور را در جامعه می توان به وضوح
دنيا یعنی امریکا به طور  طی سی سال گذشته قطع مراودات تجاری وبازرگانی با بزرگترین اقتصاد

ات می توان گفت در اثر جر طبيعی پيامدھای مھمی را بر وضعيت کشور به جا گذاشته است به
وپتروشيمی، کشاورزی، نساجی، ریخته  تحریم ھای جھانی، صنعت ھوایی کشور،صنایع نفت وگاز



ھرچند پيشرفت ھای اندکی صورت . قرار دارد درھمان وضعيت ھای ابتدایی..گری، توليدخودرو و
ات تجاری واقتصادی ایدئولوژی ارتجاعی آخوندھا درمناسب گرفته است اما اگر سياست ھای متاثر از

نمی کرد شاید کشور از نظر صنایع یاد شده در دنيا به جایگاه ومقام  وفنی وصنعتی کشور ورود پيدا
 زیرا بيشتر کشورھای توسعه نيافته ھمزمان وحتی دیرتر از ایران در زمينه ھای.رسيد درخوری می

اند اما  لزات وارد عمل شدهتوليد خودرو، صنعت نفت وگاز وپتروشيمی،نساجی وصنایع وابسته به ف
کشور کره .می شوند امروز از ایران بسيار جلوتر افتاده وجزو کشورھای پيشرو در این زمينه محسوب

 .جنوبی نمونه خوبی از این مساله است

مسئله سوانح کاری، کارگران حين کار از قبيل ریزش تونل ، آتش سوزی درمحيط کارخانه و فرام 
مرگ یک کارگر .  محيط ھای کار ، سطحی از اخبار این ماه را پوشش می دھد نبودن امکانات الزم در
بنابه . کارگری بنام غالمرضا متولد ميانه در اثر ریزش تونل جان خود را از دست داد در اثر ریزش تونل،

  مریوان که متعلق به–گفته کارگران از دو روز گذشته این تونل در حال احداث ، واقع در جاده سنندج 
سد نگل می باشد ، شروع به ریزش کرده و کارگران به اصرار و تھدید به اخراج از طرف کارفرما 

نامبرده نيز که در بخش حفاری تونل مشغول به کار بوده در اثر ریزش . مجبور به ادامه کار شده اند 
ارک  کارگر در آتش سوزی پتروشيمی خ4کشته شدن . دچار حادثه شده که منجر به مرگ وی شد 

  و حوادثی از این نوع را در روز شمار ماه مرداد می یابيم 

مسئله خشکسالی و نابودی دریاچه ھا و تاثيرش بر زندگی کشاورزان و حاشيه نشينی آنان و اجبار 
آنان خاصه جوانان برای مھاجرت به شھرستان ھا و استان ھای سراسر کشور ونابودی ھزاران پرنده 

االب ھا خاصه در اروميه و شکسالی درشھر کرمان بش از اخبار روز شمار درسطح این دریاچه ھا و ت
در .  می باشند از جمله ؛ خشک شدن درياچه، نابودى ھزاران فالمينگو در درياچه اروميه 89مرداد 

با تھى شدن درياچه اروميه از آرتيميا و نرم تنان ديگر که غذاى اصلى : خبر ھا آمده است 
 شود و ھمچنين نابودى زيستگاه اين پرندگان، فالمينگوھا ديگر جايى در فالمينگوھا محسوب مى

  . اين درياچه ندارند
سه عامل : به گزارش خبرگزارى محيط زيست ايران، دکتر جمشيد منصورى با بيان اين مطلب افزود

ھايشان به درياچه اروميه   درياچه که آب12در اين مسئله مھم بوده است يکى سدسازى بر روى 
عامل ديگر خشک شدن درياچه و از بين رفتن . ى ريخت و حاال با وجود اين سد ھا ديگر نمى ريزدم

: وى ادامه داد.  گرماست و از ھمه مھمتر برداشت غير مجاز آرتيميا که ديگر وجود ندارند فالمينگوھا،
االنه  سال، س40 سال پيش که ھشدار ھا براى درياچه اروميه آغاز شود به مدت 10تا قبل از

فالمينگو حلقه گذارى مى شد که با بعد از اين ھمه مدت ديگر فالمينگويى که تخم 3000الى 2000
  . گذاشته باشد وجود ندارد

بايد گفت که قسمت عمده محل تخم گذارى فالمينگوھا در درياچه اروميه بوده است که با اين 
شت که اگر چنين مشکلى ادامه يابد مشکالت عمال ديگر فالمينگويى در اين درياچه وجود نخواھد دا

  . يا فالمينگوھا مسير خود را تغير مى دھند و يا اينکه تعداد زيادى از آنھا کشته خواھند شد
شايان ذکر است که افزايش شورى و پايين آمدن عمق آب، پيوستن جزاير به خشکي، از بين رفتن 

در درياچه اروميه، موجب کاھش تعداد ذخيره غذايي، کاھش زادآورى و تخريب زيستگاھھاى پرندگان 
پرندگان شده به طورى که اکنون از صد ھزار فالمينگو مھاجر سالھاى نه چندان دور، امروز به سختى 

.  ھزار روستایی را حاشيه نشين کرد100خشکسالی .مى توان يک جفت از اين گونه را يافت
 مھاجرت بی رویه به استان ھای ضابطه شھر کرمان در کنار خشکسالی و توسعه نامتناسب و بی

بزرگ کشور و بی نقشه گی مسئوالن دولتی ازفجایع نکبت بار موجودی رژیم سرمایه داری ایران 
   .است 

  
  

رسمی ھای  خبرگزاری: دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله 
وتشکل ) … آفتاب، کلمه، مردمک وسایت سفيرسایتدنيای اقتصاد، ،   مھر– ایسنا –ایلنا (ایران 

کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای : (مستقل مانند  ھا،نھادھا وسایت ھای
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه،جمعی ازفعاالن کارگری ایران  کارگری،سندیکای کارگران

 کارگر،کميته پيگيری ایجادتشکل حقوق کارگر، وبالگ دانشجویان مدافع حقوق خودرو،کانون مدافعان
،خبرنامه اميرکبير،خبرنامه مازندران،سایت ميدان آسمان دیلی نيوز،آژانس ایران خبرکارگری، ھای آزاد

 درداخل) ،کانون صنفی معلمان تھران،کردستان ميدیا، ساواالن سسی، سحام نيوزوغيره زنان،



   سایت روشنگری-شم انداز کارگریتارنمای چ( وھمينطورامکانات خبررسانی ھای خارج ازکشور
آمده و  وخبرھای دریافتی به ایميل آدرس ھایم فراھم) …پيام ،وبالگ کارگری راه کارگروغيره سایت –

  .به نظرتان می رسد
  
اضافه کنم ؛ لينک روز شمار کارگری دوره ھای پيش را نيز در پایان روز شمار کارگری ھمين شماره  

 عالقمندان در صورت نياز به فعل و انفعاالت مبارزات کارگران و زحمتکشان  گذاشته ام تا89مرداد ماه 
  .کشور و سایر جنبش ھای اجتماعی ،آنھا را نيز دردسترس خود داشته باشند

خوشحالی ام آنگاه افزون می گردد که فعاالن کارگری ، مدافعان به حقوق کارگران و ھر آنکس که 
کته نظر ھا و انتقادات سازنده و موثر خود را بر سر این روزشمار به دستش می رسد ، بتواند ن

  . من بيش از ھر چيز از این دریافت ھا خرسند و خواھم آموخت . مجموعه کار با من در ميان نھد 
  با دوستی و رفاقت 

  اميرجواھری لنگرودی 
  1389دی ماه 

  
  

  1389 کارگری مرداد ماه سال روز شمار
  

 دندکارگران سد داریان اعتصاب کر
 

که " پایاپ کوثر"کارگران شرکت : ھای کارگری آمده است  ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل بنا به گزارش کميته
کارگران شرکت   نفر از۵٠٠ . دست به اعتصاب زده اند١٣٨٩/٠۴/٢٨ھستند در تاریخ  در سد داریان پاوه مشغول به کار

دست به ١٣٨٩/٠۴/٢٨حقوق خود از تاریخ   ماه۴ه دليل عدم دریافت پایاپ کوثر که در این سد مشغول به کار ھستند ب
الزم .  اعتصاب این کارگران ھمچنان ادامه داشته است ١٣٨٩/٠۴/٢٩تا روز  اعتصاب زده وتا تاریخ دریافت این خبریعنی

  .  کيلومتری شھرستان پاوه واقع شده است١۵در " سد داریان" به ذکر است که
کارگران سد ژاوه سنندج برای  ھای کارگری از اعتصاب ماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلی ھ از سوی دیگر کميته

 این کارگران در روزھای گذشته به دنبال پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده در تاریخ.چندمين بار متوالی خبر داد
 .ادامه خواھند داد ابدست به اعتصاب زدند و اعالم کردند که تا پرداخت نشدن حقوق خود به اعتص ١۴/١٣٨٩/٠۶

 به دليل ١٣٨٩/٠۴/٢٩کارگران مجدداً از روز سه شنبه  متاسفانه حقوق این کارگران تا به امروز پرداخت نشده و این
 .دست از کار کشيدند  ماه از حقوق شان۵پرداخت نشدن 

قوق به اعتصاب ادامه نشدن ح کنند واعالم کرده اند تا پرداخت این کارگران برای احقاق حقوق خود پا فشاری می
 .خواھند داد

  

  بيکاری در ترکمن صحرا
  ! ھمچنان معضل اصلی مردم است

  
  رحيم اجانلی 

  
از مدت ھا پيش به این سو یکی از نگرانی ھا و مشغوليت ذھنی و اصلی اکثریت پدران و مادران ترکمن، آینده فرزندان 

برای بلعيدن نوجوانان و جوانان گشوده و از سوی دیگر از یکسو اژدھای اعتياد دھانش را . و جگرگوشه ھایشان است
  .ناامنی آینده

خيلی از این والدین تمام کوشش و توانایی ھایشان را به کار می گيرند و حتی در خيلی از موارد با رفتن به زیربار قرض 
  .طمئن تری داشته باشندو بدھی با ھدف تضمين آینده فرزندانشان آن ھا را به دانشگاه می فرستند تا بلکه زندگی م

اما آنھا بعد از آن ھمه خون دل خوردنھا و مراقبت از جگر گوشه ھایشان در برابر مجموعه معضالت و خطرات اجتماعی 
و دغدغه ادامه تحصيل فرزندانشان در مدارج عالی، تازه در می بابند که بعد از فارغ التحصيلی آنھا اینھمه تالش برای 

  .تيجه آن ھمه زحمت، جز بيکاری چيز دیگری نبوده استھيچ بوده است، یعنی ن
در مناطقی که تبعيض و اعمال . اما شدت آن در ھمه جای کشور یکسان نيست. وضعيت فوق مصداق کل ایران است

ترکمن صحرا نيز یکی از . نابرابری شدیدتر، عميق ترو ھمه جانبه تر است، ميزان بيکاری نيز درسطح باالتری قرار دارد
 مناطق محروم است ،به طوری که به گفته استاندار گلستان ،ترکمنصحرااز نظر ميزان اشتغال در بين سی استان این

  . قرار دارد29کشور در رتبه 
بعنوان نمونه در روستای قرینجيک شھر آق قاال، ھر روز جوانانی را ميتوان دید که با وجود داشتن مدارک تحصيلی 

ی مختلف ھر روز صبح راھی کارخانه ھای اطراف آق قاال ميشوند بلکه شانس مھندسی وکارشناسی در رشته ھا
       .گرفتن کار روزمزدی کارگری در آن کارخانه ھا را بيابند و یا در مراکز معين برای کار حمالی تجمع می کننند

صيلی کارشناسی خبرگزاری مھر در گرگان از زبان سرپرست یک خانواده شش نفری که دو فرزند بيکار با مدرک تح



 سال سن و داشتن دو فرزند بيکار، مجبور به کار ھستم و فرزندان به رغم داشتن 55متاسفانه با : دارد، می نویسد
  .مدرک ليسانس بيکار و خانه نشين ھستند

 به .بالی بيکاری گریبان ھمه جوانان ترکمن صحرا را گرفته است و نرخ بيکاری در این منطقه ھمچنان سير صعودی دارد
گزارش خبرگزاری یاد شده با گذشت بيش از چھار ماه از سال جدید، ھر روز بر شمار بيکاران استان افزوده می شود و 

  .سر چھار راھھا و خيابانھای مرکز و دیگر شھرھای استان، مملو از جوانان و جویندگان کار است
در بھترین حالت افرادی . ری را مقصر ميدانندمسئول این وضعيت کيست؟ مسئوالن اجرایی و مقامات دولتی ھریک دیگ

به مردم ظلم می کنيم و باید مشکالت فراروی اشتغال در : مثل نماینده مجلس از علی آباد کتول اعتراف می کند که
  .منطقه برداشته شود

. ستحتی علل این مشکالت نيز روشن ا. مشکالت فراروی اشتغال در منطقه برای مسئولين امور ناشناخته نيست
ھمه کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که یکی از علل اصلی باال بودن نرخ بيکاری در ایران بی توجھی دولت به طرح 

گفته می شود توجه اساسی دولت به سرمایه گذاری در عرصه صنایعی نظير نفت و پتروشيمی . ھای کار آفرین است
نمونه بارز آن پروژه پتروشيمی در آق قاال است . تی پيش نمی رونداستوار است، اما انجام این پروژه ھا نيز به درس... و

بنا به گزارش خبرگزاری . سا ل پيش شروع شده و تا امروز فقط چھار دیواری کارخانه پتروشيمی باال آمده است5که 
کجا رفته و برای این پروژه ھزینه شده است اما معلوم نيست این مبالغ کالن به     ميليارد ریال800مھر تاکنون 

  .ھيچکسی نيز پاسخگو نيست
اقتصاد ایران که اساسا دولتی است نه تنھا بخش خصوصی صنعتی و کشاورزی داخلی را حمایت نمی کند، بلکه 

برعکس از یک طرف با واگذاری اھرم ھای اصلی اقتصادی به سپاه و از طرف دیگر با باز گذاشتن دست سپاه در واردات 
تنھا در ظرف چند سال گذشته به . زی داخلی را به سوی ورشکستگی سوق داده استکاال عمال صنعت و کشاور

 واحد خصوصی اعالم ورشکستگی نموده و فعاليت اقتصادی شان را تعطيل 1400گفته ارگان ھای حکومتی بيش از 
  .نتيجه آن که کارگران و کارمندان این شرکت ھا به ارتش بيکاران کشور پيوسته اند. نموده اند

دولت به جای . کمن صحرا عالوه برداشتن زمين ھای پر برکت و حاصل خيز، یکی از مراکز مھم دامداری کشور استتر
حمایت از دامداران و دامداری در منطقه به انحای گوناگون کوشيده است که مراتع دامی را از دست دامداران خارج 

  .ه یکی از نمونه ھای آن استساخته و آنان را از پرورش دام باز دارد که جریان اوقی دپ
مرغداران گنبد مجبورند که مواد خوراکی مرغ ھا را به قيمت بازار آزاد تھيه نمایند اما مرغ را به نرخ تعيين شده دولت در 

اما وجود چنين قوانينی از یک سو و واردات بی رویه . این قانون ظاھرا به نفع مصرف کننده است. بازار به فروش برسانند
ز خارج که به قيمت بسيار کمتر از توليد داخلی به بازار عرضه ميشود از سوی دیگر، موجب ناکارایی و سرانجام مرغ ا

چنين عملکردی دررابطه گندم، برنج . ورشکستگی مرغداران و اخراج و بيکاری کارگران این واحدھای اقتصادی می شود
قوانين نادرست اقتصادی از عوامل افزایش بيکاری در در یک کالم ، . و دیگر محصوالت کشاورزی نيز عمل می کند

  .منطقه است
رژیم جمھوری اسالمی که بخش غالب درآمد ملی کشور را از طریق فروش نفت و گاز تأمين ميکند، بجای رشد و 

توسعه ملی و سرمایه گذاری در عرصه توليدات داخلی، سياست عمده خود را در کنار فروش نفت و گاز بر تجارت و 
از آیت هللا ھا گرفته تا آقا » نيروھای خودی« اردات کاالھای خارجی استوار نموده و این امر که انحصار ھر یک از آنھا را و

زاده ھا و برخی افراد نزدیک به بيت رھبری ھمچون عسگراوالدی ھا بر عھده دارند، موجب گردیده که بسياری از 
با کاالھای وارداتی را که ارزانتر از کاالھای مشابه داخلی عرضه واحدھای توليدی داخلی و محلی که توان رقابت 

در حاليکه در ھمين منطقه ترکمنصحرا ظرفيتھای . ميگردند ندارند ورشکسته شده و به اردوی بيکاران کشور بپيوندند
 یک دولت توليدی عظيمی در بخش کشاورزی و دامداری و ماھيگيری و گردشگری و غيره وجود دارد که اگر ما دارای

ملی که منافع ملی کشور را مد نظر قرار ميداد ميبودیم، ميتوانستيم نه تنھا در امر تأمين نيازھای داخلی کشور و ایجاد 
  .اشتغال برای ھزاران تن از جوانان کشور، بلکه با توليد کاالھای با کيفيت به رقابت با دیگر کشورھا نيز برخيزیم

ید، بخاطر ھمين سياستھای اقتصادی نابخردانه و ندانم کاریھای رژیم جمھوری متأسفانه ھمانگونه که اشاره گرد
اسالمی و اصل را بر تجارت و واردات کاالھای خارجی قرار دادن است که مناطقی ھمچون ترکمنصحرا روز بروز توان 

ت داشت به انقراض و کيفی و توليدی خود را از دست داده و پنبه ترکمنصحرایی که زمانی بعنوان طالی سفيد مشھوری
این امکانات بالفعل و بالقوه در مناطق مختلف کشور ميتوانند دوباره بازسازی گردیده و زمينه ھای . نابودی کشيده شود

عظيم شغلی برای خيل بيکاران منطقه ایجاد نمایند، بشرطی که ما دارای دولتی باشيم که عقالنيت و آینده نگری 
   . نفع توده ھای محروم جامعه در اتخاذ سياستھای خود غالب نمایدرشد توليد ملی و داخلی را به
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 سيزده عضو ھيئت علمی دانشگاه الزھرا اخراح شدند
 

آن دسته از :  عضو ھيئت علمی این دانشگاه خبر داد و گفت١٣ج از تصميم گيری برای اخرا) س(رئيس دانشگاه الزھرا 
اخيرا . اعضای ھيئت علمی نيز که در سنوات طوالنی تدریس ھمچنان استادیار باقی مانده نيز اخراج می شوند

دانشگاه تحت عناوین مختلف از جمله رکود علمی و بازنشتسگی زودرس شماری از اساتيد معترض و منتقد را  از کار 
  .برکنار کردند

 تير ماه در ٣٠چھارشنبه : محبوبه مباشری با بيان این خبر گفت:  خبرگزاری حکومتی مھر در این باره می نویسد
جلسه کميته جذب اعضای ھيئت علمی دانشگاه الزھرا موضوع چند عضو ھيئت علمی دانشگاه الزھرا که نتوانسته 

زمایشی تبدیل کنند مطرح و مقرر شد قرارداد آنھا با دانشگاه لغو اند ظرف پنج سال دوره پيمانی خود را به رسمی آ
اعتراض آنھا به کميته ای . البته ھر کدام از این افراد اعتراض داشته باشند می توانند اعتراض خود را مطرح کنند. شود

م و ھيئت مميزه درباره ارجاع می شود و این کميته رکود علمی آنھا را بررسی و نتيجه را به ھيئت مميزه دانشگاه اعال
  .صدور حکم اخراج تصميم گيری می کند

آن دسته از اعضای ھيئت علمی نيز که ظرف سنوات طوالنی تدریس ھمچنان : افزود) س(رئيس دانشگاه الزھرا 



 داده البته تا مدت سه سال به آنھا فرصت. استادیار باقی مانده و نتوانسته اند ترفيع پایه بگيرند نيز اخراج می شوند
می شود اما پس از سه سال در صورتی که نتوانند رکود را جبران کنند حکم رکود علمی برای آنھا صادر می شود و 

  .موضوعشان به کميته بررسی رکود علمی ارجاع و بررسيھای کميته به ھيئت مميزه دانشگاه اعالم می شود
ھرا به دليل عدم موفقيت آنھا جھت تبدیل وضعيت مباشری از صدور احکام اخراج ھفت عضو ھيئت علمی دانشگاه الز

 عضو ھيئت علمی دیگر دانشگاه الزھرا نيز ۶رکود علمی : از حالت پيمانی به رسمی آزمایشی خبر داد گفت
 آنھا به طور  شناسایی شده است که وضعيت آنھا در کميته مربوطه بررسی می شود و در صورتی که رکود علمی

  .يص داده شد حکم اخراجشان صادر می شودقطعی در ھيئت مميزه تشخ
 عضو ھيئت علمی به دالیلی نظير عدم توانایی در گرفتن پایه ترفيع بموقع یا عدم ۶وی در تشریح دالیل اخراج این 

 .موفقيتشان در تبدیل وضعيت از حالت پيمانی به رسمی آزمایشی اشاره کرد
 

 صنایع مخابرات جقوق کارگران را نمی پردازد
 

مـاه پـيش تـاکنون دیگـر نـه کارفرمـا و نـه  از حـدود چھـار: گوینـد می (ITI) ان کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایرانکارگر
خبرگزاری حکـومتی ایلنـا، یکـی از کـارگران .اند معوقه پرداخت نکرده مسووالن استانی به آنھا ھيچ وجھی بابت مطالبت

 ماه مطالبات معوقه خود را دریافت کردیم و ایـن ١۴ھزار تومان از  ٣٠٠ حدود چھار ماه پيش نزدیک به:  گفت این کارخانه
حـدود : افـزود وی. خود مبنی بر پرداخت بخشی از مطالبات کارگران عمـل کردنـد بود مسووالن به وعده آخرین مرتبه ای

 جددا به ھر کارگر قرار شد تا ظرف یک ھفته سه ھفته پيش نيز کارگران دوباره دراعتراض به وضع موجود تحصن کردند و
  .وعده محقق نشده است  ھزار تومان پرداخت شود که ھنوز این٣٠٠

جریـان سـفرھای دوم و سـوم بـه  سرگردانی کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران درحالی است کـه دولـت در
ھـای  رد و ھمچنين به وزارتخانـهبه این کارخانه موافقت ک  ميليارد تومان تسھيالت٢٠استان فارس در مجموع با پرداخت 

 .ماموریت داد تا به وضع این کارخانه رسيدگی کنند کار، صنایع، ارتباطات و دفاع
ھـای سـالھای ابتـدایی دھـه  سازی  کارگر دارد که در پی خصوصی٧٠٠کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران نزدیک به 

 . دچار مشکل شد٨٠
مشاغل کاذبی چـون دسـت فروشـی و  ارخانه متوقف است اما کارگران از طریق انجامبه گفته کارگران فعاليت در این ک

 .کنند اجتماعی پرداخت می  درصد حق بيمه خود را به سازمان تامين٧مسافرکشی 
 
.  

  خانه سازماني وادار كند تواند كارگري را به تخليه كارفرما نمي
 

در چند روز گذشته فعاالن كارگري در سنديكاي نيشكر : داد آمده است  ایلنا در تاریخ اول مر–خبرگزاری دولتی کار ایران 
شركت او را به تخليه  ھاي سازماني اين اند كه كارفرما پس از اخراج يكي از فعاالن كارگري ساكن درخانه گفته ھفت تپه

 .اند مكلف كرده
ھاي سازماني  الن كارگري به تخليه خانهكارفرما براي واداركردن فعا ھاي درحالي كه كارگران نيشكرھفت تپه از تالش

را به  تواند در خارج از قانون موجود مستاجركارگري گويد ھيچ كارفرمايي نمي فعال كارگري مي دھند يك خبر مي
 .خانه سازماني وادار كند تخليه

نون موجود مستاجر ھاي سازماني به كارگران در قالب قا واگذاري خانه :وگو با خبرنگار ايلنا گفت حسن صادقي درگفت
 .دھد اي براي تخليه ملك مورد اجاره قرار تواند اخراج كارگر را بھانه كارفرمايي نمي انجام ميشود و ھيچ

كارفرما پس از اخراج يكي از فعاالن كارگري  اند كه در چند روز گذشته فعاالن كارگري در سنديكاي نيشكر ھفت تپه گفته
  .اند به تخليه مكلف كرده  او راھاي سازماني اين شركت ساكن درخانه

  
 آغاز انتقال کارکنان دولت از تھران

 
این  طبق. اسالمی ھرگونه استخدام و ایجاد سازمان و پست جدید در تھران را ممنوع اعالم کرد ھيات وزیران جمھوری

 .دیگر منتقل کنندشھرھای  تصميم، دستگاھھای اجرایی کشور باید نيروھای داوطلب را حداکثر تا پایان مرداد به
ھای اجرایی را در راستای انتقال کارکنان دولت از تھران  دستگاه  تيرماه،٣١نژاد در جلسه ھيات دولت در  محمود احمدی

ھيات  ایلنا با اعالم این خبر، از تصميم. با معاونت توسعه و نيروی انسانی فراخوانده است به ھمکاری ھرچه بيشتر
 .استخدام آتی در تھران گزارش داده استوزیران به ممنوعيت ھرگونه 

نامه دورکاری را  آیين ھای ھای اجرایی مستقر در تھران را موظف کرده که اولویت در این جلسه دستگاه ھيات دولت
 .انسانی ریيس جمھور برسانند بررسی کنند و نتيجه را به اطالع معاونت توسعه مدیریت و سرمایه

ھای دولتی خود را طبق فھرست مصوب کارگروه انتقال، تا پایان  شرکت ھای اجرایی، گاهبه نقل از ایلنا، قرار شده دست
کارکنان  ھای مالی ھيات دولت ھمچنين مقرر کرده که بانک مرکزی، انتقال حساب. منتقل کنند مرداد ماه از تھران

 .مشمول انتقال را برعھده گيرد
ھای زیادی  ، مشوق” تسھيالت به کارکنان متقاضی انتقال از تھران مهنا آیين“  با ابالغ٨٨ھيات دولت در اسفند ماه سال 

ای معادل یک ماه حقوق و  ھدیه این بسته تشویقی به داوطلبان خروج از تھران، وعده. داوطلبان پيشنھاد کرده بود به
تفاده رایگان از امکانات گذاری و نوبت، ھدیه ازدواج و اس   سپرده  درصد، وام بانکی بدون۵٠مزایا، اضافه حقوق تا سقف 

 .داد را می ورزشی سازمان تربيت
نام  اندازی سایتی به ، ضمن راه ٨٩معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریيس جمھور در اردیبھشت سال 

 .به ترک تھران را نيزمنتشر کرد  شرکت و سازمان دولتی ملزم١۶٣، فھرستی از ”انتقال“
 وزارتخانه مکلف به کاھش ٣انتقال کارکنان دولت از تھران،  يس جمھور در کارگروهطبق تصميم نمایندگان ویژه ری



  علوم، بھداشت و درمان و آموزش و به وزارت. ھا شدند پراکندن آن در سایر شھرستان جمعيت دانشگاھی تھران و
وزارت . را بررسی کنند پرورش وظيفه داده شد که امکان کاھش دانشجویان در تھران و پذیرش آنان در شھرھای دیگر

 .به خارج ازحریم تھران شدند ھا و سایر اماکن نيروھای مسلح دفاع نيز موظف به انتقال پاسگاه
ھا تالشی  دھد اما منتقدان آن عقيده دارند که این اقدام می دولت دھم تصميم خود را به سياست تمرکززدایی نسبت

 ھای شھر تھران را کانون اعتراض سال گذشته، کالن که در یکنيروھای معترض و مخالفی  است برای پراکنده کردن
 .اند مدنی خود ساخته

 
  بازنشستگان خواستار افزايش واقعي حقوق خود ھستند

 
خواھيم كه درباره حضور  از نمايندگان مجلس مي :  ایلنا در تاریخ اول مرداد آمده است –خبرگزاری دولتی کار ایران 
 .سازمان و تضييع حقوق كارگران در اين خصوص اقدام جدي كنند ر شوراي عالينداشتن نماينده كارگران د

 .ھستند اجتماعي خواستار افزايش حقوق خود با توجه به نرخ واقعي تورم و مشكالتشان بازنشستگان تامين
 شھرستان تجمع كارگران و بازنشستگان به گزارش ايلنا، حسين طاھرزاده دبير اجرايي خانه كارگر استان سمنان در

 15بازنشستگان تامين اجتماعي خواستار افزايش: خاطرنشان كرد سمنان و مھديشھر مقابل دفتر نماينده مجلس
 .شوراي عالي كار و اجراي نظام ھماھنگ حقوق بازنشستگان ھستند درصدي حقوق خود طبق مصوبه

اند  داشته  درصد افزايش6بازنشستگان دولت براي افزايش حقوق بازنشستگان به دليل اينكه ساير  امسال: وي افزود
 اين عدالت است؟ آيا بازنشستگان تامين اجتماعي را نيز به ھمين ميزان افزايش داده است اما 

 ميليارد تومان در نظر 2500بازنشستگان را به مبلغ  مجلس در بودجه سال گذشته افزايش حقوق: طاھرزاده ادامه داد
 پذيرفت ولي حقوق بازنشستگان كشوري ولشگري بر مبناي نظام ھماھنگ افزايشن گرفته بود ولي اين افزايش صورت

 .يافت
ھا و  درصدي از بيماران در درمانگاه 50دبير اجرايي خانه كارگر در اين تجمع ھمچنين از پيشنھاد دريافت فرانشيز 

خبر داد )زير نظر تامين اجتماعي (ھاي ملكي ھا و درمانگاه بيمارستان ھاي وابسته سازمان تامين اجتماعي در بيمارستان
 .خالف قانون است اين مصوبه: و گفت

تامين اجتماعي اقدامي براي لغو اين مصوبه نكنند  نمايندگان مجلس و دولت بدانند اگر مسوولين: طاھرزاده تاكيد كرد
 .خواھند كرد اي ديگر اقدام كارگران به گونه

نداشتن نماينده كارگران در شوراي عالي  خواھيم كه در مورد حضور ما از نمايندگان مجلس مي: وي در ادامه افزود
 .اقدام جدي كنند سازمان و تضييع حقوق كارگران در اين خصوص

مھديشھر مقابل دفتر نماينده مجلس شوراي  الزم به ذكر است تجمع كارگران و بازنشستگان شھرستانھاي سمنان و
  .با مشكالت كارگران و بارنشستگان صورت گرفت بطھاي مرت اسالمي با سكوت و حمل پارچه نوشته

 
  اعالم شد» منطقه سياه« منطقه ای در جنوب تھران به دليل شدت آلودگی آب،

 
، درجنوب تھران به دليل »آباد یافت«تھران، منطقه  ھایی در باره وجود نيترات در آب آشاميدنی ھمزمان با انتشار گزارش

به گزارش خبرگزاری فارس به دنبال نشست .اعالم شده است» منطقه سياه«عنوان  بهباال بودن ميزان نيترات در آب 
نيرو،  ھای بھداشت و اعضای کميسيون بھداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با مسئوالن وزارتخانه سه ساعته

اعالم » منطقه سياه«عنوان آشاميدنی به  ، واقع در جنوب تھران به دليل باال بودن ميزان نيترات در آب»آباد یافت«منطقه 
ھایی درباره آلوده  اتخاذ شده است که پيشتر و به دنبال انتشار گزارش بر اساس این گزارش این تصميم در حالی.شد

 .شدند می به نيترات، استانداری تھران و مسئوالن وزارت نيرو منکر ھر گونه آلودگی آب تھران بودن آب تھران
وزارت نيرو موظف است : آباد تھران گفت یافت  مجلس با اشاره به آلودگی آب منطقهمخبر کميسيون بھداشت و درمان

شده و رایگان در  طبيعی درآورد و طی این مدت آب آشاميدنی به صورت بطری ظرف یک ھفته آب این منطقه را به حالت
 .گيرد آن قرار می اختيار اھالی

مسئوالن وزارت بھداشت و نيرو برای بررسی مسئله  به حضوروگو با فارس، با اشاره  حسين تأمينی ليچایی در گفت
بين وزارت بھداشت و نيرو اختالفی در خصوص : درمان مجلس اظھار داشت آلودگی آب تھران در کميسيون بھداشت و

 و مادران باردار وجود داشت که وزیر بھداشت آلودگی آب برخی مناطق تھران را اعالم کرده بود و از آلودگی آب تھران
وزارت نيرو باال بودن نيترات آب این مناطق را تکذیب  بندی استفاده کنند از طرف دیگر کودکان خواسته بود که از آب بسته

 .کرد
دادند و  مسئوالن آب وزارت نيرو و وزارت بھداشت توضيحاتی به کميسيون بھداشت و درمان مجلس امروز: وی افزود

آباد نيترات  جنوب تھران در منطقه یافت اما قسمتی از آب. ست و مشکلی نداردنتيجه این شد که آب شھر تھران سالم ا
کميسيون بھداشت، وزارت بھداشت و وزارت نيرو برای بررسی مجدد وضعيت آب  باالتر از حد استاندارد دارد و گروھی از

 .اند شده تھران تعيين
 

 درگيری و اعتراضات مردم بر سر کمبود بنزین
 

 بنزین ھای کارگرجنوبی ، تھران نو و اطراف تجریش ، کم شدن سوخت مصرفی خودروھا  درپمپ– آسمان دیلی نيوز
دربرخی مناطق، باعث  تومان و وجود صف ھای طوالنی بنزین۴٢٠،ھمچنين باال بودن قيمت سوخت بازار آزاد ليتری 

  .ان پمپ بنزین ھا شده استزدوخوردمردم با کارکن درچند مورد نيزسبب, اعتراضات مردم درپمپ بنزین ھا شده 
  

  یک خبر از آب و برق رشت
  



 آب و برق منطقه ای  رگران نگھبان نفر از کا30حدود : فعاالن ضد سرمایه داری گيالن در تاریخ اول مرداد خبر می دھند 
شرکت واسطه از .  ماه است که حقوق و دستمزد دریافت نکرده اند4رشت که به شکل شرکتی دارای قرارداد ھستند 
بھانه شرکت نداشتن بودجه .  این کارگران نگھبان انجام نداده است ابتدای سال جاری اقدامی در جھت تجدید قرارداد

 5 واقع در حدود   در اداره آب و برق رشت و جاده سنگر و ھمچنين در انبار شرکت بان بيشتراین کارگران نگھ. است
کارگران بارھا اعتراض کرده اند اما تا کنون ھيچ جوابی دریافت .  تھران مشغول به کار ھستند–کيلومتری جاده رشت 

  .نگرفته اند
  

  دو گزارش از کارخانه ھای گيالن

   رشت  شرکت دخانيات

 که   کارگر است2000این کارخانه دارای حدود  : فعاالن ضدسرمایه داری گيالن  در تاریخ اول مرداد گزارش می دھند
.  کار ھستند  قراردادی مشغول به  دیگر شرکتی و به صورت  نفر800 و حدود  استخدام کارخانه در  نفر از کارگران1200

. مدیر عامل کارخانه فردی به نام مقدادی است.  فومن در منطقه ولکس واقع است– جاده رشت 3کارخانه در کيلومتر 
نه این ست که مدیران حق آوردن ماشين  جالب در مورد این کارخا از نکات. کارخانه دارای سرویس ایاب و ذھاب است

به داخل پارکينگ کارخانه را دارند اما کارگران از چنين حقی محرومند و باید ماشين ھایشان را در خارج از محوطه 
. کارخانه در کوچه و خيابان پارک کنند که ھميشه در این مورد احتمال به سرقت رفتن اتومبيل ھایشان وجود دارد

انباری در محله پپسی رشت است که در گذشته محل خشک کردن توتون بود که پس از اعتراض اھالی کارخانه دارای 
بيشتر کارگران به علت تنفس غبار تئتون دچار بيماری ریوی ھستند و حتی در صورت . محل تبدیل به انبار شد

 .بازنشستگی عمر زیادی نخواھند کرد
  

 !کنيد آشتيانی را آزادسکينه محمدی : اتحادیه کارگران پست کانادا
 

 آقایان عزیز،
 عضو اتحادیه کارگران پست کانادا مينویسم که از دولت شما بخواھم فوری و بدون قيد و ۵۴٠٠٠من این نامه را از طرف 

 .شرط خانم سکينه محمدی آشتيانی را آزاد کنيد
ضاوت ناعادالنه در مورد پرونده سکينه مجازات سنگسار پایان دھيد و نسبت به ق ما از شما ميخواھيم که به بکارگيری

آشتيانی است، و  این نقض غيرقابل قبول حقوق انسانی خانم سکينه محمدی. آشتيانی تجدید نظر کنيد محمدی
 .نشان دھنده نگاه فرودستانه به زنان است

 .کنيد بانیميکنيم که از حرمت و عدالت با آزاد کردن خانم سکينه محمدی آشتيانی پشتي ما از شما درخواست
 با احترام،

 دنيس ليميلين،
 رئيس کشوری

 کانادا اتحادیه کارگران پست
 لين بو، کميته کشوری زنان اتحادیه کارگران پست کانادا: رونوشت
 تکثير از اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران ترجمه و

 
 !رھبران کارگران اتوبوسرانی تھران را فورا آزاد کنيد

 !کارگری زندانی را آزاد کنيد الينتمام فع
 

نمایندگان و اعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی تھران و حومه و تمامی  ما بدینوسيله خواھان آزادی فوری تمامی
 .دیگری که در زندانھای مختلف در ایران محبوس ھستند ميباشيم فعالين کارگری

 در نتيجه این عمل وحشت آور نسبت. نلو را محکوم ميکنيمو شکنجه عروس آقای منصور اسا ما ھمچنين بشدت ربودن
 .به خانم زویا صمدی که باردار بودند جنين ایشان سقط ميشود

 ٢٠٠٧ از سال(منصور اسانلو، رئيس ھيئت مدیره . منتخب سندیکای واحد در زندان به سر می برند چھار رھبر و نماینده
 ٣در حال گذراندن حکم  ٢٠٠٧ از سال(مددی، نایب رئيس سندیکا ، ابراھيم ) ساله در زندان است۵برای یک حکم 

 دستگير و زندانی شده ٢٠١٠ جون ٩در تاریخ (سندیکا  ، سعيد ترابيان، مسئول روابط عمومی)سال و نيم زندان است
 .( دستگير شده است٢٠١٠ جون ١٢در (سندیکا  ، رضا شھابی، خزانه دار)است

با وجود در زندان بودن، . به اتھامات جدید توسط مقامات زندان قرار گرفته است  تھدیدآقای اسانلو مورد اذیت و آزار و
اھانت به رھبران جمھوری  اسانلو اخيرا مورد بازجویی قرار گرفته و متھم به ارتباط با گروھھای اپوزیسيون و آقای

 .است این اتھامات را اسانلو رد کرده. اسالمی شده است
اسد مولودزاده، بھنام . آزار قرار دارند زیادی فعالين کارگری در زندان ھستند و یا مورد اذیت وعالوه بر این، تعداد 

پژمان رحيمی، ھمگی فعالين کارگری ھستند و در ھفته ھای اخير یا  عليزاده، مھدی فراھی شاندیز، عليرضا اخوان و
 .اند و یا مورد اتھام قرار گرفته اند دستگير و زندانی شده

ما این دور جدید حمالت عليه اتحادیه . این فعالين کارگری ھستيم ان آزادی فوری و بيقيد و شرط تمامیما خواھ
 .ميکنيم تھران و حومه و تداوم حمالت شرم آور عليه حقوق کارگری و انسانی در ایران را محکوم کارگران اتوبوسرانی
  وک مان- مرکز مشاوره کارگران

 اتحادیه کارگران عرب و یھود
  تکثير از اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران رجمه وت



  کارخانه اشی مشی

. این کارخانه در شھر صنعتی رشت واقع است : در تاریخ اول مرداد گزارش می دھند فعاالن ضدسرمایه داری گيالن 
در بخش توليد و بسته . ستا" محبوبی"کارخانه متعلق به بخش خصوصی مالک و کارفرمای ضدکارگر آن فردی به نام 

 شيفت کاری 3کارخانه در .  کارگر کار می کنند60در بخش توزیع نيز حدود .  کارگر فعال ھستند2000بندی کارخانه 
کارخانه دارای .  شعبه توزیع در استان گيالن و شھرستان ھای ایران است130کارخانه دارای . مشغو توليد است

محصوالت کارخانه پفک و نوشابه و آب معدنی است و . ارگران قراردادی ھستندسرویس ایاب و ذھاب است و تمام ک
الزم به ذکر است که . تحت ليسانس آلمان پرداخته است" بيت مالت"اخيراً به توليد آبجوی اسالمی بدون الکل به نام 

محبوبی در ضمن . است" لتبيت ما"مالک کارخانه در آلمان دارای کارخانه آبجوسازی با الکل به نام " محبوبی"دختر 
 تھران و ھمچنين مالک یک شرکت توليد مواد غذایی در –مالک کارخانه پنجره ھای دوجداره در مسير جاده رشت 

قابل ذکر است که تعدادی از کارگران کارخانه ورشکسته دیده بانی دقيق به کارخانه .  خمام است–مسير جاده رشت 
  .پنجره دو جداره منتقل شدند

  
  : مجمع نمايندگان كارگريرئيس 

  فرانشيز يعني گرفتن پول اضافي
  

دريافت  به گفته رئيس مجمع نمايندگان كارگري،:  ایلنا در تاریخ اول مرداد آمده است –خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . ي نداردشدگان تامين اجتماعي با روح قانون اساسي و قانون تامين اجتماعي ھيچ سازگار  درصدي از بيمه50فرانشيز 

جامعه كارگري ايران به ھيچ وجه موافق با پرداخت : وگو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا، گفت ھوشنگ حاجتي در گفت
  .  اضافي درماني نيست ھزينه

با توجه به اينكه در قانون اساسي برخورداري از حق درمان از جمله حقوقي است كه دولت بايد آن را به طور : وي افزود
شدگان بابت  توان در مراكز درماني متعلق به سازمان تامين اجتماعي از بيمه چگونه مي: تامين كند؛ گفترايگان 

  . خدمات درماني پول مطالبه كرد
ھاي  شدگان از قبل با پرداخت حق بيمه برخالف ظاھر، خدمات درماني مراكز ملكي رايگان نيست و بيمه: وي يادآور شد

  . اند و بنابراين نبايد از آنھا ھزينه اضافي مطالبه كرد گھداري اين مراكز را پرداخت كردهماھانه خود ھزينه تاسيس و ن
شدگان در حالي مطرح است كه كارگران شاغل و  به گفته رئيس مجمع نمايندگان كارگري دريافت فرانشيز از بيمه

   .بازنشسته به دليل پايين بودن سطح دريافتي خود با مشكالت مالي روبرو ھستند
  . ھاي بھداشت و سالمتي در ميان كارگران خواھد شد چنين اقداماتي باعث كاھش شاخص: وي گفت
 پايان پيام

 
 استانداری تجمع کارکنان مخابرات استان کرمانشاه در مقابل

 
اض کرمانشاه پيش از ظھر امروز در اعتر شرکت مخابرات ١١٨ جمعی از کارکنان مرکز اطالعات تلفن –آسمان دیلی نيوز 

 .مقابل استانداری کرمانشاه تجمع کردند به کاھش حقوق و دستمزدھای خود در
) محل اداره کل و مراکز مخابراتی( ابتدا در ساعات اوليه صبح در خيابان مصوری به گزارش خبرگزاری ایلنا، این عده که

 .شدند معلوم خودکردند، سپس با حضور مقابل درب ورودی استانداری خواھان رسيدگی به وضعيت نا تجمع
یک از ما امنيت شغلی نداریم و ھر  ھيچ: یکی از این افراد که از ترس اخراج شدن حاضر به افشای نامش نشد، گفت

اند حقوق ما از این ماه نصف خواھد شد و  و اخيرا ھم که اعالم کرده یابد ای اضافه کار و حقوق ما کاھش می روز به بھانه
 .خواھد برود نمیبماند، ھرکس  خواھد ھرکس می

گویند بروید اما  کارکنان مخابرات رفتند و امسال ھم به ما نمی  نفر از١۴٠سال گذشته بيش از : نيز گفت» م«آقای
 .که مجبور شویم ترک کار کنيم تا حقوق و سوابقمان از بين برود فشارھا آنقدر زیاد است

کسی  آنان بر اساس ساعت کار، کار خواھند کرد، یعنیرسد و ھمه  ھا می از ما نوبت به شرکتی ضمنا بعد: وی افزود
گرفته از ابتدای مرداد  تومان حقوق می  ھزار٣۵٠ ھزار تومان یا ٣٠٠کرده و مثال  که تا به حال روزانه شش ساعت کار می

 غير ھای آن بگيرد و این برای کاری تخصصی مانند مخابرات و فعاليت ماه باید صد ساعت کار کند و ساعتی ھم حقوق
 .است فنی و غير معقول

 ١۵ تا ١٠ندارند و افرادی داریم که بالغ بر  مسئوالن مخابرات ھيچ توجيه مناسبی برای این کار: این کارمند مخابرات افزود
ھای پيمانکار ساخته و االن صاحب زن و فرزند است،  ھای مخابرات و شرکت مھری کم سال است، با ھمه نامالیمات و

 . ھزار تومان امرار معاش کند١۵٠ تا ١٢٠ با ماھی تواند می چگونه
روانی،  کنيم و فشار کار، بار  کار می١١٨ما قریب به صد نفر ھستيم که در :  نيز گفت١١٨مرکز  یکی دیگر از کارکنان زن

نصف کنند و  سال ما را ١٠االن بعد از  ایم اما انصاف نيست عدم دریافت اضافه کار و مسائل مختلف را تاکنون تحمل کرده
  .این اوج توھين به حقوق کارکنان در یک شرکت است… بيرون  خواھيد بروید خواھيد بخواھيد، نمی بگویند می

  
  

  !سکينه محمدی آشتيانی را آزاد کنيد: اتحاديه کارگران پست کانادا
  آقايان عزيز، 

 از دولت شما بخواھم فوری و بدون قيد و  عضو اتحاديه کارگران پست کانادا مينويسم که۵۴٠٠٠من اين نامه را از طرف 
  . شرط خانم سکينه محمدی آشتيانی را آزاد کنيد

ما از شما ميخواھيم که به بکارگيری مجازات سنگسار پايان دھيد و نسبت به قضاوت ناعادالنه در مورد پرونده سکينه 
سکينه محمدی آشتيانی است، و اين نقض غيرقابل قبول حقوق انسانی خانم . محمدی آشتيانی تجديد نظر کنيد



  . نشان دھنده نگاه فرودستانه به زنان است
  . ما از شما درخواست ميکنيم که از حرمت و عدالت با آزاد کردن خانم سکينه محمدی آشتيانی پشتيبانی کنيد

  با احترام، 
  دنيس ليميلين، 
  رئيس کشوری 

  اتحاديه کارگران پست کانادا 
  وری زنان اتحاديه کارگران پست کانادا لين بو، کميته کش: رونوشت

  ترجمه و تکثير از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 
info@workers-iran.org   

  
  اتحاديه کارگران عرب و يھود

   !رھبران کارگران اتوبوسرانی تھران را فورا آزاد کنيد
  

  ! تمام فعالين کارگری زندانی را آزاد کنيد
له خواھان آزادی فوری تمامی نمايندگان و اعضای سنديکای کارگران اتوبوسرانی تھران و حومه و تمامی ما بدينوسي

  . فعالين کارگری ديگری که در زندانھای مختلف در ايران محبوس ھستند ميباشيم
آور نسبت در نتيجه اين عمل وحشت . ما ھمچنين بشدت ربودن و شکنجه عروس آقای منصور اسانلو را محکوم ميکنيم

  . به خانم زويا صمدی که باردار بودند جنين ايشان سقط ميشود
 ٢٠٠٧از سال (منصور اسانلو، رئيس ھيئت مديره . چھار رھبر و نماينده منتخب سنديکای واحد در زندان به سر می برند

 ٣ گذراندن حکم  در حال٢٠٠٧از سال (، ابراھيم مددي، نايب رئيس سنديکا ) ساله در زندان است۵برای يک حکم 
 دستگير و زندانی شده ٢٠١٠ جون ٩در تاريخ (، سعيد ترابيان، مسئول روابط عمومی سنديکا )سال و نيم زندان است

  ).  دستگير شده است٢٠١٠ جون ١٢در (، رضا شھابي، خزانه دار سنديکا )است
با وجود در زندان بودن، . قرار گرفته استآقای اسانلو مورد اذيت و آزار و تھديد به اتھامات جديد توسط مقامات زندان 

آقای اسانلو اخيرا مورد بازجويی قرار گرفته و متھم به ارتباط با گروھھای اپوزيسيون و اھانت به رھبران جمھوری 
  . اين اتھامات را اسانلو رد کرده است. اسالمی شده است

اسد مولودزاده، بھنام . مورد اذيت و آزار قرار دارندعالوه بر اين، تعداد زيادی فعالين کارگری در زندان ھستند و يا 
عليزاده، مھدی فراھی شانديز، عليرضا اخوان و پژمان رحيمي، ھمگی فعالين کارگری ھستند و در ھفته ھای اخير يا 

  . دستگير و زندانی شده اند و يا مورد اتھام قرار گرفته اند
ما اين دور جديد حمالت عليه اتحاديه . عالين کارگری ھستيمما خواھان آزادی فوری و بيقيد و شرط تمامی اين ف

  . کارگران اتوبوسرانی تھران و حومه و تداوم حمالت شرم آور عليه حقوق کارگری و انسانی در ايران را محکوم ميکنيم
   وک مان - مرکز مشاوره کارگران

WAC Maan   
  اتحاديه کارگران عرب و يھود 

Trade Union of Arab and Jewish workers   
home/en/il.org.maan-wac.www://http   

  ترجمه و تکثير از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 
org.iran-workers@info 

 
 نشاند  کارگران سازمایه مدیران دولتی را عقباقدام یکپارچه و بی نظير

 
چھارشنبه سی ام تير حوالی ساعت ھشت   کارگران اخراجی شرکت سازمایه پاکدشت از صبح–آسمان دیلی نيوز 

 نفر بود خواھان بازگشت بی قيد ٢٠٠آنھا که تعدادشان حدود. صبح طبق قرار قبلی در محل این کارخانه حاضر شدند
 . اما با جواب سرباالی مدیریت این شرکت روبروشدند. دریافت مطالبات خودشدند نينوشرط به کار وھمچ

بلکه , رسيدگی نمی کنند مدیران که از دار و دسته احمدی نژاد ھستند نه تنھا به درخواست ھا و مطالبات کارگران این
ھر کدام از این کارگران معترض بين . ند به یغما برده ا بصورت باندھای مافيایی حقوق ودارائی ھای کارخانه وکارگران را

 . شرکت طلب دارند که تماما حقوق معوقه آنھاست  ميليون تومان از٢٠ تا ١۵
 نيروی انتظامی به کارخانه گسيل شدند و درحمایت, اطالعات , سپاه , کارخانه  با شروع این تجمع اعتراضی در داخل

اما کارگران ایستادگی کردند و تا  کوتاه آمده و تجمع خود راپایان بدھندازغارتگران قصد داشتند کارگران رامتقاعد کنند 
مدیریت کارخانه که به پشت گرمی سپاه و اطالعات و سایر  در این ميان.  به تجمع خود ادامه دادند ١١ساعت 

اما آنچه . دولتی به چپاول و یغمای حقوق کارگران مشغول ھستند محل را ترک کردند  ھمردیف ھایشان در پست ھای
به این ترتيب که . بود  این حرکت کارگری چشمگير و جدید بود تصميم کارگران برای به دست آوردن مطالبات شان در

کارخانه را , مردادماه ٣, از روزشنبه , شان داده نشود کارگران اعالم کردند درصورتی که حقوق ومطالبات عقب افتاده
به  خود کارگران بصورت جمعی کارخانه را, د واگرتا یک ھفته کسی کارخانه رانخرید ميگذارن ازطریق روزنامه ھا به مزایده

 .مطالبات آنھا را بدھد دولت ھم باید باقی. ميليون تومان ميخرندوخودشان صاحب کارخانه ميشوند١٠٠مبلغ 
دند ودرھراس از دیدند مستمر در حال رفت وآمد بو اعضای شورای تآمين استان ھم که وضعيت را به این صورت می

 . دانستند چکار کنند با درماندگی نمی, ایستادگی کارگران
 . مقاوم به پایان رسيد صحنه آخر این حرکت شجاعانه کارگران با پيروزی این زحمت کشان

فرماندارمامور شد که یک ميليارد وام دریافت کرده وحقوق  به این ترتيب معاون فرمانداری از طرف رئيس دادگستری و
 .کنند کارگران نيز چند نفر نماینده شدند که برای مزایده معدنھای کارخانه اقدام رگران را بپردازندو از طرفکا



 .آینده پرداخت گردد  روز١٠رئيس دادگستری وعده داد که پيگيری خواھد کرد که حقوق کارگران طی 
ید ازتالش و اقدامات خودشان کم کنند اعالم وعده ھا نبا کارگران که به تجربه در این ساليان می دانند با وجود این

کارگران  نمایندگان. شنبه دوم مرداد دنبال کارشناس ميروند تا برای قيمت گذاری اقدام کند  کردند نمایندگان کارگران از
فزودند آنھا ا. ميگویند و فقط وقت ميخرند  اظھار داشتند که ميدانند که این دولت مساله ای از آنھا حل نميکند و دروغ

کارگران شریف این کارخانه که طی . حق وحقوق خودرا ازاین ظالمان بگيریم که ما نيز تا آخرین توانمان پيگيرھستيم که
شيرینی  سختی ھای بسياری را تحمل کردند امروز با ایستادگی و یکپارچگی خود به پيروزی مبارک و چند ماه گذشته

کردن دستگاه قضایی و مدیران به  ضوع نگریست ولی ھمين ميزان وادارھر چند که نباید ساده به مو. دست یافتند 
محصولی است که با پيگيری و استمرار حرکت ھای  عقب نشينی و تن دادن به خواست ھای کارگران نتيجه و

آنچه اميد آنکه ھمه کارگران و ستمدیدگان این مرز و بوم طعم عدالت و . کنند  اعتراضی شان باید از آن حفظ و حراست
  حق معيشت می نامند بھرمند باشند که به آن

 
  دومين تجمع کارکنان ميراث فرھنگی در پی انتقال اجباری از تھران

 
گری ايران برای دومين بار در مقابل مجلس  گردش  روز گذشته چھارشنبه کارکنان سازمان ميراث فرھنگی و–راديو کوچه 

 .اند از اعتراض کردهو شير به انتقال اجباری از تھران به اصفھان
گری قصد دارند تا حدود  مسووالن سازمان ميراث فرھنگی و گردش» کنندگان به نقل از سيميل، به گفته يکی از اين تجمع

 «.کنند ھا از جمله شيراز و اصفھان منتقل را به اجبار از تھران به شھرستان  کارمند اين سازمان١١٠٠
خود قرارداد سال جديد را نبسته  سازمان ميراث فرھنگی با کارکنان«: چنين معترض ديگری در اين خصوص گفت ھم

جا  کاری داشته باشد بايد به شيراز برود و قرارداد جديد را آن ھم خواھد با اين سازمان است و اعالم کرده ھر کس مي
 «.ما يعنی کوچ اجباری ببندد و اين به نظر

ھا از وضعيت  آن«: اند اشاره کرد و گفت اصفھان منتقل شده اين بهوی در ادامه به کارکنان صنايع دستی که پيش از 
 «.ھا پس از انتقال ھنوز پرداخت نشده است ھستند و حقوق آن اسکان خود به شدت ناراضی

در آن تصميم  اند که تيرماه اين کارکنان در اعتراض به اقدام اين سازمان تجمع مشابھی برگزار کرده ٢٧پيش از اين نيز در 
 .اند قال را غير کارشناسی دانستهانت

 شرکت و سازمان دولتی به منظور ٣٠٠در پی دستور دولت مبنی بر خروج بيش از  اين اقدام سازمان ميراث فرھنگی
 .تھران اتخاذ شده است که به نظر کارشناسان غيرعملی است کاھش جمعيت

 
  : باوجود مصوبات دولت در سفرھاي استاني

   دارد ھنوز ادامهITIمشكالت 

) ITI( كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران  : مرداد آمده است دوم ایلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران 
از حدود چھار ماه پيش تاكنون ديگر نه كارفرما و نه مسووالن استاني به آنھا ھيچ وجھي بابت مطالبت : گويند مي

  . اند معوقه پرداخت نكرده
 ماه 14 ھزار تومان از 300حدود چھار ماه پيش نزديك به : وگو با خبرنگار ايلنا، گفت كارگران اين كارخانه در گفتيكي از 

رداخت بخشي از پخود مبني بر بود مسووالن به وعدهمطالبات معوقه خود را دريافت كرديم و اين آخرين مرتبه اي 
  . مطالبات كارگران عمل كردند

ه پيش نيز كارگران دوباره دراعتراض به وضع موجود تحصن كردند و قرار شد تا ظرف يك ھفته حدود سه ھفت: وي افزود
  .  ھزار تومان پرداخت شود كه ھنوز اين وعده محقق نشده است300جددا به ھر كارگر م

وم به سرگرداني كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران درحالي است كه دولت در جريان سفرھاي دوم و س
ھاي   ميليارد تومان تسھيالت به اين كارخانه موافقت كرد و ھمچنين به وزارتخانه20استان فارس در مجموع با پرداخت 

  . كار، صنايع، ارتباطات و دفاع ماموريت داد تا به وضع اين كارخانه رسيدگي كنند
 80ھاي سالھاي ابتدايي دھه  پي خصوصي سازي كارگر دارد كه در 700كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران نزديك به 

  . دچار مشكل شد
به گفته كارگران فعاليت در اين كارخانه متوقف است اما كارگران از طريق انجام مشاغل كاذبي چون دست فروشي و 

  . كنند  درصد حق بيمه خود را به سازمان تامني اجتماعي پرداخت مي7مسافركشي 
  پايان پيام

  : ھاي صنفي كارگري نون عالي انجمنعضو ھيات موسس كا
  شود  زمان انتخابات اين ھفته مشخص مي

ھاي صنفي   عضو ھيات موسس كانون عالي انجمن  : مرداد آمده است دوم ایلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . شود مشخص ميرو  تاريخ برگزاري نخستين مجمع انتخاباتي اين كانون عالي در ھفته پيش: گويد كارگري مي
قرار بود اين مجمع انتخاباتي در ھفته آخر تيرماه برگزار : وگو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا، گفت زاده در گفت رضا خادمي

  . شود اما به دليل تراكم كار وزارت كار و اجتماعي، برگزاري اين مجمع به زمان ديگري موكول شد
ھاي صنفي كارگري در مرداد ماه سال جاري با شركت  ن عالي انجمنبيني كرد كه مجمع انتخاباتي كانو وي پيش

  . نام شده، تشكيل شود ھاي واجد شرايط ثبت نمايندگان انجمن
ھاي صنفي كارگري يكي از سه تشكل صنفي به رسميت شناخته شده در قانون كار ھستند كه در صورت  انجمن

  . خواھند شدتشكيل شدن كانون عالي فراگيرترين تشكل كارگري كشور 



  . در حال حاضر كانون عالي شوراھاي اسالمي كار فراگيرترين تشكل صنفي كارگر به رسميت شناخته شده ھستند
  پايان پيام

خشك كردن درختان خيابان وليعصر : روند نابودى درختان مشجرترين خيابان خاورميانه
  ھا به طور عمدى است توسط تجار، برجداران و برخى بانك

   
ھزار اصله 12، 1324ھزار اصله درخت در سال24  : مرداد آمده است دوم ایلنا در تاریخ –ی دولتی کار ایران خبرگزار
طبق گفته مسوول فنى . سال گذشته است60 اصله، آمار چنارھاى خيابان وليعصر در 8288 و امسال 1374درسال

 اصله چنار ديگر مجوز 92 سال جارى نيز  درخت و از ابتداى110كميته محيط زيست شوراى شھر تھران، سال گذشته 
ترين خيابان  قطع شدن گرفته اند، بنابراين با روند كنونى خشك و قطع شدن درختان خيابان وليعصر به عنوان بزرگ

  . اى نه چندان دور باشيم مشجر خاورميانه بايد منتظر خيابان وليعصرى بدون درخت در آينده
 زيست شوراى شھر تھران در گفتگو با خبرنگار ايلنا، درمورد وضعيت درختان حسن پيراسته مسوول فنى كميته محيط

خشك شدن درختان خيابان وليعصر، در مقابل برخى برجھا و مراكز تجارى بزرگ به وضوح : چنار خيابان وليعصر گفت
 اما درختان باال قابل مشاھده است، بدين صورت كه جلوى اين برجھا، ھمه درختھا از بين رفته يا رو به زوال است

  . ًدست و پايين دست كامال سرحال ھستند
توجھى به اقدامات  بي: او با بيان اينکه برخی شھروندان در زمينه نابودی اين درختان بی تقصير نيستند، ادامه داد

اتى يعصر پايمال كردن حقوق ح ھا و واحدھاى تجارى بزرگ به درختان خيابان ولي تخريبى برخى اصناف،صاحبان برج
  . ومسلم شھروندان تھرانى است

  ھويت خيابان وليعصر كه با چنار گره خورده است در حال نابودی است 
ھويت خيابان وليعصر كه با چنار گره خورده است متاسفانه به تدريج به سمت زوال و نابودى : پيراسته ھشدار داد

  . ت محيطى در شھر تھران شوداست و اين روند نگران كننده مى تواند موجب بروز يك فاجعه زيس
به .  آبيارى درختان خيابان وليعصر در بخشى از خيابان فاطمى به پايين به صورت منظم انجام نمى شود :او ادامه داد

  . ھا و ورود پساب برخى واحدھاى تجارى ومسكونى آلوده است عالوه اين آب در اثر تماس با موزاييك و سنگ
ھاى خيابان وليعصر از سرچشمه مشكلى  آب جوي: شوراى شھر تھران تصريح كردمسوول فنى كميته محيط زيست 

ندارد اما در مسير عبور آن به طور پنھانى و بدون رعايت حداقل ضوابط بھداشتى و زيست محيطي، به وسيله پساب 
  . ھاى مسكونى و تجارى آلوده مى شود خروجى برخى مجتمع

اى سفيد رنگ شبيه آب آھك در پاى درختان جارى بوده كه با  ود كه شيرابهش برخى اوقات مشاھده مي: او ادامه داد
پيگيرى مشخص شده است كه يك برج مسكونى يا تجارى مشغول عمليات ساختمانى است و از آنجا كه اينگونه 

  . براى آبيارى درختان مناسب نيستشود، اين آب  ھا موجب باال رفتن كدورت مي فعاليت
  ھا به طور عمدى است  سط تجار، برجداران و برخى بانكخشك كردن درختان تو

ھا  به جرأت مى توان گفت خشك كردن درختان توسط تجار، برجداران و برخى بانك: اين كارشناس محيط زيست گفت
ھاى تجارى بزرگ براى منفعت و راحتى  ھا و مجتمع براى نمونه برخى فروشگاه. به طور عمدى صورت مى گيرد

رو را برروى محل تجارت خود بدون در نظر گرفتن قوانين شھرى تغيير داده اند كه وھن  َمال ساختار پيادهمشتريان خود ع
  . مديريت شھرى را نشان مى دھد

در بازديدى كه به ھمراه شوراى پژوھشى و راھبردى : مسوول فنى كميته محيط زيست شوراى شھر تھران تاكيد كرد
بان وليعصر داشتيم، وضعيت درختان اين خيابان در برخى نقاط بسيار اسف بار و ھا و فضاى سبز از خيا سازمان پارك

شده و يا در حال خشك شدن است و بسيارى از درختان در اثر كم آبى يا آبيارى بوسيله آب آلوده خشك  كننده نگران
  . ھستند

   درخت در خيايان وليعصر مجوز صادر شده است 90امسال برای قطع بيش از 
ھا و فضاى سبز ،  با خشك شدن اين درختان و تاييد آن توسط شوراى پژوھشى و راھبردى سازمان پارك: د كرداو تاكي

 درخت در خيابان وليعصر از ابتداى 90شود كه در ھمين رابطه مجوز قطع بيش از  مجوز قطع براى اين درختان صادر مي
  . امسال صادر شده است

ان مشخص ھستند الزم است تا شھردارى تھران با طراحت و دقت و جسارت با توجه به اينكه متھم: پيراسته گفت
ر در اين بيشترى مسائل را تعقيب كند و حقوق حياتى مردم را از متصرفين و اشخاصى كه عامل تخريب درختان چنا

  . خيابان ھستند، بستاند
  شعب قضايى خاص براى رسيدگى به نابودی درختان اختصاص يابد 

گرچه قوانين قضايى در زمينه آسيب و خشكاندن درختان نافذ است اما الزم است كه شعب قضايى خاص : او ادامه داد
  . براى رسيدگى به چنين تخلفاتى اختصاص يابد تا اھميت مواردى اينچنين توسط مجمع قضايى بيشتر درك شود

ند آسيب رساندن به درختان بايد ھرچه سريعتر رو: مسوول فنى كميته محيط زيست شوراى شھر تھران تصريح كرد
  .  تا از بروز فاجعه جلوگيرى شودخيابان وليعصر متوقف شده و درصدد احياى اين درختان بر آئيم

  ھا، اقدامات قاطع براى مقابله صورت نمی گيرد  به علت برخى غفلت
 55رود طبق ماده  تظار ميان: او با انتقاد از عملكرد شھردارى تھران در توجه به وضعيت درختان خيابان وليعصر گفت

ھا،  ھا با متخلفان و متعرضين به درختان اين خيابان برخورد شود اما متاسفانه به علت يكسرى غفلت قانون شھرداري
  . اقدامات قاطع و قانونى در اين زمينه انجام نمى شود

مگر :  طبيعت خيابان وليعصر گفتھاى مختلف به ويژه صداوسيما به وضعيت  پيراسته با ابراز تاسف از عدم توجه رسانه
ھاى  خيابان وليعصر و چنارھاى آن نماد ھويت شھر تھران نيست، پس چرا اين موضوع توسط صدا و سيما و سايررسانه

  . شود گروھى پيگيرى نمي
ھاى توسعه  به علت عدم رعايت اصول حفظ درخت در برخى عمليات : اودرمورد تالش براى احيا درختان توضيح داد



ھمچنين درختان كه جديد . گونه كه بايد و شايد، مثمر ثمر نيست رى مانند فاضالب و زيباسازي، اين اقدامات آنشھ
ھاى محيطى متاسفانه به سادگى دوام نمى  كاشته مى شوند به دليل عواملى مانند سختى زمين ويا ساير تنش

  آورند

   بيانيه اعالم موجودیت صندوق ھمياری کارگری

  
اکميت جمھوری اسالمی در عين حال به معنای سی سال افزایش مداوم شکاف طبقاتی در جامعه  سی سال ح-١

  .ایران بوده است
  
ای برخوردار بوده و ھستند و اکثریت بزرگ جامعه، توده  اقليتی از جامعه ایران در این سی سال از ثروتھای افسانه 

رای فروش ندارند، به طور نسبی و مطلق از دستيابی به کارگران و مردم زحمتکشی که به جز نيروی کار خود چيزی ب
بنيان این نابرابری اجتماعی و این شکاف طبقاتی روزافزون بر . حداقل ملزومات یک زندگی انسانی محروم مانده اند

 در حالی که. حمایت کامل دستگاه دولتی از صاحبان قدیم و جدید سرمایه و بر سلب حقوق کارگران استوار بوده است
صاحبان سرمایه نه تنھا از حق ایجاد ھر گونه تشکلی برخوردار می باشند، بلکه ھمچنين از بيشترین مساعدتھای 

مالی و حقوقی و سياسی ارگانھای مختلف دولت، از قوه مجریه تا قوای قضائيه و مقننه، برخوردار می باشند، 
دولت و طبقه . د ترین وجھی سرکوب می شودکوچکترین تالش کارگران برای ایجاد تشکلھای مستقل خود به شدی

حاکمه با تحميل یک جنگ نابرابر و فرسایشی به طبقه کارگر، بنيانھای موجودیت توده ھای ميليونی کارگران را مورد 
تعرض قرار داده و با تحميل زندگی زیر خط فقر به بخشھای گسترده ای از کارگران، راه ھر گونه تغييری را برای 

دستگيری و زندان و ضرب و شتم کارگران ھمراه با شمشير تھدید . ای روشن مسدود نموده اند آیندهدستيابی به 
ھمه فداکاریھای فعالين کارگری در . اخراج از کار، وضعيت بسيار دشواری را برای فعالين جنبش کارگری رقم زده است

ھای فعالين کارگری و تحميل   شدن نان آوران خانوادهھای کارگری در اثر اخراج از کار و زندانی مقابل خطر فالکت خانواده
. گرسنگی و بيخانمانی به فرزاندان آنان، رنگ باخته و شدیدترین آسيبھا را بر قدرت مقاومت طبقه کارگر وارد می کنند

تنھا با گسترش این ھمبستگی است که . مقابله با این وضعيت تنھا و تنھا در گرو قدرت ھمبسته کارگران است
صندوق ھمياری کارگری . توان نيروی الزم را برای ایجاد تغييرات به نفع کارگران و زحمتکشان جامعه فراھم کرد می

  .گامی است در این جھت
  
صندوق ھمياری کارگری تجمع داوطلبانه تعدادی از فعالين جنبش کارگری است که به منظور جمع آوری و رساندن  -٢

امکانات صندوق در خدمت کمک به . ھای کارگران زندانی تشکيل می شود  خانوادهکمک مالی به کارگران اخراجی و به
ھمه آن دسته از فعالين جنبش کارگری خواھد بود که در اثر مبارزه برای متحد کردن کارگران در خطر مضيقه ھای مالی 

 طریق تشکلھای خود کارگران در این امکانات در درجه اول از. برای امرار معاش خود و خانواده اشان قرار خواھند گرفت
از ميان تشکلھایی که امروز به نام تشکل کارگری فعاليت می کنند، صندوق کمک به . اختيار آنان قرار خواھد گرفت

 در تشکلھای انتخابی محيط کار را در اولویت کار خود قرار داده و منابع محدود خود را مقدمتا در اختيار این  کارگران فعال
در عين حال صندوق مخالفت قاطع خود را با ھر گونه البی گری در ارسال . عالين کارگری قرار می دھددسته از ف

کمکھای مالی به فعالين جنبش اعالم نموده و تا جائی که امکانات صندوق اجازه دھد، خود را به یاری رساندن به ھر 
   .انی، متعھد می داندفعال جنبش کارگری، صرفنظر از مرام و عقيده و تعلق گروھی و سازم

  
محدودیتھای موجود و تضييقات وارده بر فعالين کارگری . اعتماد پشتوانه اصلی صندوق و ضابطه حاکم بر آن است -٣

به محض فراھم آمدن . مانع ایجاد روابط کامال شفاف و برقراری ضوابط دمکراتيک سازمانی در درون صندوق می باشد
اف و مبتنی بر موازین دمکراتيک سازمانی را تأمين نماید، صندوق نيز متناسب با ًشرایطی که اجازه کار کامال شف

  .شرایط در روش کار خود تغيير به عمل آورده و بر موازین سازمانی متناسب با شرایط خود را تجدید سازمان خواھد داد
  
 با ھمه کسانی که در این امر صندوق با سازمان دادن یک نھاد خبر رسانی در جھت تحقق شفافيت الزم در رابطه -۴

ھمه کمکھای دریافتی از طریق یاری دھندگان به اطالع عموم خواھد . کنند اقدام خواھد نمود ھمياری شرکت می
تالش صندوق بر این خواھد بود که با تکيه بر اصل ایجاد شفافيت تا حد امکان و تا جایی که مصالح تشکل ھا و . رسيد

 در جھت افزایش اعتماد در ميان ھمه فعالين جنبش کارگری و ھمه دوستداران این  ھدفعالين کارگری اجازه می د
  .جنبش که کمر ھمت به ھمياری می بندند، اقدام نماید

  
شود که از تجمع داوطلبانه تعدادی از فعالين جنبش کارگری شکل گرفته  امور صندوق توسط ھيأت امنائی اداره می -۵

ھا در کنار ھم محصول طبيعی سالھا مبارزه و دفاع از اصول و روشھای  و قرار گرفتن آنگرد ھمائی این فعالين . است
داند که با ھمه یاری دھندگان به این امر  ھيأت امنای صندوق خود را متعھد می. مشترک یا نزدیک به ھم است

  . نھایت استفاده را به عمل آوردمشترک بيشترین تبادل نظر ھا را انجام داده و از نظرات و پيشنھادھا و انتقادات آنان
  

خواھد که با کمکھای  صندوق ھمياری کارگری از ھمه فعالين کارگری و فعالين اجتماعی عدالتخواه و برابری طلب می
  .خود به تقویت امر ھمياری و ھمبستگی طبقاتی یاری رسانند

  
  ٨٩ مرداد ٢

  
  ٢٠١٠ ژوئيه ٢۴



  
  يد صمدی، عباس فردسارا مولودی، صدیق جھانی، بھمن شفيق، وح 
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 ھای ايراني، گرفتار معضل اعتياد   ده ميليون نفر از خانوده

 87اعتياد برای ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد که معضل : مرداد آمده است 2به نوشته سایت مردمک در تاریخ 
  . است» اولين تھديد اجتماعی«درصد از مردم ايران به عنوان 

ھای معتادان گرفتار معضل   ميليون نفر از خانواده10به گزارش خبرگزاری ايلنا، به گفته مسئوالن اين ستاد، ھم اکنون 
  . اعتياد ھستند

 ھزار معتاد تفننی در 800 ھزار معتاد قطعی و 200گويد يک ميليون و  حميدرضا صرامي، مديرکل پيشگيری از اعتياد مي
  . کنند ايران زندگی مي

 ھزار نفر به تعداد معتادان 40مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرده بود،  سال گذشته نيز طاھا طاھري، قائم
  . قطعی افزوده شده است

 درصد از افراد درگير اعتياد، 46.6: گفت» يشگيری از آنھای پ کارگاه اعتياد و راه«امروز، يکم مرداد ماه آقای صارمی در 
  . دھند  درصد معتاددان را مردان و پنج درصد آن را زنان تشکيل مي95 سال سن دارند و 29زير 

 درصد از افرادی که به اعتياد گرايش داشتند مرد 70به گزارش ايلنا، ھمچنين بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، 
  .  درصد از معتادان دارای تحصيالت زيرديپلم بودند90 درصد آنھا بيکار بودند و 30شغل بودند و تنھا و دارای 

کسب لذت، رفع «ترين عامل گرايش به مواد مخدر در ايران است و پس از آن،  مھم» کنجکاوی«بر اساس اين پژوھش، 
  . موثرترين عوامل در مصرف مواد مخدر ھستند» مشکالت روحی و تفريح

فرھاد اقطار، مدير کل مداخله و بازتوانی سازمان بھزيستی با توجه به آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت که اعتياد 
توان در مورد اعتياد با جوانان و نوجوانان  ھای دو سه ساعته نمي شده و با سخنراني» فراگير«بين نسل جوان و نوجوان 

  . صحبت کرد
کردند   درصد از کسانی که سيگار مصرف مي68 مشاور خانواده و استاد دانشگاه حدود مقدم، به گفته حسين ابراھيم

ای در گرايش  ای نقش برجسته دھد که يادگيری مشاھده شان سيگاری بوده است و اين نشان مي يکی از والدين
  . جوانان و نوجوانان به مواد مخدر و مواد اعتيادآور دارد

و مقطع دبيرستان »  سالگی16-15«رديبھشت ماه امسال سن شروع اعتياد در ايران را ستاد مبارزه با مواد مخدر در ا
  . اعالم کرده بود

  سند جامع پيشگيری از اعتياد در راه است 
روز گذشته فرھاد اقطار، مدير کل مداخله و بازتوانی سازمان بھزيستی از تدوين سند جامع پيشگيری از اعتياد خبر داد 

  . ھای پيشگيری از اعتياد خود را نمايان کند کشد تا اثر بخشی برنامه  سال طول مي15ا  ت13: و تصريح کرد
ھای  به گفته حميدرضا صارمی تدوين سند جامع پيشگيری اوليه از اعتياد، پس از پنج ماه کار مداوم با حضور دستگاه

 درصد 40ھا ابالغ شود تا حداقل  ھا و نھاد ه ميليارد تومانی قرار است در ماه مرداد به دستگا133ای  فرھنگی و با بودجه
  . از جمعيت سالم کشور زير چتر آن، از اعتياد محافظت شوند

اما با اينکه سند پيشگيری از اوليه از اعتياد ھمين ماه ابالغ خواھد شد، مسئوالن مبارزه با مواد مخدر آمار متفاوتی از 
  . ز در ايران بانک اطالعاتی جامع برای معتادان تھيه نشده استکنند و ھنو ميزان مصرف و تعداد معتادان ارائه مي
نرخ بروز اعتياد در کشور نسبت به برنامه : مقدم، فرمانده نيروی انتظامی گفته بود دو ماه پيش سردار اسماعيل احمدي

ساله يک درصد  درصد کاھش يافته و به طور ميانگين از پنج سال گذشته تعداد معتادان کشور ھر 20پنج سال گذشته 
  . ای است ھای مقابله دھنده موفقيت برنامه کاھش داشته است و اين امر نشان

 ھزار نفر به جمع معتادان کشور 160 تا 120اين درحالی است که بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، ساالنه 
  .شود افزوده مي

  
 نگرانی مردم از آلودگی آب، برنج و نمک 

مردم ايران که باالترين ميزان مصرف برنج، نمک و آب را در :  مرداد نوشت 2ری دولتی مھر در تاریخ به نوشته خبرگزا
تھيه غذاھای روزانه خود دارند اين روزھا در مورد احتمال آلوده بودن اين مواد خوراکی نگرانند و گقته ھای متناقض 

  . ھا را از بين ببرد  اين نگرانيمسئولين نيز نتوانسته
ھای واراتی اصرار و  ارش مھر، در حالی که اعضای کميسيون بھداشت و درمان مجلس ھمچنان بر آلوده بودن برنجبه گز

تاکيد دارند،موضوع نمکھای تقلبی و سرطان زا در بازار داخلی کشور از سوی مسئولين وزارت بھداشت اعالم شد و 
گرچه وزير بھداشت . از مناطق پايتخت تاکيد کرده استاخيرا نيز وزير بھداشت بر آلوده بودن آب شرب تھران در برخی

  . ردپس از چند روز آن را تکذيب ک
  نمک ھای تقلبی و سرطان زا 
ھا و گزارشھای وزارت بھداشت و انجمنھای تغذيه نشان می دھد ايرانيھا بيشترين  اين در حالی است که بررسي

 درصد بيش ١۵ تا ١٠ به طوری که سرانه مصرف نمک در ايران .ميزان مصرف برنج و نمک را در برنامه غذايی خود دارند
  . ه شده سازمان جھانی بھداشت استاز مقدار توصي

 بندی سلفونی بسيار شيک نيز در فروشگاھھای عرضه  بنابر اعالم وزارت بھداشت نمکھای تقلبی که بعضا با بسته



  . ز مقدار کمی يد برخوردارندرسد فاقد خلوص و يد الزم بوده و يا ا مواد غذايی به فروش مي
به گفته پريسا ترابي، رئيس اداره بھبود تغذيه جامعه وزارت بھداشت مصرف اين نمکھا در طوالنی مدت به بروز 

  .  و عروق و سرطانھا منجر می شودمشکالت کليوي، بيماريھای قلب
نمکھای تقلبی آسياب شده و بھم ترابی در تشريح مشخصات نمکھای استاندارد و تقلبی از يکديگر گفته است که 

ھای بلوری شکل داشته و ھنگام ريزش از نمک پاش به راحتی جاری  چسبيده ھستند ولی نمکھای سالم دانه 
ھا انتھای ظرف ته عالوه بر اين نمکھای تقلبی ھنگام حل شدن در آب دارای رسوب بوده و ناخالصيھای آن. شوند مي

  . شوند نشين مي
 تن گل و الی و امالح ۶ تن نمک تصفيه شده ١٢٠کی از توليدکنندگان نمکھای يد دار به ازای ھر بر اساس اظھارات ي

غيرقابل مصرف استخراج می شود که اين موضوع نشان می دھد تصفيه نمک از اھميت بااليی در سالمت مواد غذايی 
  . استبرخوردار 

  برنجھايی با آرسنيک باال 
 ۴٠٠ ھزار تن برآورد می شود که از اين مقدار تنھا ۴٠٠ در ايران حدود دو ميليون و از سوی ديگر، مصرف ساليانه برنج

ھزار تن می بايست وارد کشور شود اما به گفته نمايندگان مجلس، واردات بی رويه ميلياردھا تن برنج باعث شده که 
پي، عضو کميسيون به طوری که انوشيروان محسنی بند. سالمت مصرف کنندگان برنجھای خارجی تھديد شود

 نمونه برنج وارداتی که آلودگی سرب آنھا باالتر از حد مجاز است، گفته که اين ٨بھداشت و درمان مجلس با اشاره به 
  . سبد غذايی مردم قرار گرفته استبرنجھا از ھند و پاکستان وارد کشور شده و در 

 نمونه از برنجھای وارداتی را تائيد ٨ مجاز در در حالی که کميسيون بھداشت و درمان مجلس، وجود سرب بيش از حد
  .  اين وزارتخانه اثبات نشده استکرده است اما وزارت بھداشت عنوان داشته که آلودگی اين برنجھا ھنوز برای

 از گروه اين ناخالصيھا ھستند که ھر کدام از اين عناصر �فلزات سنگين از قبيل سرب، جيوه، کادمپوم، آرسنيک و
اين عناصر دارای خاصيت تجمعی در بدن بوده و مسموميتھای مزمن و . اوانی را متوجه انسان می کندضررھای فر

  . لفی را برای بدن ايجاد می کنندعوارض بھداشتی مخت
المللی مربوط به مواد غذايي، ميزان سرب، کادميم و آرسنيک در برنج بايد صفر باشد و طبق  طبق استاندارد بين
 وجود کادميم پذيرفته شده و ميزان آرسنيک نيز بر اين اساس بايد ٢ppm/0وجود سرب و ١ppm/0ا استاندارد ايران ت

  . د برابر حد استاندارد بوده استصفر باشد اما در ھشت نوع برنج وارداتی بررسی شده ميزان اين آلودگيھا چن
بيمارستان لقمان در ارتباط شناسی و سرپرست بخش مراقبتھای ويژه مسموميت  دکتر شاھين شادنيا، متخصص سم

شود شامل عالئم  با وجود آرسنيک در برنج گفته که عالئم حاد استفاده از آرسنيک که در نتيجه مصرف زياد ايجاد مي
شکم، تھوع و  خورد نيم ساعت بعد از مصرف غذا درد  طوری که وقتی فرد غذای آلوده به آرسنيک مي گوارشی است به

ھمچنين بيمار ممکن است . ود و تا سه ساعت بعد فرد دچار اسھال آبکی خواھد شدش استفراغ در او ديده مي
  . فت فشار شديد و يا شوک ھم بشوددليل از دست دادن مايع بدن دچار ا به

تواند روی سيستم قلبی عروقی ھم تاثير  به گفته اين متخصص سم شناسي، مسموميت با آرسنيک ھمچنين مي
صورت کاھش سطح  غزی و درگيريھای سيستم اعصاب مرکزی ايجاد خواھد شد و آن ھم به بگذارد و در نھايت عالئم م

تاثير . صورت نارسايی کليوی خود را نشان دھد ھا به ھمچنين ممکن است عوارض اين ماده روی کليه. ھوشياری و کما
  . مسموميتھا استئم اين روی مغز و استخوان، کم خوني، کم شدن پالکتھا و گلبولھای سفيد خون نيز از ديگر عال

  آب نيترات دار 
به تازگی ھم که نوبت به آب آشاميدنی رسيده و اين بار گريبان شھروندان ساکن در برخی از نقاط تھران را گرفته 

ر تھران است و البته معلوم نيست که آب شرب ساير شھرھای کشور نيز بھداشتی و سالم باشد ولی فعال مشکل د
  . است

آلودگی آب شرب تھران در برخی از مناطق، حرف چندان تازه ای نيست چون سال گذشته اين موضوع از البته موضوع 
ھا و فلزات  وی گفته بود که آب تھران با آالينده. سوی دکتر عليرضا مرندی يکی از نمايندگان تھران در مجلس مطرح شد

  . قداماتی انجام شودن آلودگيھا اسمی برای جان مردم مضر و بايد برای از بين بردن اي
مرندی ھمچنان اصرار بر گفته ھای سال گذشته خود دارد و در عين حال معتقد است که نبايد بيھوده مردم را نگران 

  . ھديدات سالمت مردم بی توجه بودکرد اما نبايد نسبت به ت
شود که از اين  وليد مي مترمکعب آب ت٣٧بر اساس گزارش شرکت آبفای استان تھران، در شھر تھران در ھر ثانيه 

باقيمانده . شود که از کيفيت و استاندارد بااليی برخوردار است  مترمکعب از طريق آبھای سطحی تامين مي٢۵ميزان 
شده  شود که البته با آبھای سطحی مخلوط   مترمکعب از طريق چاھھای اطراف تھران تامين مي١٢اين ميزان آب يعنی 

  . ن قرار می گيرديار مصرف کنندگاو سپس در اخت
 در آب آشاميدنی �اين در حالی است که بررسيھای وزارت بھداشت نشان می دھد در حال حاضر غلظت نيترات

لذا، اين . گيرد از حد استاندارد باالتر است� آبفای تھران که بخش محدودی از جنوب تھران را در برمی۶منطقه 
کنند، � ماه خود استفاده می۶ از شيرخشک برای تغذيه کودکان زير وزارتخانه به خانواده ھای ساکن در اين منطقه که

 ھشدار داده است که از آب شبکه آبرسانی برای اين منظور استفاده نکنند و آب آشاميدنی کودکان اين منطقه از آبھای
  . بطری شده استاندارد تامين شود

سازمان حفاظت محيط زيست گفته که نيترات از سوی ديگر، معصومه ابتکار عضو شورای شھر تھران و رئيس اسبق 
  .  از عوامل آلودگی آب تھران استتنھا يکی

به گفته ابتکار، از ترکيب نيترات با کلر که به منظور گندزدايی آب استفاده می شود، ماده ای شيميايی به دست می 
  . ت جسمی مصرف کننده داردآيد که به مراتب اثرات شديدتری بر روی سالم

 موجود در آب تھران بسيار باال است که total Organic Carbاخيرا يکی از کارشناسان اعالم کرده که ميزان ھمچنين 
اين ماده از تجزيه مواد آلی در آب به وجود می آيد و اين مواد آلی نيز ناشی از ورود فاضالب به چاھھای زيرزمينی 

 خيلی بااليی دارد ولی ممکن TOCيی که ما می خوريم البته اين ماده به نفسه خطرناک نيست و بعضی غذاھا. است
  .  از نوع خطرزا و سرطان زا باشداست مواد آلی موجود در آب

نکته مھم و اساسی در اين بين که بيشترين تھديد را متوجه سالمت مردم می کند، وجود محصوالت غذايی تقلبی و 



ا به خطر بيافتد و اين وظيفه مسئوالن مربوطه است که غيراستاندارد است که باعث می شود جان مردم با مصرف آنھ
با تدابير و اتخاذ راھکايی بتوانند از توزيع محصوالت غذايی تقلبی و آلوده در بازار مصرفی کشور جلوگيری کنند و در عين 

ستقيم با حال نظارت جدی بر نحوه توزيع خوراکی ھا، آشاميدنی ھا و ساير محصوالتی داشته باشند که در ارتباط م
  . سالمت مردم قرار دارد

 کارگران سد داریان اعتصاب کردند
 

 دست به اعتصاب زده ١٣٨٩/٠۴/٢٨ھستند در تاریخ  که در سد داریان پاوه مشغول به کار" پایاپ کوثر"کارگران شرکت 
رکت پایاپ کوثر که کارگران ش  نفر از۵٠٠ھای کارگری،  ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل بنا به گزارش کميته.اند

 ١٣٨٩/٠۴/٢٨حقوق خود از تاریخ   ماه۴در این سد مشغول به کار ھستند به دليل عدم دریافت 
 اعتصاب این کارگران ھمچنان ادامه داشته است ١٣٨٩/٠۴/٢٩تا روز  دست به اعتصاب زده وتا تاریخ دریافت این خبریعنی

  . شھرستان پاوه واقع شده است کيلومتری ١۵در " سد داریان" الزم به ذکر است که. 
کارگران سد ژاوه سنندج برای  ھای کارگری از اعتصاب ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل از سوی دیگر کميته

 این کارگران در روزھای گذشته به دنبال پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده در تاریخ.چندمين بار متوالی خبر داد
 .ادامه خواھند داد  و اعالم کردند که تا پرداخت نشدن حقوق خود به اعتصابدست به اعتصاب زدند ١۴/١٣٨٩/٠۶

 به دليل ١٣٨٩/٠۴/٢٩کارگران مجدداً از روز سه شنبه  متاسفانه حقوق این کارگران تا به امروز پرداخت نشده و این
 .دست از کار کشيدند  ماه از حقوق شان۵پرداخت نشدن 

نشدن حقوق به اعتصاب ادامه  کنند واعالم کرده اند تا پرداخت پا فشاری میاین کارگران برای احقاق حقوق خود 
  .خواھند داد

  
اعتراض دو اتحاديه بين المللی کارگری به اعمال فشار بر اعضای سنديکای کارگران 

  شرکت نيشکر ھفت تپه

ارگری و فدراسيون بين کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای ک:  مرداد نوشت2در تاریخ جـــرس به نوشته سایت 
المللی کارگران صنايع کشاورزي، غذايی و خدماتی در نامه ای به محمود احمدی نژاد، به اعمال فشار بر اعضای 

  . کت نيشکر ھفت تپه اعتراض کردندسنديکای کارگران شر
ضو سنديکای به گزارش ھرانا، در روزھای اخير، حراست شرکت نيشکر ھفت تپه پس از اخراج فريدون نيکوفر، ع

کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه، به وی گفته است که يا خانه سازمانی اين شرکت را ترک کند و يا آنکه برای 
  . شت به کار، توبه نامه امضا کندبازگ

 از محل کار خود اخراج نيکوفر که چندين ماه به خاطر فعاليت ھای سنديکايی اش زندانی بوده است، پس از آزادي،
  . شده بود

اين دو اتحاديه بين المللی کارگری ھمچنين از تھديد کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه که به کارگران اخراجی اين 
 .شرکت کمک مالی کرده بودند، انتقاد کرده اند

دارايی ھای ايران از کشورھايی که محدوديت ايجاد کند، خارج : معاون بانک مرکزی
 خواھد شد 

معاون ارزی بانک مرکزي، ضمن تھديد کشورھای ھمگام با تحريم :  مرداد نوشت 2خ در تاریجـــرس به نوشته سایت 
ھر کشوری که برای داراييھای جمھوری "ھای جھانی و محدود کنندۀ دارايی ھای جمھوری اسالمي، ھشدار داد 

ايران " تاکيد کرد وی ." اسالمی محدوديت ايجاد کند، ما نيز داراييھای خود را از بازار آن کشور خارج خواھيم کرد
  ." نمودمتناسب با تحليل شرايط، داراييھای خارجی را منتقل خواھد 

دارايی ھای کشور : به گزارش مھر، حميد برھانی درباره انتقال دارايی ھای ايران از بانکھای اروپايی به آسيايی گفت
خطری متوجه ينگی باال نيز باشد و ريسک و بايد به شيوه ای اداره و نگھداری شود که عالوه بر مصون بودن، قابليت نقد

  . اين داراييھا نشود
معاون ارزی بانک مرکزی با تاکيد بر اينکه اين داراييھا بايد متناسب با بازارھا و پولھای مختلف از انعطاف پذيری الزم 

ز به ھمان  داراييھای ايران نيھمچنين بايد اجازه فعاليت با داراييھای ما داده شود، با اين شرايط: برخوردار باشد، افزود
  . سمت سوق خواھد يافت

ھر بازاری برای داراييھای ايران محدوديت ايجاد کند، داراييھای ما از آن بازار خارج خواھد شد و اين : وی خاطرنشان کرد
  . ه ای کامال طبيعی و منطقی استامر پديد

تحده آمريکا، محدوديت ھای ويژه ای را برای سيستم گفتنی است تحريم ھا جھانی و ھمچنين تحريم فراگير اياالت م
  . رج از کشور ايجاد کرده استبانکی ايران در خا

وی با بيان اينکه بانک مرکزی متناسب با تحليل شرايط استراتژی خود را نيز تغيير می دھد و داراييھا را منتقل می کند، 
ار ھای ايران محدوديت ايجاد کند، ايران نيز داراييھای خود را از بازبا توجه به اين امر ھر کشوری که برای دارايي: ادامه داد

  . آن کشور خارج خواھد کرد
معاونت بانک مرکزی ايران، پيرامون بلوکه شدن داراييھا و سرمايه ھای چھل شرکت ايرانی در دوبي، که بخشی از 

اما چنانچه اين شرکتھای تحت سازمان . رماطالع و گزارشی در اين رابطه ندا"سھام آنھا متعلق به دولت است، گفت 
  ." يم اين شرکتھا ابالغ شده استملل متحد باشند، احتماال به امارات نيز تحر



ذخيره منابع و سرمايه ھای "گفتنی است محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد، چند روز پيش با انتقاد از 
اگر اين سرمايه ھا با سود باال به داخل : گفت" ردادن آن در جيب دشمنانقرا"و " ايرانی با سود کم در بانکھای اروپايی

 . کشور بازگردد می تواند در مراکز مختلف ھزينه و سرمايه گذاری شود
 

 قزوین کارخانه فرنخ” شورشی واخاللگر” تجمع کارگران
 

 در مقابل این کارخانه در شھرک صنعتی کارخانه فرنخ  نفر از کارگران٣۵٠ روزشنبه دوم مرداد بيش از –آسمان دیلی نيوز 
 . البرز قزوین تجمع کردند

تجمعات ما به ” : ازکارگران گفت یکی.  ماه حقوق معوقه و دوماه حقوق عيدی و پاداش خود را طلب دارند۵کارگران  این
 . ھيمبه جزگرفتن حق وحقوق مان چيزدیگری نميخوا درحالی که. اسم شورشی واخاللگر ھميشه سرکوب ميشود 

 به ھمراه داشت انفجار در پتروشيمی خارک تلفاتی
 .در مجتمع پتروشيمی خارک خبر داده است  خبرگزاری ایرنا از مرگ چھار نفر در اثر انفجار–آسمان دیلی نيوز 

استانداری بوشھر اعالم کرد بوشھر آتش سوزی در مجتمع پتروشيمی خارک  این خبرگزاری به نقل از یکی از مقام ھای
 .نيروھای امدادی در حال کمک رسانی به مجروحان ھستند ار شده ومھ

 .داد این انفجار شنبه شب رخ
این حادثه شناسایی شده است و  به گفته غالمرضا کشتکار، مدیرکل بحران استان جنازه سه نفر از کشته شدگان

 .جسد نفر چھارم ھنوز پيدا نشده است
 . در بویلر مرکزی مجتمع بوده استعلت انفجار افزایش فشار آقای کشتکار گفت

 مجتمع پتروشيمی خارک تامين کننده بخشی از برق مصرفی در استان بوشھر است و احتمال به گفته آقای کشتکار
 .بروز مشکل در برق رسانی وجود دارد

 .کار می کنند بيشتر از چھارصد نفر در مجتمع پتروشيمی خارک
 

فعال سندیکایی ممانعت به عمل می  مه بکارحراست شرکت اتوبوس رانی تھران از ادا
 آورد

 
حراست شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه از ادامه به کار فعال سندیکایی گزارش رسيده از ایران حاکی است که ؛

 .ترابيان ممانعت به عمل می آورد سعيد
رانی تھران و حومه مراجعه کرد و ماه به اداره مرکزی شرکت اتوبوس   مرداد2فعال سندیکایی سعيد ترابيان روز شنبه 

 خود ادامه دھد ولی با مخالفت فردی بنام مرشدلو از مسئولين حراست شرکت اتوبوس رانی قصد داشت که به کار
 .تھران و حومه که عمال شعبه ای از وزارت اطالعات می باشد مواجه شد

رانی مشغول  ادامه بکار خود با حراست اتوبوس ساعت در اداره مرکزی برای 8سعيد ترابيان نزدیگ به  فعال سندیکایی
 .به کار آقای ترابيان موافقت کرده بود این در حالی است که معاون اداره اتوبوس رانی تھران با ادامه.رایزنی بود

اتوبوس رانی تھران می باشد که در سرکوب کارکنان شرکت واحد تھران  مرشدلو یکی از افراد حراست شرکت واحد
در   در دستگيری و پرونده سازی عليه کارکنان نقش داشت و ھمچنين84در جریان اعتصابات سال  او. داردنقش فعالی 

است از حراست که توسط  پرونده سازی و بازجویی و ممانعت بکار فعالين سندیکایی نقش فعال دارد و تنھا فردی
 .کارکنان شناخته شده است

 ای از وزارت اطالعات می باشد که در طبقه دوم اداره مرکزی شرکت حومه شعبه حراست شرکت اتوبوس رانی تھران و
افرادی که در آنجا  .ھيچ کارمندی حق ورود به این طبقه را ندارد. خيابان ھنگام ميدان رسالت مستقر است  واحد در

ان دیده نمی کنند که توسط سایر کارکن مشغول به کار ھستند برای سایر کارکنان شرکت ناشناخته ھستند و سعی
حراست در پرسنلی شرکت واحد ثبت نشده است و حقوق آنھا  اسامی افراد. این طبقه کامال محرمانه است. شوند

ھنگامی که کارکنان شرکت واحد به این طبقه که حراست در آن مستقر است .شود توسط شرکت واحد پرداخت نمی
دیوارھای شيشه   افراد سئوال کننده نامشخص و پشتشوند توسط بلندگو از آنھا بازجویی می کنند و چھره احضار می

که به حراست احضار می شوند ھمانند  شيوه برخورد آنھا با پرسنلی. ای و دودی قرار دارند و دیده نمی شوند
 .بازجوھای وزارت اطالعات است

مامورین وزارت  یورش خرداد ماه با 19مسئول روابط عمومی سندیکای اتوبوس رانی تھران و حومه روز  سعيد ترابيان
 روز در سلولھای 36او نزدیک به . شد اطالعات به منزل شخصی او دستگير و به سلولھای انفرادی بند سپاه منتقل

 تيرماه در زندان گوھردشت کرج در بازداشت 29داشت و تا روز  انفرادی این بند تحت شکنجه ھای شدید روحی قرار
 .دان آزاد شدمالی از زن بسر برد و با وثيقه سنگين

 خرداد ماه در حين انجام کارش ربوده شد و به 22که در روز  رضا شھابی فعال دیگر سندیکای اتوبوس رانی تھران و حومه
فعال  از شرایط و وضعيت این.زندان اوین منتقل شد و ھمچنان در این بند مخوف بسر می برد 209سلولھای انفرادی بند 

 .سندیکایی خبری در دست نيست
سندیکای اتوبوس رانی تھران و حومه آقایان منصور اسالو و ابراھيم مددی تنھا  زم به یادآوری است که دو تن از رھبرانال

  .برند حق داشتن سندیکای کارگری چند سال است که در شرایط طاقت فرسایی در زندان بسر می به جرم

 بال تکليفي کارگران کارخانه پارس متال

  
 ماه که حقوق عقب افتادة آنھا پرداخت 4 نفر از کارگران قراردادي پارس متال بعد از گذشت 450 –آسمان دیلی نيوز 

از طرف مديران دولتي کارخانه به آنھا ,  ماه اخير دريافت نکرده اند 4نشده ھنوز بالتکليف ھستند وپولي بابت حقوق 



  گفته شده که فعال پولي بابت پرداخت حقوق نداريم که به شما بدھيم
  
 دم واريزي پول اضافه کاری کارکنان نمایندگی بلک اندکرع

  
 مبلغ اضافه کاری کارکنان نمایندگی بلک اندکر شعبه ي شاه 89.3.1 از ماه خرداد یعنی تاریخ –آژانس ايران خبر 

اری درحالی که كارفرمايان ماه قبل اعالم کردند مبلغ حقوق ھا و اضافه ک. عبدالعظيم به حسابشان واریز نشده است
اما این اتفاق رخ نداد و عالوه بر پرداخت . ھای معوقه کارکنانشان با حقوق تير ماه به صورت یکجا پرداخت خواھد شد

  .نکردن واریزی ھای معوقه اضافه کاری ھای تير ماه ھم پرداخت نشد

  درصد قراردادھای کارگران موقتی است٨۵

  
را به قانون کار چسباندند و به آن وجھه قانونی داده شد، به ” قرارداد موقت“ سالھا پيش وصله –آسمان دیلی نيوز 

نمایندگان مجلس از بيم اخراج گسترده کارگران به طرح .  درصد کل قرارداھای بازار کار ادامه یافت٨۵نحوی که رشد آن تا 
گونگی، مدت زمان، موضوع مربوط به تنظيم قراردادھای کار، چ. رای منفی داده اند” بھسازی قراردادھای موقت کار“

چالشی است که در طول ساليان متمادی به ) … رسمی و - کار مشخص-  فصلی- موقت- دائم(کيفيت و نوع آن 
کشمکش و اختالفات بين کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است تا جایی که کارفرمایان به دنبال برقراری و توسعه 

بر اساس این گزارش، دولتھای .ردادھای محکم، ثابت و رسمی ھستندقرارداد موقت و کارگران نيز به دنبال ایجاد قرا
مختلف در طی سالھا نيز سالیق و پيشنھادھای مختلفی را به بازار کار و قراردادھا وارد کردند به نحوی که برخی به 

 کارفرما است که در نماید منافع کارگر و مخالفت و برخی نيز به موافقت با قرارداد موقت پرداختند ولی آنچه که مھم می
 درصد از قراردادھا بين کارگر و کارفرما ٨۵با توجه به موارد ذکر شده، ھم اکنون .تنظيم روابط کار باید مدنظر قرار گيرد

  . درصد دیگر نيز شامل قراردادھای رسمی و به اصطالح دائم است١۵موقت بوده و 

 استدولت با باال بردن قيمت آرد دولتي موجب گراني نان شده 

  
درصد گرانتر ازماه قبل به نانوايان توزيع ميشود و به ھمين 30 آرد دولتي مصرفي نانوايي ھا به ميزان –آژانس ايران خبر 

  .دليل قيمت نان نيز افزايش يافته است 
  .ھمچنين مالياتھاي جديد براي نانوايان باعث اعتراض آنھا گشته است

 آنھا شده استمالياتھای جدید برای خبازان باعث اعتراض 

  
مالياتھای جدیدی برای خبازان گذاشته اند که باعث اعتراض ”:  یکی ازخبازی ھای تھران گفت –آسمان دیلی نيوز 

درصد گرانتر ازماه قبل به خبازان توزیع ميشود و به ٣٠ھم اکنون آرد مصرفی نانوایی ھا به ميزان . خبازان شده است 
یعنی ھم فشار روی مردم از برای تامين قوت روزمره باالرفته است و ھم .  است ھمين دليل قيمت نان نيزافزایش یافته

البته . یعنی حکومت بااین سياستھایش ھمه را ناراضی کرده است . فشار از بابت گران شدن آرد مصرفی روی خبازان 
 ” .تی باالرفته است مردم از دست این حکومت ھميشه ناراضی بوده اند اما االن خيلی بيشتر ازقبل فضای نارضای

 چرا ھمسرم از حقوق اوليه يک زندانی بی بھره است؟ : ھمسر اسانلو

منصور اسانلو، رئيس ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد :  آمده است 89 در تاریخ سوم مرداد جرسبه نوشته سایت 
اق حقوق کارگران شرکت واحد و اتوبوس رانی تھران و حومه است که بارھا به دليل مبارزات کارگری و تالش برای احق

  . شھر کرج است  ساله در زندان رجايي۵زندانی شده است و ھم اکنون با محکوميت  اتوبوسراني
المللی به بازداشت و نگھداری وی در شرايط نامناسب  ھای کارگری و نھادھای بين گفتنی است تا به حال اتحاديه

" نماد"ومت و اصرار وی بر احقاق حقوق کارگران، وی را تبديل به اعتراض کرده و خواھان آزادی وی شده اند و مقا
  . مبارزات کارگری کرده است

 ی خود اعالم کرده است که قوه قضاييه   المللی کار در گزارش ساالنه  خرداد ماه گزارش شد که سازمان بين٣١در تاريخ 
اش ابالغ نشده است و  کمی به وی و خانوادهايران با عفو منصور اسانلو موافقت کرده است، اما تا کنون چنين ح

به ھمين مناسبت جرس با خانم پروانه . عليرغم نياز به درمان پزشکي، وی از مرخصی استعالجی ھم محروم است
  : اسانلو گفتگويی ترتيب داده است که در پی می آيد

  عيت پرونده ھمسرتان توضيح دھيد؟ خانم اسانلو می توانيد در خصوص آخرين وض
قيقا سه سال از آخرين بازداشت ايشان می گذرد و مجموعا چھار سال در زندان ھستند و در اين مدت سه سال د

علی رغم پيگيری ھايی که ما انجام داديم و من و حتی خودشان به . ھيچگونه مرخصی به ايشان داده نشده است
ايشان گفته اند که به خاطر شرايط پزشکی مراکز قضايی نامه نوشته اند و پزشک قانونی ھم به خاطر بيماری ھای 

اشان نمی توانند زندان را تحمل کنند و بايد شرايط ويژه برای ايشان اختصاص داده شود اما متاسفانه تا االن ھيچکدام 



ما برای آزادی مشروط نيز خيلی تالش کرديم اما تا االن جوابی نداده اند و علی رغم تمام مشکالت .رعايت نشده است
 که آقای اسانلو دارند و ھم اکنون از درد شديد پا، ساييدگی مھره کمر، بيماری قلبی و ناراحتی ھای چشم جسمی

االن ايشان در سالن ھشت و در زندان . رنج می برد و نياز به مداوای جدی در خارج از زندان دارد اما در زندان ھستند
  . رجايی شھر ھستند

  ری داشته باشيد؟ يشان مالقات حضوآيا می توانيد با ا
بله مالقات داريم البته يک ماه است که مرتب شده و يک ھفته آقايان و يک ھفته ھم خانم ھا يعنی من و مادر و 

اما از نظر تماس تلفنی محدود ھستند و براحتی ھم نمی توانند صحبت کنند و . خواھرشان به مالقات ايشان می رويم
ن مسئله ھمسرم را خيلی ناراحت می کند که نمی تواند راحت با خانواده ھر بار مامور کنارشان نشسته است و اي

  . اش صحبت کند
  جسمی آقای اسانلو چطور است؟ وضعيت روحی و 

وضعيت روحی اشان که خوبست و علی رغم تمام فشارھا سعی می کند روحيه اش را حفظ کند اما از نظر جسمي، 
ات داده اند که ايشان بايد انجام دھند و چشمشان ھم بايد تحت دکتر پزشک قانونی برای ايشان يک سری آزمايش

کنترل پزشک خودشان باشد و بايد به طور مرتب تحت معاينه قرار بگيرند ھمينطور کمر درد و پادرد ھم دارند که با 
  . عی می کنند خودشان را حفط کنندنرمش و ورزش س

ان موافقت کرده است، پس چطور به مدت کوتاھی ايشان دوباره آنطور که از اخبار بر می آيد قوه قضاييه با عفو ايش
  تھامی ايشان چيست؟ تحت بازجويی قرار گرفته اند و مورد ا

جريان عفو و آزادی ھمسرم اخيرا مطرح شد که ما ھم اين مسئله را شنيديم و آقای وزير کار که به خارج سفر کرده، 
فراھم کند و ھنوز از کم و کيف آن اطالع نداريم و خود ھمسرم ھم از اين قول داده است که زمينه آزادی آقای اسانلو را 

ما ھمچنان منتظريم که آيا از سوی قوه قضاييه خبری . موضوع خبر ندارد و ھنوز نمی دانيم چقدر اين مسئله صحت دارد
 از طرف مسئولين زندان پرونده ای برای ايشان بعد از عيد. می شود يا نه که تا االن متاسفانه ھيچ خبری نشده است

تشکيل شده که به بازپرس شعبه شش در رابطه با اينکه ايشان با عوامل ضد انقالب ارتباط دارد و گويا يکشنبه ھفته 
  . يد به دادگاه انقالب ارجاع شودپيش از اين اتھام تبرئه شده و فقط بابت تبليغ عليه نظام با

  خصوص می توانيد توضيحاتی بدھيد؟ ن داشتند آيا در اين آقای اسانلو اخيرا مالقاتی با دادستان تھرا
بله با دادستان در زندان مالقات داشتند و آقای جعفری دادستان تھران ھم به ايشان گفته بودند درخواست آزادی 

  . جاھای ديگر مانع ايجاد می کنندمشروط و مرخصی ھمسرم را کرده اند اما از 
  و تصميم گيرنده نھاد ديگری است؟ ی در پرونده ندارند يعنی دادستان تھران نقش و اختيار

  . شما ھستم اما بايد پيگيری کنمآزادی " موافق"ايشان گفته بودند من 
طی ھفته ھای گذشته اخباری مبنی بر ضرب و شتم خانم زويا صمدی عروس شما منتشر شد آيا عروستان فعاليت 

   اين برخوردھا سابقه داشته است؟ سياسی دارند؟ و
عروسم دچار . اما اخيرا عروس مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند. اين برخوردھا به اين شکل تا به حاال نبوده است

. مشکالت روحی شده و احساس امنيت نمی کند و بر اثر شدت ضرب و شتم دچار مشکل جسمانی شده است
اسد و فقط يکبار در شب نامزدی عروسم مھندس است و اصال آدم سياسی نيست و حتی آقای اسانلو را نمی شن

طی ھشت ماه گذشته . و عروسم را برای مالقات پدر شوھرش ھم به زندان راه نمی دھند. اش ايشان را ديده است
يکبارھم قبل از عيد در . عروسم را تحت فشار می گذاشتند و حتی در ماه گذشته ايشان را تھديد تلفنی می کردند

ه می گذارند به پھلويش و می خواھند سوار ماشينش کنند که مردم می آيند و خيابان دو نفر لباس شخصی اسلح
تلفنی ھم تھديدش می کردند و به شعبه دادگاه احضارش می کردند و يکبار ھم خودم رفتم اما آنھا . مداخله می کنند

ی افتاد به ھمين خاطر ما تلفن ھا از سوی افراد ناشناس بود و شماره ھم نم. اين تھديدات و احضارات را انکار کردند
تا حدی اين اتفاق ناگوار بود که آقای مھدی کروبی . ھم قضيه را جدی نمی گرفتيم تا اينکه دوم تيرماه اين اتفاق افتاد

که ساليان سال رئيس مجلس بودند و از پايه گذاران اين نظام و از ياران نزديک امام خمينی بودند تحت تاثير قرار گرفتند 
داد و متوجه شديم که آقای کروبی با تمام " روحيه" عروس و خانواده اسانلو آمدند و اين حرکت به ما و به عيادت

  . مشکالتی که دارند از مشکالت ما ھم غافل نيستند
آيا اين برخوردھا از سوی نيروھای خودسر انجام می شود يا تحت نظارت نھادی ھستند؟ و آيا در اين خصوص به جايی 

  کشور به اينگونه برخوردھا چيست؟ د و پاسخ دستگاه قضاييه شکايت برده اي
در اين رابطه من و خانواده عروسم به نه جا شکايت برده ايم اما تا االن کسی پاسخگو نبوده و ھيچ نتيجه ای نگرفته 

اين اقدامات اما بايد بگويم افراد معمولی نمی توانند . دستگاه قضايی ھم ھيچ جوابی به شکايات ما نداده است. ايم
در خيابان در ايستگاه مترو . غيرقانونی را در خيابان انجام دھند و اين افراد با امنيت کامل اين کارھا را انجام می دھند

طرشت عروسم را بغل زده اند و برده اند و بعد از ضرب و شتم در زير پل سيدخندان رھايش کرده اند، چطور ممکن 
  . اين برخورد را کرده اند" امنيت کامل" اين کار را بکنند؟ اين کار کسانی است که با است افراد معمولی با خيال راحت

  ه از دستگاه قضاييه کشور داريد؟ خانم اسانلو به عنوان آخرين سوال چه صحبت و درخواستی از مسئوالن و بويژ
 سال سابقه کار در شرکت ٢۶ از بعد. در تمام مدتی که آقای اسانلو در زندان بودند مشکالت مالی و امنيتی داشتيم

واحد ايشان را اخراج و حقوق و مزايايش را قطع کرده اند و به ھمين سبب وضعيت مادی خانواده تحت تاثير اين مسئله 
دو تا ھم پسر دارم که يکی از آنھا متاھل است و کار مشخص و ثابتی ھم ندارد و اينھا در کنار . قرار گرفته است 

اما با تمام اين مشکالت سوال من از مسئولين اين است که . ست که با ما و عروسمان داشتندبرخوردھای اخيری ا
يک زندانی برخوردار باشد به مرخصی بيايد و از " حقوق اوليه"چرا ھمسرم که سه سال است در زندان است نبايد از 

 بايد پاسخگوی ما باشد؟ و ما از حق آزادی مشروط استفاده کند و شرايط بھتری برايش در نظر گرفته شود؟چه کسی
  چه کسی می توانيم غير از مسئوالن قضايی کشور انتظار داشته باشيم؟

  
  : وزیر کار در مراسم اختتاميه پنجمين جشنواره کارآفرینان برتر

  براي ايران كارآفريني از صنعتي سازي موثرتر است 



  
  

ھای خوبی  در دولت دھم برنامه: یر کار و امور اجتماعی گفتوز:  در تاریخ سوم مردادمی نویسد ايلناخبرگزاری دولتی 
شود که یکی از آنھا تاسيس دفاتر کارآفرینی در استان ھاست و با  برای توسعه کارآفرینی در کشور دنبال می

  . شود گيری آن یک نھاد دولتی متمرکز و مسئول برای حمایت از کارآفرینان کشور تشکيل می شکل
االسالمی وزیر کار و امور اجتماعی در مراسم  رسانی دولت، عبدالرضا شيخ اطالع  نقل از پایگاهبه گزارش ايلنا به

امروز در کشور ما فرھنگ کارآفرینی در : اختتاميه پنجمين جشنواره کارآفرینان برتر کشور طی سخنانی اظھار داشت
  . حال رشد و روز به روز تقویت می شود

تر  دیریت کارآفرینانه رئيس جمھور، اميد ما برای آینده روشن و درخشان در کشور افزونبا استقرار دولت نھم و دھم و م
  . می شود
  . تری از صنعتی سازی در سایر کشورھا خواھد داشت انقالب کارآفرینی در کشور ما به مراتب ابعاد گسترده: وی افزود

ست و امسال با  اره در صدد تقویت فرھنگ کارآفرینی ااین جشنو: وزیر کار به جشنواره کارآفرینان برتر اشاره کرد و گفت
توجه به تجارب سنوات گذشته و با حضور و مشارکت کارآفرینان سعی شد از روشھای عالمانه تری استفاده شود و با 

  . کنندگان مورد بررسی قرار گيرد تری آثار شرکت تر و سنجيده معيارھای دقيق
 نفر در سراسر کشور برگزیده شدند که به 31مين جشنواره کارآفرینان برتر در پنج: االسالمی خاطر نشان کرد شيخ

موازات این جشنواره جشنواره کارآفرینان برتر در کميته امداد ، بنياد شھيد و امور ایثارگران و سازمان ملی جوانان برگزار 
  . شد

در دولت دھم و در وزارت کار : کرد و گفتھای دولت و وزارت کار در زمينه کارآفرینی اشاره  وی در ادامه به برنامه
ھای خوبی برای توسعه کارآفرینی در کشور دنبال می شود که تاسيس دفاتر کارآفرینی در استانھا یکی از این  برنامه

  . موارد است
ر گيری این دفاتر یک نھاد دولتی متمرکز و مسئول برای حمایت از کارآفرینان درکشو با شکل: شيخ االسالمی افزود
  . تاسيس شده است

  . پنجمين جشنواره ملی کارآفرینان برتر صبح امروز با حضور رئيس جمھور در سالن ھمایش ھای صدا و سيما آغاز شد
این جشنواره با ھدف توسعه و ترویج فرھنگ کارآفرینی و نوآوری، کشف و معرفی کارآفرینان برتر، ایجاد فضای شور و 

  .  آفرین برگزار شده استنشاط و توجه به فعاليت ھای ارزش
جشنواره کارآفرینان برتر مقدمه ای برای توسعه فرھنگ کارآفرینی در تمامی دستگاھھای اجرایی، تشکل ھای 

  . رسمی، مراکز آموزشی ، مجامع فرھنگی و رسانه ھا می باشد
  . قرار است در این مراسم با اھدای جوایزی از کارآفرینان برتر ملی تجليل شود

  امپايان پي

 از حقوق كارگرى خود محرومند » باربر«كارگران 

: گويد دبير انجمن صنفى كارگران ميادين ميوه و تره بار مي:  در تاریخ سوم مردادمی نویسد ايلناخبرگزاری دولتی 
مزاياى بار باعث شده است تا تمامى باربران بيمه شده از  دستور العمل مربوط به بيمه كارگران باربر ميادين ميوه و تره

  . بيمه اجبارى سازمان تامين اجتماعى محروم شوند
بر اساس دستورالعملى كه از دو سال پيش مبناى بيمه كارگران باربر : وگو با خبرنگار ايلنا گفت غالمرضا توكلى در گفت

ما شناخته بار قرار گرفته است؛ تمامى باربران با كمك مالى دولت به عنوان بيمه شده خويش فر ميادين ميوه و تره
  . اند و در نتيجه از حقوق كارگرى محروم شده اند شده

ھاى  دارھا و صاحبان غرفه بار برخالف باربران بازار در استخدام ميدان كارگران باربر در ميادين ميوه وتره: وى يادآور شد
ان ميادين تره بار بستگى ميوه فروشى ھستند چنانچه اسختدام، كار، اخراج و دستمزد اين كارگران به اراده كارفرماي

  . دارد
 به  به گفته توكلى گرچه آيين نامه سازمان تامين اجتماعى با واگذار كردن وظيفه پرداخت سھم كارفرما از حق بيمه

 و تره بار شده است اما نبايد منكر ماھيت كارگرى  دولت باعث برداشته شدن بار مالى از دوش مالكان ميادين ميوه
  . عنوان باربر در اين ميادين مشغول به كار ھستندافرادى شد كه به 

در نتيجه وضع به وجود آمده كارگران باربر در ميادين ميوه و تره بار از تمام حقوق كارگرى چون : اين فعال كارگرى افزود
  .محروم شده اند... بيمه بيكاري، طبقه بندى مشاغل و 

  
  : معاون دبير كل خانه كارگر
  ازي صنايع ھنوز اعتبار دارد قانون بازنشستگي نوس

  
: گويد رئيس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري مي:  مرداد آمده است 3 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران 

سازمان تامين اجتماعي بايد تا قبل از تصويب و ابالغ برنامه پنجم توسعه به تعھدات خود در برنامه چھارم ھمچنان عمل 
  . كند

مطابق مصوبه مجلس، دولت موظف است؛ مادامي كه تكليف اليحه :  در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، گفتحسن صادقي
  . برنامه پنجم توسعه مشخص نشده است به تعھدات خود در برنامه چھارم عمل كند

است تا برھمين اساس سازمان تامين اجتماعي نيز به عنوان بخشي از دولت موظف : معاون دبيركل خانه كارگر افزود
در قالب برنامه چھارم توسعه به وظيفه خود مبني بر موافقت با بازنشستگي پيش از موعد كارگران مشمول قانون 

  . نوسازي و بازسازي صنايع عمل كند
: توان به بھانه نبود اعتبار و نقدينگي از اجراي تعھدات قانوني جلوگيري كرد؛ گفت اين فعال كارگري با بيان اينكه نمي



  . توان كارگران را به تحت فشار قرار دھد اقداماتي ميچنين 
  پايان پيام

حراست شرکت اتوبوس رانی تھران از ادامه بکار فعال سنديکايی ممانعت به عمل می 
 آورد 

حراست شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه از ادامه : از ایران در تاریخ سوم مرداد حاکی است بنابه گزارشات رسيده 
  . ترابيان ممانعت به عمل می آوردل سنديکايی سعيد به کار فعا

 مرداد ماه به اداره مرکزی شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه مراجعه کرد و 2فعال سنديکايی سعيد ترابيان روز شنبه 
قصد داشت که به کار خود ادامه دھد ولی با مخالفت فردی بنام مرشدلو از مسئولين حراست شرکت اتوبوس رانی 

  . زارت اطالعات می باشد مواجه شدن و حومه که عمال شعبه ای از وتھرا
 ساعت در اداره مرکزی برای ادامه بکار خود با حراست اتوبوس رانی مشغول 8فعال سنديکايی سعيد ترابيان نزديگ به 

  . وافقت کرده بودان ماين در حالی است که معاون اداره اتوبوس رانی تھران با ادامه به کار آقای ترابي.رايزنی بود
مرشدلو يکی از افراد حراست شرکت واحد اتوبوس رانی تھران می باشد که در سرکوب کارکنان شرکت واحد تھران 

 در دستگيری و پرونده سازی عليه کارکنان نقش داشت و ھمچنين در 84او در جريان اعتصابات سال . نقش فعالی دارد
ه توسط الين سنديکايی نقش فعال دارد و تنھا فردی است از حراست کپرونده سازی و بازجويی و ممانعت بکار فع

  . کارکنان شناخته شده است
حراست شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه شعبه ای از وزارت اطالعات می باشد که در طبقه دوم اداره مرکزی 

افرادی که در . ين طبقه را نداردھيچ کارمندی حق ورود به ا. شرکت واحد در خيابان ھنگام ميدان رسالت مستقر است 
آنجا مشغول به کار ھستند برای ساير کارکنان شرکت ناشناخته ھستند و سعی نمی کنند که توسط ساير کارکنان 

اسامی افراد حراست در پرسنلی شرکت واحد ثبت نشده است و حقوق . اين طبقه کامال محرمانه است. ديده شوند
ھنگامی که کارکنان شرکت واحد به اين طبقه که حراست در آن مستقر . شودآنھا توسط شرکت واحد پرداخت نمی

است احضار می شوند توسط بلندگو از آنھا بازجويی می کنند و چھره افراد سئوال کننده نامشخص و پشت ديوارھای 
ند ی شوند ھمانشيوه برخورد آنھا با پرسنلی که به حراست احضار م. شيشه ای و دودی قرار دارند و ديده نمی شوند

  . بازجوھای وزارت اطالعات است
 خرداد ماه با يورش مامورين وزارت 19سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سنديکای اتوبوس رانی تھران و حومه روز 

 روز در سلولھای 36او نزديک به . اطالعات به منزل شخصی او دستگير و به سلولھای انفرادی بند سپاه منتقل شد
 تيرماه در زندان گوھردشت کرج در بازداشت 29ين بند تحت شکنجه ھای شديد روحی قرار داشت و تا روز انفرادی ا

  . ه سنگين مالی از زندان آزاد شدبسر برد و با وثيق
 خرداد ماه در حين انجام کارش ربوده شد و 22رضا شھابی فعال ديگر سنديکای اتوبوس رانی تھران و حومه که در روز 

از شرايط و وضعيت اين . زندان اوين منتقل شد و ھمچنان در اين بند مخوف بسر می برد209 انفرادی بند به سلولھای
  . عال سنديکايی خبری در دست نيستف

الزم به يادآوری است که دو تن از رھبران سنديکای اتوبوس رانی تھران و حومه آقايان منصور اسالو و ابراھيم مددی 
  .  فرسايی در زندان بسر می برندديکای کارگری چند سال است که در شرايط طاقتتنھا به جرم حق داشتن سن

 نفر از آنھا يا 80 نفر مراجعه کننده 100از ھر :نرخ بيکاری اعالم شده نادرست است
 . جويای شغل ھستند يا دنبال شغل برای ديگران

 و حرفه ای کھگيلويه و بويراحمد با رد نرخ مديرکل سازمان فنی:  در تاریخ سوم مرداد نوشت ايلناخبرگزاری دولتی 
بيکاری اعالم شده از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی اين استان تاکيد کرد قسم می خورم که آمار بيکاری بيشتر از 

  . اين اينھاست
 محل اداره کل در نشستی با خبرنگاران رسانه ھا بمناسبت ھفته مھارت در" اياز آقايی " به گزارش ايلنا از ياسوج ، 

نرخ بيکاری اعالم شده از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی اين : فنی و حرفه ای کھگيلويه و بويراحمد در ياسوج گفت
 درصد است که معتقدم آمار بيکاری کنونی خيلی بيشتر از اين آمار می 15 درصد يعنی 8/14استان عددی معادل 

  . باشد
 در کھگيلويه و بويراحمد ھستم که درب اتاقم ھمه روزه به روی مراجعه کنندگان باز وی با بيان اينکه تنھا مديرکلی

 نفر از آنھا يا جويای شغل ھستند يا دنبال شغل برای 80 نفر مراجعه کننده به من 100از ھر : است ، اظھار داشت
  . ديگران

م شده ديده نشده اند و يا اداره کار کھگيلويه و معتقدم روستائيان و عشاير بيکار در آمار بيکاری اعال: اين مسوول افزود
  . بويراحمد دنبال آمار بيکاری آنان نرفته است

آقايی با تاکيد براينکه حجم مراجعه کننده برای فرصت ھای شغلی به سازمان فنی و حرفه ای بيشتر از آمار بيکاری 
  . ار بيکاری در اين استان واقعا آمار کمی استآم: است که اداره کار و امور اجتماعی اعالم داشته ، خاطرنشان کرد

مديرکل سازمان فنی و حرفه ای کھگيلويه و بويراحمد در پاسخ به اين سوال که براساس مصوبه شورای اشتغال کشور 
 فرصت شغلی در کھگيلويه و بويراحمد طی سالجاری فراھم شود آيا اين فرصت ھا فراھم می 500 ھزار و 12قرار بود 
بعيد می دانم اين فرصت ھا ايجاد شود و اعالم می داريم که سازمان فنی و حرفه ای : ير؟ ھم اظھار داشتشود يا خ

  . استان ھيچ سھمی در اين ارتباط ندارد
 فرصت 500 ھزار و 12سازمان فنی و حرفه ای کھگيلويه و بويراحمد ھيچ تعھدی در قبال فراھم ساختن : وی گفت

  . غال کشور نداردشغلی مصوب شده در شورای اشت



وی در ادامه ، تشکيل سازمان ملی مھارت را که اکنون در حال بررسی در مجلس شورای اسالمی است را مفيد و 
با ادغام سازمان فنی و حرفه ای ، آموزشکده ھای فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع : ضروری ارزيابی کرد و يادآور شد

  .  مھارت می توان شاھد پيشرفت بيشتری بودعلمی کاربردی و تبديل آن به سازمان ملی
وی اظھار اميدواری کرد اين طرح در مجلس شورای اسالمی مصوب شود زيرا که تشکيل سازمان ملی مھارت به نفع 

  . مملکت است
رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی با اين " دکتر عباسپور " آقايی در پاسخ به اين سوال که 

دکتر : " الف بوده و در نامه ای کتبی داليل مخالفت خود را به رئيس مجلس عنوان نموده ھم خاطرنشان کردطرح مخ
  . نه تنھا با اين طرح مخالف است بلکه با دولت نيز مخالف می باشد" عباسپور 

ی کشد که در  ماه طول م18آموزش کارگر ماھر : مديرکل سازمان فنی و حرفه ای کھگيلويه و بويراحمد ادامه داد
  . استان اين آموزش ھا را نداريم

 تاکنون آموزش کارگر ماھر در استان نداشته ايم ھرچند در برخی استانھای کشور اين امر اجرايی 85از سال : وی گفت
  . می شود

ه آموزش کارگران ماھر زمانی صورت می گيرد ک: وی دليل اين امر را اعالم نظر نکردن صنوف عنوان و اظھار داشت
  .  ماھه باشند18صنوف و يا خود افراد عالقمند به گذراندن دوره آموزشی 

حاضريم برخی از شرايط : آقايی ، آموزش ارائه شده به درخواست کنندگان در اين ارتباط را رايگان ذکر و خاطرنشان کرد
  .مانند غذا و آموزش رايگان را برای متقاضيان در ساير استانھای کشور فراھم آوريم

   .ار نفر در اثر انفجار در مجتمع پتروشيمی خارک کشته شدندچھ

  
يکی از .  چھار نفر در اثر انفجار در مجتمع پتروشيمی خارک کشته شدند: در سوم مرداد آمده است به گزارش ايرنا

دی مقام ھای استانداری بوشھر اعالم کرد بوشھر آتش سوزی در مجتمع پتروشيمی خارک مھار شده و نيروھای امدا
  . در حال کمک رسانی به مجروحان ھستند

  . اين انفجار شنبه شب رخ داد
به گفته غالمرضا کشتکار، مديرکل بحران استان جنازه سه نفر از کشته شدگان اين حادثه شناسايی شده است و 

  . جسد نفر چھارم ھنوز پيدا نشده است
  . تمع بوده استآقای کشتکار گفت علت انفجار افزايش فشار در بويلر مرکزی مج

به گفته آقای کشتکار مجتمع پتروشيمی خارک تامين کننده بخشی از برق مصرفی در استان بوشھر است و احتمال 
  . بروز مشکل در برق رسانی وجود دارد

  .بيشتر از چھارصد نفر در مجتمع پتروشيمی خارک کار می کنند

 دپتروشيمی خارک جان چھار باختن سوزی چھار کارگر در آتش
 

سوزی در برج دیتا نایزر، یکی از واحدھای پتروشيمی خارک   آتش:  در تاریخ سوم مرداد نوشت ايلناخبرگزاری دولتی 
سوزی که از ساعت  آتش به گزارش ايلنا به نقل از شانا، این .گذشته آغاز شده بود به طور کامل مھار شد که از شب

کارکنان پتروشيمی خارگ مھار شد، ولی متاسفانه در  ، با تالش دقيقه بعدازظھر روز گذشته آغاز شده بود30و 19
   .این مجتمع فوت کردند  نفر از کارکنان4جریان این حادثه 

 
   .سوزی ادامه دارد سازی در محوطه آتش علت این حادثه ھنوز روشن نشده است و ھم اکنون عمليات پاک

 
ھای حوزه  ، بوتان، نفتا و گوگرد از گازھای استحصالی چاهبازیافت پروپان  برای١٣۴٨مجتمع پتروشيمی خارگ در سال 

فرآیند مجتمع و   برای جلوگيری از ھدررفت گازھای سبک توليد شده در١٣٧٣قاره ایران احداث و در سال  نفتی فالت
  .ساخته شد ھای با ارزش افزوده باال، واحد متانول خارگ تبدیل آن به فرآورده

انداز کارکنان  بازنشستگی و پس ھای غير دولتی و سھام آن متعلق به صندوق پتروشيمی خارگ جزو پتروشيمی
گذاری بانک ملی، شرکت   شرکت مدیریت سرمایه اجتماعی، گذاری تامين شرکت ملی نفت ایران، شرکت سرمایه

گذاری شيميایی و   شرکت سرمایه  صندوق بازنشستگی کشوری، کشوری، گذاری صندوق بازنشستگی سرمایه
  .اشخاص حقيقی و حقوقی است زی تامين و سایرسلول

 سازمانھای مسئول کودکان کار را رھا کرده اند 

سھل انگاری و بی تفاوتی ): گفتگو از سيد ھادی کسايی زاده(:  مرداد می نویسد3خبرگزاری مھر در تاریخ 
متکديانی که کودکان را سازمانھای مسئول، عملکرد منفعل ستاد قضائی رسيدگی به کودکان کار، تشديد مجازات 

مجبور به تکدی گری می کنند و فرار از قانون با پوشش دستفروشی از مھمترين محورھايی بود که مسئوالن 
به گزارش خبرنگار مھر، با آغاز فصل تابستان و افزايش تعداد کودکان کار، . بھزيستی و شھرداری بر آن تاکيد داشتند

 سيستم حمل و نقل ريلی و جاده ای پايتخت ھر يک از متوليان آسيبھای خيابان و متکديان در معابر عمومی و
اجتماعی کالن شھر تھران مسئوليت را بر دوش نھاد ديگری گذاشته و از ساماندھی و جمع آوری اين گروه از اقشار 

  . آسيب ديده اجتماعی شانه خالی می کنند
ش آسيبھای اجتماعی در پايتخت، چالش کودکان کار و خبرگزاری مھر با برگزاری نشستی با موضوع راھکارھای کاھ



خيابان، متکديان و معتادان خيابانی را با مسئوالن سازمان بھزيستی و شھرداری تھران به بحث و بررسی گذاشت که 
  . آن را ادامه می خوانيد

تی کشور و محمد در اين نشست فرھاد اقطار سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی آسيبھای اجتماعی سازمان بھزيس
جواد روزبھانی رئيس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شھر تھران ديدگاھھا و راھکارھای خود را برای پيشگيری و 

  . مديريت آسيبھای اجتماعی شھر تھران بيان کردند
ی متفاوت فرھاد اقطار گفته ھای خود را با اشاره به اين موضوع که تعريف کودک کار با کودک خيابانی و کودک متکد

کودک خيابانی تا زمانی که در معابر اقدام به دستفروشی مثال آدامس می کند کودک کار است و ھمينکه : است گفت
آدامس را روی زمين می گذارد می شود کودک خيابانی و اگر ھمان لحظه دستش را برای کمک جلوی شھروندان دراز 

  . کند می شود متکدی
 15 ميليون کودک کار و خيابان در سطح دنيا است که سنين زير 250 از حضور بيش از آمارھای جھانی حاکی: وی افزود

 350 سال تعريف کنيم اين آمار به بيش از 18سال را به عنوان کودک محسوب می کنند در حالی که اگر کودک را زير 
  . ميليون نفر می رسد

  د  سازمان مسئول مستقيم کودکان کار و خيابان و متکديان ھستن10
سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی آسيبھای اجتماعی سازمان بھزيستی کشور با اشاره به مصوبه ھيئت دولت به 

در اين مصوبه و ابالغيه آمده است مسئوليت کودکان کار و :  گفت1384مورخ چھارم مردادماه " 717/22/9/323"شماره 
برای نگھداری موقت بر عھده شھرداري، امور معاضدتی و خيابان و متکديان از نظر جمع آوری و تجھيز فضای مناسب 

قضائی بر عھده وزارت دادگستري، اشتغال خانواده کودک بر عھده وزارت کار، تامين پزشک، پرستار و مکان درمانی بر 
عھده وزارت بھداشت، پوشش خدمات درمانی بر عھده سازمان تامين اجتماعي، اطالع رسانی با ھدف پيشگيری از 

 کودکان کار و خيابان به خانواده ھا بر عھده صدا و سيما و ھمچنين وظايفی ھم بر عھده نيروی انتظامي، ھالل آسيب
  . احمر و کميته امداد محول شده است

در اين مصوبه سازمان بھزيستی موظف شده است تا با ھمکاری شھرداری و انجمنھای خيريه و نيروی : وی افزود
  . ار، خيابان و متکديان را برعھده بگيردانتظامی مسئوليت کودکان ک

ھيچ مرجعی به سازمان بھزيستی اجازه : اقطار با بيان اينکه بيشتر کودکان کار و خيابان دارای خانواده ھستند گفت
نمی دھد تا حضانت کودکان کار و خيابان را از خانواده ھا سلب و بر عھده بھزيستی قرار دھد مگر در شرايط خاص که 

  . و نظر وزارت دادگستری و نيروی انتظامی سرپرستی کودک به سازمان بھزيستی سپرده می شودبا رای 
  خانواده ھا اجازه نگھداری کودکان متکدی را در مراکز بھزيستی نمی دھند 

سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی آسيبھای اجتماعی سازمان بھزيستی کشور در پاسخ به اين پرسش که چرا 
تی کودکان کار و خيابان که شھرداری تھران جمع آوری و تحويل می دھد پس از مدتی رھا می کنند سازمان بھزيس

اين گفته شھرداری صحيح است چون کودک کار و خيابان ھنوز وارد قرنطينه نشده، خانواده اش او را تحويل می : گفت
  .  نمی گذارد سرمايه زندگی اش به خطر بيافتدگيرد زيرا درآمد روزانه کودکان کار بسيار چشمگير است و خانواده محتاج

تمامی اسامی کودکان کار و خيابان در بانک اطالعاتی سازمان بھزيستی بارھا و بارھا تکرار شده و تعداد : وی افزود
  . زيادی از آنھا چھره ھايی شناخته شده در تکدی گری ھستند
  ھای ديگر را بگيريد بھزيستی و شھرداری کارشان را انجام می دھند يقه سازمان

در ھيچ کجای دنيا يک سازمان نمی تواند متولی آسيبھای اجتماعی شھر باشد زيرا اگر خانواده کودک، : اقطار گفت
  . محتاج و نيازمند باشد به طور يقين خانواده دوباره کودک را برای کار و تکدی گری به خيابانھا می فرستد

 وقتی که بيمه نشده و شرايط برای اشتغال و حرفه آموزی برای اعضای خانواده خانواده کودک کار و خيابان: وی افزود
مھيا نشده است چگونه می توان انتظار داشت که بھزيستی و شھرداری در اين مھم موفق شوند و اين نشان از 

  . سھل انگاری و بی تفاوتی سازمانھای ديگر که اسامی آنھا در مصوبه دولت آمده، است
 مداخله و بازتوانی آسيبھای اجتماعی سازمان بھزيستی کشور با بيان اينکه در سال گذشته بيش از سرپرست دفتر

 کودک 200از اين تعداد بيش از سه ھزار و : ھفت ھزار کودک کار و خيابان تحويل سازمان بھزيستی شده است گفت
  . کار و خيابان از پايتخت بوده اند که تحويل مراکز بھزيستی شده است

  اد قضائی رسيدگی به کودکان کار و خيابان غير فعال است ست
وی در پاسخ به اين پرسش که بھزيستی در صورت مشاھده تکرار حضور کودکان در مراکز نگھداری چه اقداماتی انجام 

به بھزيستی بر اساس قانون وظيفه دارد نام کودکان کار و خيابانی را که چندين بار ساماندھی شده و : می دھد گفت
مراکز بھزيستی منتقل شده اند به ستاد قضائی که متشکل از ناجا و وزارت دادگستری است گزارش کند در حالی که 

  . تا کنون چنين ستادی تشکيل نشده است
ما ھر سال آخر بھار اسامی کودکان کار و خيابان با سابقه را طی نامه ای به ستاد قضائی اعالم می کنيم : اقطار گفت
  . ون ھمکاری از سوی نھادھای مسئول ديده نشده استاما تا کن

شھروندان : در پايتخت گفت" کودکان کار و خيابان"محمد جواد روزبھانی در مورد وضعيت رسيدگی به آسيب اجتماعی 
تھرانی شھرداری را مسئول ھر عاملی که زيبايی شھر را تحت تاثير خود قرار دھد می دانند و شھرداری بنا بر وظيفه 

  . د مسئول جمع آوری کودکان کار و خيابان از سطح شھر استخو
رئيس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شھر تھران مھمترين چالش در موضوع آسيبھای اجتماعی را فقدان مديريت 

سند چشم انداز آسيبھای اجتماعی کالن شھرھا توسط معاونت اجتماعی و فرھنگی : واحد شھری عنوان کرد و افزود
ی تھران تنظيم و به تائيد معاونان امور اجتماعی و فرھنگی شھرداريھای کشور رسيد که در بندھايی از آن شھردار

  . تاکيد به مديريت واحد شھری و مشارکت بين بخشی شده است
بر اساس قانون ھر شخصی که در منظر عموم و سطح جامعه بدون انجام کار، ارائه خدمات يا عرضه کااليی : وی افزود

بر اين .  وجه نقد از مردم را داشته باشد متکدی محسوب می شود و تکدی گری بر اساس قانون جرم استطلب
اساس شھرداری تھران با ھمکاری قوه قضائيه، سازمان بھزيستی و نيروی انتظامی وظيفه جمع آوری و ساماندھی 

  . متکديان را برعھده دارد
  ه تکدی گری می کنند تشديد مجازات متکديانی که کودکان را مجبور ب



بر اساس تفاھم نامه شھرداری تھران با قوه قضائيه دو قاضی ويژه در مرکز اسالمشھر و لويزان : روزبھانی اظھار داشت
مستقر شدند تا پس از جمع آوري، متکديان با نظر و حکم قاضی " مرکز نگھداری از متکديان و کارتن خوابھای تھران"

  . ساماندھی شوند
متکديانی که از کودکان برای تکدی : د کودکانی که ھمراه با سرپرست اقدام به تکدی گری می کنند افزودوی در مور

  . گری استفاده می کنند با حکم قاضی تشديد مجازات می شوند
   متکدی از سطح پايتخت جمع آوری می شوند 100روزانه 

 100که در سه ماھه اول سال جاری روزانه حدود رئيس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شھر تھران با اشاره به اين
 نفر پرونده قضائی 900 ھزار متکدی جمع آوری شده برای 9از تعداد حدود : متکدی از شھر تھران جمع آوری شده افزود

  . تشکيل شده و به مراکز ذيصالح ارجاع شده اند
  متکديان با دستفروشی از چنگال قانون فرار می کنند 

خ به اين پرسش که متکديان تھرانی به دليل آگاھی از قوانين، تکدی گری را زير پوشش دستفروشی روزبھانی در پاس
متاسفانه در اين زمينه خالء قانونی وجود دارد و قاضی بنا بر اظھارات متکدی و : انجام داده تا دستگير نشوند گفت

  .دشواھد موجود رای صادر می کند و متکديان از چنگال قانون رھا می شون
  

   پانزده سال محروميت از حرفه روزنامه نگاری 
 

در این پرونده که مربوط است به . تایيد گرد دادگاه تجدید نطر حکم سنيگن  پيمان عارف بر پایه خبر ھای رسيده ، 
 روزھای نخست پس ازانتخابات وی توسط قاضی پيرعباسی به اتھام تبليغ عليه نظام از طریق بازداشت پيمان عارف در

رادیو فردا به تحمل یک سال زندان و  انتشارمقاالت و نوشته ھا و نيز مصاحبه با رسانه ھای خارجی بویژه صدای امریکا و
نامه سرگشاده به احمدی نژاد در مقطع رقابتھای انتخاباتی سال  به اتھام اھانت به ریيس جمھور از طریق نگارش

 .شالق محکوم گردیده است  ضربه74گذشته به تحمل 
این سردبير ماھنامه توقيف شده ایرانمھر از حرفه روزنامه   تجدیدنظر در خصوص محروميت مادام العمر54ھمچنين شعبه 

قانون  19مطبوعاتی که رای بدوی صادره توسط قاضی پيرعباسی آمده بود ،به استناد نص ماده  نگاری و ھرگونه فعاليت
  .است  سال کاھش داده15مان آن را به مجازات اسالمی ضمن تایيد محروميت مذکور ،مدت ز

عارف که به دليل شرایط زندان با تشدید  گفتنی است پيمان.  تجدیدنظر قطعی بوده و الزم االجرا ميباشد54رای شعبه  
 .مداوای بيماری اش در خارج از زندان ميباشد بيماری قلبی اش مواجه است در حال حاضر در حال

 چارچوب رویه غيرقانونی دادگاه انقالب مبنی بر عدم ابالغ قانونی آراء ،به رویت سيد ر درالزم به ذکر است رای تجدیدنظ
  محمدرضا فقيھی یکی از وکالی عارف رسيده است

  
  

  : يك فعال صنفي كارگري
  انجمنھاي صنفي به نفع كارگران صنوف است  تشكيل كانون عالي

  
در صورت برگزاري انتخابات : گويد  يك فعال كارگري مي:  آمده است  مرداد4 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران 

ھاي صنفي كارگري، بخش بزرگي از كارگران كشور مي توانند در تعيين سرنوشت خود مشاركت  كانون عالي انجمن
  . داشته باشند

ھاي كوچك فعال  يران در كارگاهبا وجود آنكه بخش عمده اي از كارگران ا: غالمرضا توكلي در گفتگو با خبرنگرا ايلنا، گفت
  . كرده اند ھاي بزرگ بوده اند كه براي جامعه كارگري ايران تصميم گيري اند اما ھمواره اين نمايندگان كارگاه بوده

وي مدعي شد حتي در مورادي چون خروج كارگاه ھاي كوچك از شمول برخي مقررات قانون كار اين نمايندگان كارگري 
ھاي كوچك   بودند كه با كارفرمايان به توافق رسيدند و در حالي كه موضوع فقط به كارگران كارگاهھاي بزرگ در كارگاه
  . شد مربوط مي

شوراھاي اسالمي كار در گفتگوھاي اجتماعي سالھاي اخير بوده  اشاره به آقاي توكلي به حضور نمايندگان كانون عالي
  . شوند  مياست كه نماينده بخش كوچكي از كارگران ايران محسوب

اند كه به دليل صنعتي نبون اقتصاد ايران ھمواره بخش عمده اي از كارگران  فعاالن كارگري و اقتصادي بارھا اعالم كرده
  . ھاي كوچك توليدي مشغول به كار ھستند ھاي كوچك خدماتي ، صنوف و بنگاه ايراني در كارگاه

 نفر از حق تشكيل شوراھاي 35گران كارگاه ھاي بزرگ باالي  كه ھنوز معتبر است، كار69برابر قانون كار مصوب سال 
 نفر تنھا محق به داشتن انجمن صنفي كارگري يا 35ھاي كوچك زير  اسالمي كار برخوردار ھستند اما كارگران كارگاه

  . نماينده كارگري ھستند
اھاي اسالمي كار پيگر مطالبات  دھه پيش تا كنون شور2درحالي كه از زمان تصويب آخرين قانون كار ايران در حدود 

اند ماه گذشته اعالم شد كه وزارت كار و امور اجتماعي مشغول فراھم كردن مقدمات  صنفي جامعه كارگري ايران بوده
  . ھاي صنفي كارگري است برگذاري انتخابات كانون عالي انجمن

  پايان پيام
  

   کارگر در آتش سوزی پتروشيمی خارک4کشته شدن 
  

 کارگر به اسامی سيد 4 واحد قدیم مجتمع پتروشيمی جزیره خارک 2/5/89 در حادثه آتش سوزی شنبه شب –بوشھر
در این حادثه . ود احمد زاده و خالد رضایی به طرز فجيعی کشته شدندماشاهللا موسوی ، روح هللا سلحچی ، مسع

ھفت نفر مصدوم شدند که سه نفر از آنان به دليل گازگرفتگی و گرما زدگی در بيمارستان بستری و سپس مرخص 
مجتمع . علت آتش سوزی، فشار زیاد بر بویلر مرکزی واحد قدیم مجتمع پتروشيمی خارک بوده است. شدند



يمی خارک گاز مورد نياز بخشی از نيروگاه ھای برق جزیره خارک را تامين می کند که از این پس این جزیره از پتروش
  )4/5/89اطالعات . (نظر تامين برق دچار مشکل خواھد بود

  
  بيمه شدگان اصفھاني از وضع درمان ناراضي ھستند

  
كارگران بازنشسته اصفھاني از كمبود پزشك، تجھيزات :  ت  مرداد آمده اس4 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران 

  . ھاي اصفھان گاليه مند ھستند درماني و نيمه كاره ماندن تاسيس پروژھاي بيمارستاني در شھرستان
پروژه ساخت بيمارستان شھرستان رھنان اصفھان از يازده سال پيش : اسماعيل ربيع در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت

  . است و ھيچ مقام مسوولي پاسخگوي نياز بيمه شدگان نيست  ماندهنيمه تمام
ھاي  وي ھمچنين از نبود درمانگاه ويژه بيماران ديابتي در منطقه نجف آباد اصفھان به عنوان يكي ديگر از نارسايي

  . ري استوجود چنين درمانگاھي در منطقه نجف آباد يك نياز ضرو: درماني تامين اجتماعي اصفھان نامبرد و گفت
شدگان تامين  به گفته اين فعال صنفي كارگران بازنشسته در استان اصفھان يكي ديگر از نيازھاي درماني بيمه

آباد  اجتماعي در استان اصفھان، افزايش كادر پزشك متخصص و توسعه بخش اوژانس بيمارستان حضرت فاطمه نجف
  . است

 سال از 2ماني در شھرستان تيران و كرون خبرداد و گفت با گذشت ربيع ھمچين از عدم اجراي پرژه احداث يك مركز در
  . است زمان تصويب اجراي اين طرح ھنوز ھيچ اقدامي براي راه اندازي اين مركز درماني صورت نگرفته

اي مربوط به خدمات اروتزپروتز و برخي كالھاي مصرفي پزشكي مانند عينك   يارانه وي ھمچنين از پايين ماندن تعرفه
  .  انتقاد كرد89بي براي سال ط

ربيع بابيان اينكه كارگران بازنشسته در جلسه اخير خود با مسووالن درماني تامين اجتماعي اين مسائل را منعكس 
دھند تا بابت استفاده بيمه شدگان از خدمات درماني  با چنين وضعي چگون مسووالن به خود اجاره مي: كرده اند؛ گفت

   .فرانشيز مطالبه كنند
 پايان پيام

 
 شيراز اعتراض کارمندان ميراث فرھنگی و گردشگری ھنگام انتقال به

 
سایت حکومتی .انتقال دست به اعتراض زدند کارمندان سازمان ميراث فرھنگی و گردشگری، در فرودگاه مھرآباد ھنگام

رت پـرواز خـود بودنـد در عـين كـا صبح يكشنبه مسافرين فرودگاه مھرآباد در حالی كه منتظر دريافـت:  صراط می نویسد
فرھنگـی و گردشـگری بودنـد كـه نـسبت بـه انتقـال خـود بـه  ناباوری شاھد دعوا و سروصدای كارمندان سازمان ميراث

نـسبت بـه  ھای نسبتا رسمی در فرودگاه حـضور يافتـه بودنـد بسياری از اين مسافرين كه با لباس.شيراز معترض بودند
  .دت ناراضی بودندانتقال خود به استانی ديگر به ش

 
دادنـد بـا  مـی کارمندان که با الفاظ بدی رئيس سازمان ميراث فرھنگـی و گردشـگری را مـورد خطـاب قـرار برخی از این 

 .دخالت ھمکاران خود از صحنه دور شدند
ت و در استانی ديگر مخـالف اسـ در اين ميان خانمی ميانسال با صدای بلند ضمن بيان اينكه ھمسرش با ادامه كار وی

 .مورد خطاب قرار داد او مجبور است از كار خود استعفا دھد، مسئوالن خود را
روزمره آنھا را با مشكل مواجه كـرده  ھای ديگر زندگی با اين حال اعتراض كارمندان اين سازمان كه انتقال آنان به استان

 .ای به دولت شده است است، باعث اعتراض عده
 .تھران گرفته است  به عنوان اولين دستگاه دولتی تصميم به خروج ازسازمان ميراث فرھنگی و گردشگری

تھـران مقابـل مجلـس شـورای  پيش از ايـن برخـي از كارمنـدان ايـن سـازمان در اعتـراض بـه تـصميم ناگھـانی انتقـال از
 .اسالمی، تجمع کرده بودند

در اقدامی عجيب تسھيالت  ردشگريالزم به ذكر است بقائي معاون رئيس جمھور و رئيس سازمان ميراث فرھنگي و گ
 .گرفته بود ی اين سازمان در نظر ای را برای كارمندان منتقل شده ويژه

ھفتـه مرخـصی تـشويقی برخـوردار  شـوند از دو ھای اصفھان و شيراز منتقل مـی كاركنانی كه به استان: وی اعالم كرد
 .كنند ھزينه از سوی سازمان دريافت میپرداخت   درصد50بار بليط ھواپيما با   ماه يک3خواھند شد و ھر 

ھـا منتقـل  سـازمان بـه اسـتان ھـای  ھـزار تومـانی بـرای كاركنـانی كـه از معاونـت400كـار حـداقل  حقوق و اضـافه اضافه
 .يابد شوند، اختصاص مي می

ل كـه بـه شـيراز منتقـ به گفته رئيس سازمان ميراث فرھنگی، صنايع دستي و گردشگری، كمـک رفـاھی بـرای افـرادی
 .ھزار تومان است 500شوند  ھزار تومان و افرادی كه به اصفھان منتقل می600شوند  می

ھـا  توسط كاركنانی كـه بـه اسـتان ھا برای خريد مسكن  ميليون تومانی بانک10 ميليون تومانی و 25بقايی به ارائه وام 
 .شوند، اشاره كرد منتقل می

واکـنش بـه اعتـراض ایـن  ل مجلس شـورای اسـالمی، حميـد بقـایی دربعد از تجمع اعتراضی کارکنان این سازمان مقاب
رویـم، ھرکـسی دوسـت داشـته  داشتند، گفت کـه مـا مـی کارمندان که نسبت به انتقال خود به خارج از تھران اعتراض

 !نياید باشد بياید و ھر کسی دوست نداشته باشد
  
  

 نيست در آلوده بودن برنج ھای وارداتی ھيچ ترديدی : نماينده مجلس



سخنگوی کميسيون بھداشت و درمان مجلس شورای :  مرداد آمده است 4به گزارش خبرگزاری دولتی فارس درتاریخ 
  . زا است  شده و مصرف آنھا سرطانآلودگی ھشت نوع برنج وارداتی به سرب محرز: اسالمی گفت

ھای وارداتی ھيچ  جلوده بودن برندر آ: به گزارش فارس ، حسن تأميني، نماينده مردم رشت در مجلس، اظھار داشت
  . ترديدی نيست
  . ويژه سرب و آرسنيک را باال دانست ھای وارداتی آلوده به فلزات سنگين به  ھا برای جلوگيری از برنج وی حساسيت

ھای وارداتی نداريم و ميزان  ھيچ شکی در آلوده بودن برنج: سخنگوی کميسيون بھداشت و درمان مجلس گفت
  . تی باالتر از حد استاندارد است نمونه برنج واردا١٣ نمونه از ١١آرسنيک در 

ًی وارداتی کامال محرز ھا آلودگی به سرب در ھشت نوع از برنج: ھای وارداتی تصريح کرد تأمينی با تأکيد بر آلودگی برنج
  . شده است

اين تحقيقات با کارشناسی : ردنماينده رشت در مجلس تحقيقات کميسيون بھداشت و درمان را دقيق خواند و اضافه ک
  . ط صورت گرفته استرب ھای ذي ھا و سازمان دقيق و ھمکاری تمام وزارتخانه

با توجه به مصرف باالی برنج در کشور خطرھای آلودگی : زا عنوان کرد و ادامه داد ھای آلوده را سرطان وی مصرف برنج
  . ناک استدراری و پوست بسيار خطرآن از جمله سرطان ريه، دستگاه ا

از وزارت :  مجلس شورای اسالمی شد و گفت٩٠ويژه کميسيون اصل  تأمينی خواستار حساسيت بيشتر مسئوالن به 
  .ھای خارجی جلوگيری کند خواھيم که از ورود برنج بازرگانی مي

 قم، تجمع کردند 118برای دومين بار متوالی طی دو روز گذشته، کارکنان 

 برای دومين بار متوالی 21 تا ساعت 16ديروز از ساعت:  مرداد آمده است 4 در تاریخ يلناابه گزارش خبرگزاری دولتی 
قم، با خاموش کردن دستگاه ھای پاسخ دھنده و از دست کشيدن کارشان در حياط 118طی دو روز گذشته، کارکنان 

  .  و نياز آن ھا را احساس کنندقم، تجمع کردند، تا بلکه مسئولين مخابرات قم، نارضايتی آنان را ببينند118اداره 
قم تماس می گرفت، تنھا اين جمله 118ديروز اگر کسی با مرکز تلفنی 21تا 16به گزارش خبرنگار ايلنا از قم، از ساعت

، »به علت ترافيک باالی خطوط، از پاسخ گويی معذوريم، لطفا چند دقيقه ديگر تماس بگيريد. با سالم«را می شنيد که 
  ه قرار است؟ اما جريان از چ

خبرنگار ايلنا با حضور در جمع اين کارکنان ناراضي، جزئيات اين ماجرا را جويا شد، اما اکثر آن ھا با وجود آن که مشکالت 
  . را بيان می کردند، اصرار داشتند که نامشان فاش نشود، تا مبادا در معرض اخراج قرار گيرند

از اول مردادماه، پيمانکار جديدی زير نظر : اض خود و ھمکارانش می گويدقم، در مورد علت اعتر118م يکی از کارکنان -ح
قيمت کارشناسی شده با مخابرات استان قم، قرارداد بسته است؛ او به مسئولين مخابرات استان، گفته است که من 

 سخن پيمانکار قم را بچرخانم و مديرعامل مخابرات استان قم ھم با اين118نفر نيرو مرکز تلفنی 35می توانم با 
  . موافقت کرده است

سال در اين مرکز 10قم که ھمگی سابقه کاری باالی 118بر اساس تصميم پيمانکار جديد، نيمی از کارکنان: وی افزود
  . تلفنی را دارند، بايد از کار اخراج شوند

 و ما بقی را اخراج کنند، که با نفر را نگاه دارند35 قم تنھا 118نفر نيروی کاری 70قصد داشتند که از : م ادامه داد-ح
  . نفر رسيده است50نفر به 35اعتراضی که کارکنان طی دو روز گذشته صورت دادند، تعداد 

قم، و بی پاسخ ماندن چند ساعته تلفن 118با وجود دست از کارکشيدن کارکنان : قم، گفت118يکی ديگر از کارکنان 
ستان قم، حتی يک بار برای اين که ببيند، مشکالت ما چيست، در ، مدير عامل محترم مخابرات ا118ھای مردمی با 

ميان ما حاضر نشده است؛ حتی ديروز که برای اولين بار دست از کار کشيديم، اعالم کرديم که خواھان ديدار با 
جعه نکرده استاندارقم ھستيم، اما تا کنون نه خود استاندار و نه نماينده ای از طرف ايشان برای شنيدن صدای ما مرا

  . است
پيمانکار جديد اعالم کرده است، که کسانی که اخراج نمی : قم، ھم در سخنانی گفت118يکی از کارکنان ديگر تلفن 

ساعت اضافه کاری را بر کارکنانی 4ساعت در سرکار حاضر شوند، يعنی می خواھند 12شوند و می مانند، بايد روزانه 
  . ت ھم کافی نيست، تحميل کنندساع8که حتی توانايی عصبی آن ھا برای 

کار کرده ايم و چشم و 118سال که در مرکز تلفنی 15الی 10بعد از : قم، گفت118يکی ديگر از کارکنان در معرض اخراج 
  . گوش و اعصاب ما دچار اشکال شده است، اکنون به ما می گويند آقا خوش آمديد، اخراجيد

ماه زودتر بگويند تا 6اگر می خواھند اخراج کنند، حداقل يک سال يا : وی خطاب به مسئولين مخابرات استان قم، گفت
بتوانيم شغل جديدی را برای خود بيابيم ولی اين که شب بخوابيم و صبح به ما بگويند اخراجيد، ظلم در حق کسانی 

  . است که عمر و جوانی خود را در مخابرات گذرانده اند
نيروی فعلی مخابرات ھم اخراج نشوند، بازھم اين 70حتی اگر ھيچ کدام از : قم، اظھار داشت118يکی ديگر از کارکنان 

تعداد نيرو پاسخ گوی تلفن ھای مردم نيست، چرا که غير از مردم قم، به علت وجود دفتر آيات عظام در قم، از تمامی 
  . کشور با اين مرکز تماس می گيرند

که کليه او پيوندی است، در معرض اخراج قرار دارد، ھم در  قم، که با وجود آن 118محسن خليلی يکی از کارکنان 
سال در اين مرکز فعاليت داشته ام، امروزه خيلی راحت، حتی با وجود 10بعد از اين که نزديک به : سخنانی يادآور شد

  . آن که من به دليل اين که کليه ام پيوندی است، می گويند، اخراجيد
، از جمله مراکز مخابراتی است که نبايد 118با بيان اين که 118کنان مرکز تلفنی مھدی در امامی ھم يکی ديگر از کار

مسئولين مخابرات بايد، ھمانگونه که : قم، اظھار داشت118تعديل نيرو داشته باشد، در مورد اخراج بعضی از نيروھای 
، نيرو تزريق 118ه مرکز تلفنی ھميشه با واگذاری تلفن ھای ثابت، تعداد خط ھای تلفن را افزايش می دھند، بايد ب

  .کنند، نه اين که با تعديل نيرو، مشکالتی را برای مردم به وجود بياورند

  درصد ۴٠سقوط زير خط فقر با ھزينه باالی :بی عدالتی در نظام سالمت



ازمان ملل با به گفته مدير برنامه فقرزدايی اھداف توسعه ھزاره س: مرداد آمده است 4 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
 در صد ٨٠ درصد به ۶۵پردازند از  ای که مردم برای سالمت و بھداشت مي ھا ھزينه اجرای طرح ھدفمند کردن يارانه

  . خواھد رسيد
به نوشته روزنامه تھران امروز، اميدوار رضايي، عضو کميسيون بھداشت مجلس ھم اعالم کرده است در حال حاضر 

ھای سالمت   ھزينهپردازند و مشارکت مردم در  دست آوردن سالمت از جيب خود ميمردم ھزينه بااليی را برای به
  . عادالنه نيست

بر اساس آخرين اعالم سازمان بھداشت جھانی رتبه ايران از نظر شاخص مشارکت عادالنه «: گويد اميدوار رضايی مي
توجه به روند نامناسب دھه اخير اکنون  بود که به نظر من با ١١٢ سال پيش ١٠ھای سالمت در حدود  مردم در ھزينه

بر » .ايم  کشور دنيا باشيم و روند رو به بھبودی نداشته١٩١ در بين ١٢٠ تا ١١٨افت کرده و بايد از اين نظر در رده 
  . پردازند را مردم از جيب خود ميھای سالمت   درصد ھزينه۶۵ھای رسمی در حال حاضر بيش از  اساس آمار

در ايران ) UNDP(ير برنامه فقرزدايی و طرح ھای توسعه برنامه عمران سازمان ملل متحد محمد علی فرزين، مد
تعداد زيادی از جمعيت ممکن )  درصدی بيکاری در کشور١٠آمار (با توجه به بيکاری تعداد زيادی از جمعيت « :گويد مي

ھای کاھش فقر دسترسی به  شاخصيکی از .ھا به شدت زياد است است فقير باشند و تضاد بين فقير و غنی در شھر
ی ھا  درصد ھزينه دارو٧٠دارو و کاالھای حياتی است که با وجود اينکه کشور ما بسيار ثروتمند است اما مردم در حدود 

  » .حياتی به دوش مردم است
 ھم متوجه پس دولت. درصد برسد٣٠دولت در برنامه پنجم توسعه ھم تاکيد کرده است که اين رقم بايد به : گويد او مي

رضايی ھم به قانون مصوب ». درصد بر دوش مردم است٧٠کند و  ھا را پرداخت مي  درصد از ھزينه٣٠است که تنھا 
مجلس در سال گذشته اشاره دارد که قرار بود حق بيمه سالمت به صورت درصدی از درآمد افراد درآيد و افراد با درآمد 

ر نباشد که شخص وزير با يک کارگر ساده به يک اندازه حق بيمه سالمت باالتر ھزينه بيشتری پرداخت کنند و اين طو
  . صوبه مجلس سال گذشته اجرا نشدبپردازند که متاسفانه اين م

  ر نظام سالمت بی عدالتی د
رضايی ھمچنين با اشاره به آلودگی ھوا و آب که در دوسال اخير شھروندان را دچار مشکالت مختلف کرده تاکيد 

لودگی   قانون برنامه چھارم به صراحت آمده بود که بايد از ھر گونه فعاليت مخل سالمت مردم که موجب آدر« :کند مي
شود و ھر مسئله ديگری که تھديدی برای سالمت مردم باشد عوارض گرفته شود که به عنوان يک  آب، خاک و ھوا مي

نوز اجرايی نشده است که در برنامه توسعه منبع پايدار برای سالمت مردم ھزينه شود که اين مصوبه مجلس نيز ھ
  » .ه بر اين موضوع تاکيد شده استپنجم نيز دوبار

داند، موضوعی که  اين عضو کميسيون بھداشت مجلس ھم دليل اصلی را واقعی نبودن نرخ خدمات و تعرفه درمان مي
ھای سالمت سرانه واقعی تعريف  هبايد برای بيم« :بارھا و بارھا از سوی کارشناسان حوزه بھداست عنوان شده است

ھای درمانی اما ھيچ وقت اين کار انجام نشده است و چون  ھای سالمت تعريف شود و نه صرفا بيمه شود و البته بيمه
گذاري، نظارت و  ھمچنين نبود متولی واحد در سياست. شويم در تامين منابع مشکل داريم در اجرا ھم دچار مشکل مي

 است، بھداشت، درمان، توانبخشی و سالمت جسمي، روحی و اجتماعی مردم بايد در يک ارزشيابی نظام سالمت
عدالتی در نظام سالمت  گذاری شود، طبيعی است که نبود چنين سيستمی باعث نارضايتی و بي نھاد واحد سياست

  » .شود مي
ثيری بر اين روند شت چه تاھا و خصوصی سازی سالمت و بھدا طرح ھدفمند کردن يارانه« اين سوال مطرح است که 

  » خواھد گذاشت؟
اين يک قانون «: گويد امروز چنين پاسخ مي مدير برنامه فقرزدايی اھداف توسعه ھزاره سازمان ملل به اين سوال تھران

و يک رويکرد جديد در نظام توسعه ايران است وشرايط پياده سازی آن نيز بسيار مھم است که به نظر من با توجه به 
ويژه به اين دليل که اکنون در بحث سالمت و بھداشت مردم فشار زيادی را  به.  حاضر اصال مناسب نيستشرايط

به اين ترتيب مردم در آينده ھزينه .ھا بسيار زياد است شوند و با خصوصی سازی احتمال افزايش تعرفه متحمل مي
ھای   درصد ھم خواھد رسيد و بودجه٨٠ميزان تا پردازند و اين  بيشتری را برای به دست آوردن سالمت از جيب خود مي

  » .يابد ی ھم در اين بخش کاھش مياجتماع
به گفته مدير برنامه فقرزدايی سازمان ملل در ايران کاھش فقر، ايجاد اشتغال و دسترسی به دارو از جمله 

  » .به آن شده اندمان ملل متعھد ھای عضو ساز  سال پيش دولت١٠ھای اھداف توسعه ھزاره است که از  شاخص
   درصد ۴٠سقوط زير خط فقر با ھزينه باالی 

روند  ھای درمان به زير خط فقر مي رضايی معتقد است بر خالف قانون برنامه چھارم گروه افرادی که به علت ھزينه
 و با گيرند  درصد از کل سبد ھزينه خانوارشان را مي۴٠ھای درمانی بيش از  کاھش نيافته است، افرادی که ھزينه

روند در ابتدای برنامه چھارم سه درصد کل جمعيت بود و قرار بود تا  پرداخت اين ھزينه برای ھميشه به زير خط فقر مي
گذاری بر پول دليل اصلی  فرزين معتقد است متمرکز بودن سرمايه. پايان برنامه به يک درصد کاھش يابد که عملی نشد

گذاری که بيشتر بر  در اين سرمايه. زاست  کمتر اشتغال توليد کرده و تورمگذاری اين نوع سرمايه« : اين اتفاق است
ھای کوچک تر که انسانی ترو کاربردی تر  شود بر خالف سرمايه گذاري سرمايه متمرکز است خودبه خود تورم ايجاد مي

  » .ست و بر مرکز نيز متمرکز نيستا
 درصد است در حالی که در ھيچ کشوری اين شرايط ۵۵ر ايران  سال پيش تا کنون نرخ بھره د٢٠از « :دھد او ادامه مي
وقتی نرخ بھره اين قدر باالست طبيعی . گيرند  درصد بھره مي٢۵ھای دولتی حداقل  در حال حاضر بانک. وجود ندارد

 درصد ٧٠ درصد ٣٠شود که به جای  است که اشتغال کم و قدرت خريد کم و تورم باالست و نتيجه ھم اين مي
  » .پردازند ای سالمت را مردم ميھ ھزينه

دی و در گذاری را در عوض منابع به سمت سرمايه کاربر کندسرمايه ھا توصيه مي به گفته او سازمان ملل به ھمه دولت
  » .مناطق محروم سوق دھند

  ھا در امور درمانی  ھای بوشھري ه درصد ھزين٧٠
به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشکی . وش مردم استھای سالمت بر د ھای سنگينی ھزينه بوشھر يکی از نمونه

ھای  شود و ديگر جايی برای ھزينه ھای درمانی مي ھای مردم صرف ھزينه  درصد از ھزينه٧٠ تا ۶۵بوشھر بيش از 



شان ھمواره با درد  ماند و اين زنگ خطری است برای مردم استان که زندگي رفاھي، تحصيلي، غذايی مردم باقی نمي
استان بوشھر در بحث توسعه بخش بھداشت «: وی گفته است. ھای درمان ھمراه باشد رو و پرداخت ھزينه؛ مصرف دا

ھای گذشته تاکنون دست نخورده باقی مانده است و در شاخص  ھای ما در طول سال کمی عقب است و شاخص
بھداشتی درمانی و ھنوز مراکز . مرگ مادران که روزی شاخص خوب در سطح کشور بود وضعيت مناسبی نداريم

 سالگی است و بعد از آن، روند مراجعه کودکان به ما  ھای بھداشت ما محل مراجعه تعدادی مادر و کودکان تا يک خانه
ای  ھای سنی برنامه دھد که برای بقيه رده ھای سنی ديگر مشتری نداريم و اين نشان مي روندی نزولی دارد و در گروه
 ».منداريم که به آنھا ارائه کني

 
 چھل ميليون نفر از جمعيت ھفتاد ميليونی ایران زیرخط فقر زندگی می کنند

  
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، بعد از مدت ھا کشمکش بر سر اینکه فقر در ایران زیاد شده یـا کـم، یـک مـسئول 

 ميليونی مان 70ر کشور  ميليون نفر زیر خط فقر د40دولتی که مسئول آمار رسمی دولت اسالمی  نيز ھست از وجود 
تـورم و نيـز عـدم  امروزه به دليل مشكل بيكـاري، : رييس مركز آمار ايران گفت:  در ادامه این گزارش آمده است.خبر داد 

 ميليون نفر از جمعيت ما زير خط فقر مطلق و 10كنترل نقدينگي با وجود منابع عظيمي كه در كشور وجود دارد، بيش از 
 .برند فر آنھا زير خط فقر نسبي به سر مي ميليون ن30بيش از 

  

 صدور و تاييد احکام سنگين برای فعاالن دانشجويی ايران 

بعد از وقايع مناقشه بر انگيز انتخابات رياست جمھوری سال گذشته :  مرداد می نویسد 4 در تاریخ دانشجونيوزسایت 
ی را دستگير و روانه اری از فعالين سياسی و دانشجويکه با تقلبات گسترده ھمراه بود، دولت برآمده از آن کودتا بسي

  . زندان کرد
اين احکام . اخير اما احکام محکوميت چند تن از فعالين سرشناس دانشجويی در دادگاه ھای تجدد نظر قطعی شد

  . انشگاه و دانشجو را نشان ميدھدطويل المدت و بی سابقه ترس کودتا گران از د
 نيم حبس تعزيری  سال و٩رکزی دفتر تحکيم وحدت و دبير روابط عمومی اين اتحاديه، به بھاره ھدايت، عضو شورای م

  . محکوم شده است
علی مليحي، عضو شورای سياستگذاری و مسئول روابط عمومی اين سازمان، به حکم قاضی مقيسه، قاضی شعبه 

  . ن جزای نقدی محکوم شده استتوما دادگاه انقالب تھران، به چھار سال حبس تعزيری و پرداخت صد ھزار ٢٨
 دادگاه انقالب به ھفت سال ٢٨حکم ميالد اسدي، عضو شورای مرکزی و دبير صنفی دفتر تحکيم وحدت که در شعبه 

  . ه تجديدنظر تاييد شده استحبس تعزيری و صد ھزار تومان جزای نقدی محکوم شده بود، عينا در دادگا
  . سال حبس تعزيری محکوم شده استدفاع از حق تحصيل، به دو مھديه گلرو فعال دانشجويی و عضو شورای 

پيمان عارف، ديگر فعال دانشجويی و عضو شورای دفاع از حق تحصيل است که حکم يک سال حبس تعزيری او در 
  .  دادگاه تجديد نظر تاييد شده است۵۴شعبه 

ادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه به  د٢٨حکم مسعود باباپور، دانشجوی دانشگاه آزاد گرمسار ھم که در شعبه 
  .  دادگاه تجديد نظر تاييد شد۵۴دو سال حبس تعزيری محکوم شده بود، در شعبه 

 ۵۴ارسالن ابدي، دانشجوی دانشگاه بين المللی قزوين، يکی ديگر از دانشجويانی است که حکم قطعی او در شعبه 
  .  سال حبس تعزيری اعالم شده است۶دادگاه تجديدنظر 

و عضو کميته پيگيری ) به دبيرکلی حبيب هللا پيمان(امير خسرو دليرثاني، عضو شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز 
  . به چھار سال حبس محکوم شده استبازداشت ھای خودسرانه، 

  ميالد اسدی در دادگاه تجديد نظر  سال حبس بھاره ھدايت و ١۶تأييد احکام بيش از 
   سال حبس تعزيری ۶ه محکوميت ارسالن ابدی ب

   برای پيمان عارف عينا تاييد شد حکم صادره
   سال حبس تعزيری محکوم شد ۴علی مليحی به 

   حبس تعزيری برای مسعود باباپور تاييد حکم دو سال
  اعتصاب غذای خشک احمدرضا احمدپور/ تأييد حکم مھديه گلرو در دادگاه تجديدنظر: اخبار زندانيان سياسی

  سال ديگر مى ميرد 3ه درياچه ارومي

: مايکل موزر رايزن ارشد بين المللى ھشدار داد:  مرداد از قول صبا صراف  آمده است 5 در تاریخ ايرنبه نوشته سایت 
  .  سال ديگر خشک مى شود3اگر منابع آب درياچه اروميه تأمين نشود، اين درياچه تا 
ازديد از تاالب ھاى ايران و بررسى وضعيت آن به کشور سفر به گزارش خبرگزارى محيط زيست ايران، موزر که براى ب

  . وضعيت درياچه اروميه بسيار وخيم است: کرده بود در ارتباط با درياچه اروميه گفت
اين بدين منظور است که دولت در ھمين ھفته ھاى آتى تصميمات الزم را بگيرد و توافق ھا و رايزنى ھا : و ادامه داد

  . دمربوطه را انجام دھ
خشکسالى دائمي، استفاده زياد از حد آب براى مصارف : او با اشاره به داليل خشک شدن درياچه اروميه گفت

کشاورزى و البته تغييرات آب و ھوايى که در ھمه جاى دنيا اتفاق افتاده، عواملى است که باعث از بين رفتن درياچه 
  . اروميه شده است

  . اچه اروميه با شرايط چالش برانگيزى مواجه ھستيمبنابراين در مورد دري: و ادامه داد
اجراى طرح افزايش سھميه آب براى اين درياچه، : موزر در مورد نتايج به دست آمده از بازديد درياچه اروميه گفت



مھمترين اقدامى است که قصد داريم در اين مورد انجام دھيم، و تمام کوشش ما در جھت تخصيص آب و انجام 
  . ر اين زمينه استتوافقاتى د

به گفته او اگر اين توافق ھا صورت بگيرد، با وجود مسائل مربوط به خشکسالى و تغييرات آب و ھوايى مى توان از 
  خشک شدن درياچه اروميه جلو گيرى کرد 

يدم بر روى اما باز ھم تأک: او با اشاره به اينکه پيشرفت ھاى خوبى ھم در اين زمينه صورت گرفته چندين بار تکرار کرد
  . اين شرايط است

  . اين نخستين بار است که يک کارشناس نظر صريحى را در ارتباط با وضعيت درياچه اروميه اعالم کرد
کارشناسان ايران در چند سال اخير با قرار گرفتن درياچه اروميه در ليست قرمز نظرات متعددى را در مورد اين درياچه 

  . اعالم کرده اند
اسان زيست محيطى و منابع طبيعى اين درياچه را خشک شده مى دانند و برخى معتقدند تنھا بعضى از کارشن

  . قسمت ھايى از اين درياچه خشک شده و بايد آن را دوباره احيا کرد
 6پيش از اين نيز دکتر نظرى دوست، مدير ملى طرح حفاظت از تاالب ھاى ايران اعالم کرده بود که آب اين درياچه با 

  . ھش عمق آب مواجه استمتر کا
در اين ميان موزر در حاشيه کارگاه تاالب که روز دوشنبه نمايشگاه محيط زيست در محل دائمى نمايشگاه ھا برگزار 

  . سال براى نجات درياچه اروميه فرصت است3 تا 2من فکر مى کنم تنھا : شد به ايرن گفت
  

راه  به پروژه احداث آزاد)  پاسدارانوابسته به سپاه(احتمال ورود قرارگاه خاتم االنبياء 
  شمال - تھران

 عضو كميسيون عمران مجلس شورای اسالمي، با اشاره به  :مرداد آمده است 5به نوشته سایت جرس در تاریخ 
 اين قرارگاه:  شمال، گفت-راه تھران به پروژه احداث آزاد) وابسته به سپاه پاسداران(احتمال ورود قرارگاه خاتم االنبياء 

ھای كمتر از صد ميليارد تومان وارد شود و خواسته كميسيون عمران نيز از  عنوان كرده از اين به بعد قصد ندارد در پروژه
  .  ھمين است قرارگاه خاتم

برآورد ھزينه مالی احداث آزادراه تھران ـ شمال دو ھزار و چھار صد "به گزارش فارس، مھرداد الھوتی يا بيان اينکه 
مقرر شده بود "، خاطرنشان کرد "باره ھزينه شده است  ميليارد تومان در اين٢۵٠ان است كه تاكنون تنھا ميليارد توم

راه و برخی اراضی ديگر در نقاط مختلف را در ازاء احداث   پنجاه ميليون متر مربع زمين شامل اراضی حاشيه آزاد دولت
  ."اين مسير در اختيار بنياد مستضعفان قرار دھد

  . " پنجاه درصد ھزينه اجرای اين پروژه بر عھده بنياد مستضعفان و پنجاه درصد نيز بر عھده دولت است" کرد وی تصريح
با به تعويق افتادن : الھوتی با اشاره به وجود ابھام در مورد داليل عدم پيشرفت عمليات اجرايی اين پروژه، اظھار داشت

  .  يابد ھا افزايش مي ينه، ھز  اين پروژه برداري ھر يك روز از زمان بھره
راه  ھای خارجی و فاينانس برای احداث اين آزاد ممكن است در جذب سرمايه: نماينده مردم لنگرود در مجلس تصريح كرد

ھا ھنوز به طور كامل قطعی نشده  گونه كه در حال حاضر موضوع فاينانس چيني دچار مشكالت بيشتری شويم، ھمان
  . است

 بخش خصوصی و جذب فاينانس  ن مجلس با انتقاد از وزير راه مبنی بر عدم بكارگيری تواناين عضو كميسيون عمرا
ھای  ھای عمرانی دولت محدود و پروژه بودجه: ھای اين وزارتخانه، خاطرنشان كرد داخلی و خارجی در اجرای پروژه

  . انجام رساندھا را به سر توان پروژه ھا، نمي عمرانی كشور فراوان است و با اين ميزان بودجه
اين قرارگاه عنوان كرده است كه از : االنبياء، تصريح كرد الھوتی با اشاره به جلسه اخير كميسيون عمران با قرارگاه خاتم

ھای با اعتبار كمتر از صد ميليارد تومان وارد شود و خواسته كميسيون عمران نيز از  اين به بعد قصد ندارد در اجرای پروژه
  . نبياء ھمين استاأل قرارگاه خاتم

ھای  ھايی كمسيون عمران با اين قرارگاه برای مشاركت در پروژه اين عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به رايزني
جای ورود به   كميسسيون عمران از قرارگاه خاتم خواست به :گ نظير آزادراه تھران ـ شمال، تصريح كرد عمرانی بزر

 -ھای ريلی و يا آزادراه تھران  ای نظير احداث و توسعه زيرساخت ھای گسترده ی پروژهھای عمرانی كوچك، در اجرا پروژه
  . شمال شركت كند

گفتنی است قرارگاه خاتم االنبياء، در پروژه ھای عظيم و سدوآوری چون نفت، گاز، مخابرات و معادن نيز، دخالت و 
  .  قانونی آنھا تصاحب کرده استحضور جدی داشته و بسياری از مناقصه ھا را بدون طی کردن روند

سازی ايران نام برده   كيلومتر، از آن به عنوان بزرگترين طرح راه١٢١ شمال كه با مجموعا -راه تھران  عمليات اجرايی آزاد
ه و تاکنون موانع زيادی را  زمان در دو قطعه كن و سولقان در تھران و مرزن آباد آغاز شد  ھم٧۵می شود، رسماً از سال 

  . ت سر گذاشته استپش
 کارمندان ميراث فرھنگی ھنگام انتقال به شيرازدر فرودگاه مھرآباد مجددا دست به اعتراض زدند :مرداد 5

کارمندان سازمان ميراث فرھنگی و گردشگري، در فرودگاه مھرآباد ھنگام انتقال دست 
   .به اعتراض زدند

  
ارمندان سازمان ميراث فرھنگی و گردشگري، در فرودگاه  ک : مرداد آمده است 5 در تاریخ جرسبه نوشته سایت 

به گزارش صراط، صبح روز يکشنبه كارمندان سازمان ميراث فرھنگی و . مھرآباد ھنگام انتقال دست به اعتراض زدند
  . گردشگری که مجبور به ترک شھر خود و انتقال به استانی ديگر شده اند، مجددا دست به اعتراض زدند

ھای نسبتا رسمی در فرودگاه حضور يافته بودند نسبت به انتقال خود به استانی  ن مسافرين كه با لباسبسياری از اي



  . ديگر به شدت ناراضی بودند
در اين ميان خانمی ميانسال با صدای بلند ضمن بيان اينكه ھمسرش با ادامه كار وی در استانی ديگر مخالف است و 

  . د، مسئوالن را مورد خطاب قرار داداو مجبور است از كار خود استعفا دھ
ھای ديگر زندگی روزمره آنھا را با مشكل مواجه كرده است،  اعتراض كارمندان اين سازمان كه انتقال آنان به استان

  . ای به دولت شده است باعث اعتراض عده
ن گرفته که اين تصميم با سازمان ميراث فرھنگی و گردشگری به عنوان اولين دستگاه دولتی تصميم به خروج از تھرا

  . نارضايتی شديد کارمندانش مواجه است
پيش از اين برخى از كارمندان اين سازمان در اعتراض به تصميم ناگھانی انتقال از تھران مقابل مجلس شورای 

  . اسالمي، تجمع کرده بودند
گرى در واکنش به اعتراض اين پس از اين تجمع بقائى معاون رئيس جمھور و رئيس سازمان ميراث فرھنگى و گردش

  . ھر کس دوست دارد بيايد و ھر کس دوست ندارد نه: کارمندان گفت
اين تصميم سازمان ميراث فرھنگی بسياری از کارمندان به ويژه بانوان را مجبور به استعفا و رھا کردن فعاليت اجتماعی 

  .شان کرده است

 مساله است كردن صورت  كار تالش براى پاك كودكان» آورى جمع«

مديره انجمن حمايت از حقوق   عضو ھيات:  مرداد آمده است 5 در تاریخ ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
اقداماتى كه تحت عنوان : شناسى دقيق مسائل و مشكالت كودكان خيابانى گفت كودكان با اشاره به لزوم آسيب

 نھادى مانند بھزيستى ،شھردارى تھران و ساير نھاد ھا مطرح بوده از رسانى به كودكان خيابانى از سوى فرايند خدمت
  . شود ابتدا روند معيوبى داشته و ريشه مشكالت آنھا بررسى و حل نمي

گيرى بھزيستى در مورد كودكان كار و اظھاراتى از قبيل  وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به موضع جاويد سبحانى در گفت
اکثر کودکانی که تحت عنوان : ايت از كودكان خيابانى وظايفى در قبال كودكان كار ندارد تاكيد كرداينكه بھزيستى با حم
ھستند كه براى تامين معاش و زنده ماندن تن به ھر » کودکان کار خيابانی«شوند  دھی مي کودکان خيابانی سامان
نابراين بھزيستی نبايد صرفا با اين ديد که اين دھد؛ ب مي... ھاى توليدى و  فروشي، كار در كارگاه كارى از جمله دست

  . کودکان بی سرپرست ھستند يا بد سرپرست ھستند در اين موضوع وارد شود
وقتى يكى از جمعيت ھدف و تحت پوشش بھزيستي، كودكان خيابانى بوده، به طور طبيعي، با پديده كار : او ادامه داد

  . كار با خيابانى نيز به سختى امكان پذير استشود و تفكيك كودك  اين كودكان نيز مواجه مي
مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان گاھى آسيب و خطرات پيش روى كودكان كار شديدتر بوده و  به گفته عضو ھيات

اى از  ھاى غيرقانونى نيز بيشتر وجود دارد در عين حال بخش گسترده احتمال سوءاستفاده از كودكان كار در كارگاه
  . كار در معرض خيابانى شدن ھستندكودكان 

ھا براى ساماندھى كودكان خيابانى تصريح  سبحانى با اشاره به اجراى مقطعى طرح ھايى از سوى برخى سازمان
ھايى كه مسوول انجام اقدامات مربوط به كودكان خيابانى بودند مشكالت را به چه نحو و تا چه حد  سازمان: كرد

شناسانه و زيبايى  و القاء نگاه جرم» آورى جمع«ن است كه با به كار بردن عناوينى مانند شناسى كردند؟ غير از آ آسيب
  اند؟  شھرى به اين معضل تنھا صورت مساله را پاك كرده

شناسى دقيق مسائل و مشكالت كودكان خيابانى  مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان به لزوم آسيب عضو ھيات
رسانى به كودكان خيابانى مطرح بوده از ابتدا روند معيوبى   كه تحت عنوان فرايند خدمتنوع اقداماتى: پرداخت و گفت

  . شود داشته و ريشه مشكالت آنھا بررسى و حل نمي
شناسانه بايد به مقوله كودكان كار و خيابان با ديدگاه اجتماع و  ھايى با ديدگاه جرم به جاى اعمال برنامه: او افزود

  . ھا بررسى شود رد و علت اصلى حضور آنھا در خيابانخانواده محور نگاه ك
بھزيستى : شود يادآور شد سبحانى با اشاره به اينكه معضالت و مسائل كودكان كار و خيابان با ساماندھى حل نمي

 ھاى مربوط به كودكان خيابانى را اجرا كرد و آمارھاى ناقصى ارائه داده و شھردارى يا ھاى اخير بارھا طرح طى سال
ھا  نيروى انتظامى و حتى ساير نھادھا نيز در اين زمينه با يكديگر تعامالتى داشتند اما با بررسى آمارھاى اين دستگاه

  . ھاى آنھا وجود ندارد شود كه نظام ارزيابى درستى در طرح مشخص مي
توليان مربوط به كودكان مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان يك نظارت جامع بر اجراى اقدامات م به گفته عضو ھيات

ى نھادھاى زيرمجموعه خود اقدامى براى نظارت بر  گذار برنامه خيابانى وجود ندارد و وزارت رفاه نيز به عنوان سياست
دھند؛ در حال حاضر نيز با تغيير و تحوالت رخ داده در مديريت سازمان بھزيستى  روند اجراى مسائل كودكان انجام نمي

  . گيرند ھاى ديگرى را در پيش مي ھاى گذشته عوض شده و متوليان جديد سياست  سياستھا در مورد  برنامه
ديده،  كارى و ناھماھنگى شھرداري، بھزيستى و نيروى انتظامى در زمينه كودكان آسبيب با موازي: سبحانى ادامه داد

  . كنند معضالت بيشتر شده و تنھا كودكان در معرض آسيب و آسيب ديده ضرر مي

 بری از رضا شھابي، عضو بازداشتی سنديکای کارگران شرکت واحد بی خ

رضا شھابي، عضو ھيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد :  مرداد آمده است 5 در تاریخ جرسبه نوشته سایت 
  .  در زندان اوين به سر می برد،خبری در دست نيست١٣٨٩ خرداد ٢٢که از تاريخ 

ده وي، شھابی تا اوايل تيرماه سه بار از طريق تلفن و در حد احوالپرسی با آنھا تماس به گزارش کلمه، به گفته خانوا
  . تلفنی داشته است و از حدود دو ھفته پيش تاکنون از وی ھيچ خبری دسترس نيست

اين عضو ھيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد در آخرين تماس تلفنی از درد شديد در ناحيه گردن و کمر شکايت 
  . داشته که اين مساله موجب تشديد نگرانی خانواده وی در دوران بی خبری اين زندانی سياسی شده است

براساس اين گزارش، پيگيری ھای مکرر خانواده وی در دادستانی و دادگاه حقوق شھروندی و وکيل ايشان در 



يشان موجب نگرانی خانواده و اعضای دادسرای انقالب تا کنون ھيچ نتيجه ای در بر نداشته و بی خبری از وضعيت ا
  .سنديکا شده است

 عليه تعرض وحشيانه به تشکلھا و فعالين کارگری 

اين پتيشن به امنستي، اتحاديه ھای کارگری و سازمان جھانی کار و ھمچنين جمھوری اسالمی و تشکلھای کارگری 
  . در ايران ارسال خواھد شد

  کارگری عليه تعرض وحشيانه به تشکلھا و فعالين 
  کارگران زندانی فوری بايد آزاد شوند 

اخراج از کارو . تعرض سبعانه جمھوری اسالمی عليه تشکلھا و فعالين کارگری ابعاد گسترده ای به خود گرفته است
در يک . معيشت خانواده کارگری را به گروگان گرفتن، تھديد و بازداشت و زندان ابزار شناخته شده اين تعرض است

م اخراج سی نفر از کارگران شرکت واحد را صادر کردند و بعدا در نتيجه تالش و مبارزه کارگران مجبور شدند، اقدام حک
 حسن ، منصور حيات غيبي، ناصر غالمي، حسن کريمي،علی اکبر پير ھادي. حکم اخراج بيست و سه نفر را لغو کنند

در شرکت نيشکر ھفت تپه بعد از يک . قطعی ھستند ھادی کبيری و حسين کريمی سبزوار در آستانه اخراج ،ميرزايي
دوره دستگيری علی نجاتي، رضا رخشان، قربان علی پور، فريدن نيلوفر، محمد حيدری و جليل احمدي، کارفرما با 

کارگران ھفت تپه به جرم اقدام انسانی حمايت مالی . حمايت دولت از فرصت استفاده کرده و اين تعداد را اخراج نمود
ھنوز منصور اسالو، ابراھيم مددی و رضا شھابی در . ن اخراج شده شان بيشرمانه تھديد به اخراج شده اندھمکارا
دھھا کارگر مبارز و فعالين مدافع حقوق کارگر از جمله محمد اشرفي، صديق کريمي، خسرو بوکاني، فواد . زندانند

  . اشت و تھديد شده اندکيخسروي، بھنام ابراھيم زاده، مھدی فراخی شانديز احضار و بازد
ميتوان و بايد در مقابل اين حمله . در مقابل اين تعرض گستاخانه راھی جز مبارزه متحد و متشکل وجود ندارد

دفاع از فعالين کارگری سنديکای شرکت واحد و ھفت تپه و ھمه فعالين . ضدکارگری و ضد انسانی سد محکمی بست
اگر در مقابل اين تعرض .  طبقه کارگر و صف آزاديخواھی و برابری طلبی استکارگری مورد تعرض قرار گرفته، وظيفه کل

انتشار اين پتيشن . نجنبيم، فردا نوبت فعالين ھمه تشکلھای موجود کارگری و کارگران مبارز مراکز کارگری ميرسد
  .حلقه ای از تالش در دفاع از کارگران و برای آزادی فوری کارگران دستگير شده است

  :امضاھا
  

را بگوييد، نيترات به منابع  به مردم حقيقت:رئيس کميته محيط زيست شورای شھر 
 آبھاى زيرزمينى نفوذ كرده است 

: رئيس کميته محيط زيست شورای شھرگفت:  مرداد آمده است 5 در تاریخ ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
شت بايد تکاليف و وظايف قانونی خود را در رابطه با مساله آب تھران ھای دولتی مانند وزارت نيرو و وزارت بھدا دستگاه

ھا به وظايف خود عمل نکنند ، بايد مورد  به خوبی انجام دھند تا مردم از آب سالم برخوردار باشند و اگر اين دستگاه
  . شھر حتما در اين رابطه از آنھا سوال می کند بازخواست قرار گيرند و شوراي

کيفيت آب تھران سالھاست که مورد بررسی و پيگيری است و اين به دليل : گو با ايلنا گفت و ر در گفتمعصومه ابتکا
ھای آب زيرزمينی تھران و آثاری که بر روی کيفيت آب تھران  برداری از چاه ھايی است كه در استفاده و بھره نگراني

  . وجود دارد
شود،  ھای روان مخلوط مي شود و و اب چاه با آب رداری و استفاده ميب اين که از آب چاه در تھران بھره: او ادامه داد

  . کنم کسی در رابطه با اين مساله ترديد داشته باشد ھيچ شکی نيست و من فکر نمي
در داخل منابع آب زير ) TOC(ھا  سي.او.در اين که نيترات و تی: رئيس کميته محيط زيست شورای شھر تصريح کرد

ھايی است که وجود دارد اما اين که اين افت کيفيت  اند ھم ھيچ شکی نيست ، اينھا واقعيت ردهزمينی تھران نفوذ ک
اش بر عھده وزارت نيرو و  ای رسيده باشد که آلودگی آب تھران دچار مساله اساسی شده باشد،تشخيص به مرحله

  . وزارت بھداشت است
ھران را پايش کند ، وزارت نيرو ھم بايد حداکثر تالش خود وزارت بھداشت بايد به طور مستمر وضعيت آب ت: ابتکار گفت

  . را انجام دھد که کيفيت آب تھران را ارتقا دھد و کمتر از منابع آب زير زمينی استفاده کند
وزارت نيرو بايد سيستم تصفيه فاضالب را توسعه دھد که ما دچار معضلی در رابطه با افت شديد کيفيت : او ادامه داد

  . نباشيم آب تھران 
کيفيت آب مناطق مختلف تھران بايد ھر لحظه سنجش : رئيس کميته محيط زيست شورای شھر تھران تصريح کرد

  . شود، و اين مساله مشخص شود که ميزان نيرات در آب تھران باالتر از حد مجاز است يا خير
يده در برخی از مناطق تھران بر اساس گفته شخص وزير بھداشت،و اطالعاتی که به شورای شھررس: ابتکار گفت

  . در آب شرب باالتر از حد مجاز است) TOC(ھا  سي.او.ميزان نيترات و تی
ھای دولتی بايد وظايف خود را  برای حل اين معضل دستگاه: رئيس کميته محيط زيست شورای شھر تھران تاکيد کرد

  . يچ خاصيتی نداردانجام دھند و بايد حقيقت را به مردم بگوييم، دروغ گفتن به مردم ھ
موضوع وجود نيترات در آب تھران مدتھاست که در کارگروه آب و فاضالب شورای شھر در حال بررسی : او بيان کرد

  . است
دستگاه ھای دولتی مانند وزارت نيرو و وزارت بھداشت بايد تکاليف و وظايف قانونی خود را در رابطه با : ابتکار تصريح کرد

وبی انجام دھند تا مردم از آب سالم برخوردار باشند و اگر اين دستگاه ھا به وظايف خود عمل مساله آب تھران به خ
  .نکنند ، بايد مورد بازخواست قرار گيرند و شورای شھر حتما در اين رابطه از آنھا سوال می کند

  



 ايجاد فشارھای معيشتی غير مستقيم عليه خانواده فعال سنديکايی 

افشای اعمال سرکوبگرانه و غير قانونی حراست  در ايران:  مرداد آمده است 5از ایران در تاریخ بنابه گزارشات رسيده 
  . شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه باعث گرديد که فعال سنديکای شرکت واحد بکار خود بازگردانده شود

انی تھران و حومه بر اثر  مرداد ماه سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سنديکای شرکت اتوبوس ر4روز دوشنبه 
افشای اعمال سرکوبگرانه و غير قانونی حراست شرکت واحد تھران وادار به عقب نشينی شد و آقای ترابيان از روز 

  .  مرداد ماه به محل کار خود در شرکت واحد بازگشت و مشغول بکار شد4دوشنبه 
مدت بازداشت غير قانونی اخير توسط وزارت (ته است اما آنھا به آقای ترابيان تاکيد کردند بابت مدتی که غيبت داش

  . بايد به کميته انظباطی شرکت واحد مراجعه کند تا در مورد او تصمصم گيری شود) اطالعات
از طرفی ديگر تمامی حسابھای بانکی از جمله شماره حساب بانکی که در بانک گشاورزی داشتند که حقوق ماھيانه 

آقای ترابيان از بانک خواستار روشن شدن علت انسداد حساب .  شد را مسدود کرده اندشرکت واحد به آنجا واريز می
 بازپرسی دادگاه 6مسئولين بانک به او اعالم کردند که سه روز پس از بازداشت وي، شعبه .بانکی خود شده است

بانکی باعث شده انسداد حساب ..انقالب کرج طی حکمی دستور مسدود کردن حساب بانکی او را صادر کرده است
مسئولين بانک ھمچنين اعالم کرده اند رفع .است که او برای امرار معاش خانواده اش با شرايط سختی مواجه شود

  . مسدوديت حساب بانکی فقط با موافقت دادگاه انقالب کرج امکان پذير است
اما دادگاه . ساب بانکی خود شده بودآقای ترابيان به دادگاه انقالب کرج مراجعه کرده است و خواستار رفع مسدوديت ح

اين در حالی است که ھنوز تاريخی برای . انقالب به او پاسخ داده است که بايد تا زمان تشکيل دادگاه منتظر بماند
  . تشکيل دادگاه تعيين نشده است

ا خود برده اند، ھمچين وزارت اطالعات حاضر به پس دادن وسائل شخصی آقای ترابيان که در جريان يورش به منزلش ب
در جريان يورش مامورين وزارت اطالعات به منزل آقای ترابيان وسايل شخصی او و خانواده اش را با خود بردند .نيست

دي،دوربين عکاسی و ساير وسائل شخصی می .که از جمله آنھا تلفنھای ھمراه خود و ھمسرش،کامپيوتر،سی
   .باشد

  
 ٣۵٠قطع تمامی تلفن ھای زندانيان بند 

 نفر از زندانيان حوادث پس از انتخابات نگھداری ٢٠٠،در ابن بند زندان اوین که به بند کارگری ھم معروف است بيش از 
  .می شوند 

 زندان اوین از یک روز قبل از ميالد ٣۵٠تلفن بند : آمده است  89 مرداد 6به نوشته سایت کلمه در تاریخ چھارشنبه 
ندانيان که در روزھای اعياد مذھبی مسلمانان تنھا وسيله ارتباطی با خانواده ز.قطع شده است ) عج ( حضرت مھدی 

  .شان برای تبریک تلفن است از روز دوشنبه از این امکان ھم محروم شده اند 
 نفر از زندانيان حوادث ٢٠٠به گزارش خبرنگار کلمه ،در ابن بند زندان اوین که به بند کارگری ھم معروف است بيش از 

  .انتخابات نگھداری می شوند پس از 
اما خانواده زندانی ھا می گویند در ھفته ھای .روز دوشنبه نيز روز مالقات زندانيان این بند با خانواده ھایشان است 

جاری ھم خودشان و ھم زندانيان با برخوردھای بسيار نامناسب ماموران زندان مواجه شده اند تا جایی که زندانيان 
راض زدند و حتی در سالن مالقات کابين زندان اوین شعارھایی سر دادند که مسووالن زندان با اعزام دیروز دست به اعت

  .نيرو به سالن مالقات کابينی تالش کردند آنھا را آرام کنند و به سلول ھایشان بازگردانند
 را در صف ھای طوالنی نگه می  در روز ھای مالقات ساعتھا زندانيان و خانواده ھایشان٣۵٠زندانبانان اوین بویژه بند 

. دارند تا ساعت مالقات آنھا کم شود یا قبل از مالقات روحيه زندانی ھای سياسی و خانواده ھای شان به ھم بریزد 
این در حالی است که به دستور دادستان تھران ، جعفری دولت آبادی طی چند ماه گذشته امکان مالقات حضوری 

، خواھران و برادران شان ھم لغو شده و فقط ھمسر و پدر و مادر زندانيان سياسی می زندانيان سياسی با فرزندان 
  .توانند آنھا را به صورت حضوری مالقات کنند 

 ، مسووالن این بند در واکنش به اعتراض زندانيان به ٣۵٠به گفته تعدادی از خانواده ھای زندانيان سياسی بند 
قطع کرده ) عج ( تماس ھای تلفنی زندانيان را ،ھم زمان با ميالد حضرت مھدی رفتارھای نامناسب زندانبانان ،تمامی

  .زندانيانی که حاال فقط از طریق تلفن می توانند با کودکان خردسال شان صحبت کنند .اند 
انه  زندان اوین از ھمه امکانات رفاھی محروم است تا جایی که تنھا کتابخ٣۵٠به گفته خانواده ھای زندانيان ، بند 

ھمچنين زندانيان این بند از زندان اوین بر خالف سایر بندھای عمومی از . کوچک این بند نيز چندی پيش تعطيل شد
تلفن ھای این بند که بر آن کامال فضای امنيتی حاکم است نيز بر خالف سایر بند ھای . داشتن ورزشگاه ھم محرومند 

. گاه و به بھانه ھای مختلف زندانيان از آن ھم محروم می شوند زندان دو یا سه دقيقه در روز است که گاه و بی 
 نيز فقط یکبار در ماه ميوه برای فروش می آورد و ميزان ميوه برای فروش به قدری کم است که برای ٣۵٠فروشگاه بند 

ی زندانيان کمبود ميوه در زندان موجب ضعف شدید بدن.تقسيم آن بين زندانيان از روش قرعه کشی استفاده می شود 
  .و بيماری ھای مکرر آنھا شده است

 زندان اوین سه مشاور مير حسين موسوی عليرضا بھشتی شيرازی ،قربان بھزادیان نژاد و علی عرب ٣۵٠اکنون در بند 
عبدهللا مومنی فعال دانشجویی ، بھمن احمدی امویی روزنامه نگار ،علی مليحی ، ميالد . مازار به سر می برند 

از دیگر زندانيان . …ی تاجرنيا ، کيوان صميمی ،حسين نورانی نژاد ، مجيد دری ، ضيا نبوی ، علی زاھد و اسدی ، عل
 سياسی این بند محسوب می شوند 

  
  خوابند ھا گرسنه می یک ميليارد نفر شب: فائو

 
ن ، شب ھا با شکم خالی و ميليارد انسان در جھا  فائو با اشاره به تازه ترین آمارھا اعالم کرد ، یک-ھمشھری آنالین



 گرسنه سر بربالين می گذارند
تحقق اھداف توسعه ھزاره را  ھوا فائو با اعالم اینکه این مساله گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری شين به

ازمان در  مرداد در مقر این س6کند، افزود، ازچھارشنبه  می برای به نصف رساندن گرسنگان به طور جدی با مشکل روبرو
 .مبارزه با گرسنگی در جھان برپاست نيویورک نمایشگاھی در باره

بازیگران سينما و ستارگان فوتبال که در خصوص مبارزه با گرسنگی تالش می  در این نمایشگاه تصاویر ویدیویی برخی از
 . شود داده می کنند نمایش
خواھند خواست مبارزه با گرسنگی را در صدر   آنھاھا با امضای یادداشتی برای سران کشورھای جھان از این شخصيت

 .ھای کاری خود قرار دھند اولویت
 .است این نامه فصل پایيز به سران کشورھا ارائه شود قرار

 گرسنگی یک بحران خاموش است که تصاویر تلویزیونی به اندازه بالیای طبيعی، حوادث یا :فائو در این حال تصریح کرد
 .ردازندمنازعات به آن نمی پ

 
 افتند كارگران سازمايه در دام سرمایه داران می

 
مابه ( تمام معدن كارخانه به كارگران فروخته بشود  قرار شده” :يكي از فعاالن كارگري به خبرنگارآژانس ايران خبر گفت 

 ارخانه به معدندارند و كارگران بطور جمعي صاحب معدن كارخانه بشوند و چون كار ك ازاء بخشي از طلبي كه كارگران
 ”. به اينصورت كنترل و اداره كارخانه بدست كارگران مي افتد, بستگي دارد 

پرداخت باقي مانده بدھي   مرداد براي15بعد از تعطيالت تابستاني كارخانه در روز ”: فعال كارگري درادامه گفت  اين
  .بدھند كارگران ، مديران كارخانه وام گرفته وبدھي كارگران را

 
 كردند ران راننده كاميون در يونان اعتصابھزا

 
مقامات اتحاديه اروپا و صندوق بين المللى پول دست  در يونان ھزاران راننده كاميون به منظور اعتراض به طرح بازرسى

كاميونھاى خود را در كنار جاده ھاى كشور پارك كردند و گفتند در ھمين جا باقى  ،اعتصاب كنندگان. به اعتصاب زدند
 ما سرکوبی  .بينى مى شود كه يونان با كمبود سوخت نيز مواجه شود اين در حالى است كه پيش. ماند واھندخ

  . کارگران و کاميوداران اعتصابی در یونان را محکوم می سازیم 
  گوتبرگ –کانون ھمبستگی با کارگران ایران 

 
 مشكالت جدي كارگران قطعي آب كارخانه شھرك صنعتي عباس آباد و

 
 مرداد بطوركامل قطع شدو 2 تير تا شنبه 30ھفته گذشته  آب كارخانه ھاي شھرك صنعتي عباس آباد ازچھارشنبه

به ھمين .دارد و ھيچ مسئول حكومتي و اداره آب پاسخگوي علت قطعي آب نميباشد  ھمچنان قطعي آب تا امروز ادامه
 .كارگران آب آشاميدني خود را از تھران مياورند دليل
 ھمچنين قطعي برق نيز باعث تعطيلي و بھم خوردن زمانبندي توليد كارخانه ھا. دارند ن به اين وضعيت اعتراضكارگرا

 . ساعات مشغول به كارشوند گشته است و كارگران مجبورھستند كه خودشان را با زمانبندي برق تنظيم كنند و دراين
  . اين موضوع نيز باعث اعتراضات كارگران شده استكه كارگران مجبورند اكثر اوقات نيمه شب به سر كار بيايند

 
تھران خواستار آزادي رضا شھابي، عضو  سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني

 زنداني خود، شد
 

شرط رضا  شرکت واحد اتوبوس راني تھران و حومه با انتشار بيانيه اي، خواستار آزادي بي قيد و سنديکاي کارگران
 .ي ھيئت مديره اين تشکل کارگري، شدشھابي، عضو زندان

از آن ھنگام تا   خرداد، آمده است که اين فعال کارگر زنداني٢٢اشاره به بازداشت آقاي شھابي در روز  در اين بيانيه با
. دو ھفته پيش، ھيچ خبري از او نشده است اوايل تيرماه، سه بار با خانواده خود تماس تلفني داشته، ولي از حدود

تھران و حومه ھمچنين خبر داده است که پيگيري ھاي مکرر خانواده و   کارگران شرکت واحد اتوبوس رانيسنديکاي
و بي  دادستاني، دادگاه حقوق شھروندي و دادسراي انقالب تاکنون ھيچ نتيجه اي در بر نداشته وکيل رضا شھابي در

 .ده استخبري از وضعيت او موجب نگراني خانواده اش و نيز اعضاي سنديکا ش
 

در شركت واحد اتوبوسراني تھران  گزارشي ازچنگ انداختن شركتھاي تعاوني سپاه
 وحومه

 
به گزارش . ھمواره ازتشکلھاي كارگري فعال بوده و ھستتھران و حومه ؛ واحداتوبوسراني  سنديکاي گارکري شرکت

كردن مديريت  رگري، اقدام به جايگزيندولت ضدكارگري،براي كنترل وجلوگيري ازفعاليتھاي اين تشکل کا ايران كارگر
زيرا كه فعاليتھاي اين سنديكاي . است شركت واحد اتوبوسراني تھران، به شركتھاي تحت امر سپاه پاسداران کرده

ھمه شاھد ھستيم كه چگونه ھر روز و ھر ساعت، . كارگران است بزرگ، در راستاي حفاظت از حداقل حقوق حقه
. رود مان، توسط ارگانھاي مختلف حكومتي به خصوص از طرف سپاه پاسداران به يغما مي ميھن دسترنج كارگران مختلف

 .خودش بردارد به اين ترتيب حكومت ضد كارگري، تصميم گرفته تا ھر مانعي را از سرراه چپاول
 :اتوبوسراني صورت گرفته است دراين رابطه اقدامات زيرتوسط دولت برعليه سنديكاي كارگران



شاغلين درشرکت واحداتوبوسراني تھران وحومه به   گذشته تقريبا ھمه پرسنل رسمي وقرارداديطي يکسال.1
 .تندروازطرف سپاه پاسداران بكارگرفته شده اند خصوص دربخش سامانه اتوبوسھاي

نيروي مورد نياز اتوبوسراني ونيزچگونگي تقسيم بندي آنان درمشاغل مختلف ،  مسئوليت استخدام وتامين تمامي.2
 .شرکتھاي تابعه سپاه بوده است بعھده

بطور .سعي در ايجاد مانع براي فعالييتھاي سنديكا كرده است بافشارآوردن واخراج ودستگيري فعاليين اين سنديكا.3
كرده  منصوراسانلودرزندان به سرميبردونسبت به دستگيري تعداد ديگري ازفعاليين نيز اقدام مثال ھنوز پس ازسالھا آقاي

 .است
دربرنامه ھاي استخدامي وفرمھاي استخدامي اين  رکتھاي تحت امر سپاه دراتوبوسراني ،اقدام به تغييرات پايه ايش.4

 اين نوع قراردادھا، كارگران را از. كليه استخدامھارابه شکل قراردادي درآورده اند شركتھاي تابعه سپاه،. شرکت کرده اند
زحمتكش وبدون حمايت راازكار بيكار  وانندبدون كمترين ممانعتي کارگرا نتمام مزاياي قانوني محروم مي كند وآنھا ميت

 .كنند
. بسياري صورت ميگيردواغلب به عدم پرداخت حقوق کارگران، منجر مي شود درپرداخت حقوق اينکارگران اجحافھاي .5

  .نشده است پرداختحقوقي )بي آر تي( به کارگران بخش اتوبوسھاي تندرو 89نمونه،درسه ماھه اول سال  بعنوان
 

 کارگری عدم برگزاری جلسه دادگاھی ھفت تن از فعالين
 

ھفت تن از کارگران و ازاعضای کميته   در پی احضار–کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
 جھت 2/5/89تاریخ و اعالم به نامبردگان مبنی بر اینکه در  11/4/89 ھماھنگی از طرف دادگاه انقالب اروميه در تاریخ

 –احمد پور   صمد– حسين پيروتی –دادگاه مراجعه نمایند ، این کارگران به نام ھای فتاح سليمانی  اعالم حکم به
 برابر احضار 2/5/89ساکن اشنویه در تاریخ   عيسی ابراھيم زاده و عباس ھاشم پور– رحمان ابراھيم زاده –رحمان تنھا 

اروميه به دستشان رسيده بود به ھمراه آقای فریدون احمدی که وکالت  گاه انقالبیه ای که از طرف شعبه اول داد
دادگاه برگزار  دارد در ساعت تعيين شده در دادگاه حاضر شدند اما به دليل عدم حضور قاضی ، جلسه ایشان را به عھده

 .  نماینداروميه مراجعه  مجدد به دادگاه انقالب10/5/89نشد وبه ایشان اعالم شد در تاریخ 
 روز درزندان اروميه با وثيقه از زندان آزاد 12و پس ازگذراندن  بازداشت شده8/12/88قابل ذكر است كه نامبردگان در تاریخ 

  .شدند
 

 فشار سرسام آور بر مردم افزایش بی رویه ی اجاره بھا درکرمانشاه و
 

اقشار كم درآمد در , عيف وارد شده است روي قشر متوسط و ض فشار زيادي, با افزایش سرسام آور قيمت مسکن 
  ميليونی فشار5 ھزار تومانی و ودیعه ھای 250بادادن اجاره بھای , تومان بيشترنيست   ھزار300حالي كه حقوق شان 

 .ھای روحی روانی زیادی رامتحمل ميشوند
شھرک ھا که در وضعيت بسيار مجبور به روی آوردن به شھرھای حاشيه شھر و  در کرمانشاه اجاره بھای زیاد مردم را

  .وجود ندارد به صورتی که حتی امکانات اوليه مانند تلفن و آب و برق نيز در آن, ھستند كرده است  نامناسب رفاھی
 

 خانواده فعال سندیکایی ایجاد فشارھای معيشتی غير مستقيم عليه
 

ير قانونی حراست شرکت اتوبوس رانی تھران اعمال سرکوبگرانه و غ  افشای–فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران 
 .فعال سندیکای شرکت واحد بکار خود بازگردانده شود و حومه باعث گردید که

 ترابيان مسئول روابط عمومی سندیکای شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه بر اثر افشای  مرداد ماه سعيد4روز دوشنبه 
 4ترابيان از روز دوشنبه  حد تھران وادار به عقب نشينی شد و آقایاعمال سرکوبگرانه و غير قانونی حراست شرکت وا

 .بکار شد مرداد ماه به محل کار خود در شرکت واحد بازگشت و مشغول
مدت بازداشت غير قانونی اخير توسط وزارت ) اما آنھا به آقای ترابيان تاکيد کردند بابت مدتی که غيبت داشته است

 .مراجعه کند تا در مورد او تصمصم گيری شود اطی شرکت واحدباید به کميته انظب) اطالعات
جمله شماره حساب بانکی که در بانک گشاورزی داشتند که حقوق ماھيانه  از طرفی دیگر تمامی حسابھای بانکی از

ب انسداد حسا آقای ترابيان از بانک خواستار روشن شدن علت. آنجا واریز می شد را مسدود کرده اند شرکت واحد به
 بازپرسی دادگاه 6بازداشت وی، شعبه  مسئولين بانک به او اعالم کردند که سه روز پس از.بانکی خود شده است

انسداد حساب بانکی باعث شده ..او را صادر کرده است انقالب کرج طی حکمی دستور مسدود کردن حساب بانکی
 مسئولين بانک ھمچنين اعالم کرده اند رفع.خانواده اش با شرایط سختی مواجه شود است که او برای امرار معاش

 .مسدودیت حساب بانکی فقط با موافقت دادگاه انقالب کرج امکان پذیر است
اما دادگاه . خود شده بود ترابيان به دادگاه انقالب کرج مراجعه کرده است و خواستار رفع مسدودیت حساب بانکی آقای

این در حالی است که ھنوز تاریخی برای . منتظر بماند  تشکيل دادگاهانقالب به او پاسخ داده است که باید تا زمان
 .است تشکيل دادگاه تعيين نشده

یورش به منزلش با خود برده اند،  ھمچين وزارت اطالعات حاضر به پس دادن وسائل شخصی آقای ترابيان که در جریان
 وسایل شخصی او و خانواده اش را با خود بردند که آقای ترابيان در جریان یورش مامورین وزارت اطالعات به منزل.نيست

 .دی،دوربين عکاسی و سایر وسائل شخصی می باشد.ھمراه خود و ھمسرش،کامپيوتر،سی از جمله آنھا تلفنھای
 
 

اعمال فشار بر اعضای سنديکای کارگران  اعتراض دو اتحاديه بين المللی کارگری به
  شرکت نيشکر ھفت تپه



 
صنايع کشاورزی،   کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران–نيوز  آسمان دیلی

ايران، به اعمال فشار بر اعضای  غذايی و خدماتی در نامه ای به محمود احمدی نژاد، رئيس جمھوری اسالمی
کت نيشکر ھفت تپه پس از روز ھای اخير، حراست شر در.سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه اعتراض کردند

کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه، به وی گفته است که يا خانه سازمانی اين  اخراج فريدون نيکوفر، عضو سنديکای
خاطر فعاليت ھای  آقای نيکوفر که چندين ماه به.کند و يا آنکه برای بازگشت به کار، توبه نامه امضا کند شرکت را ترک

اين دو اتحاديه بين المللی کارگری .شده بود ست، پس از آزادی، از محل کار خود اخراجسنديکايی اش زندانی بوده ا
تپه که به کارگران اخراجی اين شرکت کمک مالی کرده بودند، انتقاد  ھمچنين از تھديد کارگران شرکت نيشکر ھفت

 .کرده اند
 

 لوله سازی خوزستان  ماه حقوق کارگران کارخانجات15عدم دریافت 
 
مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند اکنون حقوق معوق   کارگران لوله سازی خوزستان که سالھاست با-ایلنا

محصوالت   نفر ميرسد ميگویند که از نظر توليد و فروش600این کارگران که تعداد انان به   ماه رسيده است15انان به 
کارخانجات دچار مشکل شوند و در  عث گردیده که اینمشکلی ندارند ليکن عدم ثبات مدیریت و مالکيت کارخانه با

 .بالتکليفی قرار بگيرند
 

 نفر از آنھا يا 80نفر مراجعه کننده  100از ھر : نرخ بيکاری اعالم شده نادرست است
 ديگران جويای شغل ھستند يا دنبال شغل برای

 
نرخ  ن فنی و حرفه ای کھگيلويه و بويراحمد با ردمديرکل سازما:  ایلنا آمده است –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

می خورم که آمار بيکاری بيشتر از  بيکاری اعالم شده از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی اين استان تاکيد کرد قسم
 .اين اينھاست

ت در محل اداره کل در نشستی با خبرنگاران رسانه ھا بمناسبت ھفته مھار” آقايی  اياز” به گزارش ايلنا از ياسوج ، 
کار و امور اجتماعی اين  نرخ بيکاری اعالم شده از سوی اداره کل: حرفه ای کھگيلويه و بويراحمد در ياسوج گفت فنی و

 .آمار بيکاری کنونی خيلی بيشتر از اين آمار می باشد  درصد است که معتقدم15 درصد يعنی 8/14استان عددی معادل 
باز است  کلی در کھگيلويه و بويراحمد ھستم که درب اتاقم ھمه روزه به روی مراجعه کنندگانمدير وی با بيان اينکه تنھا

 .شغل ھستند يا دنبال شغل برای ديگران  نفر از آنھا يا جويای80 نفر مراجعه کننده به من 100از ھر : ، اظھار داشت
الم شده ديده نشده اند و يا اداره کار کھگيلويه و بيکار در آمار بيکاری اع معتقدم روستائيان و عشاير: اين مسوول افزود

 .دنبال آمار بيکاری آنان نرفته است بويراحمد
برای فرصت ھای شغلی به سازمان فنی و حرفه ای بيشتر از آمار بيکاری  آقايی با تاکيد براينکه حجم مراجعه کننده

 .کمی است مار بيکاری در اين استان واقعا آمارآ: و امور اجتماعی اعالم داشته ، خاطرنشان کرد است که اداره کار
که براساس مصوبه شورای اشتغال کشور  مديرکل سازمان فنی و حرفه ای کھگيلويه و بويراحمد در پاسخ به اين سوال

بويراحمد طی سالجاری فراھم شود آيا اين فرصت ھا فراھم می   فرصت شغلی در کھگيلويه و500 ھزار و 12قرار بود 
ای  بعيد می دانم اين فرصت ھا ايجاد شود و اعالم می داريم که سازمان فنی و حرفه: داشت ير؟ ھم اظھارشود يا خ

 .استان ھيچ سھمی در اين ارتباط ندارد
 فرصت 500 ھزار و 12و بويراحمد ھيچ تعھدی در قبال فراھم ساختن  سازمان فنی و حرفه ای کھگيلويه: وی گفت

 .ال کشور نداردشورای اشتغ شغلی مصوب شده در
حال بررسی در مجلس شورای اسالمی است را مفيد و  وی در ادامه ، تشکيل سازمان ملی مھارت را که اکنون در

ادغام سازمان فنی و حرفه ای ، آموزشکده ھای فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع  با: ضروری ارزيابی کرد و يادآور شد
 .ھارت می توان شاھد پيشرفت بيشتری بودکاربردی و تبديل آن به سازمان ملی م علمی
ملی مھارت به نفع  اظھار اميدواری کرد اين طرح در مجلس شورای اسالمی مصوب شود زيرا که تشکيل سازمان وی

 .مملکت است
رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی با اين  ” دکتر عباسپور” آقايی در پاسخ به اين سوال که 

 دکتر” : ای کتبی داليل مخالفت خود را به رئيس مجلس عنوان نموده ھم خاطرنشان کرد بوده و در نامهطرح مخالف 
 .نه تنھا با اين طرح مخالف است بلکه با دولت نيز مخالف می باشد” عباسپور 
 که در استان می کشد  ماه طول18آموزش کارگر ماھر : سازمان فنی و حرفه ای کھگيلويه و بويراحمد ادامه داد مديرکل

 .اين آموزش ھا را نداريم
کارگر ماھر در استان نداشته ايم ھرچند در برخی استانھای کشور اين امر اجرايی   تاکنون آموزش85از سال : وی گفت

 .شود می
کارگران ماھر زمانی صورت می گيرد که صنوف  آموزش: وی دليل اين امر را اعالم نظر نکردن صنوف عنوان و اظھار داشت

 . ماھه باشند18آموزشی  و يا خود افراد عالقمند به گذراندن دوره
حاضريم برخی از شرايط : ارتباط را رايگان ذکر و خاطرنشان کرد آقايی ، آموزش ارائه شده به درخواست کنندگان در اين

  .رايگان را برای متقاضيان در ساير استانھای کشور فراھم آوريم مانند غذا و آموزش
 

  از حقوق كارگرى خود محرومند» باربر«كارگران 
 

: گويد دبير انجمن صنفى كارگران ميادين ميوه و تره بار مي:  ایلنا آمده است –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
باربران بيمه شده از مزاياى  بار باعث شده است تا تمامى العمل مربوط به بيمه كارگران باربر ميادين ميوه و تره دستور



 .شوند بيمه اجبارى سازمان تامين اجتماعى محروم
از دو سال پيش مبناى بيمه كارگران باربر  بر اساس دستورالعملى كه: وگو با خبرنگار ايلنا گفت غالمرضا توكلى در گفت

ه تمامى باربران با كمك مالى دولت به عنوان بيمه شده خويش فرما شناخت بار قرار گرفته است؛ ميادين ميوه و تره
 .نتيجه از حقوق كارگرى محروم شده اند اند و در شده

 ھاى ميوه دارھا و صاحبان غرفه بار برخالف باربران بازار در استخدام ميدان ميوه وتره كارگران باربر در ميادين: وى يادآور شد
 . تره بار بستگى داردميادين فروشى ھستند چنانچه اسختدام، كار، اخراج و دستمزد اين كارگران به اراده كارفرمايان

 به  با واگذار كردن وظيفه پرداخت سھم كارفرما از حق بيمه به گفته توكلى گرچه آيين نامه سازمان تامين اجتماعى
  و تره بار شده است اما نبايد منكر ماھيت كارگرى مالى از دوش مالكان ميادين ميوه دولت باعث برداشته شدن بار
 .ر در اين ميادين مشغول به كار ھستندافرادى شد كه به عنوان بارب

حقوق كارگرى چون  در نتيجه وضع به وجود آمده كارگران باربر در ميادين ميوه و تره بار از تمام: افزود اين فعال كارگرى
  .محروم شده اند… بيمه بيكاري، طبقه بندى مشاغل و 

 
 نکرده اند  ماه حقوق دریافت۴کارگران صنایع مخابرات 

 
از حدود چھار ماه پيش تاکنون دیگر نه : گویند می (ITI) ایران  کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور–یلی نيوز آسمان د

 .اند استانی به آنھا ھيچ وجھی بابت مطالبت معوقه پرداخت نکرده کارفرما و نه مسووالن
ماه مطالبات  ١۴ ھزار تومان از ٣٠٠زدیک به حدود چھار ماه پيش ن: یکی از کارگران این کارخانه گفت به گزارش ایلنا،

خود مبنی بر پرداخت بخشی از مطالبات  وعده معوقه خود را دریافت کردیم و این آخرین مرتبه ای بود مسووالن به
ھفته پيش نيز کارگران دوباره دراعتراض به وضع موجود تحصن کردند و قرار شد  حدود سه: وی افزود. کارگران عمل کردند

 .است  ھزار تومان پرداخت شود که ھنوز این وعده محقق نشده٣٠٠ھفته جددا به ھر کارگر  ف یکتا ظر
در جریان سفرھای دوم و سوم به  سرگردانی کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران درحالی است که دولت

ھای   موافقت کرد و ھمچنين به وزارتخانهتسھيالت به این کارخانه  ميليارد تومان٢٠استان فارس در مجموع با پرداخت 
 .و دفاع ماموریت داد تا به وضع این کارخانه رسيدگی کنند کار، صنایع، ارتباطات

 ٨٠ ھای سالھای ابتدایی دھه  کارگر دارد که در پی خصوصی سازی٧٠٠راه دور ایران نزدیک به  کارخانه صنایع مخابراتی
 .دچار مشکل شد

از طریق انجام مشاغل کاذبی چون دست فروشی و   در این کارخانه متوقف است اما کارگرانبه گفته کارگران فعاليت
 .کنند سازمان تامين اجتماعی پرداخت می  درصد حق بيمه خود را به٧مسافرکشی 

 
 اجتماعی اقدام به خودکشی ارباب رجوع در سازمان تامين

 
مربوط به بازنشستگی اش قصد داشت با پریدن  دن امور شخصی که به دليل اعتراض به طوالنی ش–آسمان دیلی نيوز 

در تھران خودکشی کند توسط ماموران آتش نشانی قانع و به پایين  از طبقه ھشتم ساختمان صندوق تامين اجتماعی
 .یافت منتقل شد و نجات

 شرکت مخابرات ساله که کارمند ۴٨به گزارش مھر، پيش از ظھر امروز شنبه در پی اقدام به خودکشی مردی حدودا 
انتظامی، اورژانس، مشاوران مرکز آسيبھای اجتماعی  بوده در ساختمان صندوق تامين اجتماعی، ماموران نيروی

 .به این محل اعزام شدند و پس از متقاعد کردن این کارمند وی را پایين آوردند بھزیستی و ماموران آتش نشانی تھران
پيش از موعد روی پنجره  ر پی بی نتيجه ماندن اقداماتش برای بازنشستگیگفته برخی شاھدان وی از صبح امروز د به

 .خودکشی دارد طبقه ھشتم صندوق تامين اجتماعی ایستاد و اعالم کرد که قصد
و برای رسيدگی به موضوع به ماموران نيروی  وی ساعاتی پس از این اقدام توسط ماموران آتش نشانی به پایين منتقل

 .ه شدانتظامی تحویل داد
 

 !وپرورش بيست ھزار تومان پاداش سی سال خدمت در آموزش
 

حقوق وميزان پاداش خدمت کارمندان و   از سوی دولت کودتایی تازه ترین جدول افزایش–آسمان دیلی نيوز 
افزایش حقوق کارمندان ھمان شش درصدی است که در اردیبھشت  در این جدول ميزان. بازنشستگان دولت اعالم شد

 اینکه معموال زمان اعمال قانون جدید افزایش مستمری، پاداش ھا ودرصد افزایش حقوق در با توجه به. عالم شدماه ا
پاداش سی سال خدمت  محمود احمدی نژاد! خرداد یا تيرماه صورت می گيرد به تازگی مشخص شد که دولت کریمه ی

از سوی دیگر ھنوز معوقات مالی سال . است کردهفرھنگيان در حوزه ی آموزش و پرورش را بيست ھزار تومان تعيين 
به بخش آموزش و پرورش به گونه ای است که بيشتر مردم !اسالمی بھای دولت.ھای گذشته ھم پرداخت نشده است

 دست مزد پایين درکنار فشارھا وبخشنامه ھای متعدد برای. مراکز آموزشی گریزان شده اند از معلم شدن و تدریس در
در این شغل نداشته  ده به دانش آموزان موجب شده است تا فرھنگيان تمایل چندانی برای حضورآموزش دیکته ش

این . درآموزش و پرورش دوشغله وسه شغله ھستند به جرات می توان گفت صددر صد دبيران و معلمان شاغل. باشند
البته وضعيت تحصيلی . ئين بيایدکشور وبه ویژه در مدارس دولتی به شدت پا امر موجب شده است تا کيفيت آموزش در

حکومتی بيشترین  زیرا دربخش غيردولتی نيز رانت ھای. مراکز آموزشی غير دولتی نيز چندان تعریفی ندارد در سایر
از سوی . ای نامناسب تر معلمان استثمار می شوند بنابراین در مراکز غير دولتی نيز به گونه. فضارا دراختيار گرفته اند

 اوليای دانش آموزان این مراکز عمدتا آموزش ھای مذھبی را در مراکز خود به عنوان  دریافت مبالغ کالن ازدیگر با وجود
آموزش ھای مذھبی رایج در ایران  زیرا از یک سو. سرویس ویژه ی آموزش به دانش آموزان وخانواده ھا در نظر می گيرند

به طوری که در این مراکز معموال با برگزاری چند مراسم . بدطل ھزینه ی زیادی ندارد و از سوی دیگر مھارت خاصی نمی
دولت  به ھر حال وقتی. می شود و دانش آموزان مجبورند به طور کامل در نمازھا شرکت کنند دعا سر و ته قضيه بسته



ت درنظر می گيرد معلوم اس کودتایی ميزان پاداش سی سال خدمت در عرصه ی آموزش وپرورش را بيست ھزار تومان
  .که وضعيت آموزش در کشور سير قھقھرایی طی خواھد کرد

 
 کارکنان خود از تھران شدند  درصد40ھاي اجرايي موظف به انتقال  دستگاه

 
ھا و کارکنان خود   درصد پست40 تا 1389حداکثر تا پايان مرداد ماه سال  ھاي اجرايي موظف شدند  دستگاه–عصر ايران 
 .نندتھران منتقل ک را به خارج از

کارگروه انتقال کارکنان دولت از تھران، معاونت توسعه  رساني دولت، وزيران عضو کميسيون به گزارش پايگاه اطالع
 ريزي جمھور را موظف کردند با ھماھنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه مديريت و سرمايه انساني رئيس

دستمزد کارکنان رسمي و پيماني  نتقال کارکنان، اعتبارات مربوط به حقوق وجمھور متناسب با ا  و نظارت راھبردي رئيس
ھايي که افراد منتقل مي  ھاي اجراي استان اعتبارات دستگاه را از اعتبارات دستگاه اجرايي استان تھران کسر و به

 .شوند، اضافه کند
 

در دسترس کمبود تجھيزات پزشکى و :گزارشی از اورژانس ھاى بيمارستانى در ايران
 نبودن پزشک 

بيمار با وضعيت اورژانسى و با افت فشار و :فاطمه توانا علمى : مرداد آمده است 6به نوشته روزنامه خراسان در تاریخ 
عالئم حياتى بسيار نامنظم توسط آمبوالنس به اورژانس يکى از بيمارستان ھاى دولتى شھر ارجاع مى شود، اتفاقا از 

  . ان و يک پرستار در محل حضور دارندخوش شانسى بيمار آسيست
توصيه . در اين حالت ھمراھان بيمار انتظار دارند تا ھر چه سريع تر به وضعيت بيمار رسيدگى و اقدامات الزم انجام شود

کارشناس ارشد اورژانس ھم ھمين است اما آسيستان از امضاى برگه صورت وضعيت آمبوالنس خوددارى مى کند و با 
  . چرا بيمار را به اين جا آورديد: ى گويدتندى به او م

کارشناس ارشد اورژانس که در مواجھه با بيمار اقدام به سرم تراپى و نصب اکسيژن کرده است از برخورد پزشک 
کشيک جا مى خورد و مى گويد کجا بايد مى بردم وضعيت بيمار اورژانسى بود و نزديک ترين بيمارستان ھم، اين 

ک کشيک حتى از معاينه بيمار خوددارى مى کند و مى گويد ما فردا امتحان داريم و امروز ھر چه اما پزش. بيمارستان
بيمار بوده است را به اين بيمارستان آورديد و در اينجاست که صداى ھمراھان بيمار فضاى سالن اورژانس را پر مى 

  . کند
ب، آن قدر واضح و روشن است که حتى وزير کمبود تجھيزات پزشکى و در دسترس نبودن پزشک به ويژه در شيفت ش

بنا .  بھداشتى ذکر مى کند-بھداشت نيز به آن اذعان دارد و آن را علت بيشترين نارضايتى بيماران در سيستم درمانى 
 بيمارستان دولتى ٨٠٠ ميليون نفر به اورژانس ٣٠ تا ٢٨به گفته دکتر دستجردى براساس آمار وزارت بھداشت ساالنه 

کمبود و يا نبود . مى کنند که درصد بااليى از آن ھا از خدمات رسانى در اورژانس بيمارستان ناراضى ھستندمراجعه 
امکانات و تجھيزات، کمبود تخت در بخش اورژانس، در دسترس نبودن پزشک و پرستار به ويژه در شيفت شب، به 

  . نادرست منجر مى شودشلوغى بخش اورژانس، دير رسيدن پزشک بر بالين بيمار و تشخيص ھاى 
 ھزار پزشک ٧٠بنا به گفته وزير بھداشت طبق برآوردھا با توجه به حجم مراجعات به اورژانس بيمارستان ھا، به 

  !  پزشک متخصص در اورژانس بيمارستان ھا فعاليت مى کنند٧٠متخصص طب اورژانس نياز داريم اما در حال حاضر فقط 
متاسفانه اورژانس بيمارستان ھا پر : داشت نيز در اين باره به خراسان گفتدکتر محسنى نايب رئيس کميسيون بھ

اشکال ترين بخش ھاى بيمارستانى است و ھر سال، شکايت ھاى زيادى از اين اورژانس ھا به وزارت بھداشت مى 
 و تشخيص بيماران معموال به دو روش در بيمارستان ھا بسترى مى شوند؛ اول با مراجعه به پزشک:وى افزود.رسد

بيمارى و نياز به جراحى به بيمارستان معرفى و بسترى مى شوند که اين مسئله روال عادى دارد و بيمار کمتر با 
  . مشکلى نظير نبود تخت مواجه مى شود

 درصد بيماران بسترى در بيمارستان ھا را تشکيل مى دھد، مربوط به افرادى است که به دليل بروز ۴٠بخش دوم که 
به ويژه در روزھاى تعطيل به ... بيمارى ھايى مثل درد دل، درد قلب، مغز و اعصاب، دردھاى عضالنى وناگھانى 

اورژانس بيمارستان ھا مراجعه مى کنند که در اين بخش بايد بيمار با انجام معاينه ھاى دقيق، انجام آزمايش، سى تى 
اى پيش گيرى از حاد شدن بيمارى به بخش اسکن و سونوگرافى ھمراه با تشخيص درست درمان موقتى شود و بر

اما شلوغى اين بخش ھا، نبود امکانات و تجھيزات، نبود تخت کافى و نبود پزشک : وى افزود.ھاى مربوطه ارجاع شود
متخصص باعث مى شود که بيماران با مشکالتى رو به رو شوند و گاه حتى معاينه ناکافى بيمار و تشخيص ھاى 

متاسفانه بخشى از پرونده ھاى : دکتر محسنى گفت. رفتن وقت طاليى و مرگ فرد مى شودنادرست، باعث از دست 
وى . مرتبط با تخلفات پزشکى در سازمان نظام پزشکي، مربوط به قصور پزشکى در اورژانس اين بيمارستان ھاست

جھيزات کافى ، حتى گزارش ھايى به دست مى رسد که حاکى از آن است که گاه به دليل نبود تخت و ت: افزود
بيماران بد حال از اورژانس بيمارستان به بيمارستان ھاى ديگر به ويژه بيمارستان ھاى خصوصى ارجاع مى شوند که 

نايب رئيس کميسيون بھداشت .اين مسئله نيز باعث از بين رفتن زمان طاليى و مرگ بيمار در حين انتقال مى شود
ستان ھا در کشور ما شلوغي، به ھم ريختگي، اعتراض بيماران به نبود متاسفانه شاخص اصلى اورژانس بيمار: افزود

پزشک و پى گيرى ھمراھان بيمار براى آوردن پزشک بر بالين بيمار است؛ در حالى که در ديگر کشورھا پزشک طب 
 اورژانس و تشخيص سريع بيمارى از شاخص ھاى اورژانس است که بدون از دست رفتن وقت، بيمارى تشخيص داده

دکتر تدين رئيس ارزيابى امور بيمارستانى سازمان بيمه خدمات .مى شود و بيمار به بخش مربوطه ارجاع مى شود
مشکالت اورژانس بيمارستان و نارضايتى بيماران از کيفيت خدمات درمانى آن، : درمانى نيز در اين باره به خراسان گفت

رت بھداشت در اين زمينه نتوانسته است برطرف کننده اين از گذشته وجود داشته است و متاسفانه اقدام ھاى وزا
اکثر اورژانس ھاى بيمارستان ھا با وجود اقدام وزارت بھداشت و پيشرفت در علم پزشکي، باز : وى افزود.مشکل باشد



ذيرش ھم به روش سنتى اداره مى شود؛ به اين صورت که درمانگاه اورژانس در ھر بيمارستان وجود دارد که بيمار را پ
در اين درمانگاه ھا پزشکان عمومى که اغلب دوره ھاى طب اورژانس را نگذرانده اند بيماران را : وى افزود.مى کند

  . ويزيت مى کنند که تشخيص ھاى نادرست ناشى از اين امر است
ھم زمان چند به ھمين دليل اورژانسى بودن وضعيت بيمار را خود بيمار و ھمراھان او تعيين مى کنند و پزشک بايد 

پزشک با درمان مقطعي، براى بيماران آزمايش ھاى تشخيصى تجويز مى کند و تا تعيين . بيمار اورژانسى را ويزيت کند
  . علت بيماري، بيمار بايد در اورژانس بيمارستان بسترى شود

 از دست رفتن زمان متاسفانه اين پروسه باعث افزايش مدت زمان بسترى بيمار در اورژانس بيمارستان،: وى افزود
اما در چند سال اخير اقدامى که از سوى وزارت : وى افزود.طاليي، افزايش ھزينه ھا و سرگردانى بيمار مى شود

بھداشت با ھمکارى بيمه ھا انجام شده است، به کارگيرى پزشکان طب اورژانس در اورژانس تعداد معدودى از 
  . ازى وضعيت اورژانس ھاى بيمارستانى منجر مى شودبيمارستان ھاست که در صورت گسترش به بھينه س

روش کار در اين بيمارستان ھا اين گونه است که بيماران در بخش اورژانس از سوى پزشک طب اورژانس، : وى افزود
مورد ارزيابى اوليه قرار مى گيرند و با اورژانسى شناخته شدن وضعيت بيمار، فرد در بخش اورژانس بسترى مى شود و 

ينات دقيق ھمراه با آزمايش ھاى تشخيصى توسط پزشکان طب اورژانس صورت مى گيرد که در اين زمينه از معا
بنا به گفته تدين شرح وظايف اين پزشکان به . بسترى شدن بيمارانى که حالت اورژانسى ندارند، جلوگيرى مى شود

يف خود به پذيرش و معاينه بيمار اقدام طور کامل از سوى وزارت بھداشت تعيين شده است و ھر پزشک براساس وظا
در حال حاضر پذيرش پزشکان طب اورژانس افزايش يافته است و به دليل نياز پزشکانى که دانش : وى افزود.مى کند

  . آموخته مى شوند، به سرعت جذب مراکز اورژانس بيمارستان مى شوند
انس بيمارستان اتفاق مى افتد که اگر متخصصان طب بنا به گفته اين مسئول درصدى از مرگ و مير بيماران در اورژ

اورژانس در بيمارستان به کار گيرى شوند، بى گمان وضعيت اورژانس بيمارستان ھا از وضعيت موجود خارج مى شود، 
مرگ و مير کاھش مى يابد و بيماران با تشخيص ھاى درست به بخش ھا ارجاع مى شوند و از سرگردانى رھايى مى 

  .يابند

 نيروھای متخصص نفتی در حال ترک کشور ھستند : ينده مجلس نما

 سال نفت ١٠٠: يک عضو کميسيون انرژی مجلس گفت  : مرداد آمده است 6 در تاریخ مردم ساالریبه نوشته سایت 
  .  ھنوز واردکننده بنزين ھستيم توليد می کنيم اما

کثر ميادين نفتی مشترک ھستيم و اگر نتوانيم از ما در ا: به گزارش روزنامه مردم ساالری ، سيروس سازدار گفت
مخازن مشترک برداشت کنيم اين مخازن برای نسل آينده باقی نمی ماند زيرا از طرف ھمسايگان برداشت می شود و 

دارد که از وجود آنھا بی متاسفانه ما اھميت اين را متوجه نشده ايم يا شايد ھم علت ھای پشت پرده ديگری وجود 
  . خبريم

  .  دالر از مخازن ما را می برند ھزار ميليارد۵ھمسايگان ما ھر سال باالی : نماينده مرند و جلفا گفت
 ميليارد دالر در سال برداشت کنيم ۶٠ ميليارد دالر در نفت وگاز سرمايه گذاری کنيم، می توانيم ۴٠اگر امروز :وی افزود

ه امروزه نيز به ما از نظر تجھيزاتی ھنوز به خارج وابسته ايم ک سال توليد نفت داريم ا١٠٠ولی متاسفانه می بينيم که 
  . اين صورت است

اول غافل کردن برنامه ريزان که ما را در . در حوزه نفت وگاز دو چيز ما را تھديد می کند:اين نماينده مجلس افزود
مغزھا و تخليه کارشناسان ما در حوزه مسيری بيندازند که نتوانيم در صنعت وتکنولوژی قدم بگذاريم و دوم از بابت فرار 

  .  بايد به اين دو مورد توجه کردنفت است که ھميشه
در خصوص سرمايه گذاری که آقايان موفق نشدند و روابط ما با دنيا طوری شده که نمی توانيم از : وی ادامه داد

  .  ترک کشور ھستند به شدت در حالسرمايه گذار خارجی استفاده کنيم و نيروی انسانی متخصص نيز که
در مورد سرمايه گذاران احتماال ايرادھايی به سياست ما وجود دارد که برای ما ثابت نيست اما فراموش نکنيم که 

در نتيجه نه تنھا . سرمايه گذار آينده نگر است و از سوی ديگر رقبای ما نيز برای سرمايه گذاران انگيزه ايجاد می کنند
 در حال می شود بلکه سرمايه گذاران ما را نيز خارجی ھا جذب می کنند و می برند کهسرمايه گذاری خارجی جذب ن

  . حاضر قابل مشاھده است 
ببينيد که در سه سال پيش در منطقه پارس جنوبی چه سرمايه گذاری داشتيم اما اکنون از آنھا ھيچ : سازدار ادامه داد

ھستيم که يکی از آنھا مرز عراق است که به اعتقاد بنده از نان در مخازن دريا اکثرا با کشورھا مشترک . خبری نيست 
المللی برای تحريم شب واجب تراست که برويم در مخازن مشترک سرمايه گذاری کنيم زيرا امروزه آن فرمول ھای بين 

  . ما آمده است
ه تحريم يک نوع وی معتقد است که تحريم اين است که ھيچگاه در قالب تحريم محروميت ايجاد نمی کنند بلک

سياست کشورھای سرمايه داری است که با آن وضعيت اقتصادی دنيا را کنترل می کنند تا برای خودشان در آمدی 
اما وقتی شما در تحريم قرار می . ايجاد کنند در صورتی که مرزھا را نمی شود بست و دنيا را نمی شود کنترل کرد

زينه ھا يک مقدار باال می کند پرداخت کنيد و به اين صورت است که ھگيريد مجبوريد قيمتی که فروشنده تعيين می 
  . رود

در اين شرايط اگر وزارت نفت سياست جديدی را شروع کرده باشد، موفق می شود و گر نه، وزارت نفت :وی ادامه داد
اخواسته برای ما ايجاد با اين تحوالت جديد يک مقدار درگير است و اين در اثرعدم ثبات مديريتی است که خواسته يا ن

  . شده است
البته وزارت نفت از آن وزارتخانه ھايی نيست که به ھر صورت که دلمان خواست، نظر بدھيم و : سازدار تاکيد کرد

  . سياست گذاری کنيم بلکه دارای وضعيت خاصی برای خودش است
  
و امثال آن از ما جلو می افتند که در آن  امروز ما سومين توليد کننده نفت ھستيم اما فردا کشورھايی مثل عراق �



صورت دچار مشکل خواھيم شد زيرا به جای آنکه بيشتر به منافع ملی فکر کنيم خودمان را درگير مسايل داخلی کشور 
امروزه وضعيت نفت در جھان طوری است که ھيچ انسجام مديريتی در آن وجود ندارد، به ھمين دليل بايد . کرده ايم

اما با کمال تاسف مشاھده می شود بعضی از افراد فعال در وزارت نفت که در مشاغل .دی داشته باشيممديران کارآم
  . حساس به کار گرفته شده اند، صالحيت فنی کار را در اين وزارتخانه ندارند

  
گاز را صادر کنيم ميليون مترمکعب گاز در روز نياز دارد، در اين شرايط چرا می خواھيم ٢٠٠ امروز نيروگاه ھای کشور به�

  .  ھزار کيلووات برق توليد کنيم۴٠و به نيروگاھھايمان گازوييل تحويل دھيم ؟در حالی که می خواھيم روزانه 
  
 از سوی ديگر امروز ما وارد کننده گاز ھستيم چرا ترکمنستان بايد صادر کننده گاز باشد و ايران گاز وارد کند؟ با اين �

 بسته شده، ھمان بال يی سر ما ميآيد که در حوزه نفت بر سرما آمد و امروز می بينيد که قراردادھايی که در حوزه گاز
  . سال توليد نفت، ناتوانی در تامين مصرف بنزين و نفت کشور است١٠٠نتيجه 

  
  محاکمه متھمان پرونده باب نيزو به اتھام قتل غيرعمد

 
سرانجام پس از گذشت :  مرداد گزارش می دھد 6کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تاریخ چھارشنبه 

رگران این معدن انجاميد،  نفر از کا12 سال از انفجار معدن ذغال سنگ باب نيزو در زرند کرمان، که به مرگ 5حدود 
براساس این رای، . شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کرمان رای صادره درباره متھمان این پرونده را اعالم کرد

یکی از  متھمان به اتھام قتل غيرعمد بر اثر رعایت نکردن نظام ھای فنی و ایمنی کار محاکمه شده اند، به طوری که 
ھمچنين، .  ز به یک سال حبس محکوم شده اند-  سال حبس و متھم دیگر به نام الف3ل  ز به تحم- آنان به نام ح

روزنامه اطالعات، ( درصد دیه کامل در حق اوليای دم قربانيان انفجار محکوم شده اند 32/3نامبردگان به پرداخت 
13/2/89.(  

 آن شود که سرمایه داران صاحب چنان که پيداست حتی دادگاه جمھوری اسالمی سرمایه نيز نتوانسته است منکر
و، » رعایت نکردن نظام ھای فنی و ایمنی کار«اما چرا قتل غيرعمد؟ آیا . معدن باب نيزو مرتکب قتل کارگران شده اند

به عبارت صریح تر، ھزینه نکردن برای تعمير یا تعویض دستگاه تھویه جھت خارج کردن گاز متان از اعماق معدن و بی 
سائل ایمنی و فنی آن ھم در مورد معدنی که تا کنون چند بار دچار انفجار و کشتار ده ھا نفر از توجھی به دیگر م

کارگران شده است به معنای آن نيست که این سرمایه داران عامدانه کارگران را در معرض مرگ قرار داده اند؟ ھمين 
بر استثمار کارمزدی اکثریت افراد  سان ھا یک سانحه کافی است تا نشان دھد که نظامی که در آن رابطه توليدی ان

جامعه توسط اقليت ناچيز مالکان وسایل توليد مبتنی باشد از طریق درمعرض مرگ قراردادن و فداکردن جان انسان 
علت .  را تدارک می بيند و سازمان می دھد ھای کارگر برای کسب سود ھرچه بيشتر در واقع قتل عمد این انسان ھا

 جمھوری اسالمی سرمایه از محاکمه صاحبان معدن باب نيزو به اتھام قتل عمد را در ھمين جا باید امتناع دادگاه
محاکمه این سرمایه داران به اتھام قتل عمد کارگران در واقع به معنای صدور کيفرخواست عليه کل نظام . جست

اه مبادرت به چنين کاری نکرده است و سرمایه داری و کارمزدی به عنوان اساس آن می بود، و دادگاه سرمایه ھيچ گ
صدور این کيفرخواست و اقدام برای برچيدن بساط سرمایه برعھده طبقه کارگر متشکل در شوراھای . نخواھد کرد

  .ضدسرمایه داری است

  درصد كوكان كار و خيابان تحت پوشش ھيچ سازمان حمايتى قرار ندارند 80

رييس سازمان رفاه و خدمات اجتماعى : مرداد آمده است 6 در تاریخ يلناا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 95دھد که بيش از  نتايج پژوھشى که از سوى شھردارى تھران صورت گرفته، نشان مي: شھردراى تھران اعالم كرد

سازمان ھا تحت پوشش ھيچ   درصد آن80درصد کودکان کار و خيابان مورد بررسي، داراى خانواده بوده و بيش از 
  . آيند ھايشان به سطح شھر مي حمايتى قرار ندارند و براى کمک به تامين مخارج خانواده

 ادامه يافته 1388 آغاز شده و تا پايان 87به گزارش ايلنا، محمد جواد روزبھاني، با اشاره به پژوھشى که در سال 
ھا، شناخت  شھردارى تھران مطالعه آسيباز آنجا که يکى از وظايف معاونت امور اجتماعى و فرھنگى : است، گفت

  . ھا و تدوين راھبردھاى جامع نگر است، اين پژوھش در معاونت مذکور به انجام رسيده است آن
اى که شايد مستقيما مورد توجه مديريت شھرى  اين پروژه، بر موضوع کودکان کار و خيابان به عنوان مساله: وى افزود

  . سائل فردى و اجتماعى کودکان کار و خيابان پرداختنبوده، متمرکز شد و به بررسى م
در پژوھشى که از سوى کارشناسان تخصصى معاونت امور اجتماعى و فرھنگى شھردارى تھران : روزبھانى ادامه داد

 ھزار کودک کار 12 منطقه شھردارى به انجام رسيد، بيش از 22ھا در  اجرا شد، با مشارکت مراکز پژوھشى و دانشگاه
  . ابان شھر تھران، به عنوان حجم نمونه مورد بررسى قرار گرفتندو خي

: ھا صورت گرفت، افزود ھاى آن  ھزار کودک مصاحبه شد و بازديدھايى نيز از خانه12وى ضمن اشاره به اينکه با اين 
  .نتايج اين پژوھش در نيمه نخست امسال، در ھمايشى ارائه خواھد شد

  

  تی مھر گزارشی مستند از خبرگزاری دول

  زخمھای امروز،قربانيان فردا



  پيدا و پنھان کار کودکان در کارگاھھای غير قانونی

روز کودکان کار در کارگاھھای بدون نور و . کار کودکان جرم نيست، افتخار ھم دارد چون از گرسنگی نجاتشان می دھد
و تھران است که چرخ اینجا یک کشور آفریقایی نيست، ناصرخسر. نمور چنان سپری می شود که شبشان

  .کارگاھھایش را دستانی نحيف و کوچک می گردانند
لوبيای قرمز کنسرو ته ماھی تابه آنقدر جلوی راه پله ورودی کارگاه در زیر آفتاب مانده که به غذای حشره ھا و مگسھا 

از داالن . ر تا دورش نيستاین حياط دو سه ھزار متری با اتاقھای دو البته این تنھا تصویر چشم آزار .تبدیل شده است
کم ارتفاع این خانه که وارد می شوی صدای خرد شدن سرنگ نيمه استفاده در زیر پا به گوش می رسد سرنگی که 

  .یکی از کوچه ھای خدابنده لو در ناصر خسرو تھران .گویا در رفت و آمد از کوچه به داخل خانه وارد شده است

در کنار موتورش با سوزن نوک تيزی در دست که با کمال آرامش و امنيت کراک  ساله 27چشم را که از تصویر جوانی 
خانه ای که در ھر گوشه حياطش تکه مبل شکسته و کيسه ھای پر . می کشد برداری وارد داالن این خانه می شوی

دارد که ساکنان دیوارھایی تيره از دوده چوب خانه نشان از این . از خرده چرم و آشغالھای مختلف به چشم می خورد
  .شب نشينی دور آتش جمع می شوند خردسالش برای

پر از زندگی و شادی  که روزگاری اتاقھای پرجمعيت آن است این خانه گویا عکسی سياه و سفيد از خاطرات گذشته
بدیل به ھمان اتاقھایی که روزی پذیرای مستاجرھای جور واجور بود حاال ت. بود و حاال رنگ زندگی خود را باخته است

پرده یکی از اتاقھا را که کنار بزنی چند مرد قوی ھيکل را می بينی که بعد از خوردن ناھار مفصل، . کارگاه شده است
رئيس . بالشت به زیر دست لم داده اند و استراحت روزانه خود را با چرت ظھر کنار گاز پيک نيکی شان تکميل می کنند

  .ھمه کارگاھھا اینجا جمعند

رئيس خانه کودک ناصر خسرو که اتنھای ھمين کوچه قرار دارد به بھانه این که با بچه ھای کارگاه برای آمدن با ترفند 
 متری با دیوارھای بلند روزنه 20اتاق . به کالسھای درس خانه کودک صحبت کنيم وارد یکی از کارگاھھا می شویم

  .نوری به جز در ورودی اتاق ندارد

یکی از روی الگو ورقه ھای چرم را قيچی . انی و افغان به سرعت مشغول کار کردن ھستند ساله ایر13 تا 10 کودک 6
از . یک کارگاه توليدی کيف. کند و دیگری که کمی سنش بيشتر است با چرخ مشغول دوختھای کناری کيف است می

  .سئوال می کنمنوراحمد که سن بيشتری دارد و به نظر می رسد رئيس گروھشان است در مورد وضعيت کارشان 

حقوق من در . روز مزد کار می کنيم. شبھا ھم ھمينجا می مونيم.  شب است12ساعت کاری ما از ھشت صبح تا "
دو تا سه سال کالس بيشتر درس .  ھزار تومان می گيرند200 ھزار تومان است ولی بقيه بچه ھا 300ماه حدودا 
اینجا حمام ندارد و تھيه غذا ھم با خودمان . ت نشد که ادامه بدمدو ماه به خانه کودک رفتم ولی بعدا وق. نخوانده ام

  ."بيشتر بچه ھا پولشان را برای خانواده شان می فرستند. است
  

 ساله در آن مشغول 13یک پسر . از پله ھای بلند این کارگاه که پایين بيایی در مجاور آن کارگاه نساجی دیگری است
ورود ما نشان می دھد که عالقه ندارد غریبه ای وارد کارگاه شود و اضطراب در بی اعتنایی اش به . انجام کار است

سه نفر کار می  در این کارگاه." دلھره از این که چيزی بگوید و صاحب کار خود را آزرده کند صورتش مشخص است،
  ."است ار تومان ھز200 تا 150با سردی در مورد حقوقشان جواب می دھد که بين .  سال دارند12 و 15کنند که 

آن  حياط قرار دارد که مردی ميانسال با شنيدن صدای ما از اتاق خارج می شود ولی کارگران در گوشه دیگر کارگاھی
  .ھمه بزرگسال ھستند

آنقدر فاصله در با حياط و کارگاھھا زیاد است که به سختی صدای در . در انتھای ھمين کوچه کارگاه دیگری قرار دارد
ه می رسد ولی باز به در زدن ادامه داده و نااميد نمی شوم تا این که باالخره از سوراخ گرد روی در متوجه زدن به کارگا

  .می شوم که کسی برای باز کردن در با طمأنينه از داالن ورودی ظاھر می شود

صدای . ن وجود داردگردی می رسيم که اتاق کارگاھھایی دورتا دور آ  متری به حياط بزرگ10بعد از عبور از راھرویی 
ضبط صوت یکی از کارگاھھا با آھنگ دلخراش چرخھای صنعتی اتاق دیگر رقابت می کند تا آرزوی یک لحظه سکوت به 

  .بوی تند چرم ھم شامه را اذیت می کند. دل کارگران بماند

 صاحب کارگاه جلوی در .از کودکی ھفت ساله که پيش از این در یکی از کارگاھھای این خانه کار می کرد سراغ گرفتيم
. حاضر می شود تا مانع از دید زدن ما به داخل کارگاه زیرزمينی اش که البته به خاطر تاریکی دید چندانی ندارد شود
می گوید که مادر کودک ھفت ساله او را از این کارگاه به جای دیگری به کارگاھھای رودکی برده است چون که از 

یکی از مسئوالن . از لحنش پيدا بود که حقيقت را انکار می کند  ناراحت بوده ولیحضورش در کالس درس خانه کودک
خود او به دليل این که این کودک صبحھا یک ساعت از وقت خود را برای رفتن به این کالسھا و  خانه کودک می گوید

 دیگر رفته و از کالسھا ھم یادگرفتن خواندن و نوشتن صرف می کرد عذرش را خواسته است و او به ناچار به کارگاھی
. جایگزین پسر بچه ھفت ساله شده اند که دو کودک دیگر دیده می شوند  به سختی در تاریکی .محروم شده است



در این ميان صاحب کارگاه طبقه باالیی که متوجه علت . ولی صاحب افغانی اجازه نمی دھد که با آنھا صحبت کنيم
  . کند که در اتاق رو به رو چند بچه کار می کننداشاره می با حرکت دست حضور ما شده

. ھشت ساله به زحمت قيچی بزرگ خياطی صنعتی را باز و بسته می کند تا کنار زیپ کيفھا را مرتب کند" مير ویس"
در حالی که دو زانو بر روی زمين نشسته، سرش به کار خودش است و قيچی حریص به انگشتش را باز و بسته می 

رگاھشان به ھمراه مرد ميانسال دیگری بر روی صندلی پشت دستگاه چرخ خياطی نشسته اند و صاحب کا. کند
ميرویس به ھمراه برادر و دو دوست ھم سن و سال دیگرش بر روی موکت پوسيده ای که کفپوش زمين است کار می 

باورش سخت است .  ھستندیکی الگوھا را بر روی زمين مرتب کرده و کنار ھم می چيند و بقيه قيچی به دست. کنند
  . کيف درست می کنند50ولی ھمين ھشت دست کوچک روزی 

 9فریدون . مير ویس تا متوجه ورود ما می شود از جا بلند شده و با صورتی سرخ و لبخند بی خبری کنار در می ایستد
 پرت می شود  ساله ھم دست از کار می کشند و حواسشان به این10 ساله و علی سينای 11ساله، علی سجاد 

 سال دارد پدر دو کارگرش 30مسئول کارگاه که به نظر نمی رسد سنی بيشتر از . که چه کسی از آنھا سراغ می گيرد
  .است که البته این طور وانمود می کند که بچه ھا در کارگاه سرگرم ھستند و بازی می کنند نه کار

ھفت تا ھشت ساله می رسد تنھا  فش به نظر پسر بچه ایاز بين این چھار بچه تنھا علی سينا که به خاطر جثه نحي
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 این خانه کودک بيایند بدون که منتظر اجازه از رئيس باشند به سمت 

  .کفشھای کتانی خود خيز برمی دارند

 ھزار تومان برای اجاره این اتاق پرداخت می کند و به خاطر ھمين باید شبانه 160رئيس کارگاه می گوید که ماھيانه 
وی که به ھمراه دو کودک خود حدود یکماه و نيم پيش به اميد . روز کار کنند تا پول اجاره و دستمزد کارگرھا در بياید

  .ما ھمراه شوند تر به ایران آمده اند اجازه می دھد تا این چند کودک برای ثبت نام در کالس درس بازندگی بھ

 شب ولی 11 و 10در راه از مير ویس سئوال می کنم که تا چه ساعتی سرکار است و او معصومانه جواب می دھد تا 
رای پدرش دردسر ساز شود و با علی سينا با وجود سن کمش متوجه می شود که ممکن است صحبت مير ویس ب

  . شب9 و نيم صبح کار می کنيم تا 9سرعت به ميان حرف او می پرد و می گوید ما از 

از برادر مير ویس می پرسم که آیا شبھا در کارگاه می خوابند و او جواب می دھد که پيش دو برادر خود زندگی می 
دوست دارند به . غلب به پارک می روند و بازی می کننداومی گوید که روزھای جمعه، تعطيلی آنھاست و ا. کنند

  .مدرسه بروند، از کار کردن راضی ھستند چون می توانند برای مادر و تنھا خواھرشان در کردستان پول بفرستند

در راه بازگشت بچه ھا از خانه کودک به کارگاھشان که حتی ورود برای چندمين بار به محوطه آن ھراس آور است، یاد 
  . به آن پيوسته و در آن کار کودکان ممنوع شده است72نوانسيون حقوق کودکی می افتم که ایران در سال ک

 قانون برنامه چھارم توسعه کشور تاکيد بر ممنوعيت کار کودکان شده ولی 101یاد این می افتم که در بند الف ماده 
ر مقابل چشمان وزارت کار، کم نيستند کارگاھھای گویا در این کوچه پس کوچه ھای ناصر خسرو مرکز تجاری تھران د

کودکانی که از امکانات اوليه . نساجی و توليد مواد شيميایی که چرخشان با دستان کوچک و نحيفی می چرخد
  .تغذیه مناسب و مدرسه رفتن محرومند بھداشتی مانند حمام،

  
ر حمام می کنند و اغلب در موی سرشان شپش  روز یکبا10رئيس خانه کودک ناصر خسرو می گوید که بعضی از آنھا 

  .دارند

در مورد آمار غير رسمی که چند سال پيش در مورد آزار جنسی این کودکان در کارگاھھا اعالم شد از فعال حوزه 
کودکان که ما را در تھيه گزارش از این کارگاھھا ھمراھی می کرد سئوال کردم و او جواب داد که در این کارگاھھا به 

 فشردگی جمعيت و ویژگی خاص محيطی خطر آزار جنسی به کودکان وجود دارد و ما موارد بسياری از این دست علت
  .داشته ایم

وی ادامه می دھد که حتی در مواردی ھم کودکان کم سن و سال در کنار صاحب کارگاه اقدام به مصرف مواد مخدر 
وال این آسيبھا از سوی کارفرمایان ایرانی صورت می گيرد و البته این گفته او جای تامل جدی دارد که معم. می کنند

غيرقانونی بودن  او می گوید که با وجود. صاحبان افغانی کارگاھھا اخالقيات را بيشتر رعایت می کنند و معتقدترند
در بکارگيری این بچه ھا شرایط کاریشان نيز بسيار سخت و طاقت فرسا و حتی مشکلتر از بزرگساالن کارگر است 

  .حالی که دستمزد بسيار کمی نيز در مقایسه با بزرگساالن می گيرند

 ھزار کودک کار در کشور وجود 500گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دھد بيش از دو ميليون و 
  .دارد که در معرض جدی کودک آزاری جسمی، جنسی و اعتياد قرار دارند



و تاریک بدون ھيچ نوری صبح را شب می کنند تا بتوانند نانی برای خانواده شان کودکانی که در اتاقھای کوچک 
تعداد این کارگاھھای غيرمجار در حاشيه امن بی نظارتی مسئوالن، ھر روز بيشتر می شود، صاحبان . بفرستند

طلب می کنند و دردسر ولی به دليل این که کم توقع تر ھستند و حقوق کمتری  با وجود کم توانی کودکان کارگاھھا نيز
کمتر و حرف شنوایی بيشتری دارند برای رسيدن به اھداف مالی شان برای این نان آوران کوچک اشتغالزایی می 

  .کنند

در این کارگاھھا بھداشت محيط و حقوق مسلم کارگران بالغ رعایت نمی شود چه برسد به حقوق کودکان که نياز 
زندگی این بچه ھا بدون اميد به آینده ای روشن در . دارند ی و سالمت و آموزشبيشتری به توجه و برخورداری از ایمن

  .کارگاھھایی رقم می خورد که ھر لحظه باید منتظر یک حادثه و یا بيماری برای آنھا بود

.....................................  
 

  ندا ریحانی: گزارش

سارت ھاى زياد به محصوالت اختالل در روال عادى زندگى مردم استان کرمان و خ
 کشاورزى 

گرماى بى سابقه ھوا امسال به گونه اى ظاھر شد که در :   مرداد آمده است 7 در تاریخ خراسانبه نوشته روزنامه 
اولين ماه تابستان، روزھايى را به تعطيلى کشاند و در اين ميان کرمان نيز که استانى کويرى و خشک است از عوارض 

ما و در پى آن خشکى در امان نماند به گونه اى که در برخى از شھرستان ھاى اين استان ھم چون و عواقب اين گر
بم، ريگان، فھرج و شھداد، عالوه بر تبعات و مشکالت براى شھروندان، بر کشاورزى و باغ دارى اين مناطق تاثير منفى 

 بر نخل ھاى باغ داران خشکيد و برگ ھاى گذاشت تا جايى که به گفته مسئوالن اين شھرستان ھا، خوشه ھاى خرما
  .  اين گرماى ھوا دچار سوختگى شدبسيارى از درختان در

به گزارش خبرنگار ما گرماى شديد ماه ھاى اخير در استان کرمان به حدى افزايش يافته است که عالوه بر اختالل در 
شده است به طورى که به گفته نماينده روال عادى زندگى مردم، موجب خسارت ھاى زيادى به محصوالت کشاورزى 
 درصد محصول خرماى اين مناطق دچار ۵٠مردم شھرستان ھاى بم، ريگان و فھرج در مجلس شوراى اسالمى بيش از 

به .خسارت شده است که در اين ميان بيمه نبودن بيشتر باغ ھاى خرما، تشديد مشکالت کشاورزان را به دنبال دارد
دماى ھوا براى بخش ھاى آب و برق ھم نگران کننده است به گونه اى که مديرعامل برق ھر حال ادامه ماندگارى 

مصرف برق در : افزود» نصراللھى«.  درصدى مصرف برق در اين استان شرقى خبر داد١٢منطقه اى کرمان از افزايش 
  .  است درصد افزايش يافته١٢ ماه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴استان کرمان طى 

وى گرماى بى سابقه و افزايش . زيرساخت ھاى موجود، جواب گوى اين ميزان افزايش مصرف نيست: وى عنوان کرد
 رقمى افزايش مصرف انرژى را ٢دما در اين مدت را نسبت به سال گذشته در افزايش مصرف برق موثر دانست که رشد 

نابع انسانى استاندار کرمان در راستاى تغييرات آب در اين ميان معاون توسعه مديريت و م. در پى داشته است
با توجه به افزايش بى سابقه دماى ھوا در ماه ھاى اخير، : گفت» تکلوزاده«. وھوايي، ساعت کارى ادارات را تغيير داد

اما افزايش دماى ھوا در سطح . کاھش يافته است6:30 صبح به ٧ساعات کارى در استان کرمان تا شھريور ماه از 
ستان کرمان به ويژه در مناطق جنوبى و شرقى اين استان عالوه بر مختل کردن زندگى عادى و روزمره مردم، موجب ا

نماينده مردم .شده تا بسيارى از محصوالت کشاورزى استان به ويژه خرما دچار خسارت ھاى جبران ناپذيرى شود
 درصد ۶٠بيش از : ر نگرانى در اين باره گفتشھرستان ھاى بم، ريگان و فھرج در مجلس شوراى اسالمى با اظھا

حجت االسالم .محصول خرماى اين مناطق بر اثر عارضه خشکيدگى و گرماى شديد ھوا دچار خسارت شده است
بيمه نبودن بيشتر محصول خرماى امسال با توجه به شرايط سال گذشته بيمه، باعث تشديد : افزود» غضنفرآبادى«

مدير جھاد .ه مسئوالن استان و کشور بايد براى رفع اين مشکل چاره انديشى کنندمشکالت کشاورزان شده است ک
محصول خرماى کشاورزان اين شھرستان بر اثر عارضه خشکيدگى خوشه ھاى : کشاورزى فھرج ھم در اين مورد گفت

 ھاى خرما عارضه خشکيدگى خوشه: افزود» دريجانى«. درصد کاھش پيدا مى کند٧٠خرما به علت گرماى شديد ھوا 
وى با بيان اين که .و ريزش زودھنگام اين محصول، خسارت ھاى قابل توجھى به کشاورزان منطقه وارد کرده است

بيشتر نخلستان : عارضه خشکيدگى به دليل گرماى شديد ھوا و کاھش رطوبت اتفاق افتاده است خاطرنشان کرد
فرماندار ريگان نيز با اشاره به افزايش بى .ه استھاى منطقه به علت شرايطى که صندوق بيمه داشته، بيمه نشد

 درصد محصول خرما بر روى نخل ھا خشکيده ٨٠ تا ۶٠: سابقه دماى ھوا در اين شھرستان اظھار داشت
گرماى ھوا بر کشاورزى و منابع :  درجه سانتى گراد مى رسد افزود۵٠با بيان اين که دما در ريگان به » برزنگ«.است

عارضه خشکيدگى خرما به حد بى سابقه اى : وى عنوان کرد.ب ريگان تاثير منفى گذاشته استآبى شھرستان کم آ
  . زودھنگام بقيه محصول شده استافزايش يافته و گرماى شديد ھوا ھم موجب رسيدگى 

اه امرار  ھزار خانوار از اين ر١٠ ھزار ھکتار نخلستان وجود دارد که حداقل ۵در اين منطقه بيش از : وى خاطرنشان کرد
 ھزار تن خرماى مرغوب از نخلستان ھاى منطقه ٣٠قبل از بروز اين پديده، ساالنه : وى اضافه کرد.معاش مى کنند
افزايش دما در اين بخش کويرى زندگى مردم به ويژه : بخشدار شھداد کرمان ھم در اين رابطه گفت.برداشت مى شد

 ميليون لایر ۵۶٠ ميليارد و ۶افزايش بى سابقه دما : افزود» مومنى«.کشاورزان و دام داران را دچار اختالل کرده است
سه چھارم محصول خرماى منطقه بر : وى اظھار داشت.به بخش کشاورزى و دامى اين بخش خسارت وارد کرده است

وى .اثر گرما قبل از رسيدن ريزش داشته و برگ ھاى درختان مرکبات بر اثر شدت گرما سوخته و خشک شده است
به گفته . درصد مرکبات و نخيالت بخش شھداد بر اثر گرماى کم سابقه ھوا از بين رفته است۴۵در مجموع : ان کردعنو
  . نفر در اين بخش دچار گرمازدگى شدند که در بيمارستان تحت مداوا و معالجه قرار گرفتند٧۶وى 



   سال ديگر نابود مى شود١٠يخچال ھاى طبيعى ايران تا 

طبق بررسى ھاى انجام شده زمين در حال سپرى کردن گرم :  مرداد آمده است 7 در تاریخ خراسان به نوشته روزنامه
ترين سال ھاى خود است و براساس اعالم موسسه ملى اقيانوسى و جوى آمريکا قسمت ھاى وسيعى از کانادا، 

 شده توسط اين موسسه، ارقام منتشر. آفريقا، اروپا و آسياى شرقى با گرماى بى سابقه اى روبه رو شده است
 گرم ترين سال ھا شناخته شده ٢٠١٠ تا به امروز ضبط شده، سال ١٨٨٠نشان مى دھد که از ميان آمارى که از سال 

ھم چنين .  زمين شاھد رکورد بى سابقه گرم شدن خواھد بود٢٠١۴دانشمندان پيش بينى مى کنند تا سال .است
 باعث خشکسالى شديد، گرماى سوزان و توفان ھاى وحشتناک ٢١٠٠گفته مى شود گرم شدن کره زمين در سال 

بحرانى که به تغييرات آب و ھوايى و اقليم کره زمين تعبير مى شود عبارت است از ناپايدارى اقليم ھاى . خواھد شد
وليه اين ، متان و ساير گازھاى گلخانه اى که اکنون نشانه ھاى اco2مختلف کره زمين بر اثر توليد و افزايش گازھاى 

طبق برآورد محققان با ازدياد گازھاى گلخانه اى افزايش دماى اتمسفر زمين در پايان قرن بيستم . بحران بروز کرده است
 دھم درجه بوده است، اما با اين روند افزايش گازھاى گلخانه اي، انتظار بر اين است که در پايان قرن بيست و يکم ۵

اط مختلف کره  درجه سانتى گراد باشد که اين تغيير اقليم را در نق۴/۵و مقدار آن تا شدت افزايش دما بسيار فاجعه بار 
  . زمين موجب مى شود

  
  يخچال ھاى ايران 

به ھر صورت ھشدار محققان و کارشناسان نسبت به تغييرات آب و ھوايى و گرماى شديد ھوا و به دنبال آن ذوب شدن 
  . توان به سادگى از کنار آن گذشت موضوعى نيست که بيخچال ھاى طبيعى در ايران و يا حتى دنيا

مسئول واحد اکوتوريسم سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره با اشاره به يخچال ھايى که در » ايمان ھادى«
يخچال ھاى موجود در کشور ما در مقايسه با بسيارى از کشورھا که در عرض ھاى : کشور ما وجود دارد، مى گويد

  . ردسير ھستند، قابل مقايسه نيستباالتر از ما قرار دارند و سجغرافيايى 
به خصوص از نظر حجم قابل توجه . بحث يخچال ھا در حال حاضر در سطح جھانى مطرح است: وى ادامه مى دھد

در واقع نگرانى ھايى که نسبت به آب شدن يخچال ھاى طبيعى وجود دارد، در کشورھاى . يخچال ھا نسبت به ايران
  . وى اين موارد را آغاز کرده اندر خيلى زودتر از ما احساس شد، به نحوى که آن ھا انجام تحقيقات علمى بر رديگ

با خارج شدن از فصل : وى با اشاره به نگرانى ھا نسبت به کوچک شدن و يا از بين رفتن يخچال ھا ادامه مى دھد
آب ناشى از ذوب شدن اين يخ و برف يا به داخل زمين . دسرما تمام يخ و برفى که بر روى زمين وجود دارد، آب مى شو

به . اين اتفاق ناشى از گرماى شديدى است که اين روزھا کامال مشھود است. فرو مى رود و يا جارى مى شود
عبارتى با باال رفتن دما چرخه اى که باعث مى شد يخچال قبل از اين که تماما جارى بشود، به فصل بعدى برسد و يخ 

، دچار اغتشاش مى شود و ھمين امر باعث مى شود که قسمت زيادى از اين يخ ھا به جاى اين که تا سال بعد بزند
باقى بمانند آب بشوند و کم کم در سال ھاى متمادى حجم يخ کم و کم تر شود؛ به طورى که اگر ھمين چرخه ادامه 

آن ھم در حالى که يخچال ھا ظرفيت بسيار . مدپيدا کند ممکن است که حتى به از بين رفتن کامل يخچال ھا بينجا
  . ھا تبعات بسيار بدى خواھد داشتمفيدى براى تامين آب ھاى زيرزمينى دارند و از بين رفتن آن 

آبى که در حال حاضر در دسترس ما قرار دارد يا به وسيله : درباره تبعات آب شدن يخچال ھا توضيح مى دھد» ھادى«
 يا از طريق آب چاه ھا تامين مى شود، که در واقع محصول سفره ھاى زيرزمينى و ناشى لوله کشى از طريق سدھا و

از آب شدن برف ارتفاعات است که بخشى از اين برف ھا ھمين يخچال ھا يعنى برف ھاى دائمى ھستند و حال با از 
 سدھاى ما کمتر و در نتيجه در واقع ورودى. بين رفتن اين منبع، مشخصا آبى از ذوب اين يخچال ھا به دست نمى آيد

ايط بى آبى و کم آبى خواھد سفره ھاى زيرزمينى ما فقيرتر خواھد شد و ھمه اين ھا منجر به روبه رو شدن با شر
  . بود

 ھزار متر براى اين که دما به حد کافى پايين نگاه داشته شود و آب شدن ۴ارتفاع حدود : وى خاطرنشان مى کند
اگر گاھى دقت کنيد در . ما در اين ارتفاعات مى توانيم يخچال ھا را داشته باشيم. ستيخچال پيش نيايد مناسب ا

اين . بعضى سال ھايى که ھوا مثل امسال گرم نبوده است در ارتفاعات توچال و حتى در تير و مرداد برف ديده مى شد
ه، دنا، زردکوه و دماوند و ولى در سلسله جبال البرز در منطقه علم کو. يخچال ھا در مقياس بسيار کوچک است

  . اين نقاط يخچال ھاى خوبى داريمقسمت اعظم دھانه باالى دماوند داراى برف ھاى ھميشگى است و در 
ذوب شدن اين يخچال ھا زنگ خطرى است که بايد جدى بگيريم به خصوص آن که به وجود آمدن : وى ادامه مى دھد

 روند ذوب شدن آن تاسفانه در حال حاضر با توجه به گرماى زميناين يخچال ھا به مرور و تدريجى بوده است و م
  . محسوس تر است

معاون طرح ملى تغيير آب و ھواى سازمان محيط زيست نيز در اين باره با اشاره به اين که با » محمدصادق احدى«
ى گيرند، ادامه مى افزايش حداکثرى دما گونه ھاى طبيعى منطقه و از جمله يخچال ھاى منطقه تحت تاثير قرار م

 روز افزايش ٢۵ روز در سال بود در منطقه اى مثل دماوند يا شيرکوه به ٢٠اگر تعداد روزھاى داغ که قبال در حدود : دھد
پيدا کند، در واقع مدت زمانى که يخچال ھاى منطقه تحت تاثير ھمين گرم شدن ذوب شوند، افزايش پيدا مى کند و 

  .  يخچال ھاى طبيعى از بين برودمھمين امر باعث مى شود که حج
با کاھش حجم يخچال ھاى طبيعى : وى کاھش حجم يخچال ھاى طبيعى را داراى اثراتى سوء مى داند و مى گويد

در چنين شرايطى اگر قرار باشد که ھر سال ميزان منابع آب . منابع آبى که ذخيره شده به مرور زمان کمتر مى شود
يگر يخچال طبيعى که تا قبل از آن مى توانست براى روزھاى داغ سال منابع آب ھاى کم شود در يک دوره ده ساله د

زيرزمينى را تغذيه کند از بين مى رود و به مرور زمان با کاھش ورودى منابع آب ھاى زيرزمينى روبه رو مى شويم و 
  .  آيدو يا کيفيت آن ھا پايين مىحجم سفره ھاى آب زيرزمينى يا حجم آب آن ھا کم مى شود 

عالوه بر اين اکوسيستم منطقه ھم به ھمين شکل تحت تاثير قرار مى گيرد؛ يعنى پايين دست اين يخچال ھاى 
طبيعى که منابع آب مورد نياز آن ھا را تامين مى کرد و باعث تلطيف ھواى آن منطقه مى شد و اکوسيستم آن شامل 

  .  مى کرد دچار مشکل مى شودغذيهپوشش گياھي، تنوع جانورى و مناطقى که از اين ھا ت



به ھر صورت ذوب شدن يخچال ھاى طبيعى رخدادى کوتاه مدت نيست، بلکه ميان مدت است و : وى اضافه مى کند
پى و سال به سال انجام مى نمى توان گفت که در طول يک سال شکل گرفته است، بلکه اين ذوب شدن به صورت پيا

  . شود
يکى ميزان نزوالت در فصول سرد و کاھش ورودى يخچال : اند بر اثر دو پديده باشداين امر مى تو: وى توضيح مى دھد

ھا؛ به عنوان مثال اگر تھران را مورد بررسى قرار دھيم مى بينيم که بارش از برف به باران تبديل شده است و اين خود 
تان ذوب مى شوند و در طول باعث مى شود که ورودى يخچال ھا کم شود؛ يعنى يخچال ھاى طبيعى که در طول تابس

اگر شما يک يخچال را برش بزنيد . زمستان به آن ھا اضافه مى شود، با اين اتفاق روند شکل گيرى شان تغيير مى کند
اليه ھاى يخى متفاوتى دارد؛ اليه ھاى رويى معموال برف ھاى تازه ھستند، ولى اليه ھاى عمقى و برف ھاى قديمى 

وقتى که در طول سال، بارش به شکل برف کم تر مى شود و يا حجم . اشته باشندممکن است قدمت صدھا سال د
بارش کاھش پيدا مى کند اين ورودى برف کم باعث مى شود که مقدار زيادى از برف ھاى کھنه آب شود و يخ ھاى 

فزايش تعداد بنابراين دو پديده افزايش دما و ا. قديمى که سال ھاى قبل ذوب نمى شد شروع به ذوب شدن مى کند
  . ر ذوب شدن يخچال ھاى طبيعى استروزھاى داغ و ھم چنين کاھش ورودى به اين يخچال ھا از عوامل موثر د

  
  راه حل پيش گيرانه 

اما با توجه به تمام اين ھشدارھا و نگرانى ھا آيا مسئوالن کشورى و يا حتى جھانى تدبيرى براى جلوگيرى از اين روند 
   يا تعديل اين شرايط وجود دارد؟  سياستى براى کاھشانديشيده اند؟ و اصال

دو نوع سياست داريم؛ سياست : معاون طرح ملى تغيير آب و ھواى سازمان محيط زيست در اين باره توضيح مى دھد
  . ش گيرانه و سياست ھاى درمانھاى پي

ه آن بايد عاملى که منجر سياست ھاى پيش گيرانه شامل راه ھايى مى شود که به وسيل: ادامه مى دھد» احدى«
بر اين مبنا سياست ھاى پيش . به تغيير آب و ھوا مى شود را کنترل کنيم و آن عامل انتشار گازھاى گلخانه اى است

  . ار گازھاى گلخانه اى استگيرانه مبتنى بر کاھش انتش
 تغييرات آب و ھوا اتفاق سياست ھاى درمان ھم بر پايه اين امر است که گفته مى شود اگر چه: وى اضافه مى کند

  . ظرفيت انطباقمان را باال ببريممى افتد، اما ما بايد 
اما نکته مھم اين است که درباره موضوعى مثل يخچال ھا نمى شود سياست ھاى درمان به کار برد، بلکه بايد بر روى 

ا بايد انتشار گازھاى گلخانه اى سياست ھاى پيش گيرانه تمرکز کرد؛ به اين معنا که به پاسخ اين سوال برسيم که آي
در دنيا يک روند ثابت و يا روند نزولى پيدا کند تا به اين وسيله از افزايش دماى کره زمين جلوگيرى شود و به تبع آن 

ذوب شدن يخچال ھا کم شود، چون يخچال ھاى طبيعى چيزى نيست که بتوانيم براى آن ھا اقدامات درمانى به کار 
يعنى ميزان انتشار گازھاى گلخانه اى کم شود، تا اين که . عمده کار تمرکز بر اقدامات پيش گيرانه استبنابراين . ببريم
  .  گرم شدن کره زمين جلوگيرى شوداز

طبق کنوانسيون : وى درباره اقدامات پيش گيرانه که انتشار گازھاى گلخانه اى شامل آن مى شود توضيح مى دھد
از . وتو درباره انتشار و کاھش گازھاى گلخانه اي، کشورھا به دو دسته تقسيم شده اندتغييرات آب و ھوا و پروتکل کي

يک سو جامعه جھانى به اين جمع بندى رسيده که عمده انتشار گازھاى گلخانه اى که منجر به گرمايش جھانى شده 
ل جوامع صنعتى بايد گام ھاى ناشى از فعاليت ھايى بوده که در کشورھاى صنعتى اتفاق افتاده است؛ لذا در درجه او

موثر در اين زمينه بردارند؛ چون اين جوامع صنعتي، قبال رشد اقتصادى که منجر به توليد اين گازھاى گلخانه اى شده را 
انجام داده اند و عامل اصلى انتشار گازھاى گلخانه اى و به تبع آن گرمايش جھانى در کره زمين کشورھاى صنعتى 

از سوى ديگر در کنوانسيون و پروتکل مشخص شده که اگر چه . د گام ھاى اصلى را ابتدا آن ھا بردارندلذا باي. بوده اند
کشورھاى توسعه يافته بايد ميزان انتشار گازھاى گلخانه اى را کم کنند، ولى براى کشورھاى در حال توسعه 

  . ت ھاى تشويقى در نظر گرفته استسياس
د به کاھش گازھاى گلخانه اى نيستيد، ولى تشويق مى شويد تا روند انتشار به عبارتى عنوان شده که شما متعھ
در واقع براى کشورھاى توسعه يافته تعھد گذاشته شده که ميزان انتشار را کم . گازھاى گلخانه اى خود را کم کنيد

، بلکه از اين کشورھا کنند، ولى براى کشورھاى در حال توسعه مانند ايران تعھدى مبنى بر کاھش انتشار وجود ندارد
  . کاھش روند انتشار انجام بدھندخواسته شده تالش ھاى خودشان را مبنى بر 

ايران مجموعه تالش ھايى را در اين زمينه انجام : وى درباره اقدامات ايران براى عمل به اين خواسته اظھار مى کند
ضا براى حامل ھاى انرژى و به تبع آن انتشار داده است ولى متاسفانه ميزان تقاضاى حامل ھاى انرژى يا نرخ تقا
دولت اقدامات متفاوتى در اين زمينه انجام داده . گازھاى گلخانه اى فراتر از اقداماتى است که دولت انجام مى دھد

است، به عنوان مثال گازسوز کردن خودروھا، توزيع گاز طبيعى به جاى سوخت ھاى فرار، جايگزينى گاز طبيعى به 
 ھاى مايع در بخش ھاى مختلف نظير صنعت، حمل و نقل و خانگى و تجارى و يا افزايش راندمان نيروگاه جاى سوخت

ھا و تاکيد بر استفاده از نيروگاه ھاى سيکل ترکيبى به جاى نيروگاه ھاى توربين گاز و يا اعطاى مجوز اختصاص رقمى 
 که درباره بھينه سازى مصرف ١٩ و يا ماده مبحث در حدود دو ھزار مگاوات مجوز نيروگاه ھاى بادى به بخش خصوصى

انرژى در ساختمان ھاست؛ ھمه اقداماتى است که در حال انجام است، ولى شدت مصرف فراتر از تمام اقداماتى 
  .  اى کشور ھنوز روند صعودى دارداست که دولت انجام مى دھد لذا به تبع آن ميزان انتشار گازھاى گلخانه

کشور گام ھاى بزرگ ترى بر به ھر صورت اقداماتى که انجام مى شود کافى نيست و نياز دارد که : وى تصريح مى کند
  . دارد

مسئول واحد اکوتوريسم سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين باره به برخى معاھدات جھانى اشاره مى کند و مى 
عاھده کيوتو در ژاپن و يا معاھده اخيرى که متاسفانه تاکنون شکل گيرى برخى معاھدات زيست محيطي، مانند م: گويد

درباره گرماى زمين و حتى بر ھم خوردن يک سرى از اکوسيستم ھايى که به اين شکل ايجاد مى شود، در کانادا 
  . ت، نتيجه بخش نبوده استشکل گرف

 CO2 از توليد اين در حالى است که به نظر مى رسد کشورھاى صنعتى حداقل بايد مقدارى: ادامه مى دھد» ھادى«
  . نه اى را ايجاد مى کند، بکاھندخود را که ناشى از فعاليت صنايع آالينده است و قسمت اعظم گازھاى گلخا

در مقياس کالن نيز ھمه کشورھا به خصوص کشورھاى صنعتى که سھم زيادى در توليد اين گاز دارند : وى مى افزايد



 و سوخت ھاى جايگزين، استفاده از سوخت ھاى پاک را جايگزين کنند براى جلوگيرى از اين اتفاق با ترفندھاى مختلف
با اين اقدام از .  تاثير مثبتى بر گرم شدن خواھد گذاشتCO2زيرا که کاسته شدن .  کاسته شودCO2که از توليد 

ال ھا چگازھاى گلخانه اى کاسته مى شود و حرارت اتمسفر پايين مى آيد و با پايين آمدن حرارت مشکل آب شدن يخ
  . ھم تا حدى کمتر خواھد شد

ولى اين امر نياز به ھمکارى بين المللى دارد؛ زيرا که در تحقق آن صنايع بزرگ و آالينده نقش : وى خاطرنشان مى کند
  . يار بزرگى دارندبس

 اين پيمان در پيمان کيوتو مواردى مانند تعيين جريمه در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال در: وى توضيح مى دھد
اين در . تعيين شده که اگر کارخانه و يا فعاليتى صنعتى بخواھد توليد آلودگى داشته باشد، بايد جرايمى را پرداخت کند

  . ر چنين موردى را نداريمحالى است که ما در کشو
متاسفانه :  است، مى افزايدCO2وى با بيان اين که بخش بزرگى از موضوعى که باعث گرماى ھوا شده انتشار گاز 

تمام خودروھا و تمام وسايلى که سوخت ھاى فسيلى مى سوزانند اين گاز را توليد مى کنند و نتيجه افزايش اين گاز 
  .  دما و ذوب شدن يخچال ھاستنيز اثر گلخانه اى و افزايش

 گونه اى عمل کنيم اگر ما بتوانيم تحت عنوان تعھدات آينده و سمينارھاى بين المللى به: خاطرنشان مى کند» ھادى«
که اھرمى قدرتمند ايجاد شود به طورى که اوال يک نظارت و پايش پيوسته در خروجى گازھاى توليد شده از صنايع 

 داشته CO2صورت گيرد و ھمچنين حربه ھاى برخوردى داشته باشد، يعنى واقعا اگر کارخانه اى از دوزى باالتر توليد 
ھتر شدن اوضاع اميدوار باشيم در غير اين صورت اگر برخوردى صورت نگيرد، با توجه باشد جريمه شود شايد بتوانيم به ب

به اين که کارخانجات و صنايع به دنبال سودآورى ھستند و سودآورى ھم با توليد بيشتر و توليد بيشتر با آاليندگى 
  . اھد يافت روند ھمچنان ادامه خوبيشتر و آاليندگى بيشتر با گرماى بيشتر ھمراه مى شود اين

  
  جابه جايى فصول 

اگر چه دانشمندان نسبت به گرم شدن دماى زمين ھشدار داده اند اما به گفته معاون پژوھشى پژوھشکده محيط 
زيست جھاد دانشگاھى تغييرات اقليمى که با گرم شدن زمين به وجود مى آيد، بيشتر در مناطق استوايى و قطب ھا 

  . شاھد جابه جايى فصول ھستيم ما ايجاد مى شود، ولى در ايران
معاون پژوھشى پژوھشکده محيط زيست جھاد دانشگاھى نيز با انتقاد از محدود » فريبرز جمالزاده«در اين باره دکتر 

 ١۵در حالى که کشورھاى دنيا از : بودن تحقيقات در دانشگاه ھا و مراکز تحقيقاتى در زمينه گرمايش زمين مى گويد
 را آغاز کرده اند که اکنون نيز پى گيرى مى شود، اما در مراکز اقليم CO2و جھانى در زمينه سال پيش مطالعات جدى 

زمينه را با مشکل مواجه مى اين امر شروع تحقيقات در اين . شناسى و تحقيقاتى ما سابقه اى از آن در دست نيست
  . کند

 در ايجاد تغييرات اقليمي، مطالعاتى CO2نقش با توجه به :  در کشور خبر مى دھد و مى گويدCO2وى از تدوين نقشه 
در زمينه تغييرات دى اکسيد کربن در استان ھاى مختلف در حال انجام است تا با استفاده از نتايج آن نقشه تغييرات 

  .  در استان ھاى مختلف تدوين شودCO2ميزان 
 چه نوسانات و تغيير آب و ھوايى را معاون پژوھشى پژوھشکده محيط زيست جھاد دانشگاھى با تاکيد بر اين که آن

طبق مطالعات دانشمندان جھانى قرار است : براى ما ملموس تر کرده جابه جايى فصلى بوده است، به مھر مى گويد
اتمسفر و  سال آينده دو دھم درجه زمين گرم تر شود و اين امر به معنى افزوده تر شدن مقدار کربن در ١٠٠در طول 

  . ستجابه جايى اقليمى ا
تغيير و جابه جايى فصول از . اقليم ايران نيز از تغييرات آب و ھوايى جھانى بى تاثير نخواھد بود: وى اضافه مى کند

  . يران از اين تغييرات جھانى استنشانه ھاى تاثيرپذيرى اقليم ا
يه امور کشاورزي، سفر  ساله الگوى تغيير دمايى يکسانى تکرار شود، کل۵٠زمانى که در يک دوره : وى اضافه مى کند

و فعاليت ھاى عمرانى بر اساس الگوى آب و ھوايى مشابه برنامه ريزى مى شود که با تغيير اقليم، مشکالت عديده 
  . ن و مسئوالن کشور ايجاد مى کنداى را براى برنامه ريزا

اشاره مى کند و  ٢٠١۵معاون پژوھشى پژوھشکده محيط زيست جھاد دانشگاھى به افزايش دماى جھانى تا سال 
تغييرات درجه حرارتى بيشتر در بخش ھاى استوايى و قطب ھاى شمال و جنوب مشاھده مى شود و ايران : مى گويد

  . رات زيادى را تجربه نخواھد کردبه دليل واقع شدن در نواحى معتدل کره زمين، تغيي
اگر قرار : ت نه منطقه اي، اظھار مى کندوى با تاکيد بر اين که مطالعه در زمينه گرمايش زمين موضوعى جھانى اس

است ھمگام با دنيا باشيم الزم است ضمن تکميل و توسعه داده ھا در زمينه تغييرات آب و ھوايي، تحقيقات خود را در 
  . الب گروه ھاى جھانى دنبال کنيمزمينه کنترل منابع، بھينه سازى مصرف سوخت و تغيير الگوى مصرف در ق

 نظر مى رسد که ما در مسير توسعه ناپايدارمان ھمچنان پيش مى رويم بى آن که به تبعات به ھر حال چنين به
زيست محيطى اين نوع توسعه توجه داشته باشيم و شايد زمانى توجه مسئوالن به اين نکته جلب شود که ديگر 

  .ه را به نظاره نشستکارى از دست کسى بر نمى آيد و بايد نشست و از بين رفتن ماحصل ھمه اين سال ھاى توسع
  

  استمداد کارگران کارخانه یراق سازان
 

کارخانه یراق سازان توليد کننده ابزار و آالت  :دھند  مرداد خبر می 7درتاریخ پنجشنبه فعاالن ضدسرمایه داری گيالن 
جليل "مالک آن فردی به نام .  الکان واقع است- جاده رشت 10کارخانه در کيلومتر . است...یراق مانند قفل و لوال و 

 به علت ریزش سقف و آسيب تعطيل شد که در آن موقع 83کارخانه پس از برف سنگين بھمن . است" حسن زاده 
 نفر با قرارداد موقت کار می 180 نفر در استخدام دائم و 20از این تعداد، . کارگر در کارخانه مشغول به کار بودند 200

 نفر ھم کمتر از یک سال سابقه کاری در 60 سال بودند و 6 الی 3دارای سابقه کاری   نفر 120کردند که از بين آن ھا 
 کارگر دیگر جھت دریافت 120.  و لغو قرارداد اخراج شدند83زد بھمن ماه  نفر اخير با دریافت دستم60. کارخانه داشتند



 ماه بيمه بيکاری ھمچنان در بيکاری به سر 12 الی 10بيمه بيکاری به اداره کار معرفی شدند که ھریک پس از دریافت 
  .می برند

 ماه بيمه بيکاری توانستند 16ریافت  کارگر استخدامی با طرح شکایت از کارفرما و پی گيری مطالباتشان پس از د20اما 
اما حسن زاده .  ماه دیگر حق السعی را به ثبت برسانند، که قرار شد کارفرما آن را بپردازد16پس از آن از اداره کار 

کارگران با مراجعه به نھادھای دولتی از قبيل . ضدکارگر حاضر به پرداخت حق السعی و سایر مطالبات کارگران نشد
کارفرما به رای دیوان عدالت . ری ، استانداری و دیوان عدالت اداری توانستند کارفرما را محکوم کنندریاست جمھو

 کارگر استخدامی به علت 20 این 86طبق نظر اداره کار، از سال . اعتراض کرد اما حتی پس از اعتراض نيز محکوم گردید
 و 86زیرا حسن زاده در طول سال ھای . ابطه کاری شدندانتقال کارخانه از گيالن به قزوین و سپس تھران دچار قطع ر

حسن زاده اخيراً پس از .  در حدود یک سال ماشين آالت کارخانه را ابتدا به قزوین و سپس به تھران منتقل کرد87
شکست در قزوین و تھران دستگاه ھا را به ھمان محيط کارخانه یراق سازان در رشت منتقل کرد و کارخانه در حال 

  . کارگر قراردادی راه اندازی شده است11ضر با حا

 ميليون تومان از بانک ھای ملت و ملی وام دریافت کرده بود 800، 83گفتنی است که کارفرما قبل از حادثه برف سال 
حسن زاده می گوید .  ميليارد تومان شده است و بانک ھا سند کارخانه را در رھن دارند2که اکنون با سود آن بالغ بر 

 بيمه بوده است و بيمه باید خسارت پرداخت کند تا او بتواند بدھی خود را 83کارخانه قبل از ریزش برف سنگين سال 
در طول این مدت، ھشت جلسه کميسيون کارگری در استانداری و فرمانداری با حضور کارگران و کارفرما . بپردازد

ن زاده وام زود بازده یک ميليارد تومانی پرداخت کنند تا تشکيل شد که آخرین تصميم این کميسيون این شد که به حس
وی را به بانک .  کارگر را پرداخته و بقيه را در جھت راه اندازی کارخانه سرمایه گذاری کند20وی از یک سو مطالبات 

ن تومان مفاصا  ميليو153مطالبات کارگران . معرفی کردند اما بانک ھا شرط پرداخت وام را عدم بدھی کارفرما می دانند
  . ماه حق السعی است که باید پرداخت شود تا کارگران مشمول بيمه بيکاری شوند16حساب و 

یعنی ) 89مرداد ( تا کنون 86 ماه حق السعی از تاریخ مرداد 16ھمچنين کارگران خواستار ضرر و زیان و پرداخت بيمه 
اشته اند اما وکيل آن ھا نيز کارآیی چندانی نداشته الزم به ذکر است کارگران در این مدت وکيل د. سه سال ھستند

است، به طوری که آن ھا اقدام به مصادره اموال و ماشين آالت کارخانه و حتی دفتر کارخانه در تھران کردند که با 
البات البته کارگران آماده اند بابت مط.  موفق نشدند، زیرا بيشتر این اموال در رھن بانک است اعمال نفوذ حسن زاده

 سال است که با چنگ و دندان 6خود حکم بازداشت و زندانی کردن حسن زاده ضدکارگر را بگيرند، زیرا آن ھا در حدود 
به جنگ سرمایه و قوانين ضدکارگری آن رفته و سخت ترین شرایط مالی و اقتصادی را تحمل کرده اند و از تمام رسانه 

  .کس کنندھای کارگری می خواھند که مشکالتشان را منع

 بيکاری بيست و پنج درصدی جوانان 

 نرخ بيکاری در ھشت استان کشور تک رقمی است و بقيه : مرداد آمده است 7 در تاریخ جرسبه نوشته سایت 
 درصد گزارش شده 24.7 ساله کشور، 24 تا 15استانھا دارای نرخ بيکاری دو رقمی ھستند و اين نرخ برای جوانان 

  . است
 که از سوی مرکز آمار ايران انتشار يافته 88يوز، بر اساس گزارش نتايج طرح آمارگيری نيروی کار سال به گزارش پول ن

 درصد 14است، نرخ بيکاری استانھای چھارمحال و بختياري، فارس، کھگيلويه و بويراحمد، لرستان و ھمدان بيش از 
  . است

 استان 13 درصد بود و اين در حالی است که 11.9بر با نتايج اين طرح نشان می دھد نرخ بيکاری در سال يادشده برا
  . کشور دارای نرخ بيکاری بيش از ميانگين نرخ بيکاری در کل کشور ھستند

 درصد برسد اما نه تنھا اين مھم تحقق نيافت بلکه 8.4براساس برنامه چھارم توسعه قرار بود نرخ بيکاری در کشور به 
  . اندنرخ بيکاری ھمچنان دو رقمی باقی م

 درصد گزارش 24.7 ساله 24 تا 15باال بودن نرخ بيکاری در کشور به گونه ای است که ھم اکنون اين نرخ برای جوانان 
 درصد بيش از مردان با نرخ بيکاری 32.4اين نرخ به تفکيک جنسيت نشان می دھد نرخ بيکاری زنان با . شده است

  .  درصد است22.7
 درصد و در نقاط 13.9ری و روستايی متفاوت است بطوری که اين نرخ در نقاط شھری نرخ بيکاری ھمچنين در نقاط شھ

نرخ بيکاری برای جوانان شھری و روستايی ھم متفاوت گزارش شده بطوری که اين نرخ .  درصد است8.3روستايی 
  .  درصد می باشد16.4 درصد و برای جوانان روستايی 29.4برای جوانان شھری 
 . مقامات دولت و ھمچنين رئيس دولت، ادعای تک رقمی شدن نرخ بيکاری در کشور را داشته انداين درحاليست که 

 
  ھستندبيکار در ایران جوانانبيست و پنچ درصد

 
مرکز آمار ايران انتشار   که از سوي88 براساس گزارش نتايج طرح آمارگيري نيروي کار سال :نيوز  پولسایت حکومتی

 14کھگيلويه و بويراحمد، لرستان و ھمدان بيش از  ستانھاي چھارمحال و بختياري، فارس،يافته است، نرخ بيکاري ا
  ..درصد است

 استان 13اين در حالي است که   درصد بود و11.9نتايج اين طرح نشان مي دھد نرخ بيکاري در سال يادشده برابر با 
 .تندکل کشور ھس کشور داراي نرخ بيکاري بيش از ميانگين نرخ بيکاري در



فصول بھار، تابستان و پاييز   بعلت باال بودن اين نرخ در فصل زمستان است بطوري که در88رشد نرخ بيکاري در سال 
 درصد افزايش 14.1 به 88اما اين نرخ در زمستان سال   بوده است11.3 و 11.3، 11.1نرخ بيکاري در کشور بترتيب 

 .يافت
تنھا اين مھم تحقق نيافت بلکه   درصد برسد اما نه8.4 بيکاري در کشور به براساس برنامه چھارم توسعه قرار بود نرخ
 .نرخ بيکاري ھمچنان دو رقمي باقي ماند

 درصد گزارش 24.7 ساله 24تا  15 باال بودن نرخ بيکاري در کشور به گونه اي است که ھم اکنون اين نرخ براي جوانان
 درصد بيش از مردان با نرخ بيکاري 32.4بيکاري زنان با  نرخاين نرخ به تفکيک جنسيت نشان مي دھد . شده است

 . درصد است22.7
 
  

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
   جمھوری اسالمی دست چه کسانی را قطع می کند؟

  
اين بار اول نيست که . ، در زندان مرکزی شھر ھمدان دست پنج زندانی قطع شد1389 تير ماه 31روز پنج شنبه 

اين رژيم پيش از اين و در طول سی سال اخير نيز بارھا دست . وری اسالمی دست انسان ھا را قطع می کندجمھ
به ياد آوريم خبری را که چندين سال پيش در رسانه ھا منتشر شد مبنی بر اين که . انسان ھا را قطع کرده است

پيش بينی !! يک مسئله مھم بھداشتیجمھوری اسالمی ماشينی را برای قطع دست انسان ساخته است که در آن 
انسان را طوری ) يا پای( نشده است و آن اين است که ماشين ساخته شده ھمچون ساطور قصابی انگشتان دست 

قطع می کند که امکان کشاندن پوست دست بر روی محل قطع شده برای پوشاندن آن با پوست دست و جلوگيری از 
  . عفونت را منتفی می کند

ماده .  اسالمي، قطع دست حد شرعی يا مجازات اسالمی کسی است که که مبادرت به سرقت می کنددر جمھوری
سرقت عبارت است از ربودن مال ديگری به طور «:  قانون مجازات اسالمی سرقت را اين گونه تعريف کرده است 197

 تعيين شده است که با قيمت فعلی  نخود طال5/4 ھمين قانون، نصاب يا مقدار اين مال معادل 198در ماده . »پنھانی
به عبارت ديگر، طبق قانون .  ھزار تومان يعنی کمی بيش از قيمت فعلی يک کيلو گوشت می شود20طال چيزی حدود 

و در عين حال حائز شرايط (مجازات اسالمي، اگر کسی معادل يک کيلو گوشت را به طور پنھانی از کس ديگر بربايد 
دستش قطع می شود، در حالی که کسی که مثال با سندسازی يا ترفندھای ديگر ) باشد198مندرج در ھمين ماده 

مال کسی را به طور «ميلياردھا تومان پول بيت المال را دزديده است به ھيچ وجه مشمول قطع دست نمی شود زيرا 
  . نربوده است» پنھانی

از جمله به اين شرط ممکن دانسته است که اما نکته جالب تر اين ماده قانونی آن است که اجرای قطع دست را 
يعنی دست سارق از جمله وقتی قطع می شود که او از سر درماندگی و بيچارگی مبادرت به . »سارق مضطر نباشد«

حال اين معما را قانونگذار جمھوری اسالمی بايد حل کند که کسی که از فرط نياز مجبور می شود . سرقت نکرده باشد
فقط يک ! معادل آن را به طور پنھانی از کس ديگر بدزدد چگونه ممکن است درمانده و بيچاره نباشد؟يک کيلو گوشت يا 

ديوانه يا سفيه ممکن است به يک کيلو گوشت يا معادل آن نياز نداشته باشد اما آن را به طور پنھانی از کسی ديگر 
است که سارق عاقل و بالغ باشد، ديوانگی و و چون طبق اين ماده يکی ديگر از شرايط اجرای حد سرقت آن . بدزدد

. سفاھت سارق يکسره منتفی است، و با منتفی شدن اين امر عدم اضطرار سارق نيز به امری ناممکن بدل می شود
به بيان روشن تر، انسانی که طبق قانون مجازات اسالمی دستش قطع می شود کسی نيست جز انسان کارگر و 

. ری او را به انسانی درمانده و بيچاره و گرسنه و بدين سان سارق تبديل کرده استزحمتکشی که نظام سرمايه دا
مصداق اين انسان ھا جوانانی ھستند که ھمين دو ماه پيش به اتھام سرقت از خانه ھا و مغازه ھا به قطع دست 

فروشنده گوشی تلفن به گزارش خبرنگار روزنامه شرق، پرونده اين جوانان زمانی تشکيل شد که يک . محکوم شدند
پليس شماره ھای سريال .  تھران رفت و از دستبرد شبانه سارقان به مغازه اش خبر داد27ھمراه به دادسرای ناحيه 

. گوشی ھای مسروقه را رديابی کرد و خريداران اين گوشی ھا به او گفتند که آن ھا را از فردی به نام ناصر خريده اند
او در بازجويی ھا فروش گوشی ھای مسروقه را . طی عملياتی ضربتی دستگير شدمخفی گاه ناصر شناسايی و او 

اين . پذيرفت و گفت آن ھا را از سه جوان به نام ھای اکبر، شکور و سعيد که به ماده مخدر اعتياد دارند، خريده است
ن دست به اين کار زده جوانان معتاد دستگير شدند و ضمن اقرار به سرقت گفتند برای تامين ماده مخدر مصرفی شا

 مجتمع قضايی بعثت، پس از محاکمه اين جوانان آنان را به قطع انگشتان 1156محمدرضا گيوکي، قاضی شعبه . اند
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گر، کسی که يک به عبارت دي. روشن است که سارقانی از نوع اين جوانان معتاد نمی توانند درمانده و بيچاره نباشند
کيلو گوشت يا معادل آن را به طور پنھانی از مالک آن می ربايد لزوما و حتما درمانده و بيچاره است و، ازھمين رو، به 
صراحت می توان گفت که حد سرقت در قانون مجازات اسالمی دقيقا برای قطع دست کارگرانی وضع شده که نظام 

اين نظام ابتدا جوانان طبقه کارگر را . سنه و درمانده وبيچاره تبديل کرده استسرمايه داری آنان را به انسان ھايی گر
به اعتياد می کشاند، يعنی آنان را به مصرف کنندگان کاالھای پرسودی چون شيشه و کراک و ھروئين و ترياک تبديل 

 که به جرم سرقت توسط بنابراين، کسی. می کند، سپس آن ھا را برای تھيه پول اين مواد وادار به دزدی می کند
پليس نگھبان سرمايه داری دستگير می شود تا دادگاه سرمايه بعدا حکم قطع دست او را صادر کند کسی نيست جز 
کارگر گرسنه ای که از فرط اضطرار و استيصال مجبور شده از ديوار خانه ھای ديگران باال برود يا قفل مغازه ھای آنان را 

به ھمين دليل است که تا کنون نديده ايم که دست ھيچ مردی از طبقه . ور پنھانی بربايدبشکند و اموالشان را به ط
طبقه کارگر . سرمايه دار قطع شود، ھمان گونه که تا کنون ديده نشده که يک زن از طبقه سرمايه دار سنگسار شود

ن مجازات ھا قرار است به در واقع اي. است که بر اساس اين مجازات ھا دستش قطع می شود يا سنگسار می گردد



سنگسار برای زنی که به : طبقه کارگر نشان دھد که تعرض به مالکيت سرمايه داری چه عواقب ھولناکی دارد 
البته در مورد سرقت، . مايملک بودن خود پشت پا بزند و قطع دست برای کسی که به مايملک ديگری دست درازی کند

 قانون مجازات اسالمی آمده است، قطع دست 201ه است و، چنان که در ماده قانونگذار به صرف قطع دست اکتفا نکرد
کسی که دستش قطع شده است چنان چه عبرت نگيرد و بازھم به مال . فقط مجازات سرقت برای بار اول است

و می گيرد البته پايين تر از قوزک پا تا بتواند موقعی که وض( ديگران تعرض کند در بار دوم پای چپ اش قطع می شود 
چنان که از اموال ) يعنی در حالی که در زندان است(، بار سوم تا ابد به حبس می افتد و بار چھارم !!) مسح پا بکشد

  . زندان يا زندانيان سرقت کند اعدام می شود
شيانه تا زمانی که طبقه کارگر کارش را از دست نداده و بيکار نشده است، نظام سرمايه داری شيره جانش را به وح

ترين شکل ممکن می مکد تا آنجا که گاه جسم و جانش را الی دستگاه ھا خرد و خمير می کند يا مغزش را در اثر 
ھمين که بيکار شد، از وجود بيکار او برای ارزان نگه داشتن نيروی کار استفاده می . سقوط از ارتفاع متالشی می کند 

سرقت و تعرض به مالکيت ديگران به سرش بزند دست اش را قطع می کند اما اگر در اثر بيکاری و درماندگی فکر . کند
يا به استثمار و بيکاری و به طور کلی به نظم و . تو دو راه بيشتر برای زندگی نداری: و به اين ترتيب به او می گويد 

ی با استفاده نسق سرمايه داری تن می دھی که در اين صورت انگشتان دست و پايت سرجايشان ھستند و می توان
از آنان به استثمار شدن ادامه دھی ، يا به اين نظم و نسق تعرض می کنی که در اين حالت ابتدا انگشت دست و 

  . پايت را از دست می دھی سپس تا ابد به زندان می افتی و سرانجام کشته می شوی
خود در چنگ طبقه سرمايه دار و دولت او در جھنم سرمايه داری ايران، طبقه کارگری که کت بسته و درمانده به اسارت 

طبقه کارگر اگر می خواھد . يا قطع دست و پا... يا استثمار و بيکاری و: ادامه دھد سرنوشتی جز اين دو راه ندارد 
استثمار نشود، اگر می خواھد بيکار نباشد، اگر می خواھد تن فروشی نکند، اگر می خواھد معتاد نباشد، اگر می 

 بدبختی و بيچارگی و درماندگی از ديوار ديگران باال نرود و به اين ترتيب دست و پايش قطع نشود، ھيچ خواھد از فرط
بايدعليه سرمايه داری و به صورت شورايی و سراسری متشکل شود و در گام . چاره ای جز انتخاب راه سوم ندارد

و بدين ...) ن قطع دست و پا و سنگسار واز جمله ھمي( نخست برای تحقق مطالبات پايه ای ضدسرمايه داری خود 
  . سان برای افزايش توان مادی و فکری خود مبارزه کند و به سوی برچيدن بساط ننگين سرمايه پيش رود

  
  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
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پس از ارتش بيکاران ؛ اينک :مطالباتی صنفی که سياسی و امنيتی ديده می شود
 کارگران بی مزد ارتش 

در سال ھايی که از رياست جمھوری محمود احمدی نژاد می  : مرداد آمده است 7 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
وضعيتی  گذرد، به طور روزافزون، شاھد انتشار اخبار و گزارش ھايی در مورد وضعيت نابسامان اقتصادی ايران ھستيم،

تصادي، ناشی از سياست ھای غلط و نيز واردات بعضا کاالھای بنجل که به گفته شمار زيادی از کارشناسان اق
خارجي، به ويژه چيني، بوده که کمر توليدکنندگان را شکسته است و روز به روز بر شمار کارخانه ھا و کارگاه ھای 

  . ورشکسته اضافه می شود
مراه خانواده اش از زندگی پيامد اين موضوع، افزايش شمار ارتش بيکاران است، ارتشی که می خواھد به ھ
  !! شرافتمندانه و انسانی ای برخوردار باشد، اما نصيب و سھم او چيز ديگری است

در کنار اين ارتش بيکار، ھزاران ھزار کارگری ھم ھستند که در لفظ، دارای شغل ھستند، اما درآمدی ندارند و ماه ھا 
  . دستمزد و مزايا از کارفرمايان خود طلبکاراند

ديده بيشتر در کارخانه ھا وشرکت ھايی ديده می شود که دولت آنھا را واگذار کرده است، کارخانه ھايی مانند اين پ
  . الستيک سازی البرز و لوله سازی خوزستان

کارگران اين کارخانه ھا که در سراسر ايران پراکنده ھستند، ھر روز به اميد دريافت دستمزد و مزايای معوقه خود و يا 
 آن به محل کار می روند و در پايان وقت اداری نيز دست خالی و با چھره ھايی شرمنده به کاشانه خود بر بخشی از
  . می گردند

اين تنھا بخشی از مشکالت اين گروه از کارگران است؛ مشکالتی که مربوط به زندگی خانوادگی شان می شود و 
  . بسيار ھم اسف بار است

 و مسئوالن به اين مشکالت اقتصادی از يکسو و برخوردھای امنيتی با کارگران و موضع ديگر، بی توجھی قوه مجريه
  . نمايندگانشان از سوی ديگر است

بارھا، گزارش ھايی در مورد اعتراض کارگران به بدقولی پياپی مقام ھای دولتي، به ويژه شخص احمدی نژاد، در 
ا که به ندرت جايی نيز در خبرگزاری ھا و روزنامه ھا سفرھای استانی اش منتشر شده است، اما به ھمين اعتراض ھ

  . می يابد ھم وقعی گذاشته نمی شود
از طرف ديگر، برخوردھای امنيتی با کارگران و نمايندگانشان به مرور جايگاه ويژه ای در سياست کارگری حکومت يافته 

  . است
ه می شدند، امروز، در ھراس از اينکه اعتراض ھای اگر تا ديروز با وعده و وعيد، کارگران و نمايندگانشان سر دواند

کارگری و يا فعاليت تشکل ھای صنفی کارگری در شرايط ملتھب سياسی کنونی گسترش يابد، ، فعاالن کارگری تحت 
فشار قرار می گيرند تا دست از حق خواھی بردارند، به وضعيت موجود تن دھند و نپرسند که چرا پول نفت بر سر 

  .  آورده نشده استسفره ھايشان
 بر ھم زننده نظم و ناميده شده اند و به آنان گفته شده  در اين راستا، در مواردی ھم نمايندگان معترض، شورشی و

  . است که ساکت شوند يا اينکه بازداشت خواھند شد
ی اقدام به اعتراض اين قبيل برخوردھا بيشتر در واحدھايی ديده شده است که کارگران بدون برنامه و سازماندھی قبل



  . کرده اند ويا تعدادشان اندک بوده است
در ديگر سو، در مورد کارخانه ھايی نيز که دارای تشکل صنفی و سازماندھی بھتری ھستند، شکل برخوردھا شديدتر 

ود برای مثال، می توان به سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه اشاره کرد که چند سال پيش دوباره کار خ. است
  . را از سر گرفت و اعتصابات و اعتراض ھايی ھم سازماندھی کرد که تا اندازه ای موفقيت آميز بود

اين مسئله به خصوص که می توانست در ساير کارخانه ھای استان خوزستان بازتاب پيدا کند، با واکنش دستگاه ھای 
ختگي، بازداشت و زندانی و ھمينطور از اين امنيتی مواجه شد و چند تن از رھبران اين سنديکا به اتھام ھای سا

  . شرکت اخراج شدند
متاسفانه در روزھای گذشته نيز فريدون نيکوفر، يکی از اعضای سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه، پس از 

 ضمن اخراج از اين شرکت تھديد شده است که بايد خانه سازمانی اش را ترک کند و يا اينکه توبه نامه امضا کند تا
  . حفظ خانه به سر کار خود بازگردد

  . فريدون نيکوفر، تنھا مورد در اين عرصه به شمار نمی رود
ادامه فشارھا بر اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و بازداشت سعيد ترابيان، که اخيرا آزاد 

  . ن يک مثال ديگر برشمردشد، و رضا شھابي، از اعضای اين تشکل صنفي، را می توان به عنوا
از طرف ديگر، فشارھای روزمره بر منصور اسانلو، رھبر اين سنديکا، و خانواده اش، مانند ربودن و ضرب و شتم عروس 

  . او، را نيز می توان در اين مقوله جای داد
   .ھمزمان، گزارش ھايی نيز در مورد احضار فعاالن کارگری در نقاط مختلف ايران منتشر شده است

  . اينگونه برخوردھا که منحصر به روزھا و ھفته ھای اخير نبوده، در سخنان مير حسين موسوی نيز بازتاب يافته است
وی در پيام خود به مناسبت روز جھانی کارگر، اول ماه مه، در مورد مشکالت کارگران برای تشکيل شوراھای مستقل 

  . شاره کرد وگفت که اين مساله مساله ملی استصنفي، اعمال محدوديت ھا و دستگيری ھا عليه انان ا
شود تشکل ھای صنفی و سياسی  خواھند، چرا که آزادی باعث مي کارگران و معلمان آزادی مي: آقای موسوی افزود

آنھا دنبال عدالت . راھی برای گشايش امور خود و ملت پيدا کنند. خود را تشکيل دھند و فعاليت سياسی کنند
باعث می شود آنھا . در سطح معيشتی و اقتصادی و چه در سطح توزيع منزلت ھای اجتماعیچه عدالت . ھستند

بھتر بتوانند خدمت کنند و يھتر می توانند ثروت ايجاد کنند و بھتر می توانند از اقتصاد کشور دفاع کنند و با فعاليت خود 
زلت آنھا موقعيتی پيدا می کنند که از ايده ھای در صنعت و بازار و از استقالل کشور دفاع کنند و ھمچنين در توزيع من

  . مترقی و پيشروانه در سطح کشور حمايت کنند
در اين ميان و تحت تاثير مشکالت روزافزون اقتصادي، اعتراض ھای کارگران و نيز جنبش سبز و به رغم برخوردھای 

برای مثال، خبرگزاری .  تقويت شده استامنيتی دولت احمدی نژاد، گرايش کارگران به تشکل يابی و دفاع از حق خود
يک ھيات موسس متشکل از صنف رانندگان اتوبوس ھای برون شھري، :  روز اول خرداد گزارش داد� ايلنا �کار ايران 

کارگران خباز و کارگران شاغل در صنعت ذوب آھن سرگرم فراھم کردن مقدمات برگزاری مجمع عمومی ھيات موسس 
  . صنفی کارگری ايران ھستندکانون عالی انجمن ھای 

در ادامه گزارش اين خبرگزاری گفته شد که به تازگي، کانون عالی انجمن ھای صنفی کارگری ايران با ھدف کارآمدی 
  . بيشتر تشکل ھای صنفی کارگری در حال شکل گيری است

تشکيل .  شدھمچنين در ماه ھای گذشته چند تشکل صنفی مستقل در برخی واحدھای بزرگ و کليدی تشکيل
شورای موقت کارگران کارخانه ذوب آھن اصفھان و شورای موقت کارگری مجتمع ھای پتروشيمی بندر ماھشھر در 

  . استان خوزستان از جمله اين تشکل ھا به شمار می آيند
 از ھمين موضوع و رويکرد کارگران به تشکل ھای صنفی خود در درجه اول، نشان می دھد که کارگران پس از مدت ھا

با ھدف بازتاب نارضايتی خود در حال عبورند و بنابراين می توان ) چند روزه( مرحله تشکل ھای خود بخودی وکوتاه مدت 
  . در انتظار استقبال بيشتر کارگران از اين تشکل ھا، برخالف فشارھای حکومتی بود

   ميان ھفت ميليون کارگر ھستيم؛ شاھد گسترش اعتراض ھای صنفی در و در درجه بعدي، ھمزمان با اين رويکرد،
متحد طبيعی جنبش سبز  موضوعی که گونه ديگری از اعتراض به وضعيت موجود را به نمايش می گذارد و به نوبه خود، 

فرھنگی و  به شمار می رود که در جھت تحقق خواسته ھای مردم ايران در عرصه ھای سياسي، اقتصادي، اجتماعي،
  .است.. 

 ھاى بسيج در كشور  ى بودجه پايگاهافزايش ھفت برابر

 رئيس سازمان بسيج مستضعفين از افزايش ھفت برابرى بودجه : مرداد آمده است 7 در تاریخ جرسبه نوشته سایت 
  . يابد ھا دو تا ھفت برابر افزايش مي امسال اعتبارات پايگاه: ھاى مقاومت بسيج در كشور خبر داد و گفت ھاى رده پايگاه

ھاى مقاومت بسيج و مسئوالن  ھان، رده رضا نقدى چھارشنبه شب در ديدار با فرمانده س، سردار محمدبه گزارش فار
ھا با ھمكارى نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در  ھاى صالحين استان، با بيان اينكه اعتبارات احداث پايگاه حلقه

ھاى انجام گرفته در اختيار  ريزي توجه به برنامهھا با  ه اعتبارات ساخت پايگا: بينى شده است، اظھار کرد قانون پيش
  . گيرد ھا قرار مي مراكز استان

امسال يك حركت :  ھزار پايگاه مقاومت بسيج در سال جارى خبر داد و اظھار عقيده کرد7نقدی در اين ديدار از احداث 
نظير  ھاى گذشته بي  سالھاى مقاومت بسيج درسطح كشور ايجاد شده كه در طول ناشدنى در افزايش پايگاه وصف
  . است

سابقه  رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره به اينكه ساخت اين تعداد پايگاه در تاريخ فعاليت بسيج در كشور بي 
  . يابد ھا فعاليت بسيجيان بيش از گذشته ارتقا مي با احداث پايگاه: است، اذعان داشت

: ، اظھار عقيده کرد"ھاى مقاومت بسيج است از وظايف اصلى پايگاهرسانى به مردم يكى  خدمت"وی با اين ادعا که 
  . ھا نقش مھمى در كاھش شكاف اجتماعى و مسائل ديگر دارند پايگاه

گفتنی است پايگاه ھای بسيج و اعضای آن، يکی از مراکز اصلی سرکوب اعتراضات مردمی در حوادث پس از انتخابات 



برای سرکوب مردم، يکی از مسائل مورد مناقشه حتی در ميان خود مسلح کردن بسيجيان . به شمار می آيد
  .حکومتيان بود

 ھای غيررسمی زندگی می کنند  گاه درصد مردم سنندج در سکونت۵۵

امروز در حالی که رئيس شورای اسالمی شھر سنندج از :  مرداد آمده است 7 در تاریخ جرسبه نوشته سایت 
اش را  گاه ھای غيررسمی خبر داد، محمود احمدی نژاد دغدغه ونت درصد مردم اين شھر در سک55سکونت 

  . ھای وياليی زندگی کنند آرزو دارم روزی مردم در خانه: عنوان کرد و گفت" نشين شدن مردم آپارتمان"
عنوان " تراکم جمعيت"محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاحيه صندوق ضمانت توسعه تعاون، علت آپارتمان نشينی را 

 کند و در حالی آرزو می کند مردم در ويال زندگی کنند که بعلت وضيعت نابسامان اقتصادي، رئيس شورای اسالمی می
  . ھای غير رسمی در سال ھای اخير خبر می دھد گاه شھر سنندج از تراکم جمعيت مناطق حاشيه ای و سکونت

بر اساس مطالعات صورت گرفته : ج گفتخبرگزاری مھر گزارش می دھد که امروز رئيس شورای اسالمی شھر سنند
  . کنند ھای غيررسمی زندگی مي گاه ای و سکونت  درصد از جمعيت شھر سنندج در مناطق حاشيه55در حال حاضر 

جالل شريعتی شامگاه چھارشنبه در جريان ديدار اعضای شورای اسالمی شھر سنندج با استاندار کردستان، اظھار 
ھای گذشته ازسوی متوليان امر، جمعيت  رشھر وعدم نظارت ھای کافی درطول سالبه دليل شرايط حاکم ب: داشت

ای داشته و متاسفانه در حال حاضر اين بخش از  رويه ھای شھر سنندج افزايش بي ھای غيررسمی و حاشيه سکونتگاه
  . مردم از امکانات رفاھی و فرھنگی مناسبی برخوردار نيستند

ھای غيررسمی در سنندج بيش از سه  گاه تراکم جمعيت در سکونت: يان داشترئيس شورای اسالمی شھر سنندج ب
برابر ميانگين کشوری است که با توجه به اين وضعيت الزم است در راستای توجه جدی تربه نيازھای مردم ساکن در 

  . دگونه مناطق از يک سو و تالش برای توانمندسازی آنھا از سوی ديگر اقدامات مناسبی صورت گير اين
ھای  گاه شريعتی کمبود امکانات و زيرساخت ھای توسعه خدمات شھری را از جمله مھمترين مشکالت سکونت

متاسفانه به دليل بافت شھر و ھمچنين تراکم بيش از حد : ھای شھر سنندج بيان کرد و افزود غيررسمی و حاشيه
  . ريزی کند تواند در جھت توسعه خدمات مختلف شھری برنامه جمعيت شھرداری نمي

رئيس شورای اسالمی شھر سنندج با اشاره به مھمترين مشکالت شھر سنندج به ويژه در حوزه پروژه ھای عمرانی و 
  . ھای بيشتر استاندار کردستان از شھرداری مرکز استان شد خدماتی خواستار ھمکاری و حمايت

ای اين شھر  ز به بيان مشکالت و نارساييدر ادامه اين ديدار ھر کدام از اعضای شورای اسالمی شھر سنندج ني
  .  شدند ای بيشتر بخش دولتی برای رفع اين نارسايي پرداخته و خواستار کمک

گفتنی است در ھمين روز و در عين اعالم کمبود بودجه برای تامين امکانات اوليه زندگی قشر بزرگی از مردم، رئيس 
: ھاى مقاومت بسيج در كشور خبر داد و گفت ھاى رده دجه پايگاهسازمان بسيج مستضعفين از افزايش ھفت برابرى بو

   .يابد ھا دو تا ھفت برابر افزايش مي امسال اعتبارات پايگاه
  

  کمبود برق باعث اخراج کارگران شد

ھای  نارسايی وزارت نيرو در تامين برق مورد نياز تنھا خاموشي:  مرداد آمده است 8 در تاریخ راديو کوچهبه گزارش 
    .کاری کارگران، تعطيلی صنايع شده است  بي گسترده را در بر نداشته بلکه موجب

ايران خودرو اضافه کاری ما «: گويند ه گزارش خبر گزاری کار ايران، کارگران ايران خودرو با اعتراض به اين روند چنين ميب
توليد شيفت اول . قبلن توضيحی داده باشدکه  فرستد بدون اين را قطع کرده است و کارکنان ستادی خودرا به خانه مي

  » .ماه است که متوقف شده استبيش از يک » ايران خودرو ديزل«تعطيل شده و توليد » ال نود«
تر   بيش١١ھا قطع شده است و شيفت صبح تا ساعت  اضافه کاري«: گويند کارگران سايپا نيز در وضعيتی مشابه مي

   ».ی چه ربطی به توقف خط توليد و اخراج کارگران دارددانيم بحران انرژ کار ندارد، ما نمي
کاری و اخراج کارگران  معاون منابع انسانی گروه صنعتی ايران خودرو البته بدون اشاره به بي» خوزانی مجيد باقري«

   .کند ھا را تاييد مي کاھش شيفت کاری آن
جويی در مصرف انرژی باعث  يران خودرو برای صرفهمندانه کارکنان ا اھتمام ھوش«: وی در اين زمينه اعالم کرده است

چنان  کاری بخشی از واحدھای اداری و ستادی در ايران خودرو، ھم شده است، ضمن محدود شدن برنامه اضافه
   ».ريزی قبلی فعال باشند ھای توليدی مطابق برنامه شيفت

ھای  مديران شرکت«: گويند اين اظھارات ميھای متوقف شده ايران خوردو در واکنش به  اما در مقابل کارگران بخش
ھايشان در خطر تعطيلی قرار دارند و بعد از انتشار اخبار تعطيلی و  بزرگ ھيچ کدام حاظر نيستند اعالم کنند که شرکت

مندی کارگران حل شده است که اين  کنند که مشکالت توليدی با ھوش پاچگی اعالم مي اخراج کارگران، با دست
   ». نداردمسئله واقعيت

از اواخر سال گذشته و «: چنين نايب رييس سنديکای صنعت برق ايران ھم در اين زمينه به روزنامه تھران امروز گفت ھم
اند و در حال حاضر بنده  ھای صنعت برق تعديل نيرو کرده راه کارخانه ابتدای سال جاری بسياری از صنايع بزرگ به ھم

 کارگر داشته در دو ماه اول ۶٠٠به عنوان مثال يک کارخانه معتبر توليد کابل که . ھا ندارم آمار دقيقی از اين اخراج
   ». نفر نيرو تعديل کرده است١۵٠امسال حدود 
 درصد ظرفيت توليد در حال کار ھستند، سه کارخانه بزرگ ٣٠ھای صنعت برق در حال حاضر با  کارخانه«: وی ادامه داد

کنند،  ھا با تمام ظرفيت خود کار نمي  که کارخانه جايي اند و از آن تاکنون تعطيل شدهتجھيزات برقی به دليل بحران مالی 
   ».اند  کارگر شده١۵٠٠کار شدن بيش از  باعث بي

   شمال- تالش سپاه برای ورود به پروژه آزادراه تھران
به پروژه ) ه به سپاه پاسدارانوابست(االنبيا  خبرگزاری مھر به نقل از يک نماينده مجلس از احتمال ورود قرارگاه خاتم

  .  شمال خبر داد- راه تھران  آزاداحداث



االنبيا اعالم  مھرداد الھوتي، عضو کميسيون عمران مجلس شورای اسالمی با اعالم اين خبر گفته که قرارگاه خاتم
  .  ميليارد تومان وارد شود١٠٠تر از  ھای کم کرده که از اين به بعد قصد ندارد در پروژه

 صد ميليارد تومان است که تاکنون تنھا ۴٠٠فته الھوتي، برآورد ھزينه مالی احداث آزادراه تھران ـ شمال دو ھزار و به گ
  .  آن خرج شده است ميليارد تومان٢۵٠

 درصد نيز بر عھده دولت ۵٠ درصد ھزينه اجرای اين پروژه بر عھده بنياد مستضعفان و ۵٠اين نماينده مجلس افزوده که 
   .است

ھای عظيم و سودآوری چون نفت، گاز، مخابرات و معادن نيز، دخالت و حضور جدی داشته و  االنبيا، در پروژه رارگاه خاتمق
  .  تصاحب کرده استھا ھا را بدون طی کردن روند قانونی آن بسياری از مناقصه

    درصدی واردات نفت چين از ايران٣٠کاھش 
دھد ميزان واردات نفت خام اين  ترين آمار گمرک چين نشان مي تازه«: وشتخبرگزاری فارس به نقل از نشريه پالتز ن

  » . شده استرو  درصدی روبه٣١٫٢٣ با افت ٢٠١٠کشور از ايران طی شش ماه نخست 
 ميليون تن ٩٫٠٢تر از   به کم٢٠١٠، ميزان واردات نفت خام چين از ايران طی شش ماه نخست  بر اساس اين گزارش

    . ميليون تن رسيده بود ١٣٫١٢اين رقم در مدت مشابه سال قبل به بيش از .  ون بشکه رسيده است ميلي۶۶٫١٢معادل 
 ١١٧٫٩۶ درصد رشد به بيش از ٣٠ با ٢٠١٠اين در حالی است که ميزان کل واردات نفت چين در شش ماه نخست 

   .  ميليون بشکه در روز رسيده است۴٫٧٨ميليون تن معادل 
رود ولی تنھا کشوری است که در شش ماه نخست  کننده بزرگ نفت به چين به شمار مي ده صادرگرچه ايران ھنوز جز 

 قيمت نفت ايران ھا باال بودن ترين دليل آن را چيني رو شده است که مھم  با کاھش صادرات نفت به چين نيز روبه٢٠١٠
  . کنند عنوان مي

   به ھر نوزاد اھدای يک ميليون تومان
 امسال، از پنجم و اھدای مبلغ يک ميليون تومان به نوزادان متولد» طرح ملی تامين آتيه« از آغاز نژاد محمود احمدي
  . مرداد خبر داد

، دولت تالش  با آغاز اين طرح«: نژاد در جلسه ھيت دولت گفت به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، احمدي
   ».ه کندکند ساالنه مبلغ ديگری نيز به اين حساب اضاف مي

بينی کرده  پيش» تامين آتيه ھمگان« ميليارد تومان برای صندوق ۵٠٠ مبلغ ٨٩اگرچه دولت ايران در اليحه بودجه سال 
 ميليارد دالری پيدا و پنھان ۴٠دھد دولت در سال جاری با کسری  ھای مجلس نشان مي اما برآوردھای مرکز پژوھش

   .ند ھزينه چنين طرحی را تامين کندرسد که بتوا رو است و بعيد به نظر مي روبه
 بار مالی ناشی از ٨٩ ھزار نوزاد متولد شده و با فرض تکرار اين رقم در سال ٣۵٠ بالغ بر يک ميليون و ١٣٨٨در سال 

شود که با توجه به کسری فاحش بودجه دولت، منبع   ميليون دالر برآورد مي٣٠٠اين زاد و ولد بيش از يک ميليارد و 
   .ای روشن نيست چنين ھزينه

  :  بھداشت و درمان مجلسسخنگوی کميسيون
   ھای وارداتی ھيچ شکی نيست در آلوده بودن برنج

ھای وارداتی نداريم و ميزان  ھيچ شکی در آلوده بودن برنج«: سخنگوی کميسيون بھداشت و درمان مجلس گفت
  . استاندارد است از حد آرسنيک در يازده نمونه از سيزده نمونه برنج وارداتی باالتر

ھای وارداتی آلوده به فلزات  ھا برای جلوگيری از برنج که حساسيت با بيان اين» حسن تامينی«، )ايسنا(به گزارش 
 ھای وارداتی کاملن آلودگی به سرب نيز در ھشت مورد از برنج«: سنگين خصوصن سرب و آرسنيک باالست، گفت

  » . محرز و شناخته شده است
از «: زا است، اضافه کرد ھای آلوده سرطان که مصرف برنج بھداشت و درمان مجلس با بيان اينسخنگوی کميسيون 
  » .ھای خارجی جلوگيری کند خواھيم که از ورود برنج وزارت بازرگانی مي

  

ھمين /نرخ بيکاری به ويژه در ميان تحصيلکردگان افزايش يافته: شھرياری
کنند ضررھای زيادی را متوجه کشور  لقی ميای آن را ورق پاره ت ھايی که عده قطعنامه

 کرده است 

امروز مسائل داخلی ھر : عضو فراکسيون خط امام مجلس معتقد است:  مرداد نوشت 8نيوز در تاریخ  سایت پارلمان
بنابراين سياست خارجی با اقتصاد داخلی در ارتباط . کشوری در سياست خارجی آن کشور تأثيرگذار است و برعکس

  . گيری در سياست خارجی ما بر زندگی و معيشت مردم تأثيرگذار خواھد بود ست لذا ھر موضعمستقيم ا
، محمدمھدی شھرياري، نماينده مردم بجنورد، مانه و »نيوز پارلمان«به گزارش پايگاه خبری فراکسيون خط امام مجلس

 تبديل شده و از عمر استان شدن اش به تازگی به مرکز استان سملقان در مجلس شورای اسالمی که حوزه انتخابيه
داند  ھا مؤثر مي گذاري گذرد مواضع سياست خارجی کشور را در کاھش سرمايه خراسان شمالی چندسالی بيشتر نمي

کرديم اما چنين اتفاقی نيفتاد زيرا  ھزار شغل ايجاد مي800ما طبق برنامه چھارم توسعه کشور بايد ساالنه : گويد و مي
اين . درصد دارد2رسيديم ولی آمار بانک مرکزی حکايت از رشد اقتصادی کمتر از  درصدی مي8ی بايد به رشد اقتصاد

ھايی است که در عسلويه شاھد  اش بيکاري نتيجه. المللی است مقوله به شدت ناشی از مواضع ما در عرصه بين
  . ھستيم
  : وگوی وی با روزنامه خراسان شمالی چنين است متن گفت

شايد .  خارجی است ای تخصصی مجلس شورای اسالمي، کميسيون امنيت ملی و سياستھ يکی از کميسيون
نخستين پرسشی که درباره فعاليت اين کميسيون مطرح باشد اين است که نقش سياست خارجی در زندگی مردم 

  شت؟ شود چه تأثيری بر زندگی مردم خواھد دا چيست؟ به عبارت ديگر تصميماتی که در سياست خارجی اتخاذ مي
بر اين اساس به جز . اند  شده  خارجی در قانون اساسی تصريح گيرندگان در سياست تصميم. بگذاريد اول توضيحی بدھم



آيند و وظايف  گيرندگان اصلی اين حوزه به شمار مي مقام معظم رھبري، شورای امنيت ملی و وزارت امورخارجه تصميم
جلس که دو وظيفه عمده قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قانون را دارد اجرايی در اين زمينه را به عھده دارند اما م

  . تواند به طور مستقيم در اين زمينه ورود پيدا کند کمتر مي
گذاری  تواند ھمگام با دولت در اين سياست کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی مي

تواند  به عبارت ديگر مجلس به طور مستقيم نمي. نی در اين عرصه گام برداردھمراه شده و با ارائه راھکارھای خوب قانو
نقشی در سياست خارجی کشور ايفا کند اما در اين راستا با روابط صميمانه و نزديک ميان دولت و مجلس شورای 

  . خارجی بودتوان شاھد وقوع رويدادھای خوبی در سياست  اسالمی و به ويژه ميان مجلس و وزارت امورخارجه مي
  با اين تفکيک، دوباره بايد اين پرسش را مطرح کنم که نقش سياست خارجی در زندگی عادی مردم چيست؟ 

اين دو اينک ارتباط . امروزه مسائل داخلی ھر کشوری در سياست خارجی آن کشور ھم تأثيرگذار است و برعکس
ايم که  ھايی مواجه بوده ر بحث سياست خارجی با چالشھای نھم و دھم د به نظر من در دولت. اند مستقيمی پيدا کرده

برخالف آنکه خيلی از اقتدار و عزت و سربلندی صحبت شده است اما مواضع برحق نظام جمھوری اسالمی ايران را با 
  . ھای غلط عليه کشورمان نزد افکار عمومی جھان شده است اش برداشت ايم و نتيجه زبان ديگری بيان کرده

ھايی برای بسيج افکار عمومی منفی  اند و بھانه نيت از اين بيان ديگر، سود جسته ن برخی کشورھا نيز با سوءدر اين ميا
ھای  ھا و کاھش ھمکاري بحث تحريم.  قطعنامه عليه ايران صادر شده است4در اين مدت . اند عليه ايران به دست آورده

  . ت خارجی ماست و در زندگی مردم تأثيرگذار استاين موارد ھمه ناشی از سياس. المللی ھم مطرح است بين
  . المللی ما افزايش پيدا کرده است ولی بسياری معتقدند که روابط بين

دانم مبنای محاسبه آنان چه بوده  المللی ما افزايش پيدا کرده اما نمي ھا معتقدند روابط بين خيلي. بله درست است
 حيثيت کشورمان در مبادالت سياسي، فرھنگی و اقتصادی تأثير ھای مختلف به به ھر حال صدور قطعنامه. است

از جمله در رفتار دو کشور . اند ھايی در رفتارشان بروز داده ايم بسياری کشورھا مالحظه گذاشته است، کمااينکه ديده
 ھا را ای قطعنامه گرچه ممکن است عده. سوريه و عراق شاھد اتفاقاتی ھستيم که دو سال قبل نبوده است

  . ھا ضررھای زيادی را متوجه کشور کرده است پاره ھايی بيش تلقی نکنند اما ھمين ورق پاره ورق
ھا عموماً به شکوفايی استعدادھای جوانان ما منجر خواھد شد اما اين تئوری بيشتر متوجه زمانه  با وجود آنکه تحريم

المللی شکل  ای اقتصادی و فرھنگی بينھ حاضر پيشرفت کشورھا در سايه ھمکاري در حال. جنگ سرد بوده است
ًاصال نگاه کنيد ببينيد کشورھايی .  سال گذشته کشورھا با ھم داشته باشيم5کافی است نگاھی گذرا به . گيرد مي

رشد اين کشورھا در سايه . اند و اينک در چه شرايطی ھستند  سال قبل کجا بوده20جنوبی و تايلند  چون مالزي، کره
 ميليارد دالر صادرات 300، 200ای برسند که در آن بتوانند  للی آينده با ساير کشورھا سبب شده به نقطهالم مراودات بين
  . شويم خواه ناخواه رشد توسعه اقتصادی کُند خواھد شد حال آنکه وقتی ما مورد تحريم واقع مي. داشته باشند

مردم در امور اقتصادی و معيشتی آنان اتفاق توانيم چنين نتيجه بگيريم که نمود سياست خارجی در زندگی  پس مي
  افتد؟  مي

رسيديم و ساالنه  درصدی مي8ما طبق برنامه چھارم توسعه کشور بايد به رشد اقتصادی . ًبله کامال درست است
درصد 2کند که اين رشد اقتصادی کمتر از  بانک مرکزی در آمارھايش تصريح مي. ھزار شغل ايجاد کنيم800توانستيم  مي
  . رود و اشتغال افزايش پيدا کرده است شود که اوضاع خوب پيش مي حال بايد ديد چگونه ادعا مي. ده استبو

حالی که دغدغه اصلی مردم و نمايندگانشان در مجلس شورای اسالمی حل ھمين معضل بيکاری و نبود اشتغال 
ًعمال ھمه از نمايندگان . اری آنان استھای مردم از نقاط دور کشور به مجلس برای حل معضل بيک اکثر مراجعه. است

ھايی شرايط اشتغال را برايشان فراھم کنند در حالی که اگر توفيقی در امور اقتصادی پيدا  نامه انتظار دارند که با توصيه
  . وجو کنند کرده بوديم ديگر نيازی نبود که مردم از نمايندگان شغل جست

شود که مردم در زندگی  رجی در بحث اقتصاد کالن زمانی پديدار ميبا اين وصف يکی ديگر از نمودھای سياست خا
  . روزمره خود در اموری عادی با مشکل مواجه شوند نظير بيکاری و کاھش رونق اقتصادی در بازار

، 10اند و اينک اين رقم به  ھزار نفر شاغل بوده70 تا 60 سال قبل 7، 6شنويم که در عسلويه در  بله، ببينيد وقتی مي
ھای  اين بيکاری ناشی از پايين آمدن سطح ھمکاري. اند ھزار نفر بيکار شده50ھزار نفر رسيده است يعنی حدود 15
المللی  عالوه بر آن در تجارت و مراودات اقتصادی نيز کاھش روابط بين. المللی در توسعه نفتی اين منطقه بوده است بين

  .  کشور شده استمنجر به کاھش رونق و پايين آمدن سطح درآمدھا در
کند و ھدف آنان  ھا ضرری را متوجه مردم نمي ھا و قطعنامه اما بسياری از اين کشورھای خارجی معتقدند که تحريم

  . دولت ايران است
بگذاريد صريح و روشن بگويم؛ تمام کشورھايی که با نظام جمھوری اسالمی ايران مشکل دارند دنبال اين نيستند که 

. دھند آنان به دنبال منافع خود ھستند و به اين منافع رنگ و لعاب خاص بشردوستانه مي.  حل کنندمشکالت مردم ما را
ھا عليه کشورمان را به حداقل برسانيم و  وگو و روابط منطقي، جوسازي توانستيم در پرتو گفت نکته اينجاست که ما مي

شود اين اعتماد در پی  المللی مي  بينوقتی سخن از اعتماد. گذاری در کشورمان بشويم مانع کاھش سرمايه
گذاری ھم کاھش  شود سرمايه المللی مخدوش مي حال وقتی اعتماد بين. آيد اظھارنظرھای سياسی ما به وجود مي

  . يابد در اين شرايط ورود ارز به کشور نيز کاھش مي. يابد مي
ًبيکاری عمال امنيت جامعه را ھدف قرار . شود گذاری منجر به کُند شدن ايجاد اشتغال مي چنين شرايطی فقدان سرمايه

در چنين . شود رشد اقتصادی ھم که کم مي. رود وقتی ورود ارز به کشور کاھش يافت نرخ تورم باال مي. دھد مي
. ما زمانی کشوری مقتدر ھستيم که بيکاری در کشورمان به حداقل برسد. توان حرف از اقتدار زد شرايطی ديگر نمي

تواند در اقتصاد بدون  ديگر يک کشور نمي. ھای اساسی پيدا کرده است  دھه قبل تفاوت4 دھه قبل يا 3ا دنيای امروز ب
  . ھمکاری ساير کشورھا به شکوفايی و رونق دست پيدا کند

 سال 30اند و ما بايد شرايطی ايجاد کنيم که ضمن پايبندی به مواضع اصولی  کشورھا در اقتصاد به ھمديگر وابسته شده
المللی ميسر است و ھمکاری  ھای بين ته به رشد و توسعه و انتقال تکنولوژی بپردازيم و اين ھم در پرتوی ھمکاريگذش
  . افتد المللی نيز در پرتوی سياست خارجی مؤثر و منطقی اتفاق مي بين

ا ورود ھر گويند ب اينکه مي. ھای توسعه در حال حاضر بحث گردشگر و ورود توريست به کشورھاست يکی از شاخص
تجربه کشور ترکيه نيز در اين زمينه گواه رشد چشمگير اقتصاد آن ظرف . شود  شغل ايجاد مي6گردشگر خارجی بيش از 



رود که درباره آن تبليغ  که گردشگر به مقصدی نمي حال آن. چندين سال اخير از طريق جذب گردشگر خارجی است
رسد اگر در سياست خارجی به  يعنی به نظر مي. رتبط استاين موضوع به سياست خارجی دولت م. مثبتی نباشد

يافت ما نيز شاھد ورود گردشگر و جذب  المللی در آن افزايش مي ھای بين شد که ھمکاري شکلی تصميم گرفته مي
  . درآمد از طريق آن بوديم

يشتر ميان رونق در موضوع توريست اين ارتباط ب. ببينيد بحث سياست خارجی فقط با اقتصاد گره نخورده است
وقتی از کشور ناامنی جلوه دھند و تبليغات زيادی تدارک ببينند . شود گردشگری و سياست خارجی ملموس مي

اش به طور مستقيم به وضعيت گردشگری  آيد و نتيجه المللی ديدگاه منفی پديد مي ناخودآگاه در ذھن افکارعمومی بين
انداز بايد به رقم  که در سند چشم رھای ورودی به کشور ھستيم در حاليتقريباً ما اينک شاھد تعطيلی تو. گردد برمي

 ميليون گردشگر از کشور 5، 4 ميليون گردشگر دست پيدا کنيم اين در حالی است که متأسفانه ساالنه شاھد خروج 20
  .  ميليارد دالر ارز از کشور10 تا 5اين يعنی خروج . کنند ھستيم که به کشورھای خارجی مسافرت مي

بعضاً شاھد آن ھستيم که آنھايی . رقم تورھای ورودی در مقايسه با اين ميزان تور خروجی از کشور بسيار ناچيز است
اند که پول بليت و ھتل آنھا  ھا آمده شوند برای شرکت در سمينارھا و ھمايش که برای مسافرت به ايران وارد کشور مي

  . ايم را ھم خود ما متقبل شده
کنند، در کشور ما   ميليون نفر شيعه زندگی مي300در جھان قريب به . ری يک پرسش ديگر ھم ھستدر بحث گردشگ
مشھد و حرم . توجھی برای اين دسته از مسلمانان برای گردشگری وجود دارد مذھب ھستيم مقاصد قابل نيز که شيعه

. آيند دشگری مذھبی ما به شمار ميھايی برای توسعه و رونق گر فرصت) س(يا قم و حرم حضرت معصومه) ع(امام رضا
 ميليون گردشگر 3کرديم شاھد ورود  اگر تنھا يک درصد از اين جامعه آماری را ما در بحث گردشگری مذھبی جذب مي

شد اما گويا ما در مراوده با کشورھای اسالمی نيز  خارجی بوديم که ھم ارزآور بود و ھم موجب رونق اقتصادی مي
  . ين بازار ھدفی را تحت تأثير قرار دھيمايم تا چن موفق نبوده

بعضی کشورھای اسالمی تمايل به ارتباط مردمشان با ايرانيان ندارند و . ما با معضل ديگری در اين زمينه مواجه ھستيم
آنھا بيم آن را دارند که ذھنيت مردمشان در مواجھه با کشور ما و عملکرد . دھند در اين زمينه حساسيت به خرج مي

بسياری از کشورھای غيراسالمی ھم ھمين نگرانی را دارند . جمھوری اسالمی تغيير کرده و ديد مثبتی پيدا کنندنظام 
که پس از ورود مردمشان به ايران نگرش و ديد آنھا نسبت به جمھوری اسالمی تغيير کرده و مثبت شود و آنھا ديگر 

  . نتوانند مقاصد خود را به خوبی دنبال کنند
؛ حال »امنيت ملی«و ديگری » سياست خارجی«يکی . ونی که شما در آن عضو ھستيد دو بخش داردعنوان کميسي

که بحثی چون بيکاری که در استان حوزه انتخابيه شما نيز نرخ آن باالست و اخيراً در جلسه معارفه استاندار جديد  آن
به عبارت . ھای مختلف تأثيرگذاری دارد بهمھمترين تقاضا از آقای شفقت ھمين حل معضل بيکاری بوده؛ موضوعی که جن

آيا شما از اين منظر در کميسيون سياست خارجی و امنيت ملی به اين . تواند مخل امنيت ملی باشد ديگر بيکاری مي
  ايد؟  موضوع پرداخته

متأسفانه در . اين موضوع يعنی معضل بيکاری خيلی در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مطرح نشده است
جا که بيکاری قشر تحصيلکرده در  ھای اخير شاھد افزايش نرخ بيکاری به ويژه در ميان تحصيلکردگان ھستيم تا آن سال

 درصد متغير است اما ھنوز اين واقعيت تلخ به خوبی بررسی نشده و برای آن راھکاری 30 تا 20ھا بين  برخی استان
  . ارائه نشده است

ی داخلی با امنيت سروکار دارد به نوعی اين موضوع نيز با کميسيون امنيت ملی و ھا جايی که ھمه نابھنجاري از آن
ھای اقتصاد، اجتماعی و برنامه و بودجه و  سياست خارجی در ارتباط است اما با توجه به اينکه اين موضوع در کميسيون

 و سياست خارجی کمتر به گيرد نمايندگان در کميسيون امنيت ملی محاسبات مجلس شورای اسالمی مدنظر قرار مي
  . پردازند آن مي

 ميليون 20ًعمال برای ايجاد ھر شغل بايد . به ھر حال بايد توجه داشته باشيم که ايجاد شغل، کار بسيار سختی است
بنابراين ھر چه پول از کشور خارج شود يا رغبت ورود سرمايه کشور کاھش يابد ھزينه . گذاری انجام گيرد تومان سرمايه

  .تر خواھد شد  برای ايجاد شغل نيز سختکردن
  

مواد مخدر راحت وارد اوين می شود اما اجازه :گفتگو با خانواده ھشت اعتصاب کننده
 نمی دھند کتاب برای زندانی ببريم 

خبر اعتصاب شانزده تن از زندانيان سياسی و : مسيح علی نژاد: مرداد آمده است 8 در تاریخ جرسبه نوشته سایت 
 زندانی حوادث مربوط به انتخابات رياست جمھوری سال گذشته در اين بند ١٠۵ اوين که نزديک به ٣۵٠ بند قطع تلفن

نگھداری می شوند در حالی در سايت ھای خبری منتشر شد که خانواده ھای اين زندانيان در انتظار اعطای مرخصی 
  . دندو يا امتيازات ويژه به عزيران دربندشان به مناسبت نيمه شعبان بو

  
پيگير ھای جرس حاکی است، درگيری به وجود آمده ميان ماموران زندان اوين و برخی از فعاالن سياسی دربند، آغاز گر 

گفته می شود ماموران اوين روز دوشنبه نزديک به سه الی چھار ساعت زندانيان و خانواده ھای . اين رخداد بوده است
چند تن از اين زندانيان وقتی مشاھده می کنند ماموران ، بدون توجه . داشتندآنان را در پشت کابين مالقات معطل نگاه 

به انتظار طوالنی مدت خانواده ھا در شرايط نامناسب گرمای تابستان، مشغول مکالمه شخصی از طريق تلفن ھای 
بر می انگيزد و اين انتظار ھمراه خود بوده اند، اعتراض خود را به آنھا مطرح می کنند؛ اما اين اعتراض خشم ماموران را 

رفتار نا مناسب ماموران و عدم توجه به سردرگمی و . را با بی تفاوتی بيش از حد معمول خود، بيشتر می کنند
کالفگی زندانيان و خانواده ھای آنان در روز مالقات منجر می شود که جمعی از از اين زندانيان در يک حرکت دسته 

کت می کنند که اين امر به درگيری لفظی ميان ماموران و زندانيان معترض منجرا می جمعي، به سمت اتاق مالقات حر
پس از آن نيز به جای شنيدن اعتراض و خواسته زندانيان، بھمن احمدی امويی و کيوان صميمی به سلول . شود



ول انفرادی اعتصاب غذا زندانيان ديگر وقتی باخبر می شوند که اين دو روزنامه نگار در سل. انفرادی منتقل می شوند
کرده اند، آنھا نيز در اعتراض به انتقال ھم بندان خود به انفرادی و در حمايت از آنان دست به اعتصاب غذا می زنند و 

  . دست از اعتصاب بر نمی دارند اعالم می کنند تا تحقق خواسته ھايشان 
به خاطر اعتراض به رفتار نامناسب ماموران و به ھمين مناسبت جرس با بعضی از خانواده ھای اين زندانيان که 

  .. فتگوھايی را انجام داده است اعتصاب کرده اند، گ٣۵٠مسووالن زندان و ھمچنين شرايط نامناسب بند 
الزم به ذکر است که علی مليحی فعال دانشجويی و عضو ادوار تحکيم وحدت ، بھمن احمدی امويی روزنامه نگار 

عبدهللا مومنی فعال دانشجويی و سخنگوی ادوار تحکيم , مه نگار و عضو جبھه مشارکت ،حسين نورانی نژاد روزنا
،علی پرويز فعال دانشجويی ،حميدرضا محمدی فعال سياسی ،جعفراقدامی فعال مدنی ،بابک بردبار عکاس خبری 

يران و عراق ،کوھيار گودرزی بابايی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ا)نادر(،ضيا نبوی دانشجوی محروم از تحصيل ،ابراھيم
فعال حقوق بشر و وب نگار ،مجيد دری فعال دانشجويی ، مجيد توکلی فعال دانشجويی ، کيوان صميمی روزنامه نگار 

ز جمله ،غالمحسين عرشی ،پيمان کريمی آزاد از بازداشت شدگان حوادث عاشورا و محمدحسين سھرابی راد ا
  ) اعتصاب کنندگان ھستند 

نيان در اوين، پيش  با خانواده ھای تعدادی از اين زندانيان در مورد اعتصاب غذا و وضعيت نگھداری زنداگفتگوی جرس
  : روی شماست

  اسی است  روانی به زندانيان سي- مانع تراشی ھا برای مالقات، فشار روحی: ھمسر بھمن احمدی امويی
 به وضعيت ھمسر خود و ساير زندانيانی که ژيال بنی يعقوب ھمسر بھمن احمدی امويی ضمن اعالم نگرانی نسبت

آنچه بيشتر از ھمه نگرانم می کند اين است که ھمسرم معموال : دست به اعتصاب غذا زده اند به جرس می گويد
اھل اعتصاب غذا نبوده و معموال با صبوری نسبت به مشکالت زندان کنار می آمد اما حاال فکر می کنم رفتار اخير 

 چه اندازه برای او غيرقابل تحمل و نامناسب بوده و تا چه اندازه مورد آزار و اذيت قرار گرفته است که ماموران زندان تا
  . صميم به اعتصاب غذا گرفته استت

اين روزنامه نگار که خود نيز پيش از اين زندانی شده بود و اينک به مدت سی سال از کار روزنامه نگاری محروم شده 
خورد برخی از ماموران زندان اوين معموال با خانواده ھا خيلی محترمانه نيست اما در روز است، تاکيد می کند، بر

دوشنبه اين رفتار بسيار توھين آميز بود تا آنجا که علی رغم برگه مالقاتی که توسط دادستانی مورد تاييد قرار گرفته 
اقی برای اند و ما االن اصال خبر نداريم که چه اتفبود بعد از ساعات طوالني، مالقات را لغو و تلفن ھا را ھم قطع کرده 

  . زندانيان افتاده است
ماموران اوين می دانند که زندانيان نسبت به خانواده ھای خود حساس ھستند برای ھمين گاھی : وی ادامه می دھد

آنھا می دانند که در روز . اوقات از اين امر به عنوان ابزاری برای فشار روحی و روانی به زندانيان استفاده می کنند
دوشنبه زندانيان با اميد بيدار می شوند و خودشان را برای ديدن خانواده ھا آماده می کنند اما فشاری که به زندانيان 

  .  کنند واقعا تاسف برانگيز استوارد می شود تا ھمين اميدھای کوچک آنھا را ھم نا اميد
ی کابينی سه مرحله دارد، مرحله اول اينگونه است که بايد يک مدت مالقات ھا :ژيال بنی يعقوب ياد آور می شود

طوالنی در سالن پايينی به انتظار بنشينيم، در مرحله دوم وقتی وارد اتاق مالقات می شويم بايد مدت طوالنی به 
 انتظار بکشيم تا انتظار بنشينيم تا ببينيم کی پرده ھای کابين ھای مالقات باال می رود و در مرحله سوم باز ھم بايد

تازه در اين مرحله گاھی وقت ھا تلفن ھا خراب است و خانواده ھا در ھمين بيست . زندانيان را پشت کابين ھا بياورند
ھفته ھای پيش بعد از . دقيقه ای که فرصت ديدار دارند به شدت دچار اضطراب می شوند تا يک تلفن سالم پيدا کنند

فن را برداشت ھيچ صدايی نمی آمد و ھر دوی ما دچار استرس وحشتناک شديم چھارساعت انتظار وقتی ھمسرم تل
  . ترس دنبال تلفن سالم می گشيتمکه اين فرصت کوتاه را ھم با اس

در .  ھم قطع شده است٣۵٠بعد از اعتصاب غذای ھمسر من و ساير زندانيان، تلفن ھای بند : وی در پايان می گويد
 در مواردی قطع می شد که محکومين به اعدام را برای اجرای حکم می بردند، برای خالی که تلفن بند عمومی معموال

چه دليل تلفن ھا قطع  نفر از خانواده ھا ھم در شرايط فعلی نگران ھستند و اصال نمی دانند به ١۵٠ھمين نزديک به 
  . شده است

  ان سياسی حساس ھستند  ھای زنداني نسبت به تماس ھای بيرونی و خبررسانی :ھمسر عبدهللا مومنی
فاطمه آيينه وند ھمسر عبدهللا مومني، سخنگوی دربند ادوار تحکيم نيز ضمن بی خبری نسبت به وضعيت عبدهللا 

از وقتی که من و بچه ھا خبر مربوط به اعتصاب غذای زندانيان سياسی و از جمله ھمسرم : مومنی به جرس می گويد
بچه ھای من مدام خبرھا را نگاه می کنند تا ببيند از .  دست مان بر نمی آيدرا شنيده ايم، جز نگرانی ھيچ کاری از

به چه کسی بايد بگوييم که اگر در ايام عيد به زندانی حق تماس تلفنی و ديدار با بچه . پدرشان چه خبری می رسيد
  . ل آنھا را به انفرادی نفرستيدھايش را نمی دھيد حداق

نبه خبری در مورد وضعيت زندانيان ندھند، خانواده ھا به مقابل دادستانی خواھند رفت تا وی با بيان اينکه اگر تا روز ش
در عجبم که خود اين ماموران ھمسر و خانواده ندارند که با خانواده : ببينند چه باليی سر زندانيان آمده است، می گويد

اليی به سر زندانی آورده اند که زندانی ھای ديگر اينچنين رفتار می کنند؟ مسلمان ھستند و در عيد مسلمانان ب
  .  شايد صدای اعتراضش شنيده شوددست از خوردن غذا بر می دارد تا

يکی از داليلی که برای مالقات ھا و تماس ھای تلفنی زندانيان سياسی آنقدر سخت : خانم آيينه وند ادامه می دھد
می گويند شما اخبار زندان را به بيرون . يان نگران ھستندمی گيرند اين است که آنھا نسبت به ارتباطات بيرونی زندان

حتی چند بار عبد را تھديد کردند که تماس ھای تلفنی او را . می فرستيد و خانواده ھای شما ھم مصاحبه می کنند
انونی زندانی قطع خواھند کرد و به او اجازه خواند داد تا تنھا ھفته ای دوبار به منزل زنگ بزند در حالی که اين حق ق

  . لفنی صحبت کنداست که ھر روز دو الی پنج دقيقه ای با خانواده اش ت
  ھند کتاب برای زندانی ببريم مواد مخدر راحت وارد اوين می شود اما اجازه نمی د: مادر کوھيار گودرزی

ن نگران بود به جرس پروين مخترع مادر کوھيار گودرزی که بسيار نسبت به وضعيت نامناسب اوين و سالمتی زندانيا
اينبار دفعه دوم . ديگر مانده ام از اين زندان چه بگويم وقتی ھمه گوش ھايشان را بسته اند و ھيچ نمی شنوند: گفت

  . ا انگار ھيچ کسی پاسخ گو نيستاست که پسرم در اوين اعتصاب غذا کرده است ام
االی سر پسرم و به مدل سبيل او اعتراض می شايد کسی باور نکند که دفعه نخست می روند ب: وی ادامه می دھد



کنند، بعد وقتی کوھيار نمی پذيرد که مدل سبيل خود را به دلخواه آنان تغيير دھد،با دستبند و چشمبند او را می برند 
قير  تا اين اندازه تحوسبيل او را کوتاه می کنند، آدم چه می تواند بگويد وقتی نخبگان يک کشور را می برند در زندان و

  . می کنند
آنقدر شرايط تاسف برانگيزی دارند که وقتی قيافه : مادر کوھيار گودرزی نسبت به وضعيت بھداشت زندان می گويد

ھای آنھا را می بيند، ھمه زرد و رنگ پريده با دندان ھای فاسد شده در آنجا نگھداری می شوند و ھيچ کس ھم 
  . چه باليی دارد سر آنھا می آيدنيست که بگويد 

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص برخورد دادستانی تھران در مورد اعتراض ھای خانواده ھا نسبت به وضعيت 
دادستان از من گله کرده که چرا مصاحبه می کنم، به او گفتم بگوييد حسين : بھداشتی زندانيان می گويد

  . ھترين جوانان اين کشور می آيد دارد سر بشريعتمداری بيايد من با او ھم مصاحبه کنم و بگويم در زندان چه باليی
تنھا فرزندی . گفتم ببينم بچه مرا آزاد می کنند، ھيچ خبری نشد. نزديک به دو ماه ھيچ مصاحبه ای نکردم: وی افزود

که با بدبختی و نداری بزرگش کرده ام، شاگرد اول بود و دانشجوی نخبه بود و بعد ھم رفت دانشگاه صنعتی شريف 
ش در زندان است؟ تازه معلوم ھم نيست اينھا زندانی گرفته اند يا اسير که اين بالھا را سر بچه ھای ما می حاال جاي
  . ين آقايان به کجا شکايت ببريمدست ما ھم به ھيچ جايی نمی رسيد و نمی دانيم از دست ا. آورند

در رفتاربرخی از اين آقايان توھين آميز است آنق: وی در مورد برخورد نھادھای قضايی با خانواده ھای زندانيان می گويد
از کرمان می کوبم می . رييس شعبه سه ما را ديوانه کرده است. که فقط مانده است بلند شوند ما را ھم کتک بزنند

روم تھران دنبال کار بچه ام ھيچ پاسخی نمی گيرم، وقتی ھم خسته و کوفته از تھران می رسم به خانه تازه خبر می 
 کوھيار دوباره اعتصاب غذا کرده است، با ما که اين بيرون زندان تا اين اندازه توھين آميز رفتار می کنند ببينيد رسيد که

  . ه ای جز اعتصاب غذا نمی بينندبا بچه ھای ما در زندان چه می کنند که چار
لوم است کسانی که قدرت بعد از سی سال يک عده آدم ھای شجاع رفتند در خيابان اعتراض کردند، مع: وی می گويد

را بدون ھيچ سند و محتوايی به دست آورده اند حاال ميز و تحت وزارت و رياست را به اين راحتی ھا رھا نمی کنند و به 
خودشان آن باال در کاخ شان نشسته اند اصال کاری به اين ندارند که . جای پاسخ منتطقی آنھا را در زندان می اندازند

  . زرگش کرده اين ھمه منت بکشد از شھرستان برای ديدن بچه ای که با نداری بيک مادر مجبور است
در ھمين اوين مواد : مادر اين فعال حقوق بشر دربند در پايان ضمن ابراز تاسف نسبت به رفتار مسوالن زندان می گويد

ترجيح می دھند جوانان . بريممخدر به راحتی وارد بند می شود اما اجازه نمی دھند ما برای بچه ھای خودمان کتاب ب
  . ی به کار سياست نداشته باشندخمار و بيمار باشند تا کار

  ما چاره ای جز مقاومت نداريم : مادر مجيد توکلی
با اينکه ديگر نبايد از اين آقايان انتظار نيکی کردن داشت : مادر مجيد توکلي، دانشجوی معترض اوين به جرس می گويد

 در روز عيد انتظار مرخصی فرزندم را می کشيدم که باز ھم نشان دادند چنين انتظارھايی از آنھا ولی به عنوان يک مادر
شايد برای خيلی ھا اين مسئله . اين سومين بار است که مجيد دست به اعتصاب غذا در زندان می زند. بيھوده است

عزيزش دست از غذا خوردن می کشد تا ديگر عادی شده باشد اما برای خانواده ھا ھربار انگار روز اول است که 
  . ايش به گوش مسووالن برسدصد

کاش بچه ھايی که می شنوند، : وی با بيان اينکه ھرگز از مقاومت مجيد و دوستان او در زندان نا اميد نيست می گويد
ما مادرھا توان پدران شان در زندان دست به اعتصاب غذا زده اند قوی باشند، من می دانم آنھا چه می کشند، شايد 

  .  ما چاره ای جز مقاومت نداريممان بيشتر از آنھا باشد، اين اتفاقی است که برای ما در کشور افتاده است و
اين اعتصاب غذا ھا بالھايی بر سر جسم و روح بچه ھای ما می گذارد که تا : مادر مجيد توکلی ادامه می دھد

صيب از اين فشارھا نيستند، ھمين االن در خانه ھمين شانزده نفری که ھميشه با آنھا می ماند و خانواده ھا ھم بی ن
اعتصاب غذا کرده اند، می دانيد چه خبر است؟ مگر می شود يک خانواده بداند که عزيزش در زندان برای اعتراض لب 

  .  غصه بتوانند لب به غذا بزنندبه غذا نمی زند و آنھا بدون
ی ما زندانی ھستند و بايد حداقل حقوق زندانيان را در موردشان رعايت کنند، من نه بچه ھا: وی در پايان تاکيد می کند

ماه است که مجيد را نديده ام و تنھا راه تماس من ھمان تماس تلفنی بود که باز ھم از من دريغ شده است، اگر 
خواھد بود و ھم کشور يک بار مسوولين خواسته ھای اعتصاب کنندگان را برآورده نکنند، ھم قلب خانواده ھا نا آرام 

  .  مامور دچار التھاب خواھد شدديگر برای ندانم کاری ھای يک عده
   سھم تلفن را ھم از ما گرفتند پسرم يک سال به مرخصی نيامد و حاال دو دقيقه: مادر مجيد دری 

در زندان به سر منور ھاشمي، مادر مجيد دری دانشجويی که نزديک به يک سال است بدون حتی يک روز مرخصی 
مجيد شايد به لحاظ : می برد، نسبت به خبر اعتصاب غذای فرزند خود نگران است و در اين رابطه به جرس می گويد

روحی قوی باشد اما به لحاظ جسمی خيلی ضعيف شده است، دچار ميگرن و سردردھای شديد عصبی شده که در 
  . اندند قرص تقويتی بسنده کرده زندان نيز فقط به دادن چ

 روزی دو دقيقه سھم ما بود که صدای مجيد را  :وی با بيان اينکه از روز دوشنبه تا کنون ھيچ خبری از اوين ندارند، گفت
، وقتی تماس نگرفت .بشنويم و حاال ھمان را ھم نداريم، نزديک به يک سال که نتوانستم فرزندم را در خانه خودم ببينم

قه ای خود را نگه دارد تا يکجا به ما زنگ بزند اما خبر اعتصاب غذا را که شنيديم فکر کرديم می خواھد سھميه دو دقي
  . ستانی شايد جوابی به ما بدھندمی رويم داد. ھمه خانواده نگران شديم و اصال نمی دانيم چکار بايد بکنيم

قی دارد که متاسفانه ھيچ يک زندانی حق و حقو: مادر اين دانشجوی دربند در مورد وضعيت فرزندش در زندان می گويد
به کسانی که در بند مالی و قاچاق ھستند، پنج يا شش تا خط تلفن . کدام را در مورد بچه ھای ما رعايت نمی کنند

 که متعلق به زندانيان سياسی است فقط يک خط تلفن وجود دارد که گاھی ممکن است ٣۵٠داده اند، اما در بند 
  . زنندانواده ھايشان زنگ بحتی نوبت به بچه ھا نرسد تا به خ

اخيرا چند تا کتاب که با مجوز وزارت ارشاد خودشان چاپ شده است را برای مجيد فرستاده : وی ھمچنين اشاره کرد
بوديم که نپذيرفتند، تعجب آور است که آنھا حتی کتاب ھای خودشان را ھم قبول ندارند، مگر فرزند من چه تفاوتی به 

انيان بندھای مالی و قاچاق دارد که آنھا از حق مرخصی و حق تماس تلفنی و بقيه حقوق خود عنوان يک زندانی با زند
   ھم نمی توانيم برايش بفرستيم؟ بھره مند ھستند اما ما حتی يک کتاب

وی با بيان اينکه برخورد برخی از ماموران زندان که خانواده ھای زندانيان سياسی را می شناسند خيلی محترمانه 



ما اين را می گذاريم به حساب اينکه بد و خوب . ا عده ای ھم ھستند که واقعا رفتارھای توھين آميزی دارنداست ام
به ھمه جا ھستند ولی برخورد روز دوشنبه واقعا جای نگرانی دارد که به جای شنيدن صحبت ھای معترضين آنھا را 

  . سلول انفرادی منتقل کردند
  ريم  روحيه می گيما ھميشه از علی: پدر علی مليحی

جواد مليحی پدر علی مليحی روزنامه نگار دربند است که از خبر اعتصاب غذای فرزند خود بی اطالع است و به جرس 
  . و نمی دانيم بر او چه می گذرداز زمانی که تلفن ھای اوين قطع شده است ما خبری از علی نداريم : می گويد

 می کند و می گويد، دادگاه حکم چھارسال زندان او را تاييد کرده است، وی روحيه علی مليحی را بسيار خوب توصيف
  . سعی می کرد به ما دلداری بدھداگرچه در روز دادگاه علی خودش بسيار متعجب بود از اين حکم ولی 

ت ھای آقای مليحی از ديدار دوساعت و نيمه خود با علی مليحی درروز دادگاه به نيکی ياد می کند و می گويد، مالقا
حضوری سھم مادر علی است اما در روز دادگاه شايسته نبود که مادر، علی را با آن وضعيت دستبند ببيند برای ھمين 

  .  ھای خوبی را با پسرم حرف زدمخودم رفتم و ساعت
وی ضمن ابراز نگرانی نسبت به قطعی تلفن ھای اوين می گويد اگر خبر اعتصاب غذا درست باشد، با توجه به 

  .  دليل کاری را انجام نمی دھدختی که از علی آقا دارم، می توانم بگويم بیشنا
  ر برابر دادستانی تجمع می کنند اگر جواب ندھند، خانواده ھای زندانيان د: ھمسر حسين نورانی نژاد

ه پرستو سرمدي، ھمسر حسين نورانی نژاد، عضو در بند جبھه مشارکت که او نيز نزديک به يک سال است که ب
از زمانی که تافن ھای اوين قطع شده است ما اصال خبر نداريم : مرخصی در زندان به سر می برد، به جرس می گويد

  . ن ما را بيشتر نگران کرده استکه در زندان چه می گذرد و ھمي
و طبيعی ھمسر من دارد دوران محکوميت خود را سپری می کند : اين روزنامه نگار جوان در عين حال توضيح می دھد

است که بايد مثل ھمه زندانيان از حق و حقوق خود بھره مند باشد اما با توجه به رفتارھای غيرقانونی که با زندانيان 
می شود ما از خير مرخصی و آزادی مشروط گذشتيم و داشتيم آرام آرام با مسئله کنار می آمديم اما ظاھرا خود 

ن ھستند که به التھاب دامن می زنند وگرنه ما که کاری به کار آنھا خودشا. آقايان نمی خواھند کشور آرام باشد
نداشتيم نه مرخصی خواستيم و نه آزادی مشروط اما ھيمن مالقات را ھم به گونه ای با مانع تراشی مواجه کردند تا 

  . صدای اعتراض زندانيان را بلند کنند و جو را يک بار ديگر ملتھب کنند
ھد؛ ما شاھد بوديم که در ايام عيد قاچاقچيان به مرخصی آمدند اما ھمسر من نيامد، باز پرستو سرمدی ادامه می د

 در مقابل ھم اعتراضی نکرديم اما اگر اين رفتارھای ھمچنان ادامه پيدا کند ھمه خانواده ھاقرار گذاشته اند روز شنبه
  . دادستانی تجمع کنند

را از سايت ھای خبری خوانيدم يعنی اين حق را نداريم که بگوييم ما خبر مربوط به اعتصاب غذای زندانيان : وی گفت
  ا ببينيم در اوين چه خبر است؟ حداقل تلفن ھا را وصل کنيد ت

  مت دندان زندانيان کمک کند به ھمسرم به عنوان يک دندانپزشک اجازه ندادند تا حداقل به سال: ھمسر تاجرينا
 اوين به سر ٣٠۵نمايندگان اصالح طلب مجلس ششم که اينک در بند زھرا ميريونسی ھمسر علی تاجرنيا، يکی از 

از روز دوشنبه تاکنون بچه ھای من مدام گوش به زنگ ھستند تا پدرشان زنگ بزند اما : می برد به جرس می گويد
  . ت که تلفن ھا را قطع کرده انداصال نمی دانيم چه اتفاقی افتاده اس
ھمسر من به دليل اينکه خودش : ن ھم ابراز نگرانی می کند و اشاره می کندوی نسبت به وضعيت بھداشتی زندانيا

يک دندانپزشک است، وقتی وضعيت دندان ھای زندانيان را ديده است که در اثر تغذيه ناسالم خراب شده اند، به زندان 
اين مک کند اما ھيچگاه با پيشنھاد داده است تا حداقل بتواند از تخصص خود در زندان استفاده کرده و به زندانيان ک

  . پيشنھاد موافقت نکرده اند
وی افزود، به دليل برخی تعميرات در زندان، آلودگی ھوا، ازدحام بيش از حد جمعيت و گرمای بيش از اندازه، زندانيان از 

  .  به ھمراه داشتوضعيت مناسب بھداشت و سالمت برخوردار نيستند و اين امر بارھا گاليه ھمسرم را
در پايان تاکيد کرد اميدواريم ديدار خانواده ھای زندانيان با دادستان نتيجه بخش باشد تا بدون ھيچ دردسری وی 

  .زندانيان به مطالبات به حق خود دست پيدا کنند
  

   زندان اوین٢٠٩ادامه بازداشت فعاالن کارگری و معلمان در بند 

  
اشت محمود باقری و مختار اسدی، دو عضو کانون صنفی معلمان  با گذشت نزدیک به یک ماه از بازد–آسمان دیلی نيوز 
  .ی آنھا نتوانستند با آنھا دیداری داشته باشند و از اتھام آنھا نيز ھيچ اطالعی در دست نيست ایران، ھنوز خانواده

 دوشنبه با به گزارش بامداد خبر، در این ميان مختار اسدی، عضو کانون صنفی معلمان کرج، در تماس کوتاھی که روز
محمود باقری . برد وی از روز ھشتم تيرماه در بازداشت به سر می. ی خود داشته از سالمت خود خبر داده است خانواده

ی چھار تھران، بازداشت شد، تاکنون دوبار با  نيز که روز نھم تيرماه و در پی احضار به حراست آموزش و پرورش منطقه
  .باشد ی عضو کانون صنفی معلمان ایران می  عضو ھيات مدیرهوی. ی خود گفتگو کرده است خانواده

 ٢٢از سوی دیگر به گزارش تارنمای کلمه، از رضا شھابی عضو ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که از تاریخ 
  .برد، از حدود دو ھفته پيش خبری در دست نيست خرداد در زندان اوین به سر می

 گرفته که وی در آخرین تماس تلفنی از درد شدید در ناحيه گردن و کمر شکایت داشته که خبری پس از ان صورت این بی
  .این مساله موجب تشدید نگرانی خانواده وی شده است

  عدم تمدید قرارداد فعالين فرھنگی شھرداری تھران به دليل سابقه بازداشت



  
نھاد از تمدید قرارداد با فعالين فرھنگی در شھرداری  مسئولين شھرداری تھران در پی اعمال فشار دولت بر این –ھرانا 

  .که سابقه بازداشت در وقایع اخير داشته اند سر باز ميزند
بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ميالد فدایی اصل فعال دانشجویی دانشگاه تھران جنوب و فعال حقوق بشر که در وقایع 

پس از آزادی جھت تمدید قرار داد با سازمان فرھنگی ھنری اخير بازداشت و به یکسال زندان محکوم شده است 
شھرداری تھران مراجعه نموده بود که به دليل وجود سابقه بازداشت در وقایع اخير از ادامه فعاليت در این سازمان منع 

  .شد
ده خودداری نموده مسئولين شھرداری ھم چنين از تمدید قرارداد با سایر فعالين به دليل وجود سابقه بازداشت در پرون

است، آنھا در توجيح اقدام خود اعالم کردند که دولت با اعمال فشار بر شھرداری از تمدید قرارداد با فعالين فرھنگی 
  .ممانعت به عمل آورده است

 سال سابقه فعاليت فرھنگی در سازمان فرھنگی ھنری شھرداری ٣الزم به ذکر است ميالد فدایی اصل پيش از این 
  .اشته استتھران د

  افزایش فشار با ممنوعيت غيرقانونی تماس برای ابوالفضل عابدینی

  
 ابوالفضل عابدینی نصر خبرنگار و فعال حقوق بشر روز گذشته در اقدامی غير قانونی و در تداوم اعمال فشار بر –ھرانا 

  .این زندانی از حق تماس تلفنی منع شد
در حالی صورت می گيرد که این خبرنگار از سه ھفته پيش تا کنون ممنوع بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، این اقدام 

  .المالقات شده بود
عابدینی به شدت از ناراحتی قلبی رنج ميبرد و چند روز پيش برای مداوای بيماری انفوالنزا به بھداری زندان کارون اھواز 

  .ری دارو وی را راھی بند خود کردند منتقل شد اما با بی توجھی به سابقه بيماری قلبی وی فقط با مقادی
عابدینی تا کنون چندین بار برای مرخصی تقاضای کتبی ارائه نموده است، اما دادستان اھواز ھر بار با این درخواست ھا 

  .مخالفت کرده بود 

  حکم اعدام جعفرکاظمی، یکی از متھمان پس از انتخابات تایيد شد

  
ين بين المللی حقوق بشر درایران گفت که حکم اعدام موکلش جعفرکاظمی در  نسيم غنوی به کمپ–آسمان دیلی نيوز 

این حکم .  دیوان عالی رد شده است٣١دادگاه تجدیدنظر تایيد شده و درخواست اعاده دارسی وی نيز توسط شعبه 
  . استان تھران به ریاست حجت االسالم زرگر تایيد شده است٣۶توسط دادگاه تجدید نظر شعبه 

وی گفت که موکلش مدتھا درزندان انفرادی بوده ولی از اینکه انواع دیگری فشار بر وی یا خانواده اش آمده باشد خانم غن
  .مطلع نيست

 شھریور در ميدان ھفت تير دستگير ٢٧ ساله، ليتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امير کبير، روز ۴۶جعفر کاظمی، 
جعفر کاظمی پيش از این نيز از .  زندان اوین منتقل شد٣۵٠ روز به بند ٧۴ز  منتقل و پس ا٢٠٩و به سلول انفرادی بند 

ای از دبير کل سازمان  رودابه اکبری،ھمسر جعفر کاظمی، طی نامه.  زندانی بوده است١٣۶٩ تا اواخر سال ١٣۶٠سال 
ب محاکمه شده  دادگاه انقال٢٨وی ابتدا در شعبه . ملل برای متوقف کردن حکم اعدام ھمسرش کمک خواسته است

  .بود
جعفر کاظمی، متھم به محاربه از طریق ھواداری گروه مجاھدین است «: خانم غنوی پيرامون اتھام موکل اش گفت

  ».ھا اتھامات وارده را نپذیرفته است¬اگرچه ھيچ یک از بازجویی
بب این که ریشه فقھی دارد اتھام محاربه از جمله جرائمی است که قانونگذار باید شرایط فقھی را به س« : وی افزود

لحاظ کند؛ از جمله این که اقدام مسلحانه ھست که اکثر علمای شيعه معتقدند محارب به کسی می گویند که دست 
در مورد موکل من این طور نبوده، ایشان صرفا در اجتماعات بعد از انتخابات حضور داشته است و احتمال . به سالح ببرد

  ».اما به عنوان وکيل معتقد ھستم بحث محاربه در مورد ایشان اصال مصداق پيدا نمی کنددارد شعارھایی داده باشد 
متأسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعيات ما توجه کرد نه «: نسيم غنوی در خصوص دفاعيات مطرح شده در دادگاه گفت

به گفته وکيل این پرونده، حکم » .تجدید نظر و دیوان ھم ھمين طور و بحث محاربه را در مورد ایشان صادق دانستند
جعفر کاظمی در اجرای احکام است و از نظر قانونی ھيچ اقدامی برای نجات جان جعفر کاظمی در حال حاضر، ميسری 

  ».نيست
  بازداشت یک فعال فرھنگی به ھمراه یک شھروند کرد در شھر سقز

ير امانی در شھر سقز توسط نيروھای امنيتی  قادر شيری فعال فرھنگی به ھمراه یک شھروند کرد به نام ام–ھرانا 
  .بازداشت شدند

بنابه اطالع گزارشگران ھرانا، نيروھای امنيتی در شھر سقز طی ھفته ھای گذشته اقدام به بازداشت یک فعال 
 نامبرده علی الرغم پيگيری خانواده. کرده اند” امير امانی ” و یک شھروند دیگر کرد به نام “قادر شيری ” فرھنگی به نام 

  .گان به نھادھای امنيتی و قضایی تاکنون ھيچگونه اطالعی در خصوص اتھام و محل نگھداری آنان بدست نيامده است
  .آقای قادر شيری فعال فرھنگی و از اعضای انجمن فرھنگی و ادبی مولوی شھر سقز است

ار دیگر کرد به نام یحی صمدی در شھر الزم به ذکر است در ھفته ھای گذشته ھمچنين یک فعال فرھنگی و روزنامه نگ
  .سنندج توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده بود



  درگيری جوانان با ماموران حکومتی در جریان مسابقه فوتبال

  
 در جریان مسابقه فوتبال بين تيمھاى شھردارى و تيم استقالل در تبریز، تماشاچيان با مأموران –آسمان دیلی نيوز 
  . دادند”  بيشرفت –بيشرف ” ظامى درگير شدند و عليه آنھا شعارسرکوبگر نيروى انت

  افت توليد کارخانه روغن مارگارین در اثر قطعی مستمربرق

  
 توليد کارخانه روغن مارگارین بدليل قطعی مستمر برق افت جدی داشته و این در حالی است که –آسمان دیلی نيوز 

این موضوع , کردن ژنراتوربه مدت طوالنی در این کارخانه وجود ندارد باتوجه به مشکالت تحریم و سوخت امکان روشن 
  .کارگران نسب به وضعيت فوق معترضند . باعث از بين رفتن اضافه کاری ھا و ساعات کار کارخانه شده است 

  کمبود برق باعث اخراج کارگران شد 

  
  ھای گسترده را در بر نداشته بلکه موجب موشي نارسايی وزارت نيرو در تامين برق مورد نياز تنھا خا–راديو کوچه 

  .کاری کارگران، تعطيلی صنايع شده است بي
ايران خودرو اضافه کاری ما «: گويند به گزارش خبر گزاری کار ايران، کارگران ايران خودرو با اعتراض به اين روند چنين مي

توليد شيفت اول . که قبلن توضيحی داده باشد اينفرستد بدون  را قطع کرده است و کارکنان ستادی خودرا به خانه مي
  ».بيش از يک ماه است که متوقف شده است» ايران خودرو ديزل«تعطيل شده و توليد » ال نود«

تر کار   بيش١١ھا قطع شده است و شيفت صبح تا ساعت  اضافه کاري«: گويند کارگران سايپا نيز در وضعيتی مشابه مي
  ».ن انرژی چه ربطی به توقف خط توليد و اخراج کارگران دارددانيم بحرا ندارد، ما نمي

کاری و اخراج کارگران  معاون منابع انسانی گروه صنعتی ايران خودرو البته بدون اشاره به بي» خوزانی مجيد باقري«
  .کند ھا را تاييد مي کاھش شيفت کاری آن

جويی در مصرف انرژی باعث  ان ايران خودرو برای صرفهمندانه کارکن اھتمام ھوش«: وی در اين زمينه اعالم کرده است
چنان  کاری بخشی از واحدھای اداری و ستادی در ايران خودرو، ھم شده است، ضمن محدود شدن برنامه اضافه

  ».ريزی قبلی فعال باشند ھای توليدی مطابق برنامه شيفت
ھای بزرگ  مديران شرکت«: گويند به اين اظھارات ميھای متوقف شده ايران خوردو در واکنش  اما در مقابل کارگران بخش

ھايشان در خطر تعطيلی قرار دارند و بعد از انتشار اخبار تعطيلی و اخراج  ھيچ کدام حاظر نيستند اعالم کنند که شرکت
مندی کارگران حل شده است که اين مسئله  کنند که مشکالت توليدی با ھوش پاچگی اعالم مي کارگران، با دست

  ».عيت نداردواق
از اواخر سال گذشته و «: چنين نايب رييس سنديکای صنعت برق ايران ھم در اين زمينه به روزنامه تھران امروز گفت ھم

اند و در حال حاضر بنده آمار  ھای صنعت برق تعديل نيرو کرده راه کارخانه ابتدای سال جاری بسياری از صنايع بزرگ به ھم
 کارگر داشته در دو ماه اول امسال ۶٠٠به عنوان مثال يک کارخانه معتبر توليد کابل که . رمھا ندا دقيقی از اين اخراج

  ». نفر نيرو تعديل کرده است١۵٠حدود 
 درصد ظرفيت توليد در حال کار ھستند، سه کارخانه بزرگ ٣٠ھای صنعت برق در حال حاضر با  کارخانه«: وی ادامه داد

کنند،  ھا با تمام ظرفيت خود کار نمي  که کارخانه جايي اند و از آن  تاکنون تعطيل شدهتجھيزات برقی به دليل بحران مالی
  » .اند  کارگر شده١۵٠٠کار شدن بيش از  باعث بي

  ایران سی و دومين کشور ورشکسته جھان

  
 یا پذیرترین کشورھا و  سایت سياست خارجی و بنياد صلح در ششمين ھمکاری ساالنه خویش، شاخص آسيب–آفتاب 

  .اند ھای ورشکسته را منتشر کرده به عبارتی، اسامی دولت
، در فھرست کشورھای ورشکسته، کشور )فارین پاليسی (»سياست خارجی«به گزارش آفتاب به نقل از سایت 

  .سومالی در رتبه نخست است و کشورھای سودان، چاد و زیمبابوه در رتبه دوم تا چھارم قرار دارند
اند و گينه و پاکستان   افغانستان، عراق و جمھوری آفریقای مرکزی در رده پنجم تا ھشتم قرار گرفتهبر این، کنگو، عالوه

  .ھم در رده نھم و دھم ھستند
توان به نقض  ھا، می  شاخص صورت گرفته است که از ميان این شاخص١٢بندی بر پایه  بنا بر این گزارش، این طبقه

  .اقتصادی، خدمات عمومی، دخالت خارجی و وضعيت امنيتی اشاره کردحقوق بشر، نرخ پناھندگی، تنزل وضعيت 
  . سال ھستند١۴ درصد جمعيت این کشور زیر ۵٠ای که  در شاخص جمعيت، کنگو بدترین نمره را دارد، به گونه

چھارم مردم این کشور در جنگ ھای داخلی  در شاخص آوارگی، سومالی رتبه نخست را دارا است، چرا که حدود یک
  .اند اره و نابود شدهآو

  .ھای غير قانونی افغانستان و سومالی در عنوان بدترین با ھم شریک ھستند در شاخص وجود حکومت
رسانی عمومی، نيجر بدترین  در خدمات. در شاخص فرار مغزھا، زیمبابوه با فرار یک پنجم از نخبگانش، بدترین رتبه را دارد

  .ھا ھستند دار بدترین وردنمره و در نابرابری سومالی و کنگو، رک
  .در حقوق بشر، سومالی و سودان و در تنزل شرایط اقتصادی کره شمالی، سومالی و زیمبابوه بدترین ھستند



  .در شاخص دخالت خارجی نيز طبيعتا افغانستان، بدترین شرایط را داراست
پذیری در  ين کشور دنيا از لحاظ آسيبو دوم بندی، ایران سی و دومين کشور ورشکسته دنياست ، یعنی سی در این رتبه

  . کشور ١٧٧بين 

  بيکاری بيست و پنج درصدی جوانان 

  
نرخ بيکاری در ھشت استان کشور تک رقمی است و بقيه استانھا دارای نرخ بيکاری دو رقمی ھستند و اين : جـــرس

  . درصد گزارش شده است24.7 ساله کشور، 24 تا 15نرخ برای جوانان 
 که از سوی مرکز آمار ايران انتشار يافته 88ل نيوز، بر اساس گزارش نتايج طرح آمارگيری نيروی کار سال به گزارش پو

 درصد 14است، نرخ بيکاری استانھای چھارمحال و بختياري، فارس، کھگيلويه و بويراحمد، لرستان و ھمدان بيش از 
  .است

 استان 13 درصد بود و اين در حالی است که 11.9رابر با نتايج اين طرح نشان می دھد نرخ بيکاری در سال يادشده ب
  .کشور دارای نرخ بيکاری بيش از ميانگين نرخ بيکاری در کل کشور ھستند

 درصد برسد اما نه تنھا اين مھم تحقق نيافت بلکه 8.4براساس برنامه چھارم توسعه قرار بود نرخ بيکاری در کشور به 
  .ماندنرخ بيکاری ھمچنان دو رقمی باقی 

 درصد گزارش 24.7 ساله 24 تا 15باال بودن نرخ بيکاری در کشور به گونه ای است که ھم اکنون اين نرخ برای جوانان 
 22.7 درصد بيش از مردان با نرخ بيکاری 32.4اين نرخ به تفکيک جنسيت نشان می دھد نرخ بيکاری زنان با . شده است
  .درصد است

 درصد و در نقاط 13.9ی و روستايی متفاوت است بطوری که اين نرخ در نقاط شھری نرخ بيکاری ھمچنين در نقاط شھر
نرخ بيکاری برای جوانان شھری و روستايی ھم متفاوت گزارش شده بطوری که اين نرخ برای .  درصد است8.3روستايی 

  . درصد می باشد16.4 درصد و برای جوانان روستايی 29.4جوانان شھری 
  .امات دولت و ھمچنين رئيس دولت، ادعای تک رقمی شدن نرخ بيکاری در کشور را داشته انداين درحاليست که مق

  فقر در ایران افزایش خواھد یافت
  دی تاگس تسایتونگ: در/ بھمن نيرومند : از

  ایران و جھان : منبع
  

ی ھستند که این اتحادیه تحریم ھایی که وزیران خارجۀ اتحادیۀ اروپا روز دو شنبه تصویب کردند شدیدترین تحریم ھای
ھم این تحریم ھا و ھم تحریم ھای وضع شدۀ آمریکا از مجازات ھای . تاکنون عليه جمھوری اسالمی برقرار کرده است
  .تصویب شدۀ شورای امنيت بسيار فراتر می روند

قرار است با این اقدام . این تحریم ھا عمدتاً بخش ھای انرژی و حمل و نقل و بازرگانی و بانک و بيمه را ھدف گرفته اند
اگر حکومت کوتاه نياید، دست کم . حکومت ایران تضعيف و در نھایت به چشم پوشی از غنی سازی اورانيوم وادار شود

  .به گفتۀ آمریکا، گزینۀ نظامی به قوت خود باقی می ماند
ران و تشکيالت قدرتمند سپاه ھم در واشينگتن و ھم در بروکسل پيوسته تأکيد می شود تحریم ھا قرار است رھبری ای

  .اما برعکس است. پاسداران و نه مردم را نشانه بگيرند
گرچه مجازات ھا مشکالتی را برای حکومت ایجاد می کند اما مادام که نفت جاری است و درآمدھای ناشی از فروش 

اسلحه و : دست خواھند آوردآن خزانه دولت را پر می کند، حاکمان ھر آنچه را برای بقای خود الزم داشته باشند ب
. البته ھزینه ھا باال خواھد رفت زیرا ایران ناچار است کاالھا را از راه قاچاق تھيه کند. تجھيزات، قطعات یدکی و فناوری

  .این مطلب در مورد برنامۀ اتمی ایران ھم صادق است
اگر قرار باشد، آنگونه که غرب در .  دیدمردم از چند نظر از تحریم ھا آسيب خواھند. در موردِ مردم وضع متفاوت است

نظر دارد، جلوی واردات بنزین به ایران تا حد زیادی گرفته شود در این صورت سھميه بندی کنونی بنزین شدیدتر می 
 درصد نياز بنزین ۴٠ایران گرچه چھارمين توليد کنندۀ نفت جھان است اما باید بعلت ظرفيت کم پاالیشگاھی . شود

نتيجۀ تحریم واردات بنزین تعطيلی و ورشکستگی تعداد زیادی از کارخانه ھا و شرکت ھای . ارج وارد کندکشور را از خ
. بخش بزرگی از کشاورزیِ مکانيزه دچار مشکل می شود. حمل و نقل و شرکت ھای تاکسی و اتوبوس رانی است

  . درصد است٢۵این ميزان اکنون . ھد یافتبدین ترتيب ھمزمان با افزایش قيمت ھا ميزان بيکاری ھم افزایش زیادی خوا
اعتصاب اخير بازار که رگ حياتی اقتصاد ایران است اولين . بخش بازرگانی ھم از این تحریم بی نصيب نخواھد ماند

بویژه بازرگانانی که در کار . بازرگانی نياز به بانک و دریافت اعتبار و حمل و نقل و انتقال ارز دارد. نشانۀ ھشدار بود
تنھا راه برای آنھا وارد شدن در . درات و واردات ھستند کمتر قادر خواھند بود برمشکالت ناشی از تحریم غلبه کنندصا

مؤسسه ھای پرنفوذ و سازمان ھای شبه . سال ھاست که بازار ایران پر از کاالھای قاچاق است. کار قاچاق است
بدین ترتيب . و بندرھا و فرودگاه ھا را زیرنظارت خود دارندنظامی و در درجۀ اول سپاه پاسدارن بخش بزرگی از مرزھا 

بدین ترتيب اقدام ھای تحریمی . می توانند ھرکاالیی را بدون پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی به بازار وارد کنند
 است که این مطلب ضربۀ دیگری به صنعت و کشاورزی ایران. به گسترش بازار سياه و فساد کمک بزرگی خواھد کرد

  .توليدات آن با کاالھای وارد شده بدون پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی نمی تواند رقابت کند
ًاصوال محمود احمدی نژاد کوتاه زمانی بعد از . ھم اکنون بخش بزرگی از بازار ایران در اختيار کاالھای ارزان چين است

افزایش بحران اتمی . رده بود که ایران به شرق روی می آوردآغاز ریاست جمھوری در پنج سال پيش غرب را تھدید ک
  .این روند را تسریع کرده بود بگونه ای که ایران امروز بيشتر رو به شرق دارد تا غرب

تحریم ھا، در صورتی که با .  درصد ایرانی ھا در خط فقر یا زیر آن زندگی می کنند۵٠طبق آمار رسمی، امروز حدود 



معلوم نيست آیا این روند به اعتراض مردمی عليه . د، چندین ميليون دیگر را بيکار یا فقير می کندجدیت به اجرا درآی
 یا اینکه بيشتر به حکومت کمک می کند تا ناخرسندی و خشم را – که غرب اميد به آن دارد –حکومت منجر می شود 

  .کند» دشمن خارجی«متوجۀ 
  

   کانون صنفی معلمان در ايرانبی خبری از وضعيت محمود باقري، عضو دربند

از سرنوشت محمود باقری عضو ھيآت مديره ی کانون : آمده است 89 مرداد 9بر پایه  گزارش دریافتی از ایران در تاریخ 
 4 پس از احضار به حراست آموزش و پرورش منطقه 8/4/89 تھران که در تاريخ 4صنفی معلمان و معلم فيزيک منطقه 

  . ت می شوند؛ اطالعی در دست نيستوزارت اطالعات بازداشتھران توسط ماموران 
ماموران وزارت اطالعات پس از بازداشت اين معلم با سابقه ھمراه با وی به منزل شخصی ايشان مراجعه نموده و 

  .  زندان اوين منتقل می کنند209 کامپيوتر، کتاب و موبايل و ديگر اقالم شخصی ايشان را ضبط نموده و وی را به بند
 12 ھفته است که از ايشان بی خبر ھستيم و تنھا 3ھمسر آقای باقری در گفتگو با گزارشگر ھرانا اعالم کرد بيش از 

  .  زندان اوين خبر داده اند209 روز پس از بازداشت يکبار به صورت کوتاه با منزل تماس گرفته و از حضور خود در بند
  . ون پاسخ واضحی به ما نداده استجعه کرديم ولی دادستانی تا کنسه بار به دادستانی مرا: خانم باقری افزود

ھمسر اين عضو کانون صنفی معلمان ھم چنين خاطر نشان کرد که از دادستانی تھران در خواست مالقات با آقای 
  . ه ايم که ھنوز جوابی نداده اندباقری را کرد

اتھام ايشان به صورت واضح مشخص نشده ولی : فتوی با اعالم نامشخص بودن اتھام ھمسرش به گزارشگر ھرانا گ
  . ن صنفی معلمان در يزد بوده استعلت احضار ايشان به حراست آموزش و پرورش به دليل حضور در جلسه کانو

 در تجمع سراسری معلمان کشور به اتھام 85سال : خانم باقری در خصوص سابقه بازداشت اين فعال صنفی گفت
  . سال حبس تعليقی محکوم و سپس با توديع قرار وثيقه از زندان آزاد شدند5بازداشت و به اقدام عليه امنيت کشور 

  

 ھای تھران  افزايش کارگرھای فصلی سرگردان در ميدان

رئيس کميسيون فرھنگی و اجتماعی شورای شھر : مرداد آمده است 9 در تاریخ  ایلنابه گزارش خبرگزاری دولتی: ايلنا
ھمچنان داشتن يک متولی و پاسخگوی مشخص، معضل سرچھار راه نشينی کارگرھای فصلی به دليل ن: تھران گفت

  . بدون حل باقی مانده است
ھا و ميادين  به گزارش ايلنا، مرتضی طاليی در مورد اوضاع نابسامان کارگران فصلی و استقرار مجدد آنھا در سرچھارراه

ھا وظايف تعھد و  رح حساسيت موضوع ھيچ يک از دستگاهمتاسفانه ھنوز پس از گذشت چند سال از ط: تاکيد کرد
  . اند  کارگران فصلی انجام ندادهنقش خود را در ستاد ساماندھی

اين معضل نيز مانند بسياری از معضالت در کشور بين بخشی بوده و مسئول مشخصی در قانون برايش تعيين : او افزود
ين زمينه موفقيتی حاصل گذارد و در ا ه دستگاه ديگری مينشده، به اين دليل ھر دستگاه مسئوليت را بر عھد

  . شود نمي
تعداد کارگران فصلی طی يک سال اخير : رئيس کميسيون فرھنگی و اجتماعی شورای شھر تھران در ادامه تصريح کرد

ختمانی ساھای  بيشتر شده چرا که ميزان تقاضای کارگران به واسطه رونق ساخت و ساز و متقاضيان دريافت پروانه
  . نيز افزايش داشته است

ھای صنعتی و آزاد شدن نيروی کار در  به گفته طاليی متاسفانه عدم فعاليت مفيد کارخانجات کوچک تجاری در شھرک
تاکنون برای ساماندھی : او گفت. ھا اضافه کرده است ھا، به تعداد کارگران فصلی سرگردان در سر چھارراه اين شھرک

کاری تعدادی از سازمانھا در اين زمينه کار ساماندھی  کاری يا تداخل جدی صورت نگرفته و موازيکارگران فصلی اقدام 
  .کارگران فصلی را ھمچنان روی زمين گذاشته است

  

  اولين پی آمده ھای کوچ اجباری کارمندان از تھران

  
ھشگاه سازمان ميراث فرھنگی به  انتقال معاونت ميراث فرھنگی سازمان ميراث فرھنگی و گردشگری و پژو- تھران امروز

  .بھا در این شھر شده است ھا به این شھر موجب افزایش قيمت اجاره شيراز و زمزمه انتقال برخی دیگر از سازمان
ھا مبنی بر تداوم این انتقال موجب شده است طی  ھا، انتقال کارمندان دولتی به شيراز و برخی شایعه بر اساس گزارش

  . درصد افزایش یابد١٠بھا در برخی مناطق این شھر تا  جارهدو ھفته اخير قيمت ا

  وضعيت اسفناک کارخانه نساجی کشباف

  
که اولين کارخانه توليد گرد باف در ایران ) واقع در جاده مخصوص کرج(  کارخانه نساجی کشباف–آسمان دیلی نيوز 

اد اوليه تعطيل شده است این کارخانه قبال است طی سالھای اخير دراثر سوء مدیریت و نبودن نقدینگی وعدم تھيه مو
 کارگر مشغول به کار است وتمامی قسمت ھای کارخانه تعطيل است وفقط ٣٠ کارگر داشته که االن با حدود ٣٠٠حدود

. این کارخانه ھيچگونه توليدی ندارد وفقط پارچه از کارخانه ھای دیگر ميگيرد ورنگرزی ميکند . دو قسمت آن کار ميکند 



پارچه ھای چينی که سود آن تنھا به جيب باندھای دولتی ميرود تا بحال ضایعات جبران ناپذیری به صنعت نساجی ورود 
صنعت نساجی قبال سومين مقام توليد کشور را داشته که متاسفانه ھم اکنون در آستانه ورشکستگی . زده است 

  .است 
 تا بحال ھيچگونه عيدی ومزایایی را بصورت ٨۵ستند واز سال کارگران این کارخانه بلحاظ حقوق ومزایا بشدت در تنگنا ھ

بدليل عدم توليد امکان اضافه کاری ھم در این کارخانه وجود ندارد وکارگران در وضعيت وخيمی . کامل دریافت نکرده اند 
  . بلحاظ مالی بسر ميبرند 

  استان 21تشديد نرخ بيکاری در 

 87 نسبت به سال 88 استان در سال 21نرخ بيکاری در : مرداد آمده است 10 به گزارش خبرگزاری دولتی مھر در تاریخ
در اين ميان، ھمدان و قزوين بيشترين افزايش نرخ بيکاری و خراسان شمالی ھم پايين ترين . دھد افزايش نشان مي

  . نرخ بيکاری را در اين مدت تجربه کردند
 و ھمچنين مقايسه آن با 88نرخ بيکاری در کشور طی سال به گزارش خبرنگار مھر، بررسی روند کاھش و افزايش 

 11.9 به 10.4 از 87 درصدی نرخ بيکاری کل کشور نسبت به سال 1.5 نشان می دھد که عالوه بر افزايش 87سال 
 استان توانسته اند به نرخ بيکاری تک رقمی دست 8 استان نيز نرخ بيکاری دو رقمی بوده است و تنھا 22درصد، در 

  . ديابن
  

 استان حکايت دارد که فقط استان مرکزی 21 در 88بررسی وضعيت افزايش نرخ بيکاری نيز از رشد بيکاری سال 
  .  کاھش دھد88 درصد در سال 11.2 خود را به 87 درصدی سال 11.8توانست نرخ بيکاری دو رقمی 

  
   88 استان در 9کاھش نرخ بيکاری 

  
، خراسان 87 سال 14.6 درصد در سال گذشته نسبت به 12.6با نرخ بيکاری استانھای ايالم : اين گزارش می افزايد

 درصد 7.6 نسبت به 88 درصد در سال 6.4، خراسان شمالی با 87 درصد سال 10.1 درصد نسبت به 7جنوبی با نرخ 
 14.8با ، کھکيلويه و بوير احمد 87درصد سال 12.5 نسبت به 88 درصد سال 10.8، کردستان با نرخ بيکاری 87سال 

  .  توانسته اند وضعيت نرخ بيکاری خود را بھبود بخشند87 درصد سال 14.9 نسبت به 88درصد سال 
  

 11.2، استان مرکزی با 87 درصد سال 8.3 نسبت به 88 درصد سال 7.1ھمچنين استانھای گلستان با نرخ بيکاری 
 درصد 6.9 و ھرمزگان با نرخ 87درصد سال  9.5 درصد نسبت به 8.4، زنجان با 87 درصدی سال 11.8درصد نسبت به 

  . ، توانسته اند نرخ بيکاری خود را بھتر کنند87 درصد سال 8.4 به نسبت 88سال 
  

   استان 21تشديد نرخ بيکاری در 
  

 درصد 6.8 نشان دھنده رشد نرخ بيکاری از 88بررسی روند تغييرات نرخ بيکاری در استان آذربايجان شرقی در سال 
اين وضعيت در .  درصد افزايش نرخ بيکاری را نشان می دھد3.2 است که اين نرخ 88 درصد در سال 10 به 87سال 

 0.5 افزايش يافت که 88 درصد در سال 10.7 به 87 درصدی سال 10.3آذربايجان غربی نيز به نحوی بود که نرخ بيکاری 
  . درصد رشد را نشان می دھد

  
 88 درصد در سال 12 درصدی به 2.1صد بيکاری بوده است که اين ميزان با رشد در9.9 دارای 87استان اردبيل در سال 

 درصد 12 به 87 درصد سال 9.4 درصدی نرخ بيکاری از 2.6ھمين وضعيت در استان اصفھان نشان دھنده رشد . رسيد
شد يک درصدی به  درصد بيکاری را تجربه کرد که اين ميزان با ر10.7 معادل 87بوشھر نيز در سال .  است88در سال 

  .  رسيد88 درصد در سال 11.7
  

   چھارمحال و بختياری -تھران 
  

 بود که اين ميزان 87 درصد نرخ بيکاری در سال 11ھمچنين بررسی نرخ بيکاری در استان تھران نيز نشان دھنده وجود 
 درصد بيکاری 14.1اھد  ش87چھارمحال و بختياری نيز طی سال .  رسيد88 درصد در سال 11.9 درصد رشد به 0.9با 

  .  رسيد88 درصد در 16.4 درصدی به 2.3بود که اين ميزان با رشد 
  

 افزايش 87 نسبت به 88در بين خراسانی ھا نيز فقط نرخ بيکاری خراسان رضوی در سال : اين گزارش می افزايد
استان خوزستان نيز . رسيد درصدی 2.9 با رشد 88 درصد در سال 11.2 به 87 درصد 8.3داشته است به نحوی که از 

 درصد را نشان 13.1 درصد رشد 0.6 با 88 درصد بيکاری را به ثبت رساند که اين نرخ در سال 12.5 معادل 87در سال 
  . داد
  

  خوزستان، سمنان، سيستان و بلوچستان 
  

 0.8ين نرخ با  درصدی را تجربه کردند در حالی که طی سال گذشته ا8.3 نرخ بيکاری 87سمنانی ھا نيز طی سال 
 درصد نرخ بيکاری اتفاق افتاده بود که 11.2 معادل 87در سيستان و بلوچستان طی .  درصد رسيد9.1درصد رشد به 

  .  بالغ شد88 درصد در 13.3 درصد به 2.1اين نرخ نيز با رشد 



  
  فارس، قزوين، قم 

  
 12.2 معادل 87وی که در اين استان نيز طی استان فارس ھم از قافله استانھای با نرخ رشد بيکاری عقب نماند به نح

ھمچنين استان .  افزايش يافت88 درصد در سال 14.4 درصدی به 2.2درصد بيکاری به ثبت رسيده بود که با رشد 
  .  درصد رسيد12.2 درصد رشد به 3.8 با 88 درصدی داشته که اين ميزان در 8.4 نرخ بيکاری 87قزوين در 

  
  کرمان، کرمانشاه، گيالن 

  
.  درصد رسيد10.8 درصد رشد يافت و به 0.9 درصد بود که اين نرخ نيز 9.9 به ميزان 87نرخ بيکاری استان قم در سال 

 2.8 با 87 درصدی 9.1استان کرمان نيز نتوانست نرخ بيکاری خود را کاھش دھد به نحوی که در اين استان نرخ بيکاری 
  .  درصد بالغ شد11.9درصد افزايش به 

  
 88 درصد در 13.8 درصدی به 1.7 درصد بيکاری به ثبت رسانده بود که با رشد 12.1 معادل 87کرمانشاه در سال استان 

 15.3 درصدی اين ميزان به 2.3 درصدی بودند که با رشد 13 دارای نرخ بيکاری 87مردم گيالن نيز طی . افزايش پيدا کرد
  .  افزايش يافت88درصد در 

  
  لرستان، ھمدان، يزد 

  
 19 درصد به 1.9 درصد بيکاری داشت که اين نرخ با رشد 17.1 معادل 87ستان به عنوان بيکارترين استان کشور طی لر

 درصد نرخ بيکاری بوده اند که اين ميزان با 7.4 دارای 87ھمچنين مازندرانی ھا نيز طی سال .  افزايش يافت88درصد در 
  . رد افزايش پيدا ک88 درصد در 8.1 درصدی به 0.7رشد 

  
اين .  رسيد88 درصد در 18 درصدی به 4 درصد بيکاری وجود داشت که با رشد 14 معادل 87در استان ھمدان در 

 درصد در سال 9 درصد افزايش به 2.4 با 87 درصدی سال 6.6وضعيت برای يزد نيز وجود داشت به نحوی که نرخ بيکاری 
  .  بالغ شد88
  

  می شد  دو رق88 استان جديد در 7نرخ بيکاری 
  

البته در .  استان نتوانستند نرخ بيکاری تک رقمی خود را حفظ کنند و دو رقمی شدند7، 87 نسبت به سال 88در سال 
 به نرخ بيکاری تک رقمی دست يابند فقط يک استان در 88 توانستند در 87 استانی که به نسبت سال 8اين بخش از 

 توانستند وضعيت بيکاری تک رقمی 88 تک رقمی بوده اند که در سال  نيز87 استان ديگر در 7 دو رقمی بود و 87سال 
  . خود را نيز دوباره بھبود بخشند

  
   درصد 4 دھم تا 5رشد بيکاری از 

  
 درصد نرخ بيکاری به نسبت 4 تا 1.9 استان از حداقل 13، در 88 استان کشور در 30بررسی ھا حاکی از آن است که از 

 4 درصد و ھمدان با 3.8 درصد رشد در کنار قزوين با 3.2ر اين بين آذربايجان شرقی با  رشد داشته اند که د87سال 
، بيشترين ميزان رشد نرخ بيکاری به فاصله يک سال را تجربه کرده اند، البته در اين 87درصد رشد نسبت به سال 

  . د نرخ بيکاری اتفاق افتاده استبخش در استانھايی نيز فقط چند دھم درصد رش
  

نوشتن کلمه خانه دار مقابل :آمار بيکاری وزارت کار اشکاالت متعددی دارد:مرداد 10
 عنوان شغل برای دختران يک خانواده چندان کار ِ ناآشنايی نيست 

خود بيکاری ِ . کافيست سر بگردانيم تا معضلی به اسم بيکاری خيلی درشت توی چشمانمان بيايد:بر ساحل سالمت
آماری که .  بيکاری پنھان يا حتی بيکاری به تعويق انداخته شده يک سوی ديگر ماجراست.آماری يک طرف ماجراست

حتی با توجه به شاخص ھايی که . وزارت کار از بيکاری در سال جاری اعالم کرده رقمی حدود يازده و نيم درصد است
  : ين آمار اشکاالت متعددی داردرييس مرکز آمار از آن ياد می کند، ا

  
آمار نزديک ھفتاد درصدی دختران .  مھممترين اشکال آن حذف جماعت بانوان از گستره جويندگان کار است اولين و-

. دانشجو که بدون شک بخش بااليی از آنھا به عنوان جوينده کار به حساب می آيند در آمار ناديده گرفته می شود
مگر اينکه .اده چندان کار ِ ناآشنايی نيستنوشتن کلمه خانه دار مقابل عنوان شغل ، حتی برای دختران يک خانو

کسی پيدا شود و به بھانه آزاد کردن ِ مدرک تحصيلی اش به اداره کار مراجعه کند و فرم درخواست کار را مستقيم پر 
  . نمايد

  
چون مشکل .  دومين گروه ِ بزرگ را جوانان فعالی تشکيل می دھند که تا سالھا شغلشان می شود دانش جويی-

لذا .  کار ھر سال بدتر از سال گذشته اش می شود، طول مدت دانش جويی ھم دائم در حال طوالنی شدن استبازار
نه ھيچوقت به اداره کار برای پيدا کردن کار مراجعه می کنند تا بگونه ای . اين افراد نه بيکار قلمداد می شوند



دولت ھم شرايط را در اختيارشان قرار می دھد تا .ندآنھا فعال و تا زمانی نامعلوم دانشجو ھست. بيکاريشان ثبت شود
افزايش ظرفيت تحصيالت تکميلی را می توان در سال ھای اخير ديد و تحليل . ننگ بيکاری شان بر دوش دولت نباشد

  . کرد
  
کسانی که ممکن است مثال يک روز در ھفته بتوانند .  گروه سوم کسانی ھستند که فصلی يا مقطعی کار می کنند-
طبق شاخص ھای مرکز آمار کسی را که يک ساعت در ھفته فعاليت مفيد انجام . ارگری کنند و مزدی داشته باشندک

مثال می گويند برای . استداللشان ھم باز می گردد به يک مثال کامال استثنايی. دھد، بيکار به حساب نمی آورند
اصال ھم توجھی به سرمايه طرف، . ن را می دھدبرخی که در بورس کار می کنند يک ساعت در ھفته کفاف مخارجشا

  . استثنا بودن شرايط و کم شمار بودن ِ اين مثال نمی کنند
  
مشکل تازه گسترش يافته کارگران بی مزد .  به مجموعه باال حجم باالی کارھای غير توليدی و غير ثابت را اضافه کنيد-

  . را ھم پيوستش کنيد
  

وقتی مواد اوليه به سختی وارد شود يا انقدر غير رقابتی و بی کيفيت شود که . وقتی صنعت کشور خوابيده باشد
وقتی بانک ھا .وقتی برنامه ريزی ھا طوری است که توليد نيست. محصول حاصل قابل رقابت و قابل استفاده نباشد

ھای خود را در اختيار ھم جرات دادن اعتبار به صنعتگران را از ترس ِ عدم بازپرداخت ندارند و ترجيح می دھند وام 
وقتی مجبوری ارز ِ حاصل از نفت را مستقيم به خورد مردم بدھی و چاره . مشاغل سود ده و حتی بازرگانی صرف کنند

. ای جز واردات ھمه چيز از جمله واردات ِ محصوالت کشاورزی نمی ماند و آن ھم پدر ِ کشاورزی مملکت را در می آورد
 می شوند، روی دستمان تعداد زيادی جوان ِ بيکاری می ماند که از لذت و خوشی وقتی تصميم ھا يک شبه گرفته

دردھای . کسانی که ناآرامی و افسردگی را بايد به ھزار و بک درد ِ بی درمان ِ ديگر درمان کنند. چيزی در بساط ندارند
شايد با امار . شان پايين آمده استبی درمان ِ افسونگر، دردھای بی درمان ِ سکر آور و فراموشی آور اين روزھا قيمت

  بيکاری و وضعيت اقتصادی بد و سرمايه گذاری ھای راکد جوری بازی کنيم که گويی آب از آب تکان نخورده 
  

اينکه آقای رييس دولت ھی وعده کار و مسکن به ديگران . با وعده و وعيد نمی شود اين مشکل اساسی را حل کرد
رونق بخشيدن به اقتصاد فرمولھای . توسعه پنج ساله سرباز زند، تناقض بزرگ استبدھد، و حتی از داشتن برنامه 

. با ناديده گرفتن آنھا و دستکاری آنھا نمی توان به قلل رفيعی رسيد. متغيرھای وابسته بسياری دارد. خودش را دارد
يم ھر روز بايد منتظر آمار باالی اينطور پيش برو. حتی اگر به زعم شما صاحب نيروھا و استعداد انسانی بااليی باشيم

مصرف مواد مخدر، آمار باالی اگسترش ايدز و بيماريھای پر خطر، آمار باالی مصرف مشروبات الکلی ، آمار باالی طالق ، 
مشکل بزرگ ھم در اين . آمار باالی سقط ھای غير قانونی ، آمار باالی بزه و ديگر نابسامانی ھای اجتماعی باشيم

از حدی که بگذرد ديگر سبز و . فروپاشی اجتماعی که شاخ و دم ندارد. دی ِ خارج از کنترل آنھاستامور شيب صعو
  !حاال جميعا بنشينيم و باھم کتمانش کنيم. قرمز و اصولگرا و اصالح طلب ھم نمی شناسد

  

  )٨٩دھم مرداد (تظاھرات برای حقوق زبانی و فرھنگی در تبریز 

  
  . طبق قرار قبلی دست به تظاھرات زدند٨٩ف، روز یکشنبه دھم مرداد مردم تبریز و شھرستانھای اطرا

به گزارش منابع محلی با وجود جو امنيتی سنگين حاکم بر تبریز با حضور نيروھای انتظامی و لباس شخصی که 
سعی در ایجاد رعب و وحشت در مبان ملت داشتند مردم ابتدا در ميدان ساعت تبریز شروع به تجمع کرده و با 

یاشاسين آذربایجان ، آذربایجان ميلتی ـ چکنمز بو ذیلتی ، آذربایجان وار اولسون ایستمين کور اولسون ، “شعارھای 
دست به تظاھرات اعتراضی بر عليه نژادپرستی و ” .…آذربایجان جانيميز ــ دیلی وارليقيميز ، تورک دیلينده مدرسه و 

جمع کنندگان که قصد داشتند به سمت استانداری حرکت کنند از در ادامه ت. سياست نابرابر ملی در ایران زدند
  .سوی نيروھای ضد شورش یگان موتوری مورد حمله قرار گرفتند

به گفته فعاالن حقوق بشر از تبریز دھھا تن از طرف نيروھای امنيتی و انتظامی بازداشت شدند که اسامی دوازده 
  .تن از آنھا در دست می باشد

  

 مبود شغل در کنار اخراج کارگران ارتش بيکاران؛ ک

اين اتفاق .بحران بيکاری وتعطيل شدن واحد ھای صنعتی ديگر قابل انکار نيست: مرداد نوشت 10 در تاریخ کلمهسایت 
سال پيش با روی کار آمدن، تبليغات گسترده ای در حل مساله بيکاری در ۵در حالی رخ می دھد که دولت فعلی در 

در اين خصوص بسياری از طرح ھا مانند وام ھای خود اشتغالی را اجرا کرد که ثمره آن . می کردکوتاه ترين مدت ممکن 
با اين حال محمود احمدی نژاد، اعالم . بی آنکه اشتغال مورد نظر صورت گيرد. فقط رشد نقدينگی وبه تبع آن تورم بود 

   .ھش پيدا کند چھار درصد کا�کرده که نرخ بيکاری تا پايان دولت دھم تا حدود سه 
زايی  ھای کوچک که به گفته او، اشتغال ، محمود احمدی نژاد در اين ارتباط بر تقويت و تشکيل تعاوني»ايلنا« به گزارش 

 کارشناس اقتصادی ١٠، بر اساس برآورد »خبرآنالين« در اين ميان، به نوشته سايت .فراوانی به دنبال دارد، تأکيد کرد
 درصد است که ١۴,۶در ايران، سه درصد بيشتر از ميزان اعالم شده توسط مرکز آمار و معادل ايران، ميزان نرخ بيکاری 

  .  درصد می رسد١۵,٩در سال آينده به 
ھرچند آمار بيکاری چندی است که توسط مراکز رسمی اعالم نمی شود اما بر اساس آخرين آمار مرکز آمار ايران و 

 درصد در سال جاری افزايش يافته ٣/١٢ درصد در سال گذشته به ١٢حدود ساير مراکز دولتي، نرخ رسمی بيکاری از 



 درصد ١٢وطبق برآوردھای موسسات دولتی ديگر مانند بانک مرکزی و حتی وزارت کار، اکنون نرخ بيکاری باالتر از .است
 درصد است، ١۵تر از طبق نظر اقتصاددان ھای دولتي، اين ميزان باال. است که البته اين محافظه کارترين برآورد است

  . درصد برسد١٨ولی آن را مطرح نمی کنند و به نظر می رسد نرخ بيکاری تا پايان امسال به 
به دليل نداشتن يک متولی و «: در رويدادی ديگر رئيس کميسيون فرھنگی و اجتماعی شورای شھر تھران گفت

  » . دون حل باقی مانده استچنان بپاسخگوی مشخص ، معضل سرچھار راه نشينی کارگرھای فصلی ھم
ھای صنعتی و  متاسفانه عدم فعاليت مفيد کارخانجات کوچک تجاری در شھرک«:مرتضی طاليی ھمچنين تصريح کرد 
  »  اضافه کرده استھا ھا، به تعداد کارگران فصلی سرگردان در سر چھارراه آزاد شدن نيروی کار در اين شھرک

تقل معتقدند که نرخ بيکاری به واسطه دگرگونی تعريف بيکار و شاغل، در آمار در اين راستا برخی اقتصاددان ھای مس
 ساعت کار ۴٠دولتی پايين نشان داده می شود و اگر بخواھيم تعريف بيکاری را بر اساس استانداردھای بين المللی 

 نمی شود نيز بسيار ھا اعالمدر ھفته تعريف کنيم، نرخ بيکاری بسيار باالتر است و ميزان بيکاری غير رسمی که در آمار
  . باالتر است

در نخستين جلسۀ عالی شورای اشتغال امسال معاون اول محمود احمدی نژاد، و «بنا بر اين گزارش ونقل از ايسنا ،
ديگر مقامات دولت دھم ضمن اعتراف به فراگير شدن بحران بيکاری مشکل اصلی کشور و دولت را در حال حاضر 

آمار رسمی دولت نشان می دھد که بيکاری با شيب تندی در حال پيشروی است، به طوری . ندمسألۀ اشتغال ناميد
  »  سال بيکار بوده اند٢۴ تا ١۵ جوانان بين ٪٢۴که تنھا در پائيزسال گذشته بيش از 

ران  بيکا٪۴۵ سال تشکيل می دھند و در اين ميان ٣٠ تا ١۵٪ بيکاران کشور را جوانان بين ٨٧بر اساس آمار رسمی 
  . و مراکز آموزش عالی کشور ھستندجوان شامل فارغ التحصيالن دانشگاه ھا 

کارشناسان اقتصادی از جمله عوامل افزايش بيکاری را در کشور کاھش سرمايه گذاری اعم از داخلی و خارجي، 
مايه ھا، کاھش بودجه ھای عمرانی و ھدايت بودجه ھای مصوب عمرانی به سوی ھزينه ھای جاری دولت، فرار سر

کاھش امنيت، فضای نامناسب و پرخطر کسب و کار، وضعيت وخيم صنعت، حجيم تر شدن ھزينه ھای دولت و نيز 
  ميليارد دالر در سال بالغ می١٧واردات قاچاق می دانند که به گفتۀ رئيس کميسيون صنايع مجلس دست کم به 

  . شود
به گفتۀ ھادی ايزدپرست، دبير «بنا بر اين گزارش . د پرداختدر اين خصوص سايت خبر آن الين در گزارشی به اين مور

انجمن صنفی کارفرمايی چرمسازان استان خراسان رضوي، در نتيجۀ ورود قاچاق کفش ھای چينی و تايلندی به 
. بقی تعطيل و ورشکسته شده اند کارخانه باقی مانده و ما٢٠ کارخانه چرمسازی اين استان تنھا ۶۵کشور، از مجموع 

«   
تنھا در « :ھمچنين در قالب ھمين گزارش رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان کفش استان اصفھان می گويد

٪ از مجموع ھزار واحد توليد کفش اصفھان تعطيل ۵٠سال جاري، به دليل ورود بی رويه کفش ھای چيني، دست کم 
  » .ار ھستند واحدھا ھم اکنون بيک کارگر اين٢۵٠٠به اين ترتيب، . شده اند

ًسياست تثبيت نرخ ارز که عمال دالر دوھزار و پانصد تومانی را به طور «:در اين خصوص يک روزنامه نگار به جرس گفت
تصنعی به ھزار وخورده ای تومان کاھش داده، واردات کاال را اعم از قاچاق و غيرقاچاق پرسود و بنگاه ھای توليدی را 

  » . ل کرده استری ورشکسته و تعطييکی پس از ديگ
.  کارگر منجر شده است۴٠٠٠ واحد بسته بندی خرما به بيکار شدن ١٣در استان خوزستان بسته شدن «ھمچنين 

معاون اتحاديه خشکبار استان خوزستان می گويد که اگر وضع به ھمين منوال ادامه يابد به زودی حتی يک واحد 
 به خيل بيکاران خواھند  ھزار نفر٢۵ تا ٢٠ و در نتيجه حدود توليدی ھم نخواھد توانست در اين استان فعاليت کند

  » .پيوست
اخراج گستردۀ کارگران از آغاز سال جاری در واحدھای مختلف توليدی «اين در حالی است که به گفته سايت آفتاب 

ت سقز رسيد و پس از اخراج کارگران کارخانه سامان نوبت به اخراج کارگران مخابرا. کشور شدت بيشتری گرفته است
بعد از آن موج بيکاری واحدھای مختلف کشور از آذربايجان شرقی تا کرمانشاه، ايران صدرای بوشھر، لوله سازی اھواز، 

حتی شرکت . ايران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، توزين گر، پايا، ھوايار و صدھا کارگاه ريز و درشت را دربرگرفت
دۀ بيکاری در امان ی سُرب و روي، واگن سازی پارس از گزند موج ھای گسترھای بزرگی مانند ايرالکو، شرکت مل

  » .نمانده اند
تمام کارخانه ھای بزرگ صنعتی در حال پاکسازی نيروھای قراردادی خود ھستند و «:بنا بر گزارش ھای منابع موثق 

ھا قرار دارند مديران غولھای صنعتی  سال سابقه ی کار نيز در بين اخراجی ١۵حتی کارگران ماھر قراردادی با بيش از 
  » . وعد از کارخانه ھا خارج شوندورشکسته به کارگران رسمی خود فشار آورده اند که با قبول بازنشستگی پيش از م

اين در حالی است که قطب جديدسرمايه داری در ايران يعنی سپاه پاسداران نيز به ھيچ وجه توان مديريتی و علمی 
از ) وابسته به سپاه (ی چرخه توليد اين کارخانه ھا را نداشته و ندارند وچندی پيش نيز قرارگاه خاتم الزم برای ادامه 

مھره ھا و شرکتھا و بنگاه ھای اقتصادی ديگر وابسته . پارس جنوبی به علت عدم توانايی وبه بھانه تحريم کنار کشيد
ت دريايي، صادرات و واردات کاالھای اساسی به سپاه پاسداران در ادامه ی به دست آوردن پروژه ھای تجار

مشروبات الکلي، (ھستند وبرخی گزارش ھا به دست داشتن سپاه درواردات کاالھای قاچاق ) �برنج،چاي،شکر و (
سال گذشته به ھمه ی گلوگاه ھای ۵، در واقع سپاه در .اشاره می کند) �ديش و رسيورماھواره، مواد مخدر و 

ولی به دليل فقدان علم ودانش الزم در بين وابستگان .صورت سازماندھی شده ورود کرده استسودآور بازار ايران به 
سپاه و روح داللی حاکم بر مناسبات اقتصادی اش اين تصاحب ھا به کساد واز بين رفتن توان توليدی کشور انجاميده 

  .است
  

 تسخير بازار ایران توسط چين و رشد صنعت زدایی ازکشور

احمد ميدری ، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل :  مرداد آمده است 11گ خبری راه کارگر در تاریخ به نوشته وبال
 .ایران توسط چين و رشد صنعت زدایی از کشور اشره کرده است اقتصادی در یادداشتی به تسخير بازار



 :این یادداشت را که چندی پيش در روزنامه شرق منتشر شده، مرور می کنيم

زمان جنگ در ھيچ دوره از تاریخ  ای مواجه است که به استثنای ابتدای انقالب و ان در حال حاضر با پدیدهاقتصاد ایر
در اقتصاد ایران . توان یاد کرد می» زدایی صنعت«از آن با عنوان  ای که معاصر با آن دست به گریبان نبوده است؛ پدیده

با  رشد این بخش در دورانی که. شتغال ھمواره افزایش داشتهافزوده و ا اعم از توليد، ارزش سھم بخش صنعت و معدن
رغم افزایش  دوره اخير به اما در. داده است شد به شکل بارزی خود را نشان می رونق درآمدھای نفتی ھمراه می

 .است ھای مختلف صنعتی روند نزولی داشته درآمدھای نفتی رشد بخش

اقتصادی در چند سال گذشته، نباید از  ھای نادرست ایران عالوه بر سياستزدایی در اقتصاد  در تبيين وقوع پدیده صنعت
در واقع ایده اصلی در این مطلب تمرکز بر نقش چين . ایران غافل شد  صنعتی بزرگ- ورود چين به عنوان شریک تجاری

ھای صنعتی به کاال تبدیل شدن چين به شریک اصلی ایران در تجارت. زدایی از اقتصاد ایران است صنعت در پدیده
از بحث درباره این ایده باید منظور از  زدایی در اقتصاد ایران شده است اما قبل اشکال مختلف منجر به صنعت

 .را بيان کرد زدایی و شواھد بروز آن در اقتصاد ایران صنعت

 زدایی چيست صنعت

واحدھای توليدی، کاھش شاغالن  شکاھ. گيری کرد توان با چند شاخص اندازه زدایی در اقتصاد را می پدیده صنعت
زدایی در یک اقتصاد به  نشان دادن پدیده صنعت که برای بخش صنعت و کاھش عمق صنعتی شدن سه شاخص است

 . به اشکال مختلف خود را نشان داده است٨۶تا  ٨٢ این سه شاخص در دوره. شود کار گرفته می

 ٧٧١در این دوره . رو بوده است روبه ن با کاھش واحدھای توليدی اقتصاد ایرا٨۶ تا ٨٢در دوره : کاھش واحدھای توليدی
این تعداد وقتی با تعداد کل واحدھای . توليد کشور حذف شده است  کارمند داشته از مدار١٠واحد صنعتی که بيش از 

است  حالیاین در . دھد  ھزار واحد است، سنجيده شود نسبت بسيار باالیی را نشان می١۶که   نفر١٠توليدی باالی 
و روند تاسيس این واحدھا افزایشی  رو نبوده ھای بزرگ روبه گاه با کاھش تعداد بنگاه  که اقتصاد ایران در گذشته ھيچ
 .افزایشی نبوده بلکه از تعداد مطلق واحدھای توليد کاسته شده است تنھا این روند بوده است اما در دوره اخير نه

چھار سال مورد بررسی  ظرف. دھد ھای مناسبی به اقتصاد ایران نمی المتاین شاخص نيز ع: کاھش تعداد شاغالن
توجه به تاسيس واحدھای پتروشيمی درون خود  این آمار با.  ھزار شغل در واحدھای صنعتی ایجاد شده است٢٠تنھا 

پتروشيمی انرژی نفت برای برخی واحدھای صنعتی، تاسيس واحدھای  با توجه به قيمت پایين. نيازمند تفسير است
دھد در این دوره ميزان بيکاری در بخش صنعت  تاسيس این واحدھا نشان می. یافته است در چند سال گذشته سرعت

وضعيت برای اقتصاد ایران   ھزار شغل جدید ایجاد شده، بنابراین در بخش تعداد شاغالن نيز٢٠حدی بوده که تنھا  به
 .مناسب نيست

بر  توليد کاالھای تکنولوژی یابد که واحدھای توليدی به جای انی معنا میاین شاخص زم: کاھش عمق صنعتی شدن
زدایی  ای در یک اقتصاد به نوعی صنعتی توسعه چنين پدیده ظھور و. تنھا به مونتاژ کردن کاالھای صنعتی بپردازند

  درصد٧٠ل واردات به ای به ک  سھم آمار واردات مواد اوليه و کاالھای واسطه٨۵تا  ٨٢ھای  در سال. شود ترجمه می
که صنعت ایران به جای توليد  ای این پيام را دارد افزایش سھم مواد اوليه و کاالھای واسطه. افزایش پيدا کرده است

فرنگی از خارج وارد   گوجه مثال در بخش صنعت مواد غذایی رب به طور. کاالھای صنعتی به مونتاژ کردن روی آورده است
به  شود که نسبت واردات سرمایه این روند زمانی وارد مرحله ھشدار می. شود بازار عرضه می هبندی ایران ب و با بسته

 به ٣۵ای به کل واردات کشور از  سرمایه آمارھا حکایت از آن دارد که نسبت ارزش واردات. کل واردات نيز محاسبه شود
ھای  گذاری برای توليد در دوره ھا از سرمایه باید گفت صاحبان سرمایه با این تصویر.  درصد کاھش پيدا کرده است٢٠

بررسی نقش چين به  توان عوامل مختلفی ذکر کرد اما در شرایط مورد برای ظھور این شرایط می. اند کرده نظر آتی صرف
 .عنوان یک عامل مھم قابل بررسی است

 زدایی چين و صنعت

مناسب برای مقابله با تھدید  ھای بازرگانی است صنعتی ایران و اتخاذ نکردن سي-تبدیل شدن چين به شریک تجاری
اخير ایران به واسطه شوک نفتی با افزایش درآمدھا  در دوره. آميزی رسانده است چين شرایط را به مرحله ھشدار

  و۶٠، ۵٠ھای  ھای نفتی ابتدای دھه در تمامی شوک. ھای گذشته یک تفاوت بزرگ دارد دوره رو بود اما این دوره با روبه
ایرانی آن آنچنان متفاوت  کيفيت و قيمت کشورھای اروپایی با نوع. شرکای صنعتی ایران کشورھای اروپایی بودند ٧٠

ھای نفتی گذشته آنچه  در شوک. شد ایران محسوب نمی بود که واردات کاالھای صنعتی اروپایی تھدیدی برای صنایع
 در شوک اخير بخش صنعتی.  مھاجرت روستایيان به شھرھا بودایران بود که بازتاب آن زدایی در اقتصاد رخ داد کشاورزی

 .رو نبوده است گاه با رقابت قيمتی روبه ایران آسيب جدی دید زیرا این بخش ھيچ

واردات بنز برای این خودرو به . شود نمی ای مثل خودرو پراید با ورود بنز آلمان دچار چالش برای مثال کاالھای صنعتی
آید اما اگر خودرویی در سطح پراید با قيمت  گاه تھدیدی به حساب نمی ھيچ رو است ار متفاوت روبهدليل آنکه با دو باز

رخ نداده اما صنعت  ای در حوزه خودرو ھنوز گرچه چنين تجربه. کشاند وارد شود این صنعت را به نابودی می تر پایين
 .گریبان ھستند هبا این تھدید دست ب…  کاالھای فلزی و مبل، نساجی، مواد خوراکی،



ھمراه بود، به ھمين دليل این دو پدیده  ورود چين به مرحله صنعتی شدن با تورم باال در اقتصاد ایران و تثبيت نرخ ارز
این دو پدیده به عنوان عوامل مخرب برای بخش صنعت عمل  .موجب کاھش قيمت واردات کاالھای چينی شدند

  افزایش مشارکت با چين این روند به معنای نابودی بخش بيشتری از صنایعدولتمردان به با توجه به تمایل. کنند می
کشورھای غربی . ھمخوانی ندارد شده با تھدید چين در اقتصاد جھانی با شرایط ایران ھای تجربه کشور است زیرا روش

بل طراحی صنعتی را برای خود به این کشور انتقال دادند و در مقا رو شدند فرآیند توليد کاال را وقتی با تھدید چين روبه
ای  صنعتی ھای اما اقتصاد ایران به دليل ویژگی. این طریق تھدید چين را به یک فرصت تبدیل کردند آنھا از. حفظ کردند

 .چاره کند تواند دست به چنين اقدامی بزند و باید طرح دیگری که دارد در این مرحله نمی

انتظاری دور از ذھن به نظر   سوی دولت است اما از تحرکات کنونی چنينگيری سریع از حل این مشکل نيازمند تصميم
بر اساس آمار گمرک ایران سھم . بازار ایران را تسخير کرده است قيمت کيفيت و ارزان چين با ورود کاالھای کم. رسد می

برابر شده  ١٧برخی کاالھا  برابر و در ٩ حدود ٧١ و در مقایسه با سال ٨٨واردات در پایان سال  کاالھای چينی از کل
آن ھم در شرایطی که صنعت ایران  این افزایش به معنای آن است که چين تبدیل به شریک تجاری ایران شده. است

 .رو است ای روبه با مشکالت عدیده

 و واحدھای صنعتی در حال کاھش تعداد. در این شرایط پدیده صنعت زدایی از اقتصاد ایران به شدت در حال رشد است
به نظر . اند توليدی نيز به جای توليد رو به مونتاژ آورده واحدھای. بالطبع بيکاری این بخش در حال افزایش است

 به این وضعيت ندارد زیرا در شرایطی که باید واردات کاھش و شرایط تورمی بھبود یابد رسد دولت نيز التفاتی می
در این صورت بخش . ھا یارانه زای ھدفمند کردن یت از سياست تورمآمارھا نشان از افزایش واردات دارند و شواھد حکا

  .زدایی رشد خواھد کرد گرفت و پدیده صنعت  تاثير این شرایط قرار خواھد صنعت به حد باالیی تحت

کارشناسان آلمانی پس از تاخير در پرداخت : مترو اصفھان در بن بست انحراف
 . دستمزدھا محل کار خود را ترک کردند

" مالک"طی آخرين اخبار به دست آمده تعدادی از کارشناس آلمانی که اصطالحا :  مرداد نوشت 11 در تاریخ نيوز رلمانپا
 مترو اصفھان با دستمزدھای بسيار باال اقدام کرده بودند، TBMشوند برای تعمير دستگاه برش  ناميده مي" غواص"يا 

  .  ترک کردندزدھا محل کار خود راپس از تاخير در پرداخت دستم
 درصد پيشرفت داشت به دليل ريزش سينه ديواره 50 روز، کار خود را که کمتر از 60به گزارش مھر ، اين عده پس از 

  . ک کرده و به کشور خود بازگشتندتونل و ھمچنين عقب افتادن دستمزدھا، تر
 TBMانی برای تعمير دستگاه برش در اين خصوص سازمان قطار شھری اصفھان اعالم کرد که تعدادی از متخصصين آلم

   .انجامد به اصفھان آمده البته اعالم نشد که اين افراد از کدام شرکت آمده و تا چه زمانی اين تعميرات به طول مي
 تعمير نشود، ادامه حفاری در اين تونل امکان پذير نخواھد بود و اين TBMاين در حالی است که اگر دستگاه برش 

   . آمده بودند و قرار بود تا پايا کار در ايران باقی بمانندNordsitakherاز شرکت کارشناسان آلمانی 
افتد، به دليل  ھا به تاخير مي اما در حاليکه حقوق کارگران و مھندسين ايرانی در پروژه مترو اصفھان بيشتر مواقع ماه

کردند و در حال   مبلغ زيادی را دريافت ميضرب االجل برای حل مشکل انحراف مترو اين افراد برای ھر ساعت کار روزانه
  . حاضر تنھا دو کارشناس آلمانی در اصفھان مانده اند که البته به دليل ريزش سينه تونل، ھيچ فعاليتی ندارند

در اين زمينه عبدالجواد زعفراني، رئيس سازمان قطار شھری اصفھان با رد خبر برگشت متخصصين آلمانی به کشور 
توان کار در تونل مترو را با کار در   امری عادی است و ميTBMريزش ديواره تونل در جلوی دستگاه : ردآلمان، اعالم ک

 زير زمين مقايسه و خطرات آنھا را مشابه دانست و ھم اکنون تمامی متخصصين آلمانی در تونل مترو در حال فعاليت
  . ھستند

اتفاقات افتاده در پروژه متروی اصفھان در حالی است که تناقض گويی مسئوالن سازمان قطار شھری اصفھان و انکار 
پس از گذشت يک سال از انحراف تونل شرقی در اصفھان، ھيچ تصميم قطعی در خصوص رفع مشکالت مترو اصفھان 

   .گرفته نشده است
  رو اصفھان نه راه پس نه راه پيش مت

شرکت الموت به پايان نرسد، ريزش ديواره تونل در از سوی ديگر به نظر می رسد اگر اختالفات سازمان قطار شھری و 
 شايد مترو را در بن بستی قرار دھد که می توان گفت نه راھی برای ادامه خواھد دارد و نه راھی TBMجلوی دستگاه 
   .برای بازگشت

   اصفھان استعفای اجباری رئيس کارگاه ميانی مترو
کارگاه ميانی بوده به دليل ضعف عملکرد و در نتيجه مشکالت به از سوی ديگر رستمی که در زمان انحراف مترو رئيس 

پس از انحراف و ناتوانی اين شرکت از حل مشکل، از سمت خودعزل شده و ) الموت(وجود آمده برای شرکت پيمانکار
   .ھم اکنون حکيم زاده به جای رستمی رياست کارگاه ميانی تونل شرقی را بر عھده گرفته است

ب اطالع کرد که پس از رستمي، دو تن از نيروھای بسيار فعال و کار آمد نيز از مجموعه الموت استعفا خبرنگار مھر کس
قطعا شرکت الموت با از دست دادن اين نيروھا به مشکل بر : اين منبع آگاه اظھار داشت. کرده و کار را ترک کرده اند

  . خواھد خورد
تغيير رئيس کارگاه ميانی :  اين موضوع ابراز نا آگاھی کرد و گفتدر اين خصوص رئيس سازمان قطار شھری اصفھان از

   .مترو به سازمان قطار شھری اصفھان و روزنامه ھا مربوط نيست
    متر دورتر215ايستگاه سی و سه پل، 

  . دھد  شھر، محل خود را تغيير مي متر اختالف به سمت جنوب215به گزارش مھر ايستگاه فعلی سی و سه پل با 
فته يکی ديگر از منابع آگاه، سازمان قطار شھری در حال احداث ايستگاه سی و سه پل با اختالف بسيار زيادی از به گ

محل فعلی اين ايستگاه است، البته اين تغيير ايستگاه بر خالف گفته مسئولين و طبق نظر کارشناسان مطالعات 



م خواھد زد و قطعا پس از راه اندازی مترو در اين محل، ھای مطالعاتی اين بخش از پروژه را بر ھ ترافيکی تمامی طرح
شاھد ترافيک بسيار شديدی در طول روز خواھيم بود به عالوه اينکه مسافران بايد برای رسيدن به ايستگاه مترو سی 

   . متر را طی کنند200و سه پل مسافتی بيش از 
ايستگاه فعلی ھزينه شده که گويا قرار است اين ايستگاه  ميليارد تومان برای 5/1از سوی ديگر تاکنون حدود : وی افزود

   .تغيير کاربری دھد
تغيير ايستگاه سی و سه پل مترو ھيچ مشکلی در : رئيس سازمان قطار شھری اصفھان نيز در اين زمينه اظھار داشت

 .مباحث مطالعاتی که در اين بخش انجام شده است به وجود نخواھد آورد

   جاده ای نمودی از فروپاشی زيرساختی اقتصاد ايران آمار وحشتناک تصادفات
  ميليارد دالر خسارت ١٨ھزار کشته ،٣٠٠٠خسارت تصادفات جاده اي؛ *

اقتصاد ايران به دنبال سه دھه سرمايه گذاری ناکافي، بی توجھي، :  مرداد نوشت 11 در تاریخ روشنگریسایت 
قاچاق بر صنعت و توليد، به سرعت در حال از دست دادن زيرساخت مديريت ناکارا و فاسد، غلبه داللی و بازارسياه و 

آمارھای تکام دھنده زير که از سوی يک موسسه پژوھشی وابسته به رژيم انتشار يافته يکی از ابعاد . ھای خود است
اين برای درک بھتر عوارض . اين فروپاشی يعنی وضعيت وخيم جاده ھا و مرگ و مير ناشی از آن را نشان می دھد

فروپاشی و امارھای زير بايد سخنان بھبھانی وزير راه و ترابری در اولين جلسه صبحانه با اعضای اتاق بازرگانی در 
 مرداد را ھم در نظر گرفت که در باره وضعيت ناوگان حمل و نقل کشور به اعضای اتاق بازرگانی 11تھران در صيح امروز 

 كيلومتر كافى 200حدود حداكثر ) احداث(بودجه وزارت راه براى "؛ "نيافتهبندر چابھار تا امروز توسعه : "گفته است
 ھزار ميليارد تومان براى ساخت 55چون " ، " درصد از برنامه توسعه چھارم در بخش راه متحقق شده50حدود "، "است

 سال داريم كه 40  ھزار كاميون باالى50:" و باز گفته است. است" درصد آن پرداخت شده48تجھيزات نياز بوده كه 
بھبھانى ھمچنين در مورد آمار باالى كشته ھاى جاده اى ھم ." ھا را كاھش دھيم كنيم عمر اين كاميون تالش مي

 سال ساخته مى شوند ولى با اين بار اضافه اى كه بر روى حاده ھا مى رود باعث مى شود 20جاده ھا براى : گفت
  ."  سال برسد2كه عمر جاده ھا به 

اسحاق رييس اتاق بازرگانى تھران ھم در اين نشست به بدھی ھزار ميليارد تومانی وزارت راه به پيمانکاران  يحيى آل
  . كار ھستند و دولت بايد به اين مطالبات توجه كند پيمانكاران ھزار ميليارد تومان از وزارت طلب:اشاره کرد و گفت

 200يران نيازمند بازسازی فوری است و بودجه فقط کفاف روشن است وقتی ھزاران کيلومتر جاده در کشور پھناور ا
کيلومتر را می دھد و دولت بخش عمده ثروت ھای نفتی را خرج نونوار کردن لشکر بسيج و نيروی انتظامی و سپاه و 
نيروی انتظامی می کند که برای سرکوب مردم حاضر يراق باشند و وقتی حتی توانايی پرداخت طلب ھزار ميلياردی 

متن . انکاران بخش خصوصی در حوزه راه و جاده سازی را ندارد؛ جاده ھای کشور ھم قتلگاه مردم ايران خواھند شدپيم
  : ادامه آمده استونقل در  آمارھا به نقل از پژوھشکده حمل

   اند ای از دست داده  ھزار نفر جان خود را در تصادفات جاده٣٠٠ نزديک به ١٣٨۶ تا سال ١٣٧٣از سال 
 نشان ١٣٨۶در سال » ای ايران  ھای تصادفات جاده برآورد ھزينه«ھا در  ترين بررسي رش روزنامه دنيای اقتصاد، تازهبه گزا
  .  ميليارد دالر به کشور وارد شده است١٨ ھزار ميليارد تومان معادل ١٨ای بالغ بر  دھد که ھزينه مي

ای در  کند، با انتشار گزارشی درباره آمار تصادفات جاده يونقل که زير نظر وزارت راه و ترابری فعاليت م پژوھشکده حمل
 ميالدی جايگاه دوم جھانی را ٢٠٠٢-٢٠٠۴ھای  دھد که ايران بين سال ايران و مقايسه آن با ساير کشورھا نشان مي

اده ای به خود اختصاص د در تصادفات جاده» تعداد کشته به يکصد ھزار نفر جمعيت«پس از کشور السالوادر از نظر 
ھای مورد بررسی  ای در سال بر اين اساس در السالوادر تعداد کشته به يکصد ھزار نفر جمعيت در تصادفات جاده. است
 نفر ١۵ نفر و ھند ۶ نفر، چين ١٧ نفر، آمريکا ۶اين تعداد برای کشور انگلستان .  نفر بوده است۴١ نفر و در ايران ۴٣

ای در   ھزار نفر در تصادفات جاده٣٠٠ نزديک به ١٣٨۶ تا سال ١٣٧٣ دھد از سال ھمين آمار نشان مي. بوده است
   .اند سراسر کشور جان خود را از دست داده

، ھزينه تصادفات برای مجموع ١٣٨۶گيری شده است که در سال  در گزارش پژوھشکده حمل و نقل اين گونه نتيجه
 ميليارد دالر ١٨ ھزار ميليارد تومان معادل ١٨ر مجموع ھا د شھری و با احتساب اثر يارانه شھری و برون تصادفات درون

 ۵٠ از کل توليدات ناخالص داخلی بيش از ١٣٨۶براساس اين گزارش، ھزينه تصادفات کشور در سال . برآورد شده است
   . بيشتر بوده است�درصد کشورھای جھان نظير غنا، اردن، بحرين و 
ميليون تومان بابت تصادفات ترافيکی   به طور متوسط حدود يک١٣٨۶ال براساس ھمين گزارش، ھر خانواده ايرانی در س

  .  کشور ھزينه متحمل شده استدر
 سال بودجه فعلی ٣٣ به تنھايی ٨۶ ميليارد دالری تصادفات در سال ١٨در اين گزارش عنوان شده است که ھزينه 

 ميليون شغل برای جوانان ٢ ھزينه ايجاد خيز کشور، سازی نقاط حادثه  سال بودجه فعلی ايمني٢٢٠راھداری کشور، 
   . فروند ھواپيمای ايرباس را تامين کرد۶٠يا خريد 

بينی شده است و البته   درصد پيش٣۶٠کم  گذاری در ارتقای ايمنی ترافيکی دست در اين گزارش، نرخ بازگشت سرمايه
   .سبه کرده است انگلستان اين رقم را برای ايران تا ھزار درصد ھم محاRTLمرکز تحقيقات 

   ھای مرگ ايران؛ جاده
 را منتشر کرده است که آمارھای ١٣٨۶ تا ١٣٧٣ھای  پژوھشکده حمل و نقل در شرايطی آمارھای مربوط به سال

 به بعد ھم سير صعودی داشته يا حداکثر در ١٣٨۶ای در ايران از سال  دھد روند تصادفات جاده بعدی ھم نشان مي
 ١٣٨٨ تا ١٣٨۴ سال اخير يعنی از سال ۵اگر بخواھيم ھزينه تصادفات را طی . انده است باقی م١٣٨۶ھمان حد سال 

 و  ميليارد دالر زيان ناشی از تصادفات به کشور وارد شده است که خود يک رقم قابل توجه٩٠برآورد کنيم، نزديک به 
  . آيد ھشدار دھنده به حساب مي

ھا در جھان است و  ھای ايران جزو باالترين زان مرگ و مير در جادهدھد که مي برآورد کارشناسان خارجی ھم نشان مي
 . آيد ای به شمار مي در شمار چند کشور اول جھان از نظر دادن تلفات در تصادفات جاده



 

دراويش گنابادى سروستان فارس در اعتراض به برپايی نمايشگاه عليه تصوف :مرداد11
 دست به تجمع زدند 

جمعى از دراويش نعمت اللھى گنابادى در اعتراض به برپايی نمايشگاھی :  مرداد نوشت 11  در تاریخمجذوبان نور
 صبح امروز جمعى از دراويش گنابادى 10ساعت . عليه آنان، مقابل فرماندارى شھرستان سروستان فارس تجمع کردند

 مقابل فرماندارى   سروستان،در اعتراض به برپايى نمايشگاھى از سوى افراطيون مذھبى عليه دراويش در شھرستان
بنابراين گزارش، نيروھاى گارد انتظامى و مأمورين امنيتى نيز در محل اين اجتماع حضور . اين شھرستان تجمع كردند

در ادامه، در حالی که چند تن از نمايندگان دراويش با . پيدا كردند و ھر لحظه بر جمعيت دراويش معترض افزوده شد
کره بودند، ماموران امنيتی با دراويش درگير شده و تجمع کنندگان وارد فرمانداری می شوند و پس فرماندار در حال مذا

  . از دقايقی مجددا بازگشته و به تحصن خود ادامه می دھند
گفتنی است گارد ويژه و ماموران امنيتی و انتظامی منطقه را محاصره کردند و چند خودرو آتش نشانی ھم درمقابل 

  . ستقر شدفرمانداری م
 ظھر، نمايشگاھی که در آن به اعتقادات دراويش گنابادی اھانت شده بود، برای تشديد بحران به آتش 12ساعت 

  . کشيده شد و پس از مذاکره پايانی نمايندگان دراويش با فرماندار، اين تجمع مسالمت آميز پايان يافت
ران نفوذی آنھا در ارگان ھای امنيتی با جوسازی و معاندين درويشی و بعضی مامو: يکی از دراويش سروستان گفت

برای تشديد بحران و بر خورد با دراويش، اقدام به آتش زدن چادرھای نمايشگاه کردند و سعی داشتند با منتسب کردن 
  . اين اقدام به درويشان، تجمع مسالمت آميز آنھا را به خشونت بکشانند

اويش نيز به فرماندار اعالم کردند اگر اين اقدام خواست درويشان و از سوی آنھا در ادامه نمايندگان در: اين درويش افزود
بود، قبال اين عمل را انجام می دادند و نيازی به تجمع نبود و برای اين کار وقت داشتند اما دراويش گنابادی تابع قانون 

 ماموران شما آن را به آتش کشيدند، ھستند و چون انگيزه اين اجتماع برچيدن نمايشگاه بود و شما لطف نموديد و
عمال دليلی برای ادامه اجتماع وجود ندارد و ما نيز به تحصن خود خاتمه خواھيم داد و از شما نيزتشکر می کنيم و ای 
کاش با بر پا کنندگان اين نمايشگاه ھم از طرق قانونی برخورد می شد نه آنکه با به آتش کشيدن چادرھای نمايشگاه 

   .تی تخريب شوداموال دول
   .تجمع دراويش گنابادی بدون برخورد ديگری در ساعت يک بعد از ظھر خاتمه يافت

. در شھرستان سروستان از توابع استان فارس، طى روزھاى گذشته نمايشگاھی از سوی مخالفين تصوف بر پا شد
وستان، مراتب اعتراض خود را نسبت پس از اين اقدام، تنی چند از دراويش با مراجعه به ستاد فرماندھی انتظامی سر

به اين اقدام تفرقه افکنانه ابراز و تاکيد کردند در صورت ادامه اين نمايشگاه و عدم برخورد جدی مسئوالن با بر پا 
عدم اقدام قانونى شوراى تأمين و .کنندگان آن، دراويش دست به تحصن مقابل فرمانداری اين شھرستان خواھند زد

 . اجتماع اعتراضى امروز دراويش مقابل فرماندارى اين شھرستان شده استمسئوالن، منجر به
 

 خشک شدن درياچه، نابودى ھزاران فالمينگو در درياچه اروميه 

با تھى : يک استاد دانشگاه از نابودى فالمينگوھا در درياچه اروميه خبر داد و گفت :  مرداد نوشت 11 در تاریخ پارسينه
آرتيميا و نرم تنان ديگر که غذاى اصلى فالمينگوھا محسوب مى شود و ھمچنين نابودى شدن درياچه اروميه از 

  . يگر جايى در اين درياچه ندارندزيستگاه اين پرندگان، فالمينگوھا د
سه عامل در اين مسئله مھم : به گزارش خبرگزارى محيط زيست ايران، دکتر جمشيد منصورى با بيان اين مطلب افزود

ھايشان به درياچه اروميه مى ريخت و حاال با وجود اين سد ھا   درياچه که آب12 سدسازى بر روى بوده است يکى
 گرماست و از ھمه مھمتر برداشت غير مجاز  عامل ديگر خشک شدن درياچه و از بين رفتن فالمينگوھا،. ديگر نمى ريزد

که ھشدار ھا براى درياچه اروميه آغاز شود به مدت  سال پيش 10تا قبل از: وى ادامه داد. آرتيميا که ديگر وجود ندارند
که تخم فالمينگو حلقه گذارى مى شد که با بعد از اين ھمه مدت ديگر فالمينگويى 3000الى 2000 سال، ساالنه 40

  . گذاشته باشد وجود ندارد
مشکالت عمال ديگر بايد گفت که قسمت عمده محل تخم گذارى فالمينگوھا در درياچه اروميه بوده است که با اين 

فالمينگويى در اين درياچه وجود نخواھد داشت که اگر چنين مشکلى ادامه يابد يا فالمينگوھا مسير خود را تغير مى 
  .  زيادى از آنھا کشته خواھند شددھند و يا اينکه تعداد

تن ذخيره غذايي، شايان ذکر است که افزايش شورى و پايين آمدن عمق آب، پيوستن جزاير به خشکي، از بين رف
کاھش زادآورى و تخريب زيستگاھھاى پرندگان در درياچه اروميه، موجب کاھش تعداد پرندگان شده به طورى که اکنون 

  .از صد ھزار فالمينگو مھاجر سالھاى نه چندان دور، امروز به سختى مى توان يک جفت از اين گونه را يافت
  

   ادامه داردتجمع کارگران کارخانه نازنخ قزوین ھمچنان

  
 ماه گذشته ٧ نفر از کارگران کارخانه نازنخ قزوین برای پيگيری حقوقھای ٨٠ شنبه نھم مرداد بيش از –آسمان دیلی نيوز 

  خود در مقابل وزارت صنایع قزوین تجمع کردند و به سياستھا و سردواندن کا رگران توسط مقامات اعتراض کردند



  مرگ یک کارگر در اثر ریزش تونل 

  
روز گذشته مورخ .  بار دیگر ناامنی محيط کار فاجعه آفرید –ميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ک

بنابه گفته کارگران از دو روز گذشته .  کارگری بنام غالمرضا متولد ميانه در اثر ریزش تونل جان خود را از دست داد89/5/9
 مریوان که متعلق به سد نگل می باشد ، شروع به ریزش کرده و –ندج این تونل در حال احداث ، واقع در جاده سن

نامبرده نيز که در بخش حفاری تونل . کارگران به اصرار و تھدید به اخراج از طرف کارفرما مجبور به ادامه کار شده اند 
  .مشغول به کار بوده در اثر ریزش دچار حادثه شده که منجر به مرگ وی شد 

ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن ابراز ھمدردی با خانواده این کارگر جان باخته، ما اعضای کميته 
  .بار دیگر بر لزوم به اجرا در آمدن قوانين و شرایط ایمنی الزم در محيط ھای کاری تأکيد می کنيم 

   کارگر در آتش سوزی پتروشيمی خارک4کشته شدن 

  
 واحد قدیم مجتمع پتروشيمی جزیره 2/5/89در حادثه آتش سوزی شنبه شب : بوشھر –فعاالن ضدسرمایه داری گيالن 

 کارگر به اسامی سيد ماشاهللا موسوی ، روح هللا سلحچی ، مسعود احمد زاده و خالد رضایی به طرز فجيعی 4خارک 
ما زدگی در بيمارستان در این حادثه ھفت نفر مصدوم شدند که سه نفر از آنان به دليل گازگرفتگی و گر. کشته شدند

علت آتش سوزی، فشار زیاد بر بویلر مرکزی واحد قدیم مجتمع پتروشيمی خارک بوده . بستری و سپس مرخص شدند
مجتمع پتروشيمی خارک گاز مورد نياز بخشی از نيروگاه ھای برق جزیره خارک را تامين می کند که از این پس . است

  )4/5/89اطالعات . (ل خواھد بوداین جزیره از نظر تامين برق دچار مشک

  یک خبر از کارگران آب و برق رشت

  
 نفر از کارگران نگھبان آب و برق منطقه ای رشت که به شکل شرکتی دارای 30 حدود –فعاالن ضدسرمایه داری گيالن 

دامی در شرکت واسطه از ابتدای سال جاری اق.  ماه است که حقوق و دستمزد دریافت نکرده اند4قرارداد ھستند 
این کارگران نگھبان بيشتر . بھانه شرکت نداشتن بودجه است. جھت تجدید قرارداد این کارگران نگھبان انجام نداده است

 تھران مشغول – کيلومتری جاده رشت 5در اداره آب و برق رشت و جاده سنگر و ھمچنين در انبار شرکت واقع در حدود 
  .رده اند اما تا کنون ھيچ جوابی دریافت نگرفته اندکارگران بارھا اعتراض ک. به کار ھستند

  انتقال کاوه گل محمدی به زندان مرکزی سنندج 

  
 بنابر خبر رسيده ، کاوه گل محمدی از اعضای کميته –کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 ماه خود به زندان 4ذراندن دوره محکوميت  برای گ1389/5/9ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ 
  .مرکزی سنندج منتقل شد 

کاوه گل اھل روستای گازرخانی از توابع شھرستان كامياران ، سال گذشته به اتھام عضویت در کميته ھماھنگی و پاره 
  . يد و قطعی شد ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، حکم او در دادگاه تجدید نظراستان کردستان تائ4ای ابھامات به 

  محاکمه متھمان پرونده باب نيزو به اتھام قتل غيرعمد

  
 سال از انفجار معدن ذغال سنگ باب نيزو 5 سرانجام پس از گذشت حدود –کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری 

ستان کرمان رای صادره  نفر از کارگران این معدن انجاميد، شعبه سوم دادگاه تجدید نظر ا12در زرند کرمان، که به مرگ 
براساس این رای، متھمان به اتھام قتل غيرعمد بر اثر رعایت نکردن نظام ھای . درباره متھمان این پرونده را اعالم کرد

 سال حبس و متھم دیگر به نام 3 ز به تحمل - فنی و ایمنی کار محاکمه شده اند، به طوری که یکی از آنان به نام ح
 درصد دیه کامل در حق اوليای دم 32/3ھمچنين، نامبردگان به پرداخت . محکوم شده اند ز به یک سال حبس - الف

  ).13/2/89روزنامه اطالعات، (قربانيان انفجار محکوم شده اند 
چنان که پيداست حتی دادگاه جمھوری اسالمی سرمایه نيز نتوانسته است منکر آن شود که سرمایه داران صاحب 

و، به » رعایت نکردن نظام ھای فنی و ایمنی کار«اما چرا قتل غيرعمد؟ آیا .  کارگران شده اندمعدن باب نيزو مرتکب قتل
عبارت صریح تر، ھزینه نکردن برای تعمير یا تعویض دستگاه تھویه جھت خارج کردن گاز متان از اعماق معدن و بی 

بار دچار انفجار و کشتار ده ھا نفر از توجھی به دیگر مسائل ایمنی و فنی آن ھم در مورد معدنی که تا کنون چند 
کارگران شده است به معنای آن نيست که این سرمایه داران عامدانه کارگران را در معرض مرگ قرار داده اند؟ ھمين یک 

سانحه کافی است تا نشان دھد که نظامی که در آن رابطه توليدی انسان ھا بر استثمار کارمزدی اکثریت افراد جامعه 
ليت ناچيز مالکان وسایل توليد مبتنی باشد از طریق درمعرض مرگ قراردادن و فداکردن جان انسان ھای کارگر توسط اق

علت امتناع دادگاه . برای کسب سود ھرچه بيشتر در واقع قتل عمد این انسان ھا را تدارک می بيند و سازمان می دھد
محاکمه این . ه اتھام قتل عمد را در ھمين جا باید جستجمھوری اسالمی سرمایه از محاکمه صاحبان معدن باب نيزو ب



سرمایه داران به اتھام قتل عمد کارگران در واقع به معنای صدور کيفرخواست عليه کل نظام سرمایه داری و کارمزدی به 
ن صدور ای. عنوان اساس آن می بود، و دادگاه سرمایه ھيچ گاه مبادرت به چنين کاری نکرده است و نخواھد کرد

  .کيفرخواست و اقدام برای برچيدن بساط سرمایه برعھده طبقه کارگر متشکل در شوراھای ضدسرمایه داری است

  گزارشی از نابودی صنعت نساجی وکارگاه ھای پارچه بافی

  
بيشتر . صنعت نساجی وکارگاھھای پارچه بافی کشور در آستانه ی نابودی کامل قرار گرفته اند–آسمان دیلی نيوز 

  .ھھای پارچه بافی تھران تعطيل وصاحبان این کارگاھھا ورشکست شده اندکارگا
صنعت نساجی کشور از سال ھا پيش به دليل عدم حمایت ورود کاالھای بنجل چينی وترک در معرض نابودی قرار 

 دليل اما این وضعيت در دوران سلطه ی اصول گرایان بر کشور ودوران ریاست جمھوری محمود احمدی نژاد به. گرفت
به طوری که ھم اکنون در محدوده بازار تھران تنھا چند . رشد مافيای تجارت از سوی باند گروه موتلفه بحرانی تر شد

این درحالی است که تا چند سال پيش در کوچه ی چراغ برق تعداد زیادی از کارگاه . کارگاه کوچک پارچه بافی فعالند
ان می دھد ھم اکنون جز درچند شھر مانند بروجرد صنعت نساجی وپارچه گزارش ھا نش.ھای توليدی پارچه فعال بودند

کارخانه ھا وکارگاه ھای توليد پارچه به دليل فرسودگی ماشين وابزار کار دیگر پاسخ گوی نياز .بافی از بين رفته است
زار داخلی به شدت از سوی دیگر ورود بی رویه کاال وپارچه ی بی کيفيت چينی موجب شده است تا با. بازار نيستند
موتلفه با در دست گرفتن نبض .بيشتر کارگاه ھای پارچه بافی درمحدوده بازار تھران ومولوی تعطيل شده اند.آسيب ببيند

واردات پارچه از چين وترکيه تعداد زیادی از توليدی ھا را ورشکست کرده وھزاران کارگر وکارفرمای شاغل در این بخش 
  .رااز کار بيکارکرده است

گروه وابسته به عسگراوالدی به دليل سوء استفاده از رانت ھای دولتی و پيوستگی به شبکه فاسد واردات بی رویه 
  .پارچه وکاال از اسکله ی زیرنظر سپاه در جنوب کشور وضعيت بازار را به ھم ریخته است
یمی در بخش پارچه بافی درحال در حال حاضر گروه بسياری محدودی در سطح کارگاه ھای تنگ وخفه با ماشين االت قد

فعاليتندکه اگر این وضعيت به ھمين شکل ادامه پيدا کند بدون شک در آینده ای نچندان دور این چند کارگاه نيمه فعال 
  .نيز از فعاليت دست خواھند کشيد

 ابتدای دوران وعده ھای دروغين محمود احمدی نژاد درمورد حمایت ازایجاد وفعاليت کارگاه ھای کوچک زودبازده در
ریاست جمھوری اش موجب سوق پيدا کردن مقداری از سرمایه ھای راکد ونيمه راکد بخش بانکی کشور به سمت 

اما خيلی زود این با به نتيجه نرسيدن وعده ھای توخالی رئيس جمھور این بخش از .ایجاد چنين کارگاھایی گردید
به گونه ای که این . کارگاه ھای پارچه بافی بسيار خراب استھم اکنون نيز وضعيت عمومی . سرمایه ھا از بين رفت

تحقيقات ميدانی خبرنگارآژانس ایران خبر نشان می دھد که این گونه کارگاه .کارگاه ھا عمال ورشکست وتعطيل شده اند
توليدات آنھا وجود زیرا نه بازار عرضه چندان قوی برای .ھا در حال حاضر تنھا در توليد پارچه ھای تک رنگ فعال می باشند

  .دار د ونه تکنولوژی ودستگاه ھای مورد نياز آنھا امکان توليدات با کيفيت تر را به آنھا می دھد

  !ماه بدون حقوق ١٨

  
 سال سابقه کاری ١۴ تا ١٩که ھمگی باالی ) آی تی آی (  کارگران و پرسنل مخابرات راه دور شيراز –آسمان دیلی نيوز 

 ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند ودروضعيت معيشتی نامناسبی به ١٨شستگی ميباشند دارند ودر آستانه بازن
  . سرميبرند 

  باجگيری شھرداری تھران از دست فروشان

  
, آن دسته از ماموران حکومتی که کارشان جلوگيری از سد معبر است ”:  یکی از دستفروشان گفت –آسمان دیلی نيوز 

اما موارد بسياری بوده که از دادن رشوه به این ماموران عاجز , نع کسب و کار ما نميشوند اگر به آنھا پولی بدھيم ما
اما ناجوانمردانه تراینکه ھمين وسایلی که ما با , بالفاصله ماموران ناجوانمردانه تمام بساط مارا بھم زده اند , بوده ایم 

من خودم بارھا شاھد , االتر به دستفروش دیگری ميفروشند آنھا نان شب مان را درمی آوریم را ميروند ودر چند خيابان ب
  ” .این بساط بوده ام 

  تيراندازی نيروھای ضد شورش ترکيه به کردھای معترض

  
  . ھم اکنون در شھر وان ترکيه، پليس ضد شورش بر روی جمعی از کردھای معترض آتش گشود–آسمان دیلی نيوز 

 و نيم بعدازظھر بوقت تھران، کردھای استقالل ۶ز ظھر، بوقت محلی،  بعدا۵خبرھای رسيده حاکيست که در ساعت 
پليس ضد شورش ترکيه، که پس از انفجار . اقدام به تجمع کردند” وان“در شھر ” جمھوریت“طلب ترکيه در خيابان مرکزی 

ل آماده باش بسر مدتی است که در حا) پ کا کا(خط لوله انتقال گاز از ایران توسط چریکھای حزب کارگران کردستان 
  .می بردند، به سرعت در محل حاضر شده و فوراً بسمت تجمع کنندگانِ کُرد آتش گشودند

مغازه ھای منطقه . ھم اکنون تعداد زیادی از مردم در خيابان ھای مرکزی و کوچه ھای بازار مشغول دویدن و فرار ھستند
صدای گوشخراش پرواز ھليکوپترھای نظامی بر فراز مناطق . درگيری به سرعت کرکره ھا را پایين کشيده و تعطيل کردند



ھمچنين، صدای آمبوالنس ھایی که در حال حرکت به محل درگيری می باشند حکایت از . مرکزی شھر بگوش می رسد
  . زخمی شدن تعداد زیادی از تجمع کنندگان دارد

  بی خبری از وضعيت روزنامه نگار کرد

  
 مرداد، از ۶شنبه،  نامه سوران که روز سه ی صمدی نویسنده و سردبير پيشين ھفته خانواده یحي: آسمان دیلی نيوز 

  .طرف نيروھای امنيتی در سنندج بازداشت شده بود ھمچنان در بی خبری از وضعيت وی به سر می برند
تگيری و محل پيگيری ھای خانواده وی برای اطالع از وضعيت وی تا این لحظه موثر نبوده و نتوانسته اند از علت دس

  . نگھداری وی اطالعی کسب کنند

  احضار سعيد حسن زاده فعال حقوق کودک به دفتر پيگيری وزارت اطالعات

  
 مرداد ماه به دفتر پيگيری وزارت اطالعات احضار و ۶ سعيد حسن زاده فعال حقوق کودک در تاریخ –آسمان دیلی نيوز 

  .مورد بازجویی قرار گرفت
 مرداد ماه به دفتر پيگيری وزارت اطالعات احضار شده بود، مورد ۶وق کودک که در تاریخ سعيد حسن زاده فعال حق

  . ساعته قرار گرفت٣بازجویی 
اش و چند سایت که  به گزارش خبرنگار رھانا، از این فعال حقوق کودک در این بازجویی در مورد مطالب مندرج در وبالگ

ی  ده بود، بود سواالتی پرسيده شده و بازجویان وی را در صورت ادامهمقاالتی در زمينه کودکان از وی در آن کار ش
  .ھای تھدید به بازداشت مجدد کردند فعاليت

  . اسفند ماه از زندان آزاد شده بود١٧ بازداشت شده و در تاریخ ١٣٨٨ دی ماه ١١سعيد حسن زاده در تاریخ 
  .  ماه حبس، در دادگاه بدوی محکوم شده است٢٢او به 

  نزین در ایران منطقه یی می شود قيمت ب

  
 فرید عامری، مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده ھای نفتی جمھوری اسالمی از منطقه یی شدن قيمت –رادیو فردا 

با اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه ھا، ھزینه ھای تامين و “: مھندس عامری می افزاید. بنزین در ایران خبر داده است
 نفتی و کارمزد جایگاه داران، روی قيمت فراورده محاسبه، و فراورده ھای نفتی در نقاط مختلف ایران توزیع فراورده ھای

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده ھای نفتی ابراز اميدواری کرده است که ”.با قيمت ھای متفاوت عرضه خواھد شد
قيمت بار بر روی «یا » فوب«ال آینده، بر پایه با اجرای طرح یاد شده، قيمت فراورده ھای نفتی در ایران، در پنج س

  .در خليج فارس تعيين شود» کشتی

  برخی روستاھای نزدیک به محل زلزله در تربت حيدریه به شدت آسيب دیدند 

  
 واحد ٢٠کم  ریشتری در تربت حيدریه، رييس ستاد حوادث غيرمترقبه این شھر از ویران شدن دست۵.٧در پی زلزله 

اند ولی برخی خبرھا  لرزه اعالم نکرده مسووالن ھنوز آمار دقيقی در مورد تعداد مصدومان این زمين. مسکونی خبر داد
یک مقام مسوول در تربت حيدریه ھمچنين اعالم کرد، برخی از . اند  نفر مصدوم شده٣٠حاکی است، در تربت حيدریه 

  .صد آسيب دیده است در١٠٠   تا ۵٠  روستاھا در نزدیکی مرکز زلزله در این شھر، بين 

  استمداد کارگران کارخانه یراق سازان

  
کارخانه در . است… کارخانه یراق سازان توليد کننده ابزار و آالت یراق مانند قفل و لوال و –فعاالن ضدسرمایه داری گيالن 

پس از برف سنگين کارخانه . است” جليل حسن زاده “مالک آن فردی به نام .  الکان واقع است– جاده رشت 10کيلومتر 
از این .  کارگر در کارخانه مشغول به کار بودند200 به علت ریزش سقف و آسيب تعطيل شد که در آن موقع 83بھمن 
 3 نفر دارای سابقه کاری 120 نفر با قرارداد موقت کار می کردند که از بين آن ھا 180 نفر در استخدام دائم و 20تعداد، 

 نفر اخير با دریافت دستمزد بھمن 60. م کمتر از یک سال سابقه کاری در کارخانه داشتند نفر ھ60 سال بودند و 6الی 
 کارگر دیگر جھت دریافت بيمه بيکاری به اداره کار معرفی شدند که ھریک پس از 120.  و لغو قرارداد اخراج شدند83ماه 

  . ماه بيمه بيکاری ھمچنان در بيکاری به سر می برند12 الی 10دریافت 
 ماه بيمه بيکاری توانستند 16 کارگر استخدامی با طرح شکایت از کارفرما و پی گيری مطالباتشان پس از دریافت 20ما ا

اما حسن زاده .  ماه دیگر حق السعی را به ثبت برسانند، که قرار شد کارفرما آن را بپردازد16پس از آن از اداره کار 
کارگران با مراجعه به نھادھای دولتی از قبيل . طالبات کارگران نشدضدکارگر حاضر به پرداخت حق السعی و سایر م

کارفرما به رای دیوان عدالت . ریاست جمھوری ، استانداری و دیوان عدالت اداری توانستند کارفرما را محکوم کنند
ر استخدامی به علت  کارگ20 این 86طبق نظر اداره کار، از سال . اعتراض کرد اما حتی پس از اعتراض نيز محکوم گردید



 87 و 86زیرا حسن زاده در طول سال ھای . انتقال کارخانه از گيالن به قزوین و سپس تھران دچار قطع رابطه کاری شدند
حسن زاده اخيراً پس از شکست . در حدود یک سال ماشين آالت کارخانه را ابتدا به قزوین و سپس به تھران منتقل کرد

 11ا را به ھمان محيط کارخانه یراق سازان در رشت منتقل کرد و کارخانه در حال حاضر با در قزوین و تھران دستگاه ھ
  .کارگر قراردادی راه اندازی شده است

 ميليون تومان از بانک ھای ملت و ملی وام دریافت کرده بود که 800، 83گفتنی است که کارفرما قبل از حادثه برف سال 
حسن زاده می گوید . رد تومان شده است و بانک ھا سند کارخانه را در رھن دارند ميليا2اکنون با سود آن بالغ بر 

 بيمه بوده است و بيمه باید خسارت پرداخت کند تا او بتواند بدھی خود را 83کارخانه قبل از ریزش برف سنگين سال 
ضور کارگران و کارفرما تشکيل در طول این مدت، ھشت جلسه کميسيون کارگری در استانداری و فرمانداری با ح. بپردازد

شد که آخرین تصميم این کميسيون این شد که به حسن زاده وام زود بازده یک ميليارد تومانی پرداخت کنند تا وی از 
وی را به بانک معرفی .  کارگر را پرداخته و بقيه را در جھت راه اندازی کارخانه سرمایه گذاری کند20یک سو مطالبات 

 ميليون تومان مفاصا حساب و 153مطالبات کارگران . ھا شرط پرداخت وام را عدم بدھی کارفرما می دانندکردند اما بانک 
  . ماه حق السعی است که باید پرداخت شود تا کارگران مشمول بيمه بيکاری شوند16

یعنی سه ) 89مرداد (ن  تا کنو86 ماه حق السعی از تاریخ مرداد 16ھمچنين کارگران خواستار ضرر و زیان و پرداخت بيمه 
الزم به ذکر است کارگران در این مدت وکيل داشته اند اما وکيل آن ھا نيز کارآیی چندانی نداشته است، . سال ھستند

به طوری که آن ھا اقدام به مصادره اموال و ماشين آالت کارخانه و حتی دفتر کارخانه در تھران کردند که با اعمال نفوذ 
البته کارگران آماده اند بابت مطالبات خود حکم . د، زیرا بيشتر این اموال در رھن بانک استحسن زاده موفق نشدن

 سال است که با چنگ و دندان به جنگ 6بازداشت و زندانی کردن حسن زاده ضدکارگر را بگيرند، زیرا آن ھا در حدود 
ا تحمل کرده اند و از تمام رسانه ھای سرمایه و قوانين ضدکارگری آن رفته و سخت ترین شرایط مالی و اقتصادی ر

  .کارگری می خواھند که مشکالتشان را منعکس کنند

 
 

   اطالعيه جمعی از کارگران و فعاالن کارگری داخل کشور درباره رضا شھابی
  رضا شھابی در  داالن  فراموشی ؟

  
ر که او از بند امنيتی و مضحک آخرین با.چند ھفته می شود که رضا شھابی ھيچ تماسی با خانواده اش نداشته است

 مطابق اخبار و –زیرا . با ھمسر و فرزندانش گفتگو کرده است ، از ناراحتی و درد شدید در گردن و کمر گفته بود209
 در 89 خرداد 22 رضا ، قبل از ربوده شدن به دست ماموران مزدور سرمایه داری در تاریخ –گزارش ھای منتشر شده 

ینکه حراست شرکت واحد به بھانه ی گفتگو درباره ی وضعيت کاری اش او را به شرکت واحد محل کارش و پيش از ا
بکشاند در حال گذراندن دوره ی درمان بابت ناراحتی ھای شدید جسمی و از جمله مشکالت در ناحيه ی گردن بوده 

  .است
ش کشيده ميشود و ربوده رضا در مرخصی پزشکی به سر ميبرده است که توسط مامورین ضد کارگر به محل کار

  . زندان اوین که مرتبط و تحت نظر وزارت اطالعات است دربند است209ميشود و اکنون مدت ھاست در بند امنيتی 
ھمسر و وکيل رضا شھابی بارھا به دادسرای مستقر در زندان اوین مراجعه کرده اند اما تا کنون ھيچ خبری از وضعيت 

  .این کارگر و فعال کارگری به دست نيامده استرضا و نوع اتھام احتمالی عليه 
رضا شھابی از اعضای ھيات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد بود و بيش از این و مھم تر از عضویت در راس 

سندیکا و عضو ھيات مدیره ،او  از آن دسته کارگرانی بود که در چند سال اخير با تمام نيرو و توان برای دفاع از حق و 
  .ق کارگران شرکت واحد و ھمچنين برای کمک رسانی به دیگر کارگران به طور شبانه روزی و مستمر تالش ميکردحقو

  !جرم او انسان بودن است! رضا مجرم است 
  !جرم او این است که برای دفاع از حقوق و مطالبات حداقلی کارگران مبارزه کرده است ! رضا مجرم است 
  !استه است تقليد وار و راضی به خفت و خواری زندگی کند چرا که نخو! رضا مجرم است  
دو فرزند ِ " محمد امين"و " شيرین" زیرا که می خواسته عالوه بر تامين زندگی حداقلی برای! رضا مجرم است 

ان نيز خردسالش که اکنون در خانه ،نگران و بی قرارانتظار خبری از وضعيت وی را ميکشند ،دیگر کودکان و فرزندان ِکارگر
  .از حداقل ھای زندگی انسانی بھره ببرند 

کسی که برای دفاع از حقوق کارگران مبارزه ميکند البد برای سرمایه داران و حکومت ھای مدافع انان قابل تحمل 
  .نيست

 سرمایه داری ایران ھم مانند بقيه ی حکومت ھای سرمایه داری با پليس و دستگاه امنيتی و دادگاه و دفتر و دستک
  مربوط به ان و با زندان ھایش ،عليه کارگران است

  !رضا از نظر سرمایه داران مجرم است 
  209بند مضحک : در باال نوشته شد 

ميدانيم که در این بند و در طی ساليان سال و در حکومت ھای سرمایه داری پھلوی و جمھوری اسالمی بسياری از 
ان اوین و در زندان ھای کرج و دیگر شھر ھا چگونه تحت ازار و شکنجه و انشان ھای شریف و مبارز در این بند و در زند

  .این را ميدانيم.اعدام و تيرباران قرار گرفته اند
اما آیا باز این اقدامات سرمایه داری مضحک نيست ؟ آیا انان خيال ميکنند با زندانی کردن ، کارگران و فعاالن کارگری 

  . و مضحکی است،خفه ميشوند؟ این خيال ،خيال باطل
رضا شھابی یکی از ده ھا ھزار کارگری است که برای دفاع از حقوق حقه و مطالبات خود و دیگر کارگران و ھم طبقه 

  .این راه ادامه دارد. ای ھایش مبارزه کرده و امثال رضا شھابی بسيارند
  .ارگر از پای نخواھند نشستکارگران آگاه تا به کرسی نشاندن تمام خواسته ھا و آرمان ھای طبقه ی جھانی ک



جالب اینجاست که این ھمه رسانه و روزنامه و سایت خبری که برای کوچکترین اتفاق و دستگيری ھم کيشان ، 
ھمفکران و ھم منفعت ھای خودشان ،کار سانه ای و اطالع رسانی ميکنند در مقابل دستگيری کارگران و فعاالن 

  .کارگری تقریبا با سکوت برگزار ميکنند
رضا شھابی در دوره ی فعاليت ھای خود به عنوان وکيل کارگران در ادارات کار از ده ھا و ده ھا کارگر دفاع کرده و از 

  .اخراج و یا تحميل زور و بی حقوقی بيشتر به صد ھا کارگر جلوگيری کرده است
واحد ،و ھمچنين به دليل عضویت در رضا برای دفاع از حقوق و مطالبات کارگران شرکت واحد و به دليل اعتصاب کارگران 

  . سال از کار اخراج شده بود اما در تمام این مدت دست از مبارزه ی کارگری برنداشت4ھيات مدیره سندیکا به مدت 
رضا از جمله کسانی بود که باور داشت کارگران باید در مواقع ضروری به داد یکدیگر برسند و اگر خانواده ی کارگری به 

ت ِ نان اور خانواده و زندانی یا اخراج وی ،دچار مشکالت مالی شده اند ،بقيه ی کارگران باید به حمایت از دليل مبارزا
  .این خانواده بپردازند

رضا شھابی و بسياری دیگر از کارگران باور داشته و دارند که کارگران نباید از نظر مالی و غيره به ھيچ نھاد و دولت و 
شند و کارگر باید تنھا و تنھا با پشتوانه ی کارگران و ھم طبقه ای ھای خود به مبارزه ادامه گروه و سازمان وابسته با

  .دھد
شاید به این دليل است که انواع و اقسام نھاد ِ  شبه کارگری اما وابسته به سرمایه داری ،نھاد ھای حقوق بشری 

ای خوش نقش و نگار و لی ضدکارگری ِ سرمایه طرفدار سرمایه داران و ضد منافع اساسی کارگران و ھمچنين رسانه ھ
  .داری در مقابل دستگيری و فشار ھایی که به کارگرانی مثل رضا شھابی وارد می شود سکوت پيشه ميکنند

اما رضا شھابی و کسانی مانند او که دل در گرو احقاق حقوق کارگران و زحمت کشان دارند به فراموشی سپرده 
يغی و رسانه ای سرمایه داری نشانه ی درست بودن و کارگری بودن تالش ھای فعالين سکوت خبری و تبل.نشده اند

  .کارگری است
ما کارگران و ھمچنين تمامی  تشکل ھای کارگری و تمامی دلسوزان و عالقه مندان جنبش کارگری برای آزادی فوری و 

زیرا که کسی جز خود ِ ما فریاد . به کار بندیمبی قيد و شرط رضا شھابی و دیگر کارگران زندانی باید تمام تالش خود را
  !رس ما نيست 

ما بُرنده تر و متحدانه به مبارزه .سرکوب ما را از پای درنخواھد آورد.رضا شھابی و دیگر کارگران زندانی باید آزاد شوند
  .ادامه خواھيم داد

  جمعی از کارگران و فعاالن کارگری داخل کشور
 2010  آگوست  3 _ 1389  مرداد  ماه  12شنبه   سه

  
 تا آزادی بی قيد وشرط رضا شھابی 

!و دیگر کارگران زندانی از پا نخواھيم نشست  
 

رضا شھابی از اعضای ھيات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد کماکان در دست دژخيمان اسالمی سرمایه اسير 
  .است

وضعيت جسمانی رضا . بردز در زندان اوین بسر می در محل کارش ربوده شده وھنو89 خرداد 22رضا شھابی در تاریخ 
ھا را در بی گيری نا مساعد بوده و این مسئله خانواده او را در شرایطی که دژخيمان سرمایه آنشھابی قبل از دست

  . تر کرده استخبری گذاشته است دو چندان نگران
گيری  ھای قبلی خود فراخوان اعتراض به دستچنان که در اطالعيهنھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ایران ھم

خوانند که ھا شده است ، بار دیگر ھمه گان را فرامیفعالين کارگری داده و خواھان آزادی فوری و بی قيد وشرط آن
-برای اعتراض به رژیم ضد کارگر اسالمی سرمایه در ایران و برای آزادی تمامی زندانيان سياسی به ھر شکل که می

  .اری رسانندتوانند ی
  !تا آزادی رضا شھابی و دیگر فعالين کارگری در بند و نيز تمامی زندانيان سياسی از پای نخواھيم نشست

!دستگيری فعالين کارگری موقوف  
المللیزنده باد ھمبستگی بين  

2010  آگوست2  
   خارج کشور-نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری درایران

   proletarianunite@gmail.com استراليا -ى ايرانكميته ھمبستگى با جنبش كارگرـ 
   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 – کانون ھمبستگی با کارگران ایران -
   kanon.hannover@yahoo.de ھانوفر –ستگی با جنبش کارگری ایران  کانون ھمب-
   isask@comhem.se کميته ھمبستگی کارگران ایران و سوئد -
   kanounhambastegi@gmail.com گوتنبرگ – کانون ھمبستگی با کارگران ایران -
  info@ijcwa.com 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 -

 
 گزارش پخش اطالعيه ی محکوميت دستگيری رضا شھابی در تھران



 
 مردادماه 12وبوسرانی تھران ،امروز سه شنبه  روز از بازداشت رضا شھابی کارگر شرکت واحد ات43پس از گذشتن 

که در محکوميت دستگيری رضا شھابی و " جمعی از کارگران و فعاالن کارگری داخل کشور" تعداد زیادی از بيانيه ی 
در تاکيد به مبارزه برای آزادی وی و دیگر کارگران دربند و نيز ادامه ی مبارزه ی کارگران برای دستيابی به مطالباتشان صا

در این اقدام شش . شده بود،به صورت یک تک برگ دو صفحه ای، بين رانندگان خطوط اتوبوسرانی تھران پخش شد
 خاوران –تی آزادی .آر.، خط بی) نقطه 2( تھرانپارس–تی آزادی .آر.ساعته ،محل ھای پخش عبارت بودند از خط بی

محل کار و محل طراحی ربوده (3 منطقه - ان و حومه، توقفگاه و ساختمان اداری شرکت اتوبوسرانی تھر)سه نقطه (
.و پایانه اتوبوسرانی ميدان آزادی) شدن و دستگيری رضا شھابی  

 
در این اقدام که توسط تيم ھایی از کارگران انجام شد ،به جز یک مورد، تمام رانندگان اطالعيه را دریافت نمودند و بيش 

. رضا شھابی  استقبال کردندرانندگان از شنيدن اقدام حمایتی از % 70از   
 

تعدادی از )  ميباشد 2 و 1که اغاز حرکت اتوبوس ھای تندرو خط ( در پایان پخش اطالعيه و در محل پایانه آزادی 
کارگران اعالم نمودند که این اقدام و بيانيه ی مذکور در ميان رانندگان و در ھنگام توقف در پایانه ی اصلی آزادی مورد 

ر گرفته و تعداد زیادی از رانندگان در مورد دستگيری رضا شھابی و اقداماتی که وی برای دفاع از بحث وصحبت قرا
. حقوق کارگران انجام داده است ،با ھم به گفتگو پرداخته اند  

 
گروه پخش اطالعيه ، ضمن تاکيد برخواست  ِآزادی بی قيد و شرط رضا شھابی و دیگر کارگران دربند ،ضمن دعوت از 

کارگران در تھران و دیگر نقاط ،برای انجام اقدامات حمایتی و عملی بيشتر ،بر خود وظيفه می داند به ھر اقدام دیگر 
حمایتی از کارگران دربند و از جمله رضا شھابی ،ادامه دھد و اعالم می نماید که به ھيچ عنوان کارگران مبارز و خانواده 

.گيری و زندان و فشار تنھا نخواھد گذاشتھایشان را درراه مبارزه شان و در موارد دست  
 
 

 گروه پخش اطالعيه محکوميت دستگيری رضا شھابی
  تھران– 12/5/89
 

    درصدى رشد جمعيت کشور در سال گذشته٣/١ رشد 

  
مديرکل دفتر آمار جمعيتى سازمان ثبت :  مرداد آمده است 12 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 نفر، بيشترين و استان ايالم با 150 ھزار و 730 ميليون و 13در سال گذشته، استان تھران با : ل کشور اعالم كرداحوا
  . اند  نفر، کمترين جمعيت کشور را در خود جاى داده898 ھزار و 563

 والدت در كشور 546 ھزار و 348سال گذشته در مجموع يک ميليون و : به گزارش خبرگزارى ايلنا، ابراھيم رشيدى افزود
  .  واقعه والدت، دختر بوده است281 ھزار و 656 واقعه والدت پسر و 265 ھزار و 692ثبت شد که از اين تعداد 

 درصد بوده است، در 3/1دھد، نرخ رشد جمعيت کشور در سال گذشته برابر با  اين آمار نشان مي: وى تصريح کرد
  . اند  در کشور فوت کرده و از جمعيت کشور کسر شده نفر نيز62 ھزار و 469، 88حالى که در سال 
 782 ھزار و 495 ميليون و 70 براساس آمار سرشمارى نفوس و مسکن، 85جمعيت کشور در سال : رشيدى اظھار كرد

ھا،  بيني  نفر افزايش يافته و براساس پيش50 ھزار و 874 ميليون و 72نفر بوده که اين ميزان در سال گذشته به 
  . رسد  نفر مي753 ھزار و 808 ميليون و 73شور در سال جارى به جمعيت ک

  .  دختر بوده است100 پسر، 5/105نسبت جنسى جمعيت کشور در سال گذشته در مقابل والدت : وى تاکيد کرد
 730 ميليون و 13در سال گذشته، استان تھران با : مديرکل دفتر آمار جمعيتى سازمان ثبت احوال کشور يادآور شد

 اند  نفر، کمترين جمعيت کشور را در خود جاى داده898 ھزار و 563 نفر، بيشترين و استان ايالم با 150زار و ھ

   سازى ساسان ھنوز ادامه دارد سرگردانی کارگران اخراجی نوشابه
  

از آخرين اخراج  ماه 5 با گذشت نزديك به :  مرداد آمده است 12 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
اند از حق قانونى خود مبنى بر دريافت  سازى ساسان ھنوز تمامى اين كارگران نتوانسته دسته جمعى كارگران نوشابه

  . مقررى بيمه بيكارى استفاده كنند
به سازى ساسان درگفت و گو با خبرنگار ايلنا اعالم كردند كه ھنوز موفق  جمعى از كارگران قراردادى كارخانه نوشابه

  . اند دريافت مقررى بيمه بيكارى نشده
 700 شركت ساسان به اجبار از كار اخراج شده بودند و تعداد آنھا به بيش از 88ھاى سال  اين كارگران در جريان تعديل

  . نفر مى رسد
دد، به سازمان عنوان كارگر ساده قرارداد ببن پس از آنكه كارفرما حاضر نشد حتى با آنھا به: گويند كارگران اخراجى مي

  . تامين اجتماعى مراجعه كردند تا از مقررى صندوق بيمه بيكارى استفاده كنند
اى  ھاى آموزش فنى و حرفه به گفته يكى از كارگران در حال حاضر نزديك به نصف اخراج شدگان به شرط شركت در دوره

  . وشن نشده استاند تا حدودى از حق خود استفاده كنند اما تكليف مابقى ھنوز ر توانسته



گويند پس از اخراج آنھا ،كارفرما نيروى جايگزين را با پرداخت حداقل حقوق و حذف سرويس و  اين كارگران ھمچنين مي
 .ناھار استخدام كرده است

 جواد الري، از بازاريان زندانی به اعدام محکوم شد 

 ساله از سوی شعبه ۵۵واد الري، زندانی سياسی  ج: مرداد آمده است 12بر پایه خبر بر گرفته از سایت ھا در تاریخ 
  . به اعدام محکوم شد" د فی االرضمحاربه و فسا" دادگاه انقالب تھران به رياست قاضی صلواتی به اتھام ١۵

  . تير ماه گذشته برگزار شده بود ٢٣دادگاه اين زندانی سياسی در تاريخ 
بوده ، که به تشخيص قاضی صلواتی " قدام عليه امنيت کشورا"اتھام اوليه اين زندانی سياسی بر پایه این خبر، 

  . محکوم شده است" بدون امکان عفواعدام "محارب شناخته شده و به 
 سال به اتھام ارتباط با يک سازمان مخالف جمھوری اسالمی در زندان بوده، ٣جواد الری که در دھه شصت نيز به مدت 

  . طالعات به محل کارش بازداشت شدان وزارت ا با ورود مامور١٣٨٨ شھريور ٢۵در تاريخ 
روزنامه اينترنتی روز در تاريخ اول مھر ماه سال گذشته گزارش داده بود که ماموران امنيتی پس از بازداشت جواد الري، 

. اند به منزل شخصی وی رفته و ھنگام بازرسی ، وسائل خانه را به گوشه و کنار پرت و آنھا را عمدا تخريب کرده
موران وزارت اطالعات در اين بازرسی چند ساعته يک تصوير بردار نيز ھمراه داشتند که از تمامی نقاط خانه و ما

ماموران وزارت اطالعات پس از جستجوی کامل منزل آقای . کرد ھمچنين اعضای خانواده آقای الری فيلمبرداری مي
  . ھای وی را با خود بردند دي  سيالري، مدارک شناسايي، دسته چک، آلبوم عکس خانوادگی و

اش   پس از زيارت عتبات با نيت ديدار دوستان زمان جواني٨٧الزم به ذکر است که اين زندانی محکوم به اعدام در سال 
نيافته و به ايران بازگشته به اردوگاه اشرف مراجعه کرده که پس از ممانعت پليس عراق امکان حضور در شھر اشرف را 

  . است
کی از بازاريان سرشناس تھران است که در پروسه بازداشت بازاريان در شھريور ماه سال گذشته، توسط جواد الری ي

  . موران وزارت اطالعات دستگير شدما
چی ديگر  پيش از اين در اواسط شھريور ماه سال گذشته، در اقدامی مشابه ماموران وزارت اطالعات، محسن دکمه

چی عينا  جالب آنکه روند دستگيری آقای دکمه. محل کارش بازداشت کرده بودندبازاری سرشناس بازار تھران را در 
اش به  ماموران به منزل وی رفته و پس از فيلمبرداری از منزل، او را ھمراه با لوازم شخصي. ھمچون آقای الری بود
 .زندان اوين برده بودند

 

 وخامت حال اعتصاب کنندگان و انتقال به بھداری اوين 

ب کننده در نھمين روز اعتصاب، وضعيت سالمتی گروھی از زندانيان اعتصا: مرداد می نویسد 12 در تاریخ نيوزدانشجو 
به گفته يک منبع آگاه از درون زندان اوين، امروز گروھی از زندانيان اعتصاب کننده به بھداری . به وخامت گراييده است

  .  يکی از اين زندانيان بوده استن منبع آگاه، عبدهللا مومنیبه گفته ی اي. اندرزگاه ھفت زندان اوين منتقل شدند
ھمچنين مسئولين به خانواده ھای اين زندانيان سياسی در مذاکرات ديروز قول داده اند که اين زندانيان امروز با منزل 

  که تا کنون تماسی حاصل نشده است خود تماس می گيرند تا سالمتی شان برای خانواده ھا محرز شود 
دا تحصن خود را از سر بنا به گزارشھای رسيده در صورت تماس نگرفتن اين زندانيان تا آخر امشب، اين خانواده ھا از فر

 اوين در اعتراض به شرايط بد زندان و بدرفتاری مامورين از 350 تن از زندانيان سياسی بند 17گفتنی است ؛ می گيرند 
   . به سر می برند240و در سلولھای انفرادی بند دوشنبه گذشته دست به اعتصاب غذا زده اند 

  
  ميزان خبر 

  
  

   زندانی اعتصاب کننده ١٧وعده ھای معاون دادستان تھران به خانواده ھای 
  

معاون دادستان تھران ديروز در ديدار با خانواده ھفده زندانی که در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده اند وعده داد 
اين در حالی است که تا .با خانواده ھای خود تماس بگيرند ) امروز ( اجازه می دھد که روزسه شنبه که به اين زندانيان

ھيچ يک از اين ھفده زندانی که ھشت روز از اعتصاب ) ساعت پانزده و سی دقيقه سه شنبه(لجظه تنظيم اين خبر 
 وضعيت آنھا خبری در نگرفته اند و از می گذرد با خانواده شان تماسی ٢۴٠غذای شان در سلول ھای انفرادی بند 

  . دست نيست 
به گزارش کلمه به نقل از خانواده ھای تعدادی از اين زندانيان ،ھمچنين نوروزی معاون دادستان تھران به خانواده اين 

موضوع زندانيان که ساعتھا در مقابل زندان اوين تجمع کرده و اعتصاب غذای حود را شروع کرده بودند ، وعده داد که 
وی از احتمال تحقق تعدادی از خواسته ھای زندانيان نيز خبر داد و .اعتصاب غذای زندانيان تا روز پنج شنبه حل شود 

  . ه اعتصاب غذای شان پايان دھند اظھار اميدواری کرد که زندانيان اعتصاب کننده نيز در مقابل ب
ين ھفده زندانی گفته است برخی خواسته ھای زندانيان برای نوروزی ،معاون دادستان تھران در اين ديدار به خانواده ا

  . غذای شان نامعقول است پايان اعتصاب 
 زندانی اعتصاب کننده ، خواسته ھای زندانيان سياسی اين بند مشخص می کند که آنھا ١٧به گفته خانواده ھای 

. رای حقوق اوليه و انسانی شان ھستند ھيچگونه خواسته غير معقولی از مسووالن زندان ندارند و تنھا خواھان اج
 بھبود يابد ٣۵٠شرايط بھداشتی و رفاھی بند . به توھين و تحقير زندانيان پايان دھند :آنھا از ماموران زندان خواسته اند 

به بند عمومی منتقل شوند و ھمچنين ضوابط آيين . با ماموران خاطی که رفتارھای توھين آميز دارند برخورد شود . 



آزادی بابک بردبار نيز که با وجود صدور حکم آزادی اش ھمچنان در سلول . مه سازمان زندانھا درباره زندانيان اجرا شودنا
  . ای اين زندانيان عنوان شده استانفرادی و اعتصاب غذا به سر می برد از ديگر خواسته ھ

 روزنامه نگار، حسين نورانی نژاد روزنامه علی مليحی فعال دانشجويی و عضو ادوار تحکيم وحدت، بھمن احمدی امويی
نگار و عضو جبھه مشارکت، عبدهللا مومنی فعال دانشجويی و سخنگوی ادوار تجکيم، علی پرويز فعال دانشجويي، 

حميدرضا محمدی فعال سياسي، جعفراقدامی فعال مدني، بابک بردبار عکاس خبري، ضيا نبوی دانشجوی محروم از 
بابايی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ايران و عراق، کوھيار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار، ) نادر(تحصيل، ابراھيم 

مجيد دری فعال دانشجويي، مجيد توکلی فعال دانشجويي، کيوان صميمی روزنامه نگار، غالمحسين عرشی و محمد 
 در اعتصاب غذا به سر ز نه روز گذشتهحسين سھرابی راد از جمله زندانيان منتقل شده به سلول انفرادی ھستند که ا

  . می برند
  

 گزارشی از کودکان کار و خيابان 

  جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان 
  

  مريم آرامش 
  

.  ھمين جا است�پاسگاه نعمت آباد، خيابان زمزم، انتھای کوچه طاھري، نبش خيابان متين، سمت چپ، در قرمز رنگ
شده و حاال به ھمت و تالش داوطلبين، پر از  اری و نجاری و آب انبار از آن استفاده ميساختمانی که قبال به عنوان انب

گذريم و گاھی از  اعتنا از کنارشان مي ھايی که ھر روز بي ھمين بچه. ھای قد و نيم قد و صدای جيغ و خنده است بچه
کند و آنھا را زوايد اجتماع،  شان را انکار ميکودکان کار و خيابان که دولت وجود. شويم ھايشان کالفه مي اصرار و التماس

کودکانی که تنھا گناه آنھا زاده شدن در ! کند و عوامل باندھای تبھکار معرفی مي!!! ی شھر ی منظره کننده خراب
ھايی که حق تحصيل، کودک بودن و حتی بودن از آنھا  انسان. رحمانه است ای با قوانين بي ای فقير و جامعه خانواده
طبق آخرين آمار چھارصد مليون کودک کار در دنيا وجود دارد و . ه شده است و قادر به دفاع از حقوق خود نيستندگرفت

چيزی جز ارعاب و اعمال خشونت نسبت به آنھا با نام جمع آوری و ! اما اقدام دولت جھت حل مشکالت زوايد اجتماع
. تر با جمعيت دفاع از کودکان کار وخيابان روبرو شدم اي هبه دنبال راه حلی ديگرگونه و ريش. نبوده است! ساماندھی

  . کنم ا به شما واگذار ميدھم و قضاوت ر چکيده اھداف و سازمان آنھا را شرح مي
  
  

اين جمعيت در سال . کند ھايى است که در اين راستا فعاليت ميNGOجمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان يکی از 
 1382 را آغاز کرد ولی به علت مشکالت اجتماعی و حقوقی حاکم بر ايران در سال ھای عملی خود  فعاليت1379

 در پاسگاه نعمت آباد، دفتر مرکزی خود را تاسيس 1384امکان فعاليت مستقل و غير دولتی به دست آورد و در سال 
نويسي، نقاشي،  تانھای آموزش خالقيت ذھني، داس آموزي، کالس ھای اين مجموعه عبارتند از سواد فعاليت. کرد

  . ھای زندگی و حقوق کودک و برگزاری ھفتگی کارگاه حقوق کودک برای داوطلبين تئاتر، عکاسي، آموزش مھارت
  

  . کند  اھداف خود را به چھار دسته تقسيم ميNGOاين 
  

 به مثابه ھای اجتماعی محو کار و تمامی اشکال سوء استفاده از کودکان با جلب حمايت و تشکيل نيرو: ھدف کلی
  . ھا و سيستم اجتماعی حاکم بر ايران و جھان نيروی مستقيم فشار بر دولت

  
ايجاد مراکز امن و ماندگار با ويژگی قابل دسترس بودن برای کودکان کار و خيابان جھت حمايت و : اھداف اختصاصی

  . سازی کودکان کار و خيابان توانمند
  

  : اھداف فوری 
  
  بر کودکان کار و خيابان ھای وارده  کاھش آسيب) 1

  
  توجه به نيازھای جسمي، عاطفی و اجتماعی کودکان کار و خيابان ) 2

  
   �ھای فني، ھنری و اجتماعی و آ موزش اعم از سوادآموزي، بھداشت، مھارت) 3

  
  : اھداف تداومی

  
  ھای اجتماعی در جھت حمايت عملی از کودکان کار و خيابان  استفاده از ظرفيت) 1

  
  ھا ونھادھای موظف  ل نمودن و پيگيری حضور سازمانفعا) 2

  
خدمات درماني، تامين اجتماعي، بيمه بيکاری (ھای اجتماعی  قرار دادن کودک و وابستگانش تحت پوشش بيمه) 3
  ) �و



  
  به کار گيری مددکاران خيابانی ) 4

  
  واکنش سريع جھت شناسائی و جذب کودکان کار وخيابان ) 5

  
  آميز جامعه به جايگاه انسانی کودکان کار و خيابان  ج نگاه احترامتالش برای تروي) 6

  
  تالش برای گسترش مراکز تعريف شده فوق ) 7

  
ھا و نھادھای اجتماعی مدافع حذف کار و تمامی اشکال سوء استفاده از کودکان در ايران و  ارتباط با سازمان) 8

   �ستثمار کودکان وسرتاسر جھان جھت سازماندھی نيروی فشار عليه سيستم ا
  
  

جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان شامل شش کميته است که نيروھای داوطلب با توجه به عالقه و توانايی خود در 
  : پردازند ای به فعاليت مي ھر زمينه

  
  . ھدد کند و برای آنھا تشکيل پرونده مي ھا را کنترل مي کميته بھداشت که وضعيت بھداشت روانی و جسمانی بچه

  
  . کند ھا رسيدگی مي کميته مددکاری که به مشکالت روحي، رواني، خانوادگی و حقوقی بچه

  
ھا است و بر پايه سيستم کودک محور و  ھای آموزشی و سوادآموزی برای بچه کميته آموزش که مسئول کالس

  . کند خالقانه عمل مي
  

  . کند ای و جذب نيروھای جديد عمل مي بخشي، رسانه يکميته روابط عمومی و ساماندھی که در زمينه تبليغات، آگاھ
  

  ھا دارد و  ھای بچه کميته ھنر که سعی در پرورش خالقيت
  

  . نمايد ھا فراھم مي کميته ورزش که امکان تفريحی سالم با محيط امن برای بچه
  

   . جلد کتاب است1500ای با  از امکانات ديگر اين مجموعه کتابخانه
  
  

از قبض آب و برق و تلفن و اجاره و ھزينه کيف و کتاب و . کند با آنھا دست و پنجه نرم ميNGOه اين و اما مشکالتی ک
اي،  شود تا ھر بار به بھانه ھا ھم که بگذريم، ھر از چند گاھی سر و کله پليس امنيت پيدا مي  بچه�لوازم تحرير و

ھای  ای پايان مدت مجوز، يک بار به خاطر برگزاری کالسيک بار به بھانه اخطار بر. مجموعه را برای چند روز تعطيل کند
   !!!�مختلط برای کودکان و يا حکم اداره اتباع خارجی در اعتراض به آموزش به کودکان مھاجر و

از مشکالت . ای و قانونی قطع کرد ھای بخشنامه اش را به بھانه محدوديت ھای مالي چندی پيش ھم بھزيستی کمک
متاسفانه به علت تبليغ باورھا و نگاه غلط نسبت به کودکان کار و خيابان و . وطلب و نيرو استديگر جمعيت کمبود دا

   .دھند مھاجران افغاني، بعضی از مردم تمايلی به کمک و ھمکاری نشان نمي
 ھمچنان با کمک داوطلبين اغلب جوان و NGOھای دولت، اين  خوش بختانه عليرغم مشکالت مالی و عدم ھمکاري

ف دھد و در راستای اھدا ھا و فعاليت خود ادامه مي ھای مالی پراکنده ھمچنان به تالش ويان عالقمند و با کمکدانشج
  رود خود به پيش مي

 يعنی آقای نادر طالبی و خانم شيوا NGOای کوتاه با دو تن از نيروھای فعال در  جھت آشنايى بيشتر مخاطبين مصاحبه
   .آيد ينا در زير مينظر آھاری داشتم که متن مصاحبه ع

  
  کودک کار کيست؟ : س
  

ای   سال که به طور دايمی يا فصلی با خانواده يا جدا از خانواده در خيابان يا کارگاه يا مزرعه کار حرفه18ھر فرد زير 
ای که مجبور است به جای  حتی بچه. انجام دھد يا به خاطر شرايط استثماری کار و سرمايه از کودکيش محروم باشد

با محاسبه اختالف محصلين و . گوييم ينکه کودکی کند از خواھر و برادر کوچکتر خود نگھداری نمايد را کودک کار ميا
ميليون کودک کار داريم که اين آمار با افزودن تعداد کودکان بدون   سال ھستند، ھفتصدھزار تا يک18کسانی که در سن 

ھايی با جمعيت کمتر از  بيشتر اين کودکان در کارگاه. رسد ميليون مي3 تا 2شناسنامه مھاجرين غيرقانونی در ايران به 
  . ند نفر و مزارع مشغول کار ھست5

  
  کنند، چيست؟  ھايی که در اين زمينه فعاليت ميNGOفرق شما با بقيه : س
  

ند و فقط به ک طبق تعريفی که ما از خيريه داريم، سازمانی که به شرايط باز توليد نابرابری اجتماعی توجھی نمي
کنيم درجه  ما سعی مي. تواند به درجاتی خيريه باشد ھر سازمان مي. ھا، خيريه است پردازد نه به علت ھا مي معلول

 ھستند يعنی وابسته GOھای ديگر اکثرا بخش عمده کارشان خيريه است و يا اصال سازمان. خيريه بودنمان پايين باشد
   .به دولتند



  
  شود؟  ا تامين مي از کجNGOھای  ھزينه: س
  

ھای مردم تامين  شود که کامال از طريق کمک ھا مي ماھانه حدود دو ميليون تومان ھزينه اجاره و نگھداری و تغذيه بچه
   .کنيم ھای دولتی دريافت نمي در حال حاضر ما ھيچ کمکی از سازمان. شود مي
  
  برخورد مردم محله با شما چه طور است؟ : س
  

ای بدون ھيچ  فھميدند چرا عده کردند ما بچه دزديم و نمي فکر مي. پذيرفتند جا آمديم، مردم ما را نمياوايل که ما به اين
   .ولی االن به ما اعتماد دارند و کارمان در محل احترام دارد. کنند نفع اقتصادی اينجا فعاليت مي

  
  کنند؟  ول ميدھيد، مدارس قب ھا مي  ای را که در پايان سال تحصيلی به بچه کارنامه: س
  

کند و  سيستم ارزشيابی ما با آموزش و پرورش فرق مي. کند ما با سفارت افغانستان صحبت کرديم و سفارت قبول مي
ممکن است يک نفر امتحانات مدرسه را خوب . ھا است و نمره بيست و نوزده نداريم ھای بچه ارزيابی بر اساس توانايي

برای ورود به مدارس . ا ياد گرفته و صالحيت رفتن به کالس باالتر را دارددھيم که درسش ر ندھد ولی ما تشخيص مي
  .  بدھندھا بايد امتحان آموزش و پرورش را بچه

  
  ھا مشکل ندارند؟  خانواده مددجوھا با مختلط بودن کالس: س
  

م به اينجا اعتماد ھا ھ خانواده. ھای مختلط داريم ما در روستاھا ھم کالس. ھا چيز عجيبی نيست مختلط بودن کالس
  . ھايشان است  بچهدانند اينجا محيط امنی برای دارند و مي

  
  آورند، چيست؟  ھا اينجا به دست مي مھمترين چيزی که بچه: س
  

ای  اين قضيه يک فاصله. تواند اظھار نظر کند يا مخالفت کند مي. کنند چند ساعت در روز که با او مثل انسان بر خورد مي
شود کودکی که تمام عمرش تجاوز و خشونت ديده است، بفھمد طور ديگری  ا محيط بيرون و باعث ميکند ب ايجاد مي
ای که جز کتک و فحش و خشونت چيزی نديده احتمال بزھکار شدنش خيلی زياد  بچه. شود زندگی کرد ھم مي

ھا اينجا  سيستم کالس. يمکنيم اعتماد به نفسشان که از آنھا گرفته شده را به آنھا باز گردان سعی مي. شود مي
ما ميخواھيم روش سنتی . ھا و ھم سطح با آنھا است معلم فقط يک آموزگار نيست بلکه در کنار بچه. مشارکتی است

کالس نبايد طوری باشد که معلم جايگاه باال داشته باشد و بچه فقط . ھا نداشته باشيم آموزش و پرورش را در کالس
   .اطاعت و خوش خدمتی کند

  
   وظيفه کميته ھنر چيست؟ :س
  

شود که با نقاشي، عکاسی يا سفالگری خود را بيان کند که  ای که ھميشه سر کوب شده، فرصتی داده مي به بچه
ضمنا اين بيان شدن به ما شناخت . شود شود و يک رابطه دگرگونه در ذھنش متصور مي باعث رشد شخصيت او مي

  . دھد ھا مي بھتری از بچه
  

اش يک  م جامعه تصور نکند که کودک کار يک پديده طبيعی است و کودک کار ھم فکر نکند که بد بختيخواھي ما مي
   .چيز طبيعی است

  
   ھمکاری داريد؟ Unicefبا : س
  

نامه را ھمه کشورھا امضا کنند، قوانين  برای اينکه پيمان. کند  در خيلی از موارد با مماشات برخورد ميUnicefاز نظر ما 
 سال است مگر آنکه به موجب قوانين 18مثال در بند يک آن آمده کودک ھر انسان زير . ول وضع کرده استرا شل و 

يا !  سال18 سال، يک جا 13سال است، يک جا 9ای ندارد، يک جا  که خوب اين ھيچ معني. داخلی چيز ديگری باشد
 شبيه سازمان Unicefعملکرد . کنند ابان کار نميداند چون در خي کنند را کودک کار نمي ھايی که در کارگاه کار مي بچه

مخصوصا در مورد اعدام کودکان، برای اين که با . ھا قرار ندھند کنند که خود را مقابل دولت ملل است و جوری عمل مي
ر سال  دالر د9جايی خواندم که با . کنند شوند و کار جدی در اين زمينه نمي ھا درگير نشوند، وارد اين قضايا نمي دولت
شود از مرگ و مير  توان از مرگ و مير کودکان جلوگيری کرد، حساب کردم با بودجه تسھيالتی سه ھفته دنيا مي مي

مساله اين نيست که پول نباشد يا راه حل نباشد، سيستم جھانی که وجود دارد يک ھمچين . کودکان جلوگيری کرد
 داريم با ما رابطه Unicefبه خاطر نقدی که بر عملکرد . ستترين بخش طبقه کارگر ا کودک کار عادي. طلبد چيزی مي

   .خوبی ندارند
  
  ايد؟  کنيد به کدام اھدافتان رسيده طی اين پنج سال که فعاليت مي: س
  

ضمنا ما ھزار کودک . گوييم مسئله کودک کار را حل کرديم، اما حداقل کودک کار را به يک مسئله تبديل کرديم ما نمي
توانند بکنند اين است که کودک کار را تبديل به يک معضل  ھا ميNGOحداقل کاری که . ش قرار داديمکار را تحت پوش

  . نسبت به اين کودکان اصالح شودکنند تا ديده شوند و ديدگاه جامعه 



  
  . تيار ما گذاشتيد، سپاسگزاريماز وقت و فرصتی که در اخ

  
شايد با عوض کردن زاويه ديد بتوان با شفافيت به تماشای . ازه کرداکنون شايد بتوان با ديدی بازتر به مسئله نگاھی ت

ھای آن  اين ضايعه غير قابل گذشت که مختص جھان سوم و کشورھای فقير است پرداخت و دست از انکار ريشه
محو کار و تمامی اشکال سوء استفاده از کودکان و جلب حمايت و تشکل نيروھای "گرچه ھدف کلی يعنی . برداشت

دور از دسترس به " ھای اجتماعی حاکم بر ايران و جھان ھا و سيستم تماعی برای اعمال مستقيم فشار بر دولتاج
   :� اما�آيد نظر مي

  
  . ھای خسته بياسايند بايد که دست

  
  بايد که خنده و آينده، جای اشک بگيرد 

  
  بايد بھار 

  
  در چشم کودکان جاده ری 

  
  سبز و شکفته و شاداب 

  
   را بشناسند بايد بھار

  
  بر پل بنا شود " جواديه"بايد 

  
  پل 
  

  ھای ما، بايد که رنج را بشناسيم  اين شانه
  

  وقتی که دختر رحمان 
  

  ميرد،  با يک تب دو ساعته مي
  

  بايد که دوست بداريم ياران، 
  

  بايد که قلب ما 
  

  ... سرود و پرچم ما باشد
  
  ) خسرو گلسرخی(
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   بيانيه دانشجويان سوسياليست دانشگاه ھای ايران
  

   به مناسبت اول ژوئن روز جھانی کودک
  
  

  چاره  سرگردان و بی 
  

  ھميشه کار و کار 
  

  فريحی کجاست؟ بازی و ت
  

  ما کودکان کاريم 
  

  ما دنيا را می سازيم 
  

  ما می گوييم کارگريم 
  

  چه کسی می شنود؟ 
  

  اين حرف ھای قشنگ را 



  
  اين حرف ھای تکراری را 

  
  کودکان خيابان 

  
  بی پناه و سرگردان 

  
  ران کوچه ھا کارگ

  
  . بازار و خيابان

  
  » ان کارانجمن حمايت از کودک «آنيتا، سيزده ساله، عضو

  
اول ژوئن روزِ جھانی کودک، سمبل بيش از دو قرن بربريت سرمايه داری عليه بی دفاع ترين بخش از بشريت، يعنی 

کودکانی که به يُمن اين توحش سازمان يافته و ريشه دوانده در تک تک سلول ھای اجتماع، ھرگز . کودکان است
عف قرار می گيرند، از آموزش، حداقل زندگی انسانی و شادی کودکی را تجربه نمی کنند، مورد تعرّض و تجاوز مضا

کودکی محروم اند و به فجيع ترين نحو ممکن برای بازتوليد سود و ثروت از سوی سيستم ضد انسانی کاپيتاليسم مورد 
  . سوء استفاده قرار می گيرند

  
ه بردگی کشانده است و تمام سرمايه آنان که نظام سرمايه داری از بدو زايش خود، کودکان را با باالترين نرخ استثمار ب

اين نظام ھار و لجام گسيخته، در طول تاريخ سياه و خونين خود، عالوه بر زنان و . کودکی است را از آنان ربوده است
مردان کارگر، بر دوش نحيف ميليون ھا کودک ايستاده است، و ھزار ھزار کودک بی پناه را زير پا له کرده است تا چرخ 

دم کشی و سود پرستی اش بچرخد و فربه تر شود و اين در حالی است که اين کودکان به واقع کارگر نيستند تا با آ
اراده نيروی کار خود را بفروشند، بلکه آنان بردگانی ھستند که اگر زنده بمانند برای کارگر شدن در نظام منحط سرمايه 

  . داری آبديده می شوند
  

شت زمان، مدعی بھبود وضعيت زندگی بشر است و آن قدر وقيحانه چنين ادعايی را طرح می نظام سرمايه داری با گذ
چرا اين نظام نتوانسته است کار «: کند که بسياری از انسان ھا فراموش می کنند که اين پرسش را طرح نمايند که 

انسانی ترين مظاھر نظام شوم و اين در حالی است که کارِکودک، نمايانگر يکی از ضد » !کودکان را ملغی نمايد؟
سرمايه داری بوده است که ھر ساله، ميليون ھا کودک را در اقصی نقاط جھان، قربانی فقر، بيماري، جنگ، قاچاق 
  . انسان، آوارگی و مھاجرت، بردگی جنسی و در يک کالم، سودپرستی بی پايان کاپيتاليسم سيری ناپذير می نمايد

  
دک کار، به ما خاطر نشان می کند، که سرمايه داري، اساسا نمی تواند جزئی ترين سرنوشت دلخراش ميليون ھا کو

بنابراين، تنھا راه رفع و الغاء کار . تغيير را در درون خود برای بھبود زيست انسان ھا و به ويژه کودکان اعمال نمايد
گر بايد سرھای خود را به سمت تنھا کودکان، عبور از نظام سرمايه داريست، و درست در اين نقطه است که ما، باردي

  ! طبقه کارگر جھانی: نيروی قادر به تغيير و عبور از وضعيت موجود بچرخانيم
  

طبقه کارگر در تمام نقاط دنيا، تنھا نقطه اتکای واقعي، برای مبارزه عليه کارِ کودک و احقاق حقوق کودکان به مثابه 
طبقه کارگر در جھان و ايران که سرمايه داری . رمايه داری استآسيب پذير ترين و بزرگ ترين قربانی بربريت س

اسالمي، کودکان را به طور مضاعف به بردگی کشانده، تنھا نيروی اجتماعی است که می تواند به حمايت و دفاع از 
ض کودکان بی پناھی برخيزد که با دستمزدھايی شرم آور و بھره کشی آشکار، به کار گماشته می شوند و در معر

تجاوز، آزار، تھديد و دھشتناک ترين آسيب ھای روحی و روانی می شوند و کودکی شان نيز از ايشان ربوده می شود 
  ... تا جيب سرمايه داران پُر تر شود و وجود نحيف ايشان، تکيده تر

  
که در بطن ھر جامعه دفاع از حقوق کودکان، به ويژه تالش در جھت لغو کارِ کودک، يکی از بنيادی ترين مبارزاتی است 

ای در جريان است و تمام نيروھای پيشرو اجتماعي، کارگران، زحمتکشان، زنان، معلمان و دانشجويان، ھمه و ھمه 
بايد در کنار يکديگر و با رھبری طبقه کارگر عليه رفع ھرگونه ستم، تبعيض و استثمار کودکان بکوشند و به ھر طريق 

  .  يافته حاکميت سرمايه بکوشند آشکار و سازمانممکن عليه تمام مظاھر اين جنايت
  

  ! بھره کشی و بردگی کودکان ممنوع
  

   !زنده باد مبارزات متحد عليه لغو کار کودک به رھبری طبقه کارگر
  

  ! زنده باد سوسياليسم
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  ! ھم ميھنان گرامی

  
   .کمک مالی به جمعيت دفاع ازکودکان کار و خيابان،يک وظيفه انسانی ست

  
   .با کمک مالی خود ازمرگ يک کودک کار و خيابان جلوگيری کنيد

  
  . د بگذاريداع ازکودکان کار و خيابان را در اختيار دوستان خوآدرس جمعيت دف

  
   به ايرانيان درداخل کشورتوصيه ميشود کمکھای مالی خود را مستقيمأ بدست مسئوالنِ

  
  . جمعيت برسانيد

  
   ايران ايرانيان خارج ازکشورھم ميتوانند کمکھای مالی خود را توسط دوستانشان که به

  
  . مسئوالن جمعيت بگذارندختيار سفر ميکنند،در ا

  
   برايتان مقدورنيست؛ اگر کمک مالی.ھم ميھنان گرامي،آينده سازان جھان را تنھا نگذاريم

  
  . حداقل خبر رسانی کنيد

  
   پخش و تکثيراز جھانگير محبی

  
  فرھنگی -ھنری-اقتصادی-  سياسی-اعضای گروه ياھو،گوگل،شخصيتھای اجتماعی: ارسال به

  
  –معلمان -دانشجويان-يات،راديوھا،تلويزيونھا،انجمنھای زناناحزاب،سازمانھا،نشر

  
    روز شمار کارگری-   نويسندگان،سنديکاھای کارگری-روزنامه نگاران- وبالگ نويسان- دانش آموزان

  
 .و سايت ھا در داخل و خارج از کشور

  
 از پرداخت بدھي كارگران سازمان تامين اجتماعي سرباز یی احمدی نژاددولت كودتا

يزندم  
 

به گزارش خبرنگار .کارگران بازنشسته وابسته به سازمان تامين اجتماعي بعد ازسالھا ھنوز در بالتکليفي بسر ميبرند
 ميليارد تومان ازحقوق کارگران محروم 21000آژانس ايران خبـــرباندھاي غارتگر دولتي طي ساليان گذشته مبلغ 

رماني و مزاياي قانوني کارگران از حقوق اين کارگران کم کرده اند و سراسرکشور را به عنوان ھزينه ھاي بيمه ھا ي د
مابه ازاء ھم ھيچگونه خدماتي به اين کارگران نداده اند واکنون که بعد ازماھھا سرگرداني کارگران خواھان رسيدگي به 

د و ميگويند که دولت آنھا را در وضعيت بالتکليفي نگه داشته ان, وضعيت خودشان شده اند عوامل وباندھاي دولتي 
 پولي بابت پرداخت بدھي ھاي شما ندارد

. 
 اينگونه مديران كارخانه داروسازي حكيم كارگران را استثمار ميكنند

 
به گزارش خبرنگار آژانس ايران . کارگر قراردادي دارد که مطلقا امنيت شغلي ندارند300کارخانه داروسازي حکيم حدود 
دراين رابطه مديران وابسته به باندھاي دولت . نقر ازاين کارگران را اخراج كردند 3ه دليلي خبـــر ھفته قبل بدون ھيچگون

احمدي نژاد که از آقازاده ھا ھستند براي اينکه دھان کارگران را در مقابل حداقل حقوق و مزايا ببندند و کارگران را 
.يزنند و تعدادي از کارگران را اخراج ميکنند بترسانند ھربار به تعدادي ازکارگران تھمت ھايي مثل معتاد بودن م  

 روز اين کارگران را بيرون کارخانه نگه 20 تا 15بعد از اينکه کارگران حتي از پزشک برگه عدم اعتياد مي آورند حدود 
.ميدارند که بقيه را بترسانند و بعد دوباره اين کارگران را به سر کار برميگردانند  

رگری و مدنی به زندانبازداشت و انتقال فعال کا  
.یکی از فعالين کارگری و مدنی شھرستان کامياران به رندان مرکزی سنندج انتقال یافت  

کاوه گلمحمدي اھل . ماھه ی خود به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت4کاوه گلمحمدی برای گذراندن دوره محکوميت 
 ماه حبس 4ذشته به اتھام اقدام عليه امنيت ملی به روستای گازرخانی از توابع شھرستان كامياران است که سال گ

 تعزیری محکوم شده بود، حکم او در دادگاه تجدید نظراستان کردستان تائيد و قطعی شد
.  

 احضار پدر روزنامه نگار سنندجی به دادگاه انقالب مریوان
 

.اه انقالب مریوان احضار شدحبيب هللا گلکار از سوی شعبه اجرای احکام دادگ: به گزارش دریافتی آمده است   
شعبه اجرای احکام دادگاه انقالب مریوان در ادامه فشار بر خانواده شورش گلکار، روزنامه نگار و فعال فرھنگی 



 ٣٠/۴/٨٩سنندجی جھت استرداد وی به مقامات امنيتی و دادگستری استان کردستان طی اخطاریه ای در مورخه ی 
ه نام آقای حبيب هللا گلکار مھلت داده است که فرزندش را به اجرای احکام دادگاه  روز به پدر مشاراليه ب٢٠، مدت 

.مریوان معرفی نماید یا در غير این صورت وثيقه نامبرده ضبط خواھد شد  
 نيز بازداشت و بيش از دو سال ٨۵الزم به ذکر است، شورش گلکار از جمله فعالين جوان سنندجی است که در سال 

بنابر . نامبرده چندین پرونده مفتوحه در دادگاه انقالب سنندج و مریوان دارد. کزی سنندج به سر برده بودرا در زندان مر
 اظھار خانواده ایشان طی مدت اخير فشار بر خانواده نامبرده به طور چشمگيری افزایش یافته است

. 
 گزارشی از اعتصاب کارگران کوره پزخانه ھای اطراف ھمدان

 سھند حسينی 
 
 بخش وسيعی از کارگران در شھرھای که بيکاری درآنھا بيداد می کند با آغاز فصل بھار برای زنده ماندن –ادی بيان آز

وامرار معاش خودشان به سوی کوره پزخانه در شھرھای دور و نزدیک سرازیر می شوند وتحت سختترین شرایط از نظر 
ساعتکاربشدت طوالنی وحق دست پایين مشغول به بھداشت وایمنی محيط کار ومسکن بشدت نامناسب وھمچنين 

.کار می شوند  
شھرھای کردستان از این نظر حائز اھميت خاصی است بطوریکه بخش اعظم کارگران کوره پزخانه ھا کسانی ھستند 

.که از این شھرھا سرازیر می شوند  
ن می توان کوره پزخانه ھای اسالمی کوره پزخانه ھای اطراف ھمدان نيز از این قاعده مستثنی نيستندکه از این ميا

کارگران این کوره پزخانه ھا بيشترشان از شھرھای کردستان ولرستان آمده اند و در .،بختياری و حاجی غالم را نامبرد 
شرایط بشدت غير انسانی مشغول به کار ھستند واین باعث شده است که در این محيطھا اعتصاباتی برای بھبود 

.ر پا شود که خوشبختانه این اعتصابات تا حد زیادی موفقيت آميز بوده استوارتقای دستمزدھا ب  
 کوره پزخانه اسالمی،بختياری وحاجی غالم

این کارگران نيز مثل بقيه جاھای دیگر به صورت کونتراتی .خانوار مشغول به کار ھستند 7در کوره پزخانه اسالمی تعداد 
اما کارگران این کوره پزخانه به . تومان دریافت می کرده اند6500ر ھزار آجر کار می کنند بطوریکه قبل از اعتصاب برای ھ

این سطح از دستمزدھا رضایت نمی دھند ودرخواست باال بردن حقدستھا را مطرح می نمایند ودراین کش وقوس 
گيرد مجبور می شوند که در ھفته گذشته دست به اعتصاب بزنند وخوشبختانه این اعتصاب به سرعت جواب می 

. ارتقا پيدا ميکند7300 تومان به 6500وسطح دستمزدھا از   
 نفر کارگر با شرایطی کامال طاقت فرسا ونامناسب از ھر 30تا 25نفر چرخ کش و 13در کوره پزخانه بختياری ھم تعداد 

ای ھر ھزار آجر این کارگران ھم به صورت کونتراتی کار می کنند وقبل از اعتصاب یک ھفته ایشان بر.نظر کار می کنند
این کارگران نيزبرای باال بردن دستمزدھا مجبور می شوند که دست به اعتصاب . تومان دریافت می کرده اند 6500
این اعتصاب بدليل مقاومت کارفرما در برابر خواسته ھایشان یک ھفته طول می کشد وچند روز پيش در نھایت .بزنند

 تومان 7000 تومان به 6500سته ھایشان گردن نھد وسطح دستمزدھا از کارفرما مجبور می شود که به بخشی از خوا
.ارتقا دھد  

در کوره پزخانه حاجی غالم اما متاسفانه کارگران بدليل ترس از بی کار شدن وناآگاھی از قدرت وموقعيت خودشان با 
ما تا به حال اقدام به ھيچ اعتراضی اینکه از طرف تعدادی از کارگران آگاه وبا تجربه با آنھا بحث وتبادل نظر شده است ا

الزم به ذکر است که این کوره پز خانه . تومان برای ھر ھزار آجر رضایت داده اند5500نکرده اند واین کارگران به دستمزد 
یکی از بھانه ھای کارفرما برای باال . به صورت تمام خط کار می کند وکاگران بيشتری را نيز در خود جای داده است

. سطح دستمزدھا ھمين کارکردن به صورت تمام خط استنبردن  
بدليل شرایط سخت زندگی و عوامفریبيھای و سياست ھای تحميلی رژیم متاسفانه تعداد زیادی از کارگران این کوره 
اض پزخانه مذھبی و یا به اعتياد به مواد مخدر گرفتار شده اند واین ھم می تواند در اقدام نکردن وسازمان ندادن اعتر

.واعتصاب موثر باشد  
:رفقای کارگر  

سرمایه داران وکارفرماھا برای انباشت سرمایه وسود بيشتر به اقدامات گوناگون وغير انسانی دست خواھند زد واین 
درميان کارگران تفرقه می اندازند،مذھب وناسيوناليسم را تقویت خواھندکرد وکارگران را بر .یک حکم بدیھی است 

ھا تقسيم می کنندوبر این اساس تنفر ودشمنی را در ميان کارگران اشاعه خواھند دادوازاتحادشان مبنای این داده 
اما حکم تاریخی .جلوگيری ودر آخر از دولت ونيروھای سرکوب گر استفاده خواھند کردوانواع اقدامات غير انسانی دیگر

ق وکارگر ناآگاه به موقعيت ومنفعت خود به دیگر این است که کارگر غير متشکل،کارگر متوھم ،کارگر منفرد ومتفر
در چنين شرایطی است . سھولت در این صورت مسئله ھا وفضای ساختگی ادغام خواھد شد واین بشدت مضر است

که وظيفه کارگران آگاه وپيشرو ورھبران کارگری کمونيستی به شدت سنگينتر خواھد شد وبایستی با کار وفعاليت 
 کليه اقدامات ضد کارگری را نقش بر آب نمایند وکارگران را متشکل ومتحد برای احقاق خستگی نا پذیر وبا حوصله

خواسته ھایشان در صفی مستحکم ومتحد به صف نمایند واین وظيفه بسيار مھمی است که روی شانه کارگران 
قدرت کارگر فقط دراتحاد وتشکلش است.پيشرو وسوسياليست سنگينی می نماید  

 
. 

 ی کانون صنفی معلمان ایران، به شش سال حبس و و ھيات مدیرهرسول بداقی، عض
 ھای اجتماعی محکوم شد پنج سال محروميت از فعاليت

به   سال دیگر5و ” تبليغ عليه نظام“یک سال از این حکم به اتھام : مرداد آمده است 12 در تاریخ  به گزارش بامدادخبر
مسعود شفيعی، وکيل رسول بداقی، در   .صادر شده است” یتبانی و تجمع به قصد برھم زدن امنيت مل“اتھام 



اتھامات موکلش، اعالم کرد که در زمان قانونی نسبت به حکم  گفتگویی کوتاه ضمن نامتناسب دانستن این حکم با
 .کرد صادره اعتراض خواھد

رسول بداقی از دھم شھریورماه  .بود دادگاه این عضو دربند کانون صنفی معلمان ایران، روز چھاردھم تيرماه برگزار شده
 .شھر در کرج تبعيد شده است ماه سال جاری به زندان رجایی اردیبھشت برد و از سال گذشته در بازداشت به سر می

 ! کنيم ازخواست و اعتصاب کارگران برقکارعراق حمايت می

يکايی در چارچوب وزارتخانه ھا ی فعاليت ھای سند کليه"است که مطابق با آن  به تازگی قانونی درعراق تصويب شده
 ژوئيه 22 و 20 ، در تاريخ 244حکم ضد کارگری مذکور با شماره ". ، شعبات و حوزه ھای آن ممنوع اعالم گشته است

است که تمام اماکن و  در نتيجه با قانون ياد شده به نيروھای انتظامی و پليس، دستور داده شده. انتشار يافته است
  . سراسر کشور ضبط و بسته شوندمراکز سنديکايی در 

عراق در اعتراض به اين قانون ضدکارگری دست به اعتصاب زده و خواھان لغو اين قانون /کارگران کارخانه برق بغداد
  . ھستند

نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران ، اين قانون ارتجاعی و ضد کارگری را قويا محکوم ميکنند، از خواست 
  . کارعراق حمايت کرده و ھمبستگی خود را با کارگران اعتصابی اعالم ميکنندکارگران برق 
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 کمپين اتحاديه کارگران کشتی راني، قطار و ترانسپورت بريتانيا برای آزادی رضا شھابی 

در بريتانيا با انتشار بيانيه ی مطبوعاتي، اعالم کرد که برای  ) RMT(  و ترانسپورت اتحاديه کارگران کشتی راني، قطار
  : در اين بيانيه چنين آمده است. آزادی رضا شھابي، يککمپين گسترده و بين المللی سازمان داده است

ن برتيانيا، برای آزادی يکی  به ھمراه فعالين اتحاديه ای در سراسر جھان، و نمايندگان پارلماRMTاتحاديه ترانسپورت " 
  . از رھبران اتحاديه ترانسپورت، دست به يک کمپين جھانی زده است

رضا شھابي، خزانه دار سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه است که رھبران آن در سالھای " 
 که در نھم ماه ژوئن - او سعيد ترابيان رضا شھابی و يکی از ھمکاران. گذشته ھدف موج دستگيری و زندان بوده اند 

 ، به مدت چھار سال شغل اشان به 2005 بعد از اعتصاب کارگران شرکت واحد در سال - دستگير و سپس آزاد گرديد
  ." حالت تعليق در آمد، دستمزد شان قطع شد و تنھا بعد از تصميم دادگاه، مجداد به سر کار خود باز گشتند

او ھنگامی که به سرکار رفته بود، به اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوس . ژوئن دستگير شد 12رضا شھابی در روز "
آنھا سپس او را به منزلش بردند و بعد از بازرسی . رانی فراخوانده شد و در آنجا توسط نيروھای امنيتی دستگير گرديد

بنا به گزارش ھا، رضا شھابی به بند امنيتی . منزل، کامپيوتر او را مصادره کرده و آن را به ھمراه شھابی با خود بردند
  .  زندان بدنام اوين، منتقل شده است209بخش 

 در ارتباط با دستگيری و زندانی 633 ، آقای جان مکدنل، يک طرح پارلمانی به شماره RMTنماينده پارلمانی اتحاديه " 
در اين طرح .  پارلمان بريتانيا تھيه ديده است شدن رضا شھابی در بخش شکنجه زندان اوين در تھران را برای ارائه به

  : چنين آمده است 
 ژوئن 12اين پارلمان، دستگيری بدون اعالم جرم رضا شھابي، خزانه دار سنديکای کارگران اتوبوس رانی تھران در " 

ديه ھای کارگری در  را محکوم می کند؛ پارلمان از اين دستگيری که آخرين نمونه از موج آزار و اذيت فعالين اتحا٢٠١٠
 زندان اوين که به مرکز شکنجه 209ايران است، به شدت ابراز نگرانی می کند؛ پارلمان از اينکه رضا شھابی در بخش 

افزون بر اين، پارلمان از اينکه رضا شھابی در سلول انفرادی بسر . شھرت دارد، نگاه داشته شده، بشدت نگران است
با توجه به اينکه عفو . ای خانواده و دوستان خود تماس نگرفته ، سخت نگران استمی برد و دو ماه است که با اعض

بين اللمل بر اين باور است که رضا شھابی به احتمال زياد، زندانی سياسی به شمار می رود و فقط به دليل فعاليت 
 معنای نقض پيمان بين ھای سنديکايی زندانی شده است، پارلمان براين باور است که تداوم حبس رضا شھابي، به

پارلمان از دولت ايران می خواھد که . المللی در مورد حقوق مدنی و سياسی است که ايران ھم آن را امضا کرده است
رضا شھابی را فوری آزاد کند و از دولت بريتانيا می خواھد که برای کمک به آزادی رضا شھابی ھمه توان خود را بکار 



  ." گيرد
 نماينده پارلمان، طرح را امضا کرده اند 5بوعاتی اين اتحاديه، درساعات اوليه انتشار اين طرح پارلماني، بنا به بيانيه مط

ھمچنين قرار است که با رسيدن امضا ھا به حد نصاب، اين طرح، بطور رسمی در . و امضا ھا ھمچنان ادامه دارد
  . پارلمان بريتانيا مورد بررسی قرار گيرد

 تعدادی از نمايندگان در نشست علنی پارلمان بريتانيا ، از وزير امور خارجه اين کشور در خواست بنا به اين بيانيه،
  . خواھند کرد که برای آزادی رضا شھابی دست به اقدام بزند

اين اتحاديه ھمچنين اعالم کرده است که موضوع دستگيری و زندانی شدن رضا شھابی را در نشست سراسری 
مطرح خواھد کرد و از آن فدراسيون خواھد خواست که برای آزادی رضا  ) ITF(ران ترانسپورت فدارسيون جھانی کارگ

  . اين نشست، قرار است که در اوايل ماه اوت، در شھر مکزيکوسيتی برگزار شود. شھابی اقدام کند
ورنينگ استار چاپ بريتانيا  ، روزنامه مRMTدر ھمين رابطه و به دنبال آغاز کمپين برای آزادی رضا شھابی توسط اتحاديه 

. به شرح اين کمپين پرداخت" حمايت از کارگران اتوبوس رانی در حال افزايش است " ژوييه، در گزارشی با عنوان 29در 
سياست مداران، طرفداران حقوق بشر و اتحاديه ھای کارگران : " اين روزنامه در ابتدای گزارش خود می نويسد

بطور ھماھنگ، خواستار آزادی فوری رضا شھابی يکی از رھبران اتحاديه ای در ايران ترانسپورت در سراسر جھان، 
  ." شده اند

اين گزارش سپس ضمن معرفی رضا شھابی و چگونگی دستگيری او، به توصيف کارزاری می پردازد که در حال حاضر 
  .  و نمايندگان پارلمان بريتانيا در جريان استRMTتوسط اتحاديه 

 نسبت به دستگيری رضا شھاب اشاره کرده و می نويسد، RMT در گزارش خود به واکنش دبير کل اتحاديه اين روزنامه
اين مھم است که دولت ايران بفھمد که جنبش جھانی اتحاديه ھای کارگري، از : " می گويدRMTباب کرو، دبير کل 

بی و ھمه کسانی که به خاطر فعاليت ھای اعمال اين دولت آگاه است و به کمپين گسترده خود در حمايت از رضا شھا
  . " اتحاديه ای سرکوب می شوند، ادامه خواھد داد

رضا شھابی تنھا به دليل فعاليت ھای : "اين روزنامه در پايان گزارش خود، به نقل از عفو بين الملل می نويسد
  " مسالمت آميز اتحاديه اي، دستگير شده است 

  
  ين المللى در حمايت از كارگران در ايران ترجمه و تھيه گزارش از اتحاد ب

info@workers-iran.org   
htm.INDEXI/com.etehadbinalmelali.www://http  

 !  کارگر جان باختند۵ -انفجار در پتروشيمى پرديس عسلويه

   انفجار در پتروشيمى پرديس عسلويه
  !  کارگر جان باختند۵

 انفجارى در پتروشيمى پرديس حين جوش زدن لوله ھاى انتقال ، مرداد١٢ بعدازظھر روز سه شنبه ،بنا به خبر دريافتى
 نفر از کارگران و متخصصين پتروشيمى جان خود را از دست دادند و تعدادى ديگر ۵گاز اتان صورت گرفت که در نتيجه آن 

  . ا در اثر سوختگى شديد وخيم استبنا به خبر حال يکنفر از زخميھ. دنددچار آسيب و سوختگى ش
عنوان کردند اما اشاره نکردند که چگونه بدون تخليه گاز به عمليات " نشت گاز"مسئولين اين واحد صنعتى دليل انفجار را 

وجب خسارات  ساعت ادامه داشت و م٢۴جوشکارى مبادرت ميکنند؟ آتش سوزى در پتروشيمى پرديس بيش از 
پتروشيمى پرديس که يکى از واحدھاى منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس در عسلويه است شش روز قبل . فراوانى شد

  . افتتاح شده بود" ميانهبزرگترين توليد کننده اوره و آمونياک خاور"از انفجار بعنوان 
 نه نشت گاز و يا عدم دقت کارگران و ،فجايع مشابهپااليشگاه اصفھان و ديگر "  ھال- اور"مسئول اين جنايت مانند فاجعه 

 نفر بدليل صرفه جوئى و ارازان تر تمام کردن ۵اين . متخصصين بلکه عدم ايمنى کافى در محيطھاى کار با خطر باال است
تقال گاز اگر عمليات تخليه گاز قبل از عمليات جوشکارى لوله ھاى ان. کار توسط سرمايه داران جان خود را از دست دادند

بستگان اين کارگران بايد مستقيما دولت و شرکتھاى ذيربط و کارفرماھا را . صورت ميگرفت امروز اين کارگران زنده بودند
. کارگران عسلويه براى تامين امنيت در محيط کار بايد تالشھايشان را گسترش دھند. مسئول جان عزيزانشان بدانند

  . ھايمان ضرورت اين تالش را صد چندان تاکيد ميکند نفر از ھمکاران و ھم طبقه اى ۵مرگ 
  

  سرگرداني كارگران اخراجي ساسان ھنوز ادامه دارد 

  
گويند پس از اخراج آنھا ،كارفرما نيروي جايگزين را با پرداخت حداقل حقوق و حذف سرويس و ناھار  اين كارگران مي

  .استخدام كرده است
سازي ساسان ھنوز تمامي اين كارگران  رين اخراج دسته جمعي كارگران نوشابه ماه از آخ5 با گذشت نزديك به –ايلنا 

  .اند از حق قانوني خود مبني بر دريافت مقرري بيمه بيكاري استفاده كنند نتوانسته
سازي ساسان درگفت و گو با خبرنگار ايلنا اعالم كردند كه ھنوز موفق به  جمعي از كارگران قراردادي كارخانه نوشابه

  .اند افت مقرري بيمه بيكاري نشدهدري
 700 شركت ساسان به اجبار از كار اخراج شده بودند و تعداد آنھا به بيش از 88ھاي سال  اين كارگران در جريان تعديل

  .نفر مي رسد
ازمان عنوان كارگر ساده قرارداد ببندد، به س پس از آنكه كارفرما حاضر نشد حتي با آنھا به: گويند كارگران اخراجي مي

  .تامين اجتماعي مراجعه كردند تا از مقرري صندوق بيمه بيكاري استفاده كنند



اي  ھاي آموزش فني و حرفه به گفته يكي از كارگران در حال حاضر نزديك به نصف اخراج شدگان به شرط شركت در دوره
  .استاند تا حدودي از حق خود استفاده كنند اما تكليف مابقي ھنوز روشن نشده  توانسته

گويند پس از اخراج آنھا ،كارفرما نيروي جايگزين را با پرداخت حداقل حقوق و حذف سرويس و  اين كارگران ھمچنين مي
  .ناھار استخدام كرده است

  كارگران مخابرات راه دور فارس از جانب حراست و اداره اطالعات مورد تھديد قرار گرفتند
بي حقوقي خود را رسانه اي كرده اند از جانب حراست و اداره اطالعات مورد  ماه 18کارگران مخابرات راه دور فارس كه 

درحال حاضر كليه تلفن ھاي كارگران ”:يكي از كارگران دراين رابطه به خبرنگارآژانس ايران خبـرگفت . تھديد قرار گرفته اند 
  .” تحت شنود و كنترل است و مارا تھديد كرده اند

بايد فشارھاي ,  ماه بي حقوقي ھستيم 18 عالوه بر اينكه ما زير فشار طافت فرساي ”:اين كارگر درادامه افزود 
  ”.سركوبگرانه راھم تحمل كنيم 

اقدام به خودکشي ,  نفر از کارگران اين شرکت طي ماھھاي قبل از شدت فشارھاي وارده3الزم به ياد آوري است که 
  .کرده بودند 

وق نگرفته اندكارگران شھرداري اھواز چند ماه است حق  
 

. کارگران شھرداري اھواز درمناطق مختلف واز جمله منطقه سه وپنج حقوق چند ماه گذشته خود رادريافت نكرده اند 
به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبر ھفته گذشته کارگران . سه ماه حقوق طلب دارند5به طورمشخص کارگران منطقه 

 ميليارد بدھي دارد وتوان حل 7شھرداري ” :اما به آنھا گفته شده , شتند شھرداري در ھمين رابطه تجمع اعتراضي دا
”.و فصل حقوق ماھيانه کارگران را ندارد  

”كارد به استخوانمان رسيده است ”: كارگران به جان آمده كارخانه مه نخ قزوين   
گران كارخانه مه نخ قزوين در مقابل اين  نفر از كار50 روز دوشنبه يازدھم مرداد از ابتداي صبح بيش از –آژانس ايران خبر 

. ماه حقوق عقب مانده خود شدند 7شركت نساجي تجمع كرده و خواستار   
ھيچ كاري براي ما پيدا , ما ديگر كارد به استخوانمان رسيده ” :يكي از اين كارگران به خبرنگارآژانس ايران خبرگفت 

صاحب خانه ام دارد مرا از خانه ,  بايد شكم آنھا را سير كنيم چگونه, زن و بچه ھاي ما ھم انسان ھستند , نميشود 
يك عده زير فشار , چكار كنم آيا اين مملكت صاحبي دارد پس كو ؟چرا اين ھمه بايد روي ما فشار باشد , بيرون ميكند 

اين است مملكت اسالمي ؟. فقر له ميشوند ويك عده براي خودشان از دسترنج ما خوش ميگذرانند   

اعتصاب كارگران سد ژاوه مورد يورش وحشيانه سرکوبگران جمھوری اسالمی قرار      
  گرفت 

  
 تيرماه حرکت 24كارگر سد ژاوه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھای معوقه و مطالبات برحق خود در تاريخ 700

 تير ماه اعتصاب خود را 29ر تاريخ بدنبال عدم توجه کارفرما و دولت به خواست آنھا د. اعتراضی خود را آغاز کرده بودند
 روز اعتصاب و اتحاد شور انگيز کارفرما و دولت ضد کارگری تاب تحمل نياوردند و تدارک يک حمله 12شروع کردند و بعداز 

را " نران" مردادماه مامورين نيروی انتظامی پاسگاه 9کارفرما و دولت در تاريخ . وحشيانه مسلحانه را عليه کارگران ديدند
جھت درھم شكستن اعتصاب كارگران به محل كارگاه گسيل داشته و در نھايت وحشيگری به اعتصاب کارگران حمله 

در جريان اين حمله . به رغم اين يورش جنايتکارانه کارگران متحدانه به اعتصاب و حرکت خود ادامه ميدھند. ور ميشوند
ين احمدی ، فريد آدمند و ھيوا سھيلی فر و دو نفر ديگر را شش نفر از کارگران را به نامھای عسکر شاه مرادی ، افش

پنج نفر از بازداشت شدگان با قرار وثيقه آزاد ميشوند و يكی از آنان به نام اقبال ھنوز در بازداشت به . دستگير ميکنند 
شدگان به كارگران اعالم كرده اند تا مشخص شدن وضعيت پرداخت مطالبات معوقه و آزادی دستگير . سر می برد

  . اعتصاب خود ادامه خواھند داد 
  

 کامياران را شديدا -اين يورش وحشيانه و توطئه مشترک کارفرما و دولت را به کارگران سد ژاوه، در محور جاده سنندج
به کارفرما سد ژاوه بدليل درخواست نيروھای مسلح مزدور به محل اعتصاب و کسيل کردن نيروھای . محکوم ميکند
ما ھمه نھادھا و سازمانھای مدافع کارگران را در داخل و خارج کشور به حمايت از . ديدا ھشدار ميدھيمسرکوبگر ش

به ويژه از نھادھای کارگری و بخش ھای ديگر مراکز کارگری در سنندج و کامياران و ديگر . کارگران سد ژاوه فراميخوانيم
  ! ھيچ اعتراض و حرکت کارگری را نبايد تنھا گذاشت. مشھرھا را به حمايت فوری از کارگران سد ژاوه فراميخواني

  

 به دفاع از مبارزات عدالت طلبانه كارگران ايران برخيزيم : ايرانيان آزاديخواه      

جنبش کارگری در ايران در زير شديدترين سرکوب ھا قرار گرفته و جمھوری اسالمی در جھت خاموش کردن صدای 
. در ايران دست به دستگيری و محاکمات فعالين آن در بی دادگاھھای خود زده استخواسته ھا و اعتراضات کارگری 

در شرايطی که زندان ھای رژيم اسالمی پر است از فعالين . مبارزات كارگران ھميشه پيشتاز پيكار مردم بوده است
ابى و صدھا فعال ديگر کارگری و آزاديخواھان کشور و کسانی مانند آقايان منصور اسانلو، ابراھيم مددي، رضا شھ

جنبش کارگري، زنان، دانشجويان، خلق ھای تحت ستم كه سالھا ست در سياھچال ھای رژيم به اسارت گرفته شده 
، تجمع اعتراضی در دفاع از جنبش کارگری و بخاطر آزادی فعالين "کميته ھمبستگی با جنبش کارگرى ايران"اند، 

ما ھمه نيروھای سياسي، ھواداران جنبش کارگری و مردم آزاديخواه را به . کارگری و ديگر آزاديخواھان بر پا می کند
. شرکت در اين تجمع اعتراضی فرا می خوانيم و دستشان را مى فشاريم  
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  گزارشي از وضعيت اسفبار كارگران

  
کارگران را می توان .بيشتر کارگران ایرانی از وضعيت معيشتی مناسبی برخوردار نيستند. گران وضعيت مناسب ندارندکار

کارگران . کارگران فنی،کارگران خدماتی وکارگران فصلی:به طور عمومی کارگران سه دسته اند.قسيم کردبه چند دسته ت
کارگران خدماتی در بخش .فنی به طور عمده در کارخانه ھا،کارگاه ھا ومراکز صنعتی و فنی توليدی مشغول فعاليتند

للی، خدمات شھری، شھرداری ھا و نظایر ھايی مانند سيستم حمل ونقل عمومی، شھری، بين شھری و گاه بين الم
کارگران فصلی به طور عمده در بخش ھای کشاورزی، دامداری و باغبانی و ساختمانی فعاليت می . آن حضور دارند

در یک دسته بندی دیگر می توان کارگران را براساس درآمد به کارگران ثابت، روزمزد، قراردادی و شرکتی تقسيم . کنند
ين از نظر برنامه ھای حمایتی، بيمه ای و تامين اجتماعی نيز می توان کارگران را به دو بخش کارگران ھمچن. بندی کرد

بررسی ھا نشان می دھد با وجود . تحت پوشش سازمان ھای بيمه گر و تامين اجتماعی و کارگران آزاد تقسيم کرد
ران تشکيل می دھند اما در ایران کارگران از برنامه اينکه نيروی انسانی فعال در زمينه خدمات، توليد وحمل ونقل را کارگ

به گونه ای که اصوال در ایران دونوع کارگر شناخته و معرف مردم و جامعه و . ھای حمایتی چندانی برخوردار نيستند
سایر . یکی کارگران شاغل در بخش صنعت نفت وصنایع وابسته به آن ودیگری کارگران واحدھای توليدی. دولت است

به ھمين دليل این گونه . گران مانند کارگران روزمزد، فصلی و یانيروھای خدماتی ھرگز جز کارگران به شمار نمی روندکار
حقوق و درآمد ثابتی وجود ندارد، ھيچ سازمان بيمه گری حاضر به .افراد از کمترین برنامه ھای حمایتی برخوردارند

کارگران ساختمانی . يز از این افراد حمایت خاصی انجام نمی دھدپذیرش مسئوليت اجتماعی این افراد نيست و دولت ن
با وجود اھميت زیادشان درجامعه از این دسته کارگران به شمار می روند که حتی از برنامه ھای روز آینده خود نيز خبر 

لتی به بخش حداقل ھای حقوق پرداختی کارمندان دو. وضعيت معيشتی بيشتر کارگران بسيار نامناسب است. ندارند
برخی آمارھا نشان می دھد تنھا در زمينه کارگران شاغل در صنعت نفت وضعيت اندکی مناسب . کارگری اختصاص دارد

اما در بقيه مشاغل کارگری حتی در سطح کارگران شاغل در واحدھای توليدی مانند ذوب آھن، نيشکر، . تر است
است ھای غلط دولت وضعيت معيشتی و رفاھی و درامدی نساجی، خودرو و کارگاه ھا و معادن مھم به دليل سي

  .کارگران چندان تعریفی ندارد
طی سال ھای گذشته واردات بی رویه محصوالت از دیگرکشورھا به ویژه از چين موجب نابودی بسياری از صنایع وکارگاه 

اغل در بخش ھای عدم پرداخت حقوق برخی کارگران ش. ھای توليدی باالدستی وپائين دستی کشور شده است
به گونه . توليدی طی چند سال گذشته و پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد تبدیل به رویه ای عادی شده است

. ای که بيشتر کارگران از واحدھای توليدی محل اشتغال خود برای ماه ھا و گاه تا یکسال نيز ھيچ پولی دریافت نکرده اند
 توليدی دراعتراض به کمی درآمد ومشکالت کار و برخوردھای نامناسب دولت تجمع کارگران واحدھای خدماتی و

وصاحبان سرمایه وکارفرماھا طی سال ھای گذشته با وجود سانسورھای گسترده رسانه ای از سوی حكومت ھمواره 
 رسانه ھای آزاد صورت گرفته است و خبر این گونه تجمعات که تقریبا به طور روزانه در یک واحد توليدی صورت گرفته در

  .انتشار یافته است
کارگران به دليل فشارھای روزافزون دولت وبرخوردھای امنيتی از داشتن تشکل ھای کارگری مستقل طی این سال ھا 

تشکل ھای فعال ونيمه فعال مانند سندیکای کارگری شرکت واحد وھفت تپه نيز به طور دائم از سوی . محروم بوده اند
بازداشت فعاالن کارگری نيز طی چند سال گذشته ھمواره وجود . يتی مورد حمله قرار گرفته استدولت ونھادھای امن

در کنار این مواردبيکاری، اخراج و انفصال از خدمت، حقوق کم و درامدھای پائين با وجود موج فزاینده ی .داشته است
به نظر می رسد کارگران با وجود اينکه . استتورم وگرانی شرایط رابرای زندگی کارگران دردناک وگاه غير ممکن کرده 

بخش اصلی نيروی انسانی فعال در جامعه را تشکيل می دھند اما از سوی دولت حاکم برایران به رسميت شناخته 
البته با درنظر گرفتن وضعيت بغرنج عمومی حاکم برکشور می توان ادعا کرد که مشکالت جامعه ی ایران . نشده اند

  .این ميان بخش کارگری نيز متحمل مشقات خاص خود استھمه گير است ودر

  وزیر رفاه ایران مدیرعامل تأمين اجتماعی را برکنار کرد

  
  سازمان یا صندوق تأمين اجتماعی متصدی بيمه بخش اعظم کارمندان و کارگران در ایران است

 برای سازمان تأمين اجتماعی صادق محصولی، وزیر رفاه ایران پس از ماه ھا کشمکش، سرانجام مدیرعاملی جدید
  .معرفی کرد

با صدور حکمی علی ذبيحی را از مدیریت سازمان تامين اجتماعی )  اوت٣( مرداد ١٢آقای محصولی روز سه شنبه 
  .برکنار و رحمت هللا حافظی را به عنوان مدیرعامل جدید این سازمان جایگزین او کرد

ند روز گذشته گزارش ھا از تشدید اختالفات ميان وزیر رفاه و این عزل و نصب در حالی صورت می گيرد که طی چ
  .مدیرعامل وقت سازمان تامين اجتماعی حکایت داشت

گر اجتماعی است که ماموریت اصلی آن بيمه کارگران و مزدبگيران به  سازمان تامين اجتماعی ایران، یک شرکت بيمه



  .به حساب می آید” مشاغل آزاد“ از صورت اجباری و بيمه اختياری افرادی است که حرفه آنھا
مطابق قانون، این سازمان که اخيرا نام آن به صندوق تامين اجتماعی تغيير یافته است، یک سازمان خدمات عمومی 

  .غيردولتی است که درآمدھای آن از محل دریافت حق بيمه و سرمایه گذاری ھای این سازمان به دست می آید
متعلق به اقشار تحت پوشش در “مان نيز برابر آنچه در وبسایت آن تعریف شده است اموال و دارایی ھای این ساز

  ”.ھا و مؤسسات دولتی یا غيردولتی نيست ھای متوالی است و قابل ادغام با ھيچ یک از سازمان نسل
ورود این سازمان طی سالھای اخير، از این سازمان به عنوان یکی از متمول ترین سازمان ھای ایرانی نام برده شده و از 

  .به خرید و فروش ھای کالن کارخانجات و شرکت ھای دولتی به عنوان نمونه ھایی از قدرت اقتصادی آن یاد شده است
نام دارد، با خرید و سرمایه گذاری در بخش ھای صنعتی بزرگ نظير ” شستا“بخش سرمایه گذاری تامين اجتماعی که 
 شرکت ١٠٠ ھا و صنایع سنگين دیگر، در مجموع تاکنون سھام عمده بيش از نفت و گاز و پتروشيمی، کشتيرانی، بانک

  .و کارخانه بزرگ را خریداری کرده است
در سال ھای اخير و با تاکيد رھبر ایران بر اجرایی شدن ھرچه بيشتر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد 

نه ھای دولتی به بخش خصوصی و عمومی، اختالف  قانون اساسی و تالش برای واگذاری شرکت ھا و کارخا۴۴اصل 
  .نظر برسر نحوه واگذاری شرکت ھا و کارخانه ھای دولتی به سازمان تامين اجتماعی ھمواره مورد بحث بوده است

برخی از کارشناسان با استناد به اساسنامه این سازمان و غيردولتی بودن صندوق تامين اجتماعی، اموال آن را شامل 
ھایی است که باید بخشی از  نون اساسی نمی دانند و معتقدند که سازمان تامين اجتماعی از مجموعه قا۴۴اصل 
  .ھا، به آن اختصاص یابد ھای دولت از محل واگذاری درآمد

در این حال، برخی دیگر از کارشناسان امور اقتصادی می گویند که واگذاری کارخانه ھا و شرکت ھای دولتی به سازمان 
تماعی که با توقف مسئوليت آنھا در پرداخت بيمه اجباری ھمراه خواھد بود، به نوعی به کاھش بخش قابل تامين اج

  .توجھی از درآمد ھای این سازمان از محل پرداخت حق بيمه اجباری شرکت ھای دولتی، خواھد انجاميد

  ساعت آب دارند12شھروندان اروميه درطول شبانه روز فقط 

  
  .ساعت آب دارند 12 ساعت شبانه روز تنھا 24ردم اروميه از  م–آژانس ايران خبر 

و ھمچنين در , منطقه اسالم آباد و اسالم آباد دوم , خيابان کوھنورد , مردم در مناطق مختلف بويژه در منطقه کشتارگاه 
  . عصر آب ندارند 5 صبح تا ساعت 5از ساعت , منطقه مسجد قدس 

  .انواده ھاي کارگري و ضعيف امکان روشن کردن کولر آبي را ھم ندارندبخصوص خ, در وضعيت گرماي تابستاني 
مردم اروميه عالوه بر مشكل قطعي آب با مشكل قطعي برق ھم مواجه ھستند يكي ا ز شھروندان دراين رابطه ميگفت 

  .” اوضاع واقعا دراروميه بي سر و سامان است و ھيچكس به حال حداقل ھای رفاھي براي شھروندان نيست” :
   زندانی که اعتصاب غذا کرده اند می توانند با خانواده ھايشان مالقات کنند١٧معاون دادستان تھران می گويد 

 زندانی که در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده اند ، وعده داده که اين ١٧معاون دادستان تھران در ديدار با خانواده 
طبق گزارش سايت کلمه ، آقای نوروزی معاون دادستان وعده .تماس بگيرند زندانيان روزسه شنبه با خانواده ھای خود 

با اين وجود سايت کلمه گزارش داده که تا ساعت .داده که موضوع اعتصاب غذای زندانيان نيزتا روز پنج شنبه حل شود 
  . روز سه شنبه زندانيان مذکور ھنوز با خانواده ھای خود تماس نگرفته اند ٣٠.١۵

  ”دھد  مورد حساب ذخيره ارزی اطالعات دقيق به مجلس نمیدولت در” 

  
دولت به این بھانه که اطالعات حساب ذخيره ارزی :  عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت –مھر 

  .محرمانه است، اطالعات دقيقی به مجلس نمی دھد
دولت بدون اینکه گزارش ھای : می گفت به گزارش مھر، پيمان فروزش نماینده مردم زاھدان در مجلس شورای اسال

  .ماھانه یا فصلی از عملکرد حساب ذخيره ارزی ارائه دھد تنھا به ارائه ميزان تعھدات و طلب ھا اکتفا می کند
دولت به این بھانه که اطالعات حساب ذخيره ارزی محرمانه است، اطالعات : این عضو فراکسيون خط امام مجلس گفت

  .ھددقيقی به مجلس نمی د
با توجه به اینکه ھنوز : این نماینده مجلس درباره تناسب صندوق توسعه ملی با حساب ذخيره ارزی نيز تصریح کرد 

اساسنامه صندوق توسعه ملی به تصویب نرسيده معلوم نيست که آیا این صندوق جایگزین حساب ذخيره ارزی می 
  .شود یا اینکه در موازات حساب، به کار خواھد پرداخت

در ھيئت امنای حساب ذخيره ارزی نماینده ای از مجلس : درباره نظارت بر نقل و انتقاالت ذخيره ارزی یاد آور شد وی 
  .حضور ندارد و این امر کنترل و نظارت را مشکل کرده است

در پيش نویس اساسنامه صندوق توسعه ملی پيش بينی شده است که نماینده ای از مجلس برای : فروزش ادامه داد
  .در این صورت کنترل و نظارت مجلس افزایش می یابد. ظارت به صندوق حضور داشته باشدن

  :جھانی شدن یعنی این
  تسخير بازار ایران توسط چين و رشد صنعت زدایی از ایران

  
 احمد ميدری ، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در یادداشتی به تسخير بازار ایران –آسمان دیلی نيوز 

  .ره کرده استاسط چين و رشد صنعت زدایی از کشور اشتو



  :این یادداشت را که چندی پيش در روزنامه شرق منتشر شده، مرور می کنيم
ای مواجه است که به استثنای ابتدای انقالب و زمان جنگ در ھيچ دوره از تاریخ معاصر  اقتصاد ایران در حال حاضر با پدیده
در اقتصاد ایران سھم . توان یاد کرد می» زدایی صنعت«ای که از آن با عنوان  ت؛ پدیدهبا آن دست به گریبان نبوده اس

رشد این بخش در دورانی که با رونق . افزوده و اشتغال ھمواره افزایش داشته بخش صنعت و معدن اعم از توليد، ارزش
رغم افزایش درآمدھای  دوره اخير بهاما در . داده است شد به شکل بارزی خود را نشان می درآمدھای نفتی ھمراه می

  .ھای مختلف صنعتی روند نزولی داشته است نفتی رشد بخش
ھای نادرست اقتصادی در چند سال گذشته، نباید از  زدایی در اقتصاد ایران عالوه بر سياست در تبيين وقوع پدیده صنعت

ایده اصلی در این مطلب تمرکز بر نقش چين در در واقع .  صنعتی بزرگ ایران غافل شد- ورود چين به عنوان شریک تجاری
تبدیل شدن چين به شریک اصلی ایران در تجارت کاالھای صنعتی به اشکال . زدایی از اقتصاد ایران است پدیده صنعت

زدایی و  زدایی در اقتصاد ایران شده است اما قبل از بحث درباره این ایده باید منظور از صنعت مختلف منجر به صنعت
  .د بروز آن در اقتصاد ایران را بيان کردشواھ
  زدایی چيست صنعت

کاھش واحدھای توليدی، کاھش شاغالن بخش . گيری کرد توان با چند شاخص اندازه زدایی در اقتصاد را می پدیده صنعت
زدایی در یک اقتصاد به کار  صنعت و کاھش عمق صنعتی شدن سه شاخص است که برای نشان دادن پدیده صنعت

  . به اشکال مختلف خود را نشان داده است٨۶ تا ٨٢این سه شاخص در دوره . شود ه میگرفت
 ٧٧١در این دوره . رو بوده است  اقتصاد ایران با کاھش واحدھای توليدی روبه٨۶ تا ٨٢در دوره : کاھش واحدھای توليدی
 تعداد وقتی با تعداد کل واحدھای این.  کارمند داشته از مدار توليد کشور حذف شده است١٠واحد صنعتی که بيش از 

این در حالی است . دھد  ھزار واحد است، سنجيده شود نسبت بسيار باالیی را نشان می١۶ نفر که ١٠توليدی باالی 
رو نبوده و روند تاسيس این واحدھا افزایشی  ھای بزرگ روبه گاه با کاھش تعداد بنگاه  که اقتصاد ایران در گذشته ھيچ

  .تنھا این روند افزایشی نبوده بلکه از تعداد مطلق واحدھای توليد کاسته شده است در دوره اخير نهبوده است اما 
ظرف چھار سال مورد بررسی . دھد ھای مناسبی به اقتصاد ایران نمی این شاخص نيز عالمت: کاھش تعداد شاغالن

به تاسيس واحدھای پتروشيمی درون خود این آمار با توجه .  ھزار شغل در واحدھای صنعتی ایجاد شده است٢٠تنھا 
با توجه به قيمت پایين انرژی نفت برای برخی واحدھای صنعتی، تاسيس واحدھای پتروشيمی در . نيازمند تفسير است

دھد در این دوره ميزان بيکاری در بخش صنعت به  تاسيس این واحدھا نشان می. چند سال گذشته سرعت یافته است
ھزار شغل جدید ایجاد شده، بنابراین در بخش تعداد شاغالن نيز وضعيت برای اقتصاد ایران  ٢٠حدی بوده که تنھا 

  .مناسب نيست
بر تنھا  یابد که واحدھای توليدی به جای توليد کاالھای تکنولوژی این شاخص زمانی معنا می: کاھش عمق صنعتی شدن

زدایی ترجمه  ای در یک اقتصاد به نوعی صنعتی دیدهظھور و توسعه چنين پ. به مونتاژ کردن کاالھای صنعتی بپردازند
 درصد افزایش پيدا ٧٠ای به کل واردات به   سھم آمار واردات مواد اوليه و کاالھای واسطه٨۵ تا ٨٢ھای  در سال. شود می

ھای صنعتی ای این پيام را دارد که صنعت ایران به جای توليد کاال افزایش سھم مواد اوليه و کاالھای واسطه. کرده است
بندی  فرنگی از خارج وارد و با بسته  گوجه به طور مثال در بخش صنعت مواد غذایی رب. به مونتاژ کردن روی آورده است

شود که نسبت واردات سرمایه به کل واردات نيز  این روند زمانی وارد مرحله ھشدار می. شود ایران به بازار عرضه می
 درصد ٢٠ به ٣۵ای به کل واردات کشور از  ارد که نسبت ارزش واردات سرمایهآمارھا حکایت از آن د. محاسبه شود

نظر  ھای آتی صرف گذاری برای توليد در دوره ھا از سرمایه با این تصویر باید گفت صاحبان سرمایه. کاھش پيدا کرده است
بررسی نقش چين به عنوان یک توان عوامل مختلفی ذکر کرد اما در شرایط مورد  برای ظھور این شرایط می. اند کرده

  .عامل مھم قابل بررسی است
  زدایی چين و صنعت

ھای بازرگانی مناسب برای مقابله با تھدید   صنعتی ایران و اتخاذ نکردن سياست-تبدیل شدن چين به شریک تجاری
فزایش درآمدھا در دوره اخير ایران به واسطه شوک نفتی با ا. آميزی رسانده است چين شرایط را به مرحله ھشدار

 و ۶٠، ۵٠ھای  ھای نفتی ابتدای دھه در تمامی شوک. ھای گذشته یک تفاوت بزرگ دارد رو بود اما این دوره با دوره روبه
کيفيت و قيمت کشورھای اروپایی با نوع ایرانی آن آنچنان متفاوت .  شرکای صنعتی ایران کشورھای اروپایی بودند٧٠

ھای نفتی گذشته آنچه رخ  در شوک. شد روپایی تھدیدی برای صنایع ایران محسوب نمیبود که واردات کاالھای صنعتی ا
در شوک اخير بخش صنعتی . زدایی در اقتصاد ایران بود که بازتاب آن مھاجرت روستایيان به شھرھا بود داد کشاورزی

  .رو نبوده است گاه با رقابت قيمتی روبه ایران آسيب جدی دید زیرا این بخش ھيچ
واردات بنز برای این خودرو به . شود ای مثل خودرو پراید با ورود بنز آلمان دچار چالش نمی ی مثال کاالھای صنعتیبرا

آید اما اگر خودرویی در سطح پراید با قيمت  گاه تھدیدی به حساب نمی رو است ھيچ دليل آنکه با دو بازار متفاوت روبه
ای در حوزه خودرو ھنوز رخ نداده اما صنعت مبل،  گرچه چنين تجربه. کشاند یتر وارد شود این صنعت را به نابودی م پایين

  .با این تھدید دست به گریبان ھستند…  کاالھای فلزی و نساجی، مواد خوراکی،
ورود چين به مرحله صنعتی شدن با تورم باال در اقتصاد ایران و تثبيت نرخ ارز ھمراه بود، به ھمين دليل این دو پدیده 

این دو پدیده به عنوان عوامل مخرب برای بخش صنعت عمل . کاھش قيمت واردات کاالھای چينی شدندموجب 
با توجه به تمایل دولتمردان به افزایش مشارکت با چين این روند به معنای نابودی بخش بيشتری از صنایع . کنند می

کشورھای غربی . شرایط ایران ھمخوانی نداردشده با تھدید چين در اقتصاد جھانی با  ھای تجربه کشور است زیرا روش
رو شدند فرآیند توليد کاال را به این کشور انتقال دادند و در مقابل طراحی صنعتی را برای خود  وقتی با تھدید چين روبه

ای که  یھای صنعت اما اقتصاد ایران به دليل ویژگی. آنھا از این طریق تھدید چين را به یک فرصت تبدیل کردند. حفظ کردند
  .تواند دست به چنين اقدامی بزند و باید طرح دیگری چاره کند دارد در این مرحله نمی

گيری سریع از سوی دولت است اما از تحرکات کنونی چنين انتظاری دور از ذھن به نظر  حل این مشکل نيازمند تصميم
بر اساس آمار گمرک ایران سھم . سخير کرده استقيمت بازار ایران را ت کيفيت و ارزان چين با ورود کاالھای کم. رسد می

 برابر شده ١٧ برابر و در برخی کاالھا ٩ حدود ٧١ و در مقایسه با سال ٨٨کاالھای چينی از کل واردات در پایان سال 
این افزایش به معنای آن است که چين تبدیل به شریک تجاری ایران شده آن ھم در شرایطی که صنعت ایران با . است
  .رو است ای روبه ت عدیدهمشکال



تعداد واحدھای صنعتی در حال کاھش و . در این شرایط پدیده صنعت زدایی از اقتصاد ایران به شدت در حال رشد است
رسد  به نظر می. اند واحدھای توليدی نيز به جای توليد رو به مونتاژ آورده. بالطبع بيکاری این بخش در حال افزایش است

به این وضعيت ندارد زیرا در شرایطی که باید واردات کاھش و شرایط تورمی بھبود یابد آمارھا نشان از دولت نيز التفاتی 
در این صورت بخش صنعت به حد . ھا زای ھدفمند کردن یارانه افزایش واردات دارند و شواھد حکایت از سياست تورم

  . یی رشد خواھد کردزدا  تاثير این شرایط قرار خواھد گرفت و پدیده صنعت باالیی تحت

  
  سال زندان محکوم شد ۶معلم فعال عضو ھئيت مدیره کانون صنفی معلمان به 

  
ی  ھيات مدیره عضومعلم فعال به ریاست قاضی صلواتی، رسول بداقی، اسالمی دادگاه انقالب بيی پانزدھم  شعبه

  .ھای اجتماعی محکوم کرد فعاليت  سال محروميت از5 سال زندان و 6کانون صنفی معلمان ایران را به 
تبانی و تجمع به قصد "به اتھام   سال دیگر5و " تبليغ عليه نظام"به گزارش بامدادخبر، یک سال از این حکم به اتھام 

مسعود شفيعی، وکيل رسول بداقی، در گفتگویی کوتاه ضمن نامتناسب .صادر شده است" برھم زدن امنيت ملی
دادگاه این  .کرد  اعالم کرد که در زمان قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض خواھداتھامات موکلش، دانستن این حکم با

رسول بداقی از دھم شھریورماه سال  .بود عضو دربند کانون صنفی معلمان ایران، روز چھاردھم تيرماه برگزار شده
 عيد شده است کرج تبگوھردشتماه سال جاری به زندان  اردیبھشت برد و از به سر میزندان گذشته در 

 
  

   کشته برجای گذاشت۵انفجار در مجتمع آتش سوزی پردیس در عسلویه، دستکم 
  

.  کشته برجای گذاشت۵پردیس، دستکم  به گزارش خبرگزاری مھر، انفجار و آتش سوزی شدید در مجتمع پتروشيمی
 خط لوله انتقال گاز اتان روی به دليل انفجار در) چھارشنبه )  بعد از ظھر امروز١۴این آتش سوزی از حدود ساعت 

این انفجار  خبرگزاری مھر دليل. قرار دارد ) عسلویه(پردیس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  مجتمع پتروشيمی.داد
یکی دیگر از کارکنان پتروشيمی نيز وخيم  به گزارش خبرگزاری مھر وضعيت.را جوشکاری لوله انتقال گاز ذکر کرده است

اکنون مھار شده و به یکی از واحدھای پتروشيمی خسارات زیادی   این گزارش می افزاید آتشسوزیگزارش شده است
بزرگترین  پتروشيمی پردیس در ششم مرداد ماه امسال با حضور محمود احمدی نژاد ، به عنوان فاز دوم.وارد شده است

 پرديس جان پنج نفر را گرفت وشيمیسوزی مجتمع پتر آتش. توليد کننده اوره و آمونياک خاورميانه افتتاح شد
ظھر امروز در مجتمع پتروشيمی پرديس رخ داد پنج نفر از کارکنان   بعد از١۴سوزی و انفجار مھيبی که ساعت  بر اثر آتش

 . اين مجتمع وارد شد دادند و خسارات سنگينی به جان خود را از دست
 وله انتقال گاز اتان در واحد قديم آمونياک پتروشيمی پرديسکاری خط ل عمليات جوش اين حادثه به دليل انفجار در حين

 .است ايجاد شده) پرديس يک)
کارکنان خبر داد در حالی که ايسنا تعداد مجروحان را سه نفر ذکر   نفر از۶خبرگزاری مھر، از مجروح شدن شديد حداقل 

 . استاز کارکنان حاضر در پتروشيمی نيز وخيم گزارش شده وضعيت يکی ديگر. کرد
 ھای عمومی شرکت ملی صنايع پتروشيمی اعالم کرد پس از وقوع اين حادثه با فعاليت گروه به گزارش ايسنا، روابط

شرايط در وضعيت   کنترل و مھار شد و١۵سوزی جلوگيری و آتش در ساعت  نشانی، از گسترش آتش ايمنی و آتش
 .عادی قرار گرفت

 .رود آمونياک و اوره در جھان به شمار می يدکنندگانترين تول مجتمع پتروشيمی پرديس از بزرگ
نژاد رئيس جمھوری   مرداد ماه با حضور محمود احمدی۶روز چھارشنبه  ی گذشته در فاز دوم پتروشيمی پرديس ھفته

 .رود می ترين توليدکنندگان آمونياک و اوره در جھان به شمار اين مجتمع از بزرگ. افتتاح شد اسالمی و وزير نفت
 .اند ھلند و ژاپن در آن مشارکت داشته گذاری شده که انگلستان،  ميليون دالر سرمايه۴۵٠ای ساخت اين واحد حدود بر

 ھزار تن ۴۴٢ی ايران به چھار ميليون و  ی اوره ظرفيت توليد ساالنه ھدف از ساخت فاز دوم پتروشيمی پرديس افزايش
 .است
واقع و در دو فاز   کيلومتری جنوب شرقی بندر بوشھر٢٧٠ر فاصله پتروشيمی پرديس در شھرستان عسلويه و د مجتمع

   .است اجرا شده
 

   آخرین خبر از اعتصاب کارگران سد ژاوه
 

دليل   بنابر خبر رسيده ، در پی اعتصاب کارگران سد ژاوه به–کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  کميته ھماھنگی برای
چھار نفر از آنھا به نامھای عسگر  تی و گارد ویژه به کارگران یورش برده و ماه حقوق ، نيرو ھای امني5پرداخت نشدن 

 .سھيلی فررا بازداشت كرده اند  فرید آدمند و ھيوا– افشين احمدی –شاه مرادی 
 1389/4/29 ماه از حقوق خود در روز 5،به دليل پرداخت نشدن   نفر می رسيد700کارگران اعتصابی که تعدادشان به 

  روز اعتصاب سرانجام با یورش نيرو ھای امنيتی و ضرب و شتم و دستگيری کارگران12از   کشيدند و پسدست از کار
 . ،این اعتصاب به پایان رسيد

وثيقه آزاد شدند و به آنھا اعالم شد که اگر به اعتصاب ادامه دھند ،  الزم به ذکر است که کارگران دستگير شده با قرار
گفته یکی از  به. ند کرد ، نامبردگان نيز پس از تسویه حساب محل کار خود را ترک کردند اخراج خواھ آنھا را از کار

را پرداخت کرد که ھمين امر باعث ایجاد دو  کارگران ، کارفرما در پی این اعتصاب ،یک ماه از حقوق تعدادی از کارگران
   . ندکارگران به محل کار خود باز گشت دستگی در بين کارگران شد و در نھایت

 



  نصور نقی پور از محل کار خود اخراج شد
 

پس از دستگيری و  گزارشگران ھرانا، وی که کارگر دو شيفتی کارخانه کاشی و سراميک البرز در قزوین بود بنا به اطالع
 .مسئوالن کارخانه از کار اخراج شده است  روز حبس به دليل فعاليت ھای حقوق بشری، توسط١١٠تحمل بيش از 

 .برای این اقدام خود عنوان نکرده اند ن کاشی و سراميک البرز دليل خاصیمسئوال
یورش ھای گسترده به فعالين حقوق بشر خاصه ھمکاران و اعضای   در پی٨٨ اسفند ماه سال ١١نصور نقی پور در 

 الف سپاه ٢بشر در ایران در منزل پدری اش در قزوین بازداشت و بالفاصله به بند  سابق مجموعه فعاالن حقوق
 .پاسداران منتقل شد

 ميليون تومانی به طور ١٠٠به تازگی با قرار وثيقه  وی که در انتظار روئيت پرونده و تشکيل جلسه دادگاه می باشد
  .موقت آزاد شده است

 
   تن از فعالين كارگری اشنویه7برگزاری جلسه دادگاه 

 
 تن از 7محاكمه   جلسه89/5/10 روز یكشنبه مورخه  صبح–ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  کميته

رحمان ابراھيم زاده ، حسين پيروتی ، عباس  فعالين كارگری شھرستان اشنویه به نامھای صمد احمدپور ، رحمان تنھا ،
سليمانی در شعبه اول دادگاه انقالب در اروميه به ریاست قاضی درویشی با  ھاشم پور ، عيسی ابراھيم زاده و فتاح

 .مدافع فعالين كارگری ، آقای فریدون احمدی برگزار شد حضور وكيل
كميته  فعالين كارگری دایر بر ھمكاری آنان با یكی از احزاب اپوزوسيون از طریق عضویت در جلسه دادگاه با تفھيم اتھام

 وكيل مدافع آنان مواجه قاطع فعالين و ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری آغاز شد كه این اتھام با انكار
 .شد

كميته ھماھنگی ، مدارك و مستندات خود از جمله تقاضای كميته ھماھنگی  فعالين كارگری با دفاع از عضویت خود در
آنان به دفاع از  پس از آن وكيل مدافع. قانونی از وزارت كاروامور اجتماعی را به دادگاه تقدیم كردند  برای اخذ مجوز

 .  الیحه ای را تقدیم دادگاه كردموكالنش پرداخت و
در مورد آنان  است كه جلسه دادگاه به مدت یك ساعت ادامه پيدا كرد و پس از آن قاضی با اعالم اینكه الزم به توضيح

  .تصميم گيری وبه آنان ابالغ خواھد شد ، ختم جلسه را اعالم كرد
 

   ميليونی برای مدیران بانک مرکزی٢٠٠پاداش ھای 
 

بازنشسته خود تا  ساس شنيده ھای خبرنگار جھان از منابع مسوول، بانک مرکزی برای برخی از مدیرانبرا – جھان
 .انتقاد مسوولين نظارتی نيز قرار گرفته است  ميليون تومان پاداش در نظر گرفته است که این موضوع مورد٢٠٠سقف 

 تصميم با قوانين مربوط به پرداخت پاداش و مزایا مسئولين نظارتی معتقدند این این اقدام بانک مرکزی در حالی است که
 .بازنشستگان به ھيچ وجه ھمخوانی ندارد به

 .در حال رسيدگی است در حال حاضر این موضوع در نھادھای مسوول

  محکوميت یک عکاس به اتھام انتشار عکس ھای عاشورا

 
امير » نگاران زندانی تا آزادی روزنامه« گزارش به.  امير صادقی، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد–نيوز  آسمان دیلی

 .مقيسه، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد  دادگاه انقالب به ریاست قاضی٢٨صادقی، عکاس خبری ،در شعبه 
است که به اتھام انتشار عکس ھای روز عاشورا بازداشت شده بود و  صادقی خبرنگار عکاس روزنامه فرھنگ آشتی

  قيد کفالت آزاد شده بود ابھمن ماه سال پيش ب

 محاکمه منصور اسالو در دادگاه انقالب کرج   

منصور اسالو رئيس ھيئت مديره سنديکای شرکت :  مرداد آمده است 15از ایران در تاریخ بنابه گزارشات رسيده 
. ار گرفت دادگاه انقالب کرج مورد محاکمه قر1اتوبوسرانی تھران و حومه در شعبه   

 صبح رئيس ھيئت مديره سنديکای شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه 09:00 مرداد ماه حوالی ساعت 10روز يکشنبه 
آقای اسالو بر مبنای اتھام واھی ارتباط با ضد .  دادگاه انقالب کرج برده شد و او را مورد محاکمه قرار دادند1به شعبه 

.  داشت ادامه10:10ه او تا ساعت دادگا.انقالب مورد محاکمه قرار گرفت  
منصور اسالو رئيس سنديکای شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه ھنگام محاکمه، از داشتن وکيل محروم بود و وکالی 

.  دادگاه انقالب بی اطالع بودنداو از انتقال موکالشان به  
اسالو را دارند بازجويان وزارت اطالعات با پرونده سازی و نسبت دادن اتھامات واھی قصد افزايش مدت محکوميت آقای 

. تحت کنترل شديد آنھا قرار دارددر حالی اين اتھامات به آقای اسالو نسبت داده می شود که او در بازداشت و .   
از طرفی ديگر وزير کار احمدی نژاد به سازمان جھانی کار تعھد داده بود که آقای اسالو را آزاد خواھد کرد اما عليرغم 

. ده جديدی را عليه او گشوده اندر بازداشت بسر می برد و پرونتعھداتش آقای اسالو ھمچنان د  
زندانی سياسی منصور اسالو دچار ناراحتی ھای حاد مختلفی است مانند ناراحتی قلبي،کمر درد و ناراحتی چشم 

زاد می  بار پزشک قانونی رای به عدم تحمل حبس او را داده است و طبق قوانين موجود او بايد آ3تا به حال .می باشد
 پزشک تشکيل شده بود او را برای چندين ساعت تحت معاينه ھای پزشکی 5بعد از آن کمسيون پزشکی که از . شد



. رت ضمنی رای به آزادی وی دادندقرار دادند و نھايتا در گزارش خود بصو  
ھای انفرادی منتقل رھبر سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تھران در طی ماھھای اخير چندين بار بی دليل به سلول

شده بود و بارھا مورد تھاجم افراد باند مافيايی زندان که ازعلی حاج کاظم رئيس زندان ،علی محمدی معاون،کرمانی و 
. دستور می گيرند قرار گرفته بود زندان گوھردشت کرج 4فرجی رئيس و معاون اطالعات و محمود مغنيان رئيس بند  

 در 209 خرداد ماه در بند مخوف 22 سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تھران، از در حال حاضر رضا شھابی عضو ديگر
ت و شرايط عزيزشان محروم باداشت بسر می برد و تا به حال خانواده اش امکان مالقات و اطالع يافتن از وضعي

. ھستند  
 

 ميليونھا ايرانی ناتوان در پرداخت ھزينه خدمات دندانپزشکی      

 در حالی که وزير بھداشت سال گذشته وعده داده بود پوشش : مرداد آمده است 15زاری مھر د رتاریخ به گزارش خبرگ
بيمه ای خدمات دندانپزشکی را اجرايی کند تا امروز چنين اتفاقی رخ نداده به طوری که وضعيت سالمت دندانھای 

. ساير کشورھای ھمطراز ما استايرانيھا به دليل گرانی خدمات دندانپزشکی به مراتب وخيم تر از مردم   
به گزارش خبرنگار مھر، سالم بودن دندانھا از اھميت بااليی در سالمت افراد برخوردار است چون بروز اغلب عفونتھا در 

به طوری که بيماريھای قلبی . بدن که منجر به بيماريھای مختلفی می شود ريشه در خرابی و فاسد بودن دندانھا دارد
. می تواند به دليل ناسالم بودن دندانھا و عفونتھايی که در بدن ايجاد می کند، اتفاق بيافتد... وعروقي، کليوی   

دکتر محمدرضا خامي، مدير گروه سالمت دھان و دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تھران در گفتگو با 
: ه با کشورھای صنعتی دنيا خبر داد و گفتخبرنگار مھر از باال بودن ميزان پوسيدگی دندانھای ايرانيھا در مقايس
.  سال است12بيشترين دندان پوسيده، پرکرده و کشيده شده مربوط به رده سنی   

 کشور دندان پوسيده دارند و به طور متوسط ھر   ساله12 درصد از کودکان 60تحقيقات وزارت بھداشت نشان می دھد 
. د ساله ايرانی حدود دو دندان پوسيده دار12کودک   

مدير گروه سالمت دھان و دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تھران با عنوان اين مطلب که ھنوز درصد 
گران بودن خدمات دندانپزشکی نيز تاثير زيادی در بروز اين : زيادی از افراد جامعه اعتقادی به مسواک زدن ندارند گفت

. مشکل داشته است  
ر بھداشت سال گذشته در جمع دندانپزشکان کشور وعده داد که پوشش بيمه ای دکتر مرضيه وحيد دستجردي، وزي

خدمات دندانپزشکی شامل جراحيھا، پروتز و ارتودنسی را پيگيری و اجرايی کند اما تا امروز چنين اتفاقی رخ نداده 
. است  

 و دندان عنوان می دارند اما متاسفانه به رغم اظھارات کارشناسی که دندانپزشکان در ارتباط با ضرورت سالمت دھان
. خدمات دندانپزشکی آن ھمچنان در حوزه زيبايی قرار دارد و شامل بيمه نمی شود  

وزير بھداشت در اھميت خدمات دندانپزشکی عنوان داشته که تحقق عدالت در سالمت در اولويت برنامه ھای اين 
. سالمت دھان و دندان استوزارتخانه قرار دارد که بخش مھم آن مربوط به دندانپزشکی و   

دستجردی ھمچنين از طرح ارائه خدمات بھداشت دھان و دندان با تکيه بر پيشگيری توسط پزشکان خانواده خبر داده و 
از تعرفه گذاری مناسب در ارائه خدمات دندانپزشکی به مردم و دندانپزشکان به عنوان حرکتی ياد کرده که ھم مردم و 

. بھره مند می شوندھم دندانپزشکان از آن   
خورند  خورند در مقايسه با کودکانی که ھر روز صبحانه می  دندان کودکانی که در سنين دو تا پنج سالگی صبحانه نمی 

مصرف زياد مواد قندی و شکالت و شيرينی در بين کودکان ايرانی . تقريبا چھار برابر بيشتر مبتال به پوسيدگی می شود
ه ھا باعث شده که روند خرابی دندانھا از دوران کودکی آغاز شود و در دوران جوانی اغلب و مسواک نزدن برخی از بچ

 بار مواد قندی در روز باعث افزايش خرابی 6به طوری که مصرف بيش از . اين جمعيت دارای دندانھای خراب ھستند
. دندانھا می شود  

 90ھا،   ساله 6 درصد دندانھای 90 ھا و حدود  ساله درصد دندانھای سه 52بر اساس نتايج تحقيقات وزارت بھداشت، 
در . ھای کشور پوسيده است  ساله 12 درصد دندان دائمی 60 ھا و حدود   ساله9درصد دندانھای شيری و دائمی 

ھا که برای دندانھای شيری و   ساله 9 و 5ھا   ساله 6، برای 1.9 ھا  حالی که شاخص پوسيدگی دندان برای سه ساله
.  ھا حدود دو درصد است  ساله12 و برای 0.9شود   محاسبه ميدائمی   

طرحی در وزارت : گيرد، گفت  بيش از ھمه دندانھا مورد فرسودگی قرار مي6وزير بھداشت با بيان اينکه دندان شماره 
 اين موضوع البته دستجردی به.  جلوگيری کند6تواند از کشيده شدن ميليونھا دندان شماره  بھداشت وجود دارد که مي

. اشاره کرده که اين طرح بار مالی زيادی دارد و در عين حال اميدوار است امسال اجرا شود  
دکتر محمدحسين خوشنويسان، رئيس اداره سالمت دھان و دندان وزارت بھداشت با بيان اينکه ساالنه حدود دو 

شوند، پوسيدگی   پوسيدگی پيشرفته ميدندانھايی که دچار: شود، گفت ميليون دندان پوسيده در کشور کشيده مي
ھای  کند که اين درمان ھزينه پيدا مي" درمان ريشه"رسد و نياز به درمان استانداردی به نام  به مرحله عصب دندان مي

. بااليی دارد  
 به ھای باالی درمان ريشه، مجبور اکثر افراد به خصوص در مناطق محروم شھری و روستايی به دليل ھزينه: وی افزود

. شوند کشيدن دندانھای پوسيده مي  
ای  اين در حالی است که کشيدن دندانھا به خصوص اگر جايگزين نداشته باشد باعث مشکالت گوارشی و تغذيه 

. شود مي  
درھر حال، واقعيت امر اين است که ھزينه ھای خدمات دندانپزشکی به ھيچ عنوان با درآمد اغلب اقشار جامعه 

. مين امر سبب شده است که مردم به دليل گرانی اين خدمات، قيد سالمت دندانھای خود را بزنندھمخوانی ندارد و ھ
در حالی که عوارض دندانھای خراب و فاسد باعث می شود دچار بيماريھای ديگری شوند که ھزينه سالمت آنان را 



وجه حاضر نمی شوند خدمات در اين بين بيمه ھا نيز به دليل نداشتن توان مالي، به ھيچ . افزايش می دھد
.دندانپزشکی تحت پوشش قرار دھند  

 

 كودكان چه افغانى باشند چه ايرانى نبايد كار كنند 

 عضو كميته ھماھنگى شبكه يارى كودكان :  مرداد آمده است 15 ایلنا درتاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کا ر ایران 
 درصد از كودكان كار و خيابان ايرانى نيستند، 70زيستى مبنى بر اينكه كار و خيابان با انتقاد از اظھارات يك مقام بھ

اند اما كودكان چه افغانى  اين كودكان نسل سوم مھاجران افغانى ھستند و در ايران به دنيا آمده و بزرگ شده: گفت
. باشند و چه ايرانى نبايد كار كنند  

م اينكه تحقيقى بر روى كودكان وجود ندارد، كه افغانى يا ايرانى وگو با خبرنگار ايلنا با اعال زاده در گفت فاطمه قاسم
ھاى مختصرى در اين  نامه تاكنون تحقيقى در مورد نژاد كودكان انجام نشده و تنھا پايان: بودن آنھا را اثبات كند، تاكيد كرد

. زمينه توسط گروھى دانشجو انجام شده است  
 كودكان كار نسل سوم مھاجران افغان 

 درصد از كودكان كار ارائه شود و 70فعال حقوق كودكان با اعالم اينكه بايد منبع علمى و تحقيقاتى افغانى بودن اين 
سال ھستند و به عنوان كودكان كار مشغول 18اين كودكان كه اغلب زير : بعد از آن قابل استناد شود، تصريح كرد

. ن متولد شده و نسل سوم مھاجران افغانى ھستندھستند، نه تنھا خودشان بلكه پدر و مادرھايشان در ايرا  
عضو كميته ھماھنگى شبكه يارى كودكان كار و خيابان با اشاره به اينكه اين كودكان حاصل شرايط اجتماعى و 

اين كودكان چه افغانى باشند و چه ايرانى نبايد كار كنند، حتى اگر تمام كودكان كار : اقتصادى ايران ھستند، گفت
ھاجر ھم باشند در مسئوليت و پيگيرى دولت نبايد مشكلى ايجاد كند؛ چرا كه نژاد، مليت و قوميت در اين ايران، م

. اھميت است مسئله بي  
شوند  كودكان كار افغان، ايرانى محسوب مي  
چنينى از سوى مسئوالن بھزيستى را نوعى سلب مسئوليت از خودشان دانست  اين فعال حقوق كودكان اظھارات اين

بينند و در مورد آنھا مواضع منفى اتخاذ  نظر از نژادشان كودك نمي متاسفانه مسئوالن كودك را صرف: ادامه دادو 
. كنند مي  

ھاى  اى است كه از مسئوالن سازمان متاسفانه گاھى سمت و سوى اظھارنظرات و اخبار به گونه: زاده افزود قاسم
شود به  طور كه ھست انعكاس داده نمي دن شرايط، مسائل آنكند و با متضاد نشان دا حمايتى سلب مسئوليت مي

.طورى كه غيرايرانى دانستن كودكان كار از سوى مسئوالن جاى تاسف دارد  
 

  تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند بردسير
 

این  لصبح مقاب٨روزچھارشنبه سيزدھم مرداد جمعی از کارگران کارخانه قند بردسير از ساعت  – آسمان دیلی نيوز
, دفتر امام جمعه , کرمان به فرمانداری  ما بارھا به استانداری” :یکی از کارگران معترض به گفت . کارخانه تجمع کردند

ما چيز زیادی نمی , رفته ایم ولی کسی به خواسته ما توجه نميکند  نماینده مجلس و حتی مقابل دفتر احمدی نژاد
   ”. واھيموحقوق خودمان را می خ خواھيم ما فقط حق

 
  حقوقی  ما ه بی١٠اعتراض کارگران کارخانه چينی البرز به 

 
کارگران کارخانه چينی البرز در مقابل این شرکت   نفر از١٨٠ روز چھارشنبه سيزدھم مرداد بيش از –آسمان دیلی نيوز 

کارگران متحصن ھمگی . این کارگران در اعتراض روی زمين تحصن کردند , زدند  در شھرک صنعتی قزوین دست به تجمع
  ”.  ماه است که حقوق نگرفته اند١٠سال سابقه کار در این شرکت را داشتند اما مدت  ٢۴  تا١٩بين 

 
 

  ساسان  شرکت کارگر اخراجی٧٠٠بيش از سرگردانی 
 

بيکاری سازی ساسان اعالم کردند که ھنوز موفق به دریافت مقرری بيمه   کارگران قراردادی کارخانه نوشابهگروھی از
ھای   در جریان تعدیل، که شما آنھا بالغ بر ھفتصد نفر است  ایلنا، این کارگران خبرگزاری حکومتیبه گزارش .اند نشده
  پس از آنکه کارفرما حاضر نشد حتی با آنھا به: گویند کارگران اخراجی می.  ند شرکت ساسان از کار اخراج شد٨٨سال 

ه سازمان تامين اجتماعی مراجعه کردند تا از مقرری صندوق بيمه بيکاری استفاده عنوان کارگر ساده قرارداد ببندد، ب
ھای آموزش فنی و  شدگان به شرط شرکت در دوره به گفته یکی از کارگران، در حال حاضر نزدیک به نصف اخراج. کنند
این کارگران  .شده استاند تا حدودی از حق خود استفاده کنند اما تکليف مابقی ھنوز روشن ن ای توانسته حرفه
گویند پس از اخراج آنھا، کارفرما نيروی جایگزین را با پرداخت حداقل حقوق و حذف سرویس و ناھار  چنين می ھم

  .استخدام کرده است
  

  پاکسازی دبيران آزاد اندیش و گزینش دوباره معلمان
  

آموزش وپرورش از دبيران  نظور پاکسازی وزارتدولت کودتایی به م. گزینش دوباره معلمان کليد خورد–ايران خبر  آژانس
احمدی در دولت نھم وزارت آموزش وپرورش را به بھانه ی  علی. آزاد اندیش اقدام به گزینش دوباره معلمان کرده است



 .کرد اضافه،بازنشستگی وبازنشستگی پيش ازموعد از دبيران کارکشته وباتجربه خالی تعدیل نيرو ،وجودمعلمان
بود که طی چھار سال نخست  افراطی حاکم برکشور برای امت سازی به نفع والیت فقيه به گونه ایسياست گروه 

این سياست در .نھادھا مختلف صورت بگيرد رياست جمھوری احمدی نژاد تصفيه ھا وبازنشستگی ھای اساسی در
د آموزشی کشور به دوست نزدیک محمود احمدی نژاد در نھا وزارت آموزش وپروش به شدت از سوی علی احمدی

 .ای که سال گذشته آموزش وپرورش با کمبود شدید نيرو مواجه شد به گونه.مرحله اجرا گذارده شد
 .در نظام آموزشی کشور با بازنشستگی وتصفيه معلمان دگر اندیش صورت گرفت سياست تغيير بنيادین

 85سال   گسترده ی معلمان درافزایش حقوق و وضعيت بدمعيشتی فرھنگيان موجب شکل گيری اعتراضات عدم
وزندانی کردن معلمان  اما این اعتراضات صنفی در نھایت به شناسایی فعالين فرھنگی،بازداشت. گردید86و

پيامد نھایی این برخوردھای حذفی بازنشستگی ھای .گردید معترض،تبعيد اعضای کانون صنفی وانحالل این کانون منجر
بازنشستگی ھا که ذیل پوشش اجرای نظام ھماھنگ صورت گرفت درواقع اجرای این .بود 87و86گسترده در سال ھای 

 .بود ی دوم برخورد با فرھنگيان آزاد اندیش ومخالف سياست ھای دولت احمدی نژاد مرحله
گزینش مجدد فرھنگيان در حال  اکنون وبراساس گزارش ھای بدست آمده مرحله ی سوم این سياست با اجرای برنامه

بنيادین در آموزش وپرورش با وجود فرھنگيان باتجربه وغير  گفتنی است که انجام تغييرات به اصطالح.استکليد خوردن 
به ھمين دليل دولت کودتایی از طریق وزارت آموزش وپرورش . مصباح غير ممکن است وابسته به اندیشه ھای حلقه

آموزش وپرورش اخراج  سيله فرھنگيان معترض را ازتا به این و. ی گزینش مجدد دبيران را راه اندازی کرده است سامانه
تحول بنيادین نظام آموزشی کشور،سپردن مراکز  براساس گزارش ھای بدست آمده مرحله ی چھارم طرح.وکنار بگذارد

تا با زمينه سازی طی چند سال ھمه ی نظام آموزشی کشور به .است آموزشی به دانش آموختگان حوزه ھای علميه
آن نظام   است که طبق1414در واقع این برنامه دولت کودتایی اجرای سند چشم انداز ایران .گردد اگذارحزوه ی علميه و

طرحی کلی که ازآن به اسالمی کردن  ,آموزشی کشور باید از برنامه ریزی ھای به اصطالح غربی مابانه تصفيه شود
  .دفاز اجرایی گرد علوم انسانی یاد می شود قرار است به این شکل وارد

 
   دولت  نفر از كارگران واحد توليدي به دليل سياست ھاي ضد كارگري150بيكاري 

 
وبھم ريخته اي که ناشي ازسياست ھاي ضد  درحال حاضر با توجه به وضعيت اقتصادي نابسامان- آژانس ايران خبر 

ند چين ھم دچارمشکالت براي تھيه مواد اوليه حتي از کشورھايي مان كارگري دولت احمدي نژاد است صنايع توليدي
وارداتي اش ازچين در  گزارش خبرنگار آژانس ايران خبر اخيرا يکي از اين واحدھاي توليدي که مواد اوليه به.زيادي ھستند

نتوانسته اقالم وارداتي خودرا ترخيص و از بندر عباس به  اوايل ارديبھشت به گمرگ بندر عباس رسيده تا مرداد ماه ھنوز
 بدنبال ھمين موضوع, باعث شده که اين کارخانه نزديک به دوماه بطور کامل تعطيل بشود د و ھمين امرتھران منتقل کن

  . نفر ھستند طي اين مدت دوماه بيکار بودند150کارگران اين کارخانه ھم که حدود 
 

  وضعيت نا بسامان كارگران كارخانه صنايع فلزي
 

انواع ماشين آاّلت و  ه يکي از کارخانه ھاي قديمي و با سابقه در توليد کارخانه صنايع فلزي ايران ک–خبر  آژانس ايران
طي , زمينه توليد ومسائل کارگري مواجه شده است  مصنوعات فلزي است درطي چند ماه اخير با بحرانھاي زيادي در

تجمعات خواھان اعتراضي توسط کارگران برپا شده است که کارگران در اين  ماھھاي اخير در اين کارخانه چند تجمع
 . عقب مانده خودشان بوده اند دريافت حقوق

ماه است که کارگران 5 نفر کارگر کار ميکنند 250کارخانه که حدود  به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبردريک قسمت از اين
پول نداريم كه ”:ويند ميگ مديران كارخانه به آنھا, دريافت نکرده اندودر وضعيت بالتکليفي به سر ميبرند  حقوق خودشان را
 . ”به شما بدھيم

در اين كارخانه باعث شده كه شيرازه امور از ھم بپاشد ولي كارگران به خاطر  سومديريت”:يكي از فعالين كارگري گفت 
فشار .از كار نيفتد نان شبشان ر اازدست ندھند با رنج وزحمت فراوان تالش ميكنند كه چرخھاي اين كارخانه اين كه

  ” ناراضي كرده است ي كارگران است و بالتكليفي وعدم دريافت حقوق آنھا رازيادي رو
 

  كارگر قراردادي كارخانه صنايع الكترونيك50اخراج 
 

درشھرک صنعتي ھشتگرد با   کارخانه صنايع الکترونيک افزار آزما از جمله کارخانه ھايي است که–ايران خبر  آژانس
کارخانه بدليل عدم وجود نقدينگي امکان خريد مواد  دراين. وتوليد مواجه استمشکال ت جدي در زمينه مسائل کارگري 

 . ھم باعث شده که توليد اين کارخانه افت جدي داشته باشد اوليه کافي وجود ندارد وھمين موضوع
کارخانه طي ھفته   نفر از کارگران قراردادي اين50ايران خبر يکي از آثار اين موضوع اخراج حدود  به گزارش خبرنگار آژانس

ميکرده اند که اکنون تعدادي ديگر از کارگران اين   نفر کارگر کار350تا بحال در اين کارخانه حدود .ھاي اخير بوده است 
  .ھستند کارخانه در آستانة اخراج

 
  است سرگردانی کارگران در برابر قوانينی که به نفع کارفرمایان

 
 ماه از آخرین اخراج دسته ۵ با گذشت حدود :  مرداد آمده است 16ایلنا درتاریخ  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

در . اند نشده ھا موفق به دریافت بيمه بيکاری کارخانه نوشابه سازی ساسان، ھنوز حدود نيمی از آن جمعی کارگران
 .گردیدندکار اخراج   کارگر از٧٠٠جریان آخرین اخراج گروھی کارگران از این کارخانه، بيش از 

تنظيم شده است، در مذاکره با کارگران حتا حاضر نشده بود با  کارفرما با استفاده از قوانين کار که به نفع کارفرمایان
 .کارگر ساده قرارداد ببندد کارگران اخراجی به عنوان



ای  موزش فنی و حرفهھای آ گان به شرط شرکت در دوره اخراج شده به گزارش خبرگزاری فوق، تاکنون نزدیک به نيمی از
 .برند می از حق خود استفاده کنند اما سایر کارگران ھم چنان در سرگردانی بسر اند تا حدودی توانسته

ھا با استخدام کارگران موقت جدید، سرویس  آن اخراج کارگران فوق در حالی صورت گرفته است که کارفرما پس از اخراج
 .کند حقوق را پرداخت می ھا حداقل و ناھار را حذف کرده و به آن

و حمایت قانون از وی و نيز عمل کرد سازمان تامين اجتماعی که  تر عمل کرد کارفرمای کارخانه در بکارگيری کارگران ارزان
 ھای حکومت و قوانين کنونی از را سرگردان نگاه داشته است، تنھا یک نمونه از حمایت ھم چنان کارگران اخراجی

 .ھا در برابر سرنوشت کارگران است اوتی آنداران و بی تف سرمایه
 .برخاسته است توانسته است، با استفاده از قوانين و یا نيروی سرکوب خود به حمایت از کارفرمایان حکومت ھر جا که

براساس . کارگران مخابرات راه دور استان فارس است ی دیگر از اقدامات حکومت در روزھای اخير، تحت فشار دادن نمونه
 از جمله گفته شده. اند اطالعات استان، کارگران معترض کارخانه را تحت فشار قرار داده ار منتشره، حراست و ادارهاخب

سرکوب مورد تھدید قرار  ھای ھای کارگران تحت شنود و کنترل است و کارگران از سوی ارگان است که کليه تلفن
 نفر از کارگران ٣اند و تاکنون در اثر فشارھای وارده به کارگران،  رفته ماه دستمزد نگ١٨کارگران مخابرات راه دور . اند گرفته

ھا  حقوقی بی ھای اخير متاسفانه آمار خودکشی در ميان کارگران به دليل ھمين در ماه. اند کرده کشی اقدام به خود
 .افزایش یافته است

تر  ه روز غول بيکاری خود را بيشتر و سھمگينقرار دارند؛ روز ب کارگران بسياری اخراج شده و یا در معرض خطر اخراج
فشار قرار  پرداخت دستمزدھا دیگر به یک موضوع عادی تبدیل شده و کارگران از این جھت نيز تحت نمایاند؛ عدم می
 .دارند

کارگران سندیکایی شرکت واحد و نيشکر ھفت . دارند از سوی دیگر فعالين کارگری نيز تحت فشار نيروھای سرکوب قرار
تازگی یکی از اعضای ھيات مدیره سندیکای نيشکرھفت تپه به نام فریدون نيکوفرد  به. تپه از جمله کارگران فوق ھستند

اتوبوسرانی تھران و حومه  کارگران سندیکایی شرکت واحد. ی سازمانی تحت فشار قرار گرفته است تخليه خانه برای
ھای فراوان توانسته  بسياری از کارگران فوق که بعد از تالش .کنند  میتجربه نيز در روزھای اخير دور جدیدی از فشارھا را

چنان در  اند و رضا شھابی یکی از کارگران فوق ھم در روزھای اخير بار دیگر از کار اخراج شده بودند بر سر کار برگردند،
ضا ترابيان با تامين وثيقه به سندیکایی ر این در حالی است که دیگر کارگر. برد زندان و در وضعيتی نامعلوم بسر می

 .گی آزاد گردیده است تازه
شرکت واحد و در  گان ھایی با امضای جمعی از فعاالن کارگری در ميان راننده گذشته ھم چنين اعالميه در دو سه روز

يه قرار ی اطالع گان گيرنده حمایت راننده ی فوق مورد حمایت از کارگر زندانی رضا شھابی پخش شده است که اطالعيه
  .گرفته است

 
   رضا شھابی کمپين اتحادیه کارگران کشتی رانی، قطار و ترانسپورت بریتانيا برای آزادی

 
بریتانيا با انتشار بيانيه ی مطبوعاتی، اعالم کرد که برای  در ( RMT ) اتحادیه کارگران کشتی رانی، قطار و ترانسپورت

 :در این بيانيه چنين آمده است. ی سازمان داده استگسترده و بين الملل آزادی رضا شھابی، یککمپين
برتيانيا، برای آزادی یکی از  به ھمراه فعالين اتحادیه ای در سراسر جھان، و نمایندگان پارلمان RMT ترانسپورت اتحادیه ”

 .است رھبران اتحادیه ترانسپورت، دست به یک کمپين جھانی زده
حومه است که رھبران آن در سالھای  ن شرکت واحد اتوبوس رانی تھران ورضا شھابی، خزانه دار سندیکای کارگرا ”

 که در نھم ماه ژوئن –شھابی و یکی از ھمکاران او سعيد ترابيان  رضا. گذشته ھدف موج دستگيری و زندان بوده اند 
 شغل اشان به ، به مدت چھار سال 2005 بعد از اعتصاب کارگران شرکت واحد در سال - گردید دستگير و سپس آزاد

 ”.خود باز گشتند حالت تعليق در آمد، دستمزد شان قطع شد و تنھا بعد از تصميم دادگاه، مجداد به سر کار
رفته بود، به اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوس رانی  او ھنگامی که به سرکار.  ژوئن دستگير شد12رضا شھابی در روز “

 آنھا سپس او را به منزلش بردند و بعد از بازرسی منزل،. ی دستگير گردیدنيروھای امنيت فراخوانده شد و در آنجا توسط
رضا شھابی به بند امنيتی بخش  بنا به گزارش ھا،. کامپيوتر او را مصادره کرده و آن را به ھمراه شھابی با خود بردند

 . زندان بدنام اوین، منتقل شده است209
دستگيری و زندانی   در ارتباط با633مکدنل، یک طرح پارلمانی به شماره ، آقای جان  RMT پارلمانی اتحادیه نماینده ”

در این طرح . پارلمان بریتانيا تھيه دیده است  شدن رضا شھابی در بخش شکنجه زندان اوین در تھران را برای ارائه به
 : چنين آمده است

ژوئن  12  کارگران اتوبوس رانی تھران دردستگيری بدون اعالم جرم رضا شھابی، خزانه دار سندیکای این پارلمان، ”
و اذیت فعالين اتحادیه ھای کارگری در   را محکوم می کند؛ پارلمان از این دستگيری که آخرین نمونه از موج آزار٢٠١٠

 زندان اوین که به مرکز شکنجه 209پارلمان از اینکه رضا شھابی در بخش  ایران است، به شدت ابراز نگرانی می کند؛
انفرادی بسر  افزون بر این، پارلمان از اینکه رضا شھابی در سلول. نگاه داشته شده، بشدت نگران است دارد،شھرت 

با توجه به اینکه عفو بين . سخت نگران است می برد و دو ماه است که با اعضای خانواده و دوستان خود تماس نگرفته ،
 زندانی سياسی به شمار می رود و فقط به دليل فعاليت ھای احتمال زیاد، اللمل بر این باور است که رضا شھابی به

پيمان بين المللی  زندانی شده است، پارلمان براین باور است که تداوم حبس رضا شھابی، به معنای نقض سندیکایی
 پارلمان از دولت ایران می خواھد که رضا .در مورد حقوق مدنی و سياسی است که ایران ھم آن را امضا کرده است

 ”.می خواھد که برای کمک به آزادی رضا شھابی ھمه توان خود را بکار گيرد شھابی را فوری آزاد کند و از دولت بریتانيا
پارلمان، طرح را امضا کرده اند و   نماینده5بيانيه مطبوعاتی این اتحادیه، درساعات اوليه انتشار این طرح پارلمانی،  بنا به

رسيدن امضا ھا به حد نصاب، این طرح، بطور رسمی در پارلمان  مچنين قرار است که باھ. امضا ھا ھمچنان ادامه دارد
 .گيرد بریتانيا مورد بررسی قرار

از وزیر امور خارجه این کشور در خواست  بنا به این بيانيه، تعدادی از نمایندگان در نشست علنی پارلمان بریتانيا ،
 .اقدام بزند هخواھند کرد که برای آزادی رضا شھابی دست ب

رضا شھابی را در نشست سراسری  این اتحادیه ھمچنين اعالم کرده است که موضوع دستگيری و زندانی شدن



کرد و از آن فدراسيون خواھد خواست که برای آزادی رضا  مطرح خواھد ( ITF) فدارسيون جھانی کارگران ترانسپورت
 .ماه اوت، در شھر مکزیکوسيتی برگزار شودقرار است که در اوایل  این نشست،. شھابی اقدام کند
استار چاپ بریتانيا  ، روزنامه مورنينگ RMT به دنبال آغاز کمپين برای آزادی رضا شھابی توسط اتحادیه در ھمين رابطه و

 .به شرح این کمپين پرداخت” در حال افزایش است  حمایت از کارگران اتوبوس رانی“ ژویيه، در گزارشی با عنوان 29در 
سياست مداران، طرفداران حقوق بشر و اتحادیه ھای کارگران ” : نویسد این روزنامه در ابتدای گزارش خود می

در ایران شده  سراسر جھان، بطور ھماھنگ، خواستار آزادی فوری رضا شھابی یکی از رھبران اتحادیه ای ترانسپورت در
 ”.اند

توصيف کارزاری می پردازد که در حال حاضر  گيری او، بهاین گزارش سپس ضمن معرفی رضا شھابی و چگونگی دست
 .بریتانيا در جریان است و نمایندگان پارلمان RMT توسط اتحادیه

نسبت به دستگيری رضا شھاب اشاره کرده و می نویسد،  RMT این روزنامه در گزارش خود به واکنش دبير کل اتحادیه
که دولت ایران بفھمد که جنبش جھانی اتحادیه ھای کارگری، از این مھم است “ :می گوید RMT باب کرو، دبير کل

فعاليت ھای  دولت آگاه است و به کمپين گسترده خود در حمایت از رضا شھابی و ھمه کسانی که به خاطر اعمال این
 ” .اتحادیه ای سرکوب می شوند، ادامه خواھد داد

مسالمت  رضا شھابی تنھا به دليل فعاليت ھای“: ملل می نویسدگزارش خود، به نقل از عفو بين ال این روزنامه در پایان
 ” آميز اتحادیه ای، دستگير شده است
  المللى در حمايت از كارگران در ايران ترجمه و تھيه گزارش از اتحاد بين

 
  !ازخواست و اعتصاب کارگران برقکارعراق حمایت ميکنيم

 
 شور خارج ک- ھمبستگی با جنبش کارگری درایران نھادھای

 2010آگوست  3
وزارتخانه ھا  ی فعاليت ھای سندیکایی در چارچوب¬کليه“است که مطابق با آن ¬درعراق تصویب شده به تازگی قانونی

 ژوئيه 22 و 20 ، در تاریخ 244شماره  حکم ضد کارگری مذکور با. ”، شعبات و حوزه ھای آن ممنوع اعالم گشته است
است که تمام اماکن و ¬به نيروھای انتظامی و پليس، دستور داده شده ون یاد شدهدر نتيجه با قان. انتشار یافته است
 .سراسر کشور ضبط و بسته شوند مراکز سندیکایی در

قانون ضدکارگری دست به اعتصاب زده و خواھان لغو این قانون  عراق در اعتراض به این/کارگران کارخانه برق بغداد
 .ھستند
ميکنند، از خواست  رگری در ایران ، این قانون ارتجاعی و ضد کارگری را قویا محکومھمبستگی با جنبش کا نھادھای

 .اعتصابی اعالم ميکنند کارگران برق کارعراق حمایت کرده و ھمبستگی خود را با کارگران
 زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران

 2010 آگوست 3
  خارج کشور- نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری درایران

 com.gmail@proletarianunite  استراليا-جنبش كارگرى ايران ـ كميته ھمبستگى با
 com.gmail@cdkargari  نروژ–کميته دفاع از کارگران ایران - 
 fr.yahoo@sstiran  فرانسه–سوسياليستی با کارگران ایران  گیھمبست- 
 de.yahoo@2007_kanoonhf  فرانکفورت و حومه–کارگران ایران  کانون ھمبستگی با- 
 de.yahoo@hannover.kanon  ھانوفر–ی با جنبش کارگری ایران ھمبستگ کانون- 
 se.comhem@isask ھمبستگی کارگران ایران و سوئد کميته- 
 com.gmail@kanounhambastegi تنبرگ گو–ھمبستگی با کارگران ایران  کانون- 
 com.ijcwa@info انجمن کارگری جمال چراغ ویسی- 
 fm.fastmail@iranwsn ھمبستگی کارگری شبکه- 
 com.yahoo@leftalliance ایرانيان واشنگتن اتحاد چپ- 
  ca.yahoo@mmitteeco_toronto حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا کميته- 
 

  خودرو بحران وركود توليد در كارخانجات وابسته به گروه ايران
 

امکان پرداخت بموقع بدھي ھاي خودش به کارخانجات   درحال حاضر بدليل اينکه کارخانه ايران خودرو–آژانس ايران خبر 
گروه  کارخانجات وابسته به.ليد مواجه شده اندندارد اين کارخانجات ھم با بحران و رکود تو وابسته به گروه ايران خودرو را

 .ميباشند ايران خودرو سازنده قطعات پالستيکي وساير قطعات مورد نياز خودروھا
 كارخانه توليد كابينت تبديل به انبار متروكه شده است

کارخانجات توليدي بوده   يکي از کارخانجات معروف توليدکابينت در جاده قديم کرج که از با سابقه ترين–خبر  آژانس ايران
طرف دولت وسياست ھاي چپاولگرانه باندھاي دولتي  طي سالھاي اخير بدليل عدم پرداخت بدھي ھاي اين کارخانه از

به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبرھم اكنون اين .اين صنعت تعطيل شده است  و عدم حمايت سيستم بانکي دولتي از
  .که شده استتبديل به يک انبار مترو کارخانه

 
  برخورد مزدوران حکومتی با جوانان در ھمدان

 
مردم و به  دوروز است که مزدوران حکومتی در ھمدان تحت عنوان طرح امنيت اجتماعی به شدت با – آسمان دیلی نيوز



 یک جوان در حوالی ميدان بوعلی روز دوشنبه نيروھای ویژه پليس به ضرب و شتم. خصوص جوانان برخورد ميکنند 
   .پرداختند

 
 !ميلياردری که از کف بازار به امپراتوری رسيد

 ایجاد تشکل کارگری کميته ھماھنگی برای

 : عصرایران نوشت
ھا را  فھرست ميلياردرھاي ايراني باور برخي نام انتشار. ھاست نام اسدهللا عسگراوالدي اين روزھا خيلي سرزبان»

عسگراوالدي . ھاي حاج اسدهللا عسگراوالدي شک به دل خود راه دھد دارايي کس نبود که درمورد دشوار کرد اما ھيچ
ميلياردر خطابش  طوالني درعضويت در اتاق بازرگاني تھران دارد، برخالف برخي دوستانش از اين که اي که سابقه

 .شود و نه تکذیب می کند کنند،نه ناراحت مي
مردي که . رود گويند پولش از پارو باال مي مردي که مي. ايم ھاي زيادي شنيده عسگراوالدي داستان در مورد اسدهللا

اين اسدهللا . گويند که براي شما زياد مي ھا مردي که ثروت رويايي دارد و از اين دست داستان. سلطان خشکبار است
 عسگراوالدي ميلياردر کيست؟

مشاھير عرصه  سياست است و من ازهللا که او يکي از مشاھير عرصه  حبيب برادرحاج. درتھران ھستم 1314 من متولد
ھايش را در سياست  او ھمه فعاليت .او عضو حزب مؤتلفه اسالمی است و من عضو اتاق بازرگانی تھران. اقتصاد

آدم اين روزھا نيستم که کارم . کنم کار بازرگاني و تجارت مي  سال است که55بيش از . متمرکز کرده و من در اقتصاد
 کنم که فکرکنيد توي دفترش چرتکه دارد و ھنوز با مرکب نامه ھم فکر نمي قديمي. دباش حساب و کتاب نداشته

دارايي ھم . پول ھم دارم .مانم دارم و ھرگز از تحوالت جھاني عقب نمي روز نگه مي خودم را ھميشه به. نويسد مي
خالصه چيزي از شماھا . وانمخ شنوم و مي بتوانم مي حواسم به اخبار است و ھرچه را که. ميلياردر ھم ھستم. دارم

اولين شركت .  است1336داريد اما ھمين قدر بدانيد که نخستين شرکت من متولد  دانم شما چند سال نمي. کم ندارم
ابتدا تاکنون  اين پيرمرد از.  تاسيس كردم 1336نام دارد را در سال » شركت صادراتي حساس«که ھنوز  من تجاري

ھا  ام، پسته به خارجي صادر کرده با اين پيرمرد کشمش.  و خشكبار بوده استكارش صادرات محصوالت كشاورزي
افتخارم اين است که ھرگز چيزي وارد . برای کشورم ارزآفرینی کرده ام ام، زيره به اروپا وآسيا وآمریکا برده ام و فروخته
» حاجي ترانسفر«لقب ھا به من نامهيکي ازھمين روز. ام ھاي گذشته صادر کننده باقي مانده تمام سال ام و در نکرده

اما من از آن ھا خواستم ديگر ازاين لقب استفاده  داده که اين لقب به خاطر توجه ويژه من به صادرات به من داده شده
من اھل تھران ھستم وبه قول . عسگراوالدي ھستم و ھيچ اسم ديگري را دوست ندارم گفتم من حاج اسدهللا. نکنند
کف بازار  بچه.  حمام گلشن گذشته است ھاي من در چھارراه سيروس و در كوچه کودکي. ازارمبچه کف ب ھا بعضي

 که شرکت حساس 1336از سال . باشم  که به دنيا آمدم به ياد ندارم که از کسي کمک گرفته1314ھستم و از سال 
 .ام را داير کردم تا حاال کار صادرات کرده

شما را ھم . وسرمايه رسيدند ود داشتند که به دليل نزديکي به دربار به ثروتداران وج از انقالب برخي سرمايه پيش
 .ايد حاکميت ثروتمند شده ھاي سياسي ونزديکي به کنند که به دليل فعاليت متھم مي

حتما . تواند آدم بي لياقتي باشد حال ادامه پيدا کرده نمي کند وکارش تا  دارد کار اقتصادي مي1336کسي که ازسال 
 خوار بدھي وبخواھي و حتما تالش زيادي کرده بنابراين شما به اين آدم نبايد لقب رانت عداد اين کار را داشتهاست

 .ھايش را زیر سوال ببری اش را و تالش گذشته
 .آقا من چنين جسارتي نکردم حاج

ا شما يک نمونه پيدا ام. ھم دارم زياد. من سابقه کار سياسي دارم. اتفاقا سوال خوبي پرسيدي. گويم شمارا نمي
ام تا واردکننده و در تمام  صادرکننده. گيرم ھا وام نمي از بانک من. استفاده شده باشد کنيد که از اين سابقه سوء نمي

 تر کنم و مھم من فکر و دغدغه سياسي دارم اما کار سياسي نمي. ام پست دولتي نداشته  سال گذشته حتي يک30
هللا عسگراوالدي سياسي  حبيب حاج برادرم. استفاده نمی کنم ام استفاده و سوء اسيھاي سي اين که ھرگز از رابطه

کردم اما بعد  از انقالب خيلي بيشتر کار سياسي مي پيش. آمد است اما من ھميشه از ورود به سياست بدم مي
ام به جز اين که مدت  ھاي گذشته ھيچ پست و سمت دولتي نداشته در تمام سال .ازانقالب کال اين کار را رھا کردم

دانيد که اتاق بازرگاني  مي .مشاور شھيد رجايي بودم و البته از ابتداي انقالب ھم در اتاق بازرگاني حضور دارم کوتاھي
خواھم اين را بگويم که با ھمه بزرگان  خالصه مي .که کار اقتصادي بکند يک تشکل است و نه يک شرکت سھامي

اتفاقا در . دھم آن ھا وارد کار من شوند کنم نه اجازه مي را وارد کار خودم مي  آنھاعرصه سياست رفاقت دارم اما نه
 .بدھد بازرگاني ھميشه التماس دعاي ما اين است که سياست به اقتصاد مجال نفس کشيدن اتاق

ه شد اما ثروت براي شما ارزش شناخت چه طور شد که توليد. هللا دو روي متفاوت ھستيد شما و برادرتان حاج حبيب
 .براي ايشان نه

موضوع ارزش ھم نيست که بگوييد برادرم براي توليد . عالقه دارد ومن به تجارت فرق ما اين است که او به سياست
البته برادرم کار . است ايشان ھم براي توليد ثروت اعتبار قائل است اما اولويتش کارسياسي. ارزش قائل نيست ثروت

 .کند امپراتور من ھستم و برادرم کار اقتصادي نمي .گويند او امپراتوراست اه ميکند و به اشتب اقتصادي نمي
 .کند تجاري مي اما شايع است که ايشان ھم کار

ھا مطرح کردند و  ھا را اول انقالب ھمين چپ حرف اين. کند ام اما برادرم کار اقتصادي نمي شايع است و من ھم شنيده
کرد اما بعد از  انقالب شرکتي داشت که در زمينه کارھاي کشاورزي فعاليت مي ھاي برادرم نزديکي. سازي کردند شايعه

 .شرکتي ندارد و اصوال فرصت کار اقتصادی ندارد انقالب ھيچ
 شديد؟ چه طورشد که شما وارد کار تجارت

ر دولتي و کارمندي خودم را محدود به کا مثال از اين که آزاد ھستم و. اش در من وجود داشت و زمينه ھم داشتم عالقه
بگير دست و پا بسته  گاه آرزو نداشتم که وارد دولت بشوم و حقوق ھيچ از بچگي ھم. العاده خوشحالم ام فوق نکرده
محدود است و  چون ھم دولت کارھايش. کنم آرزوي کارمندي دولت را از ذھن خود بيرون کنند توصيه مي به ھمه. باشم

کند و برود کارمند دولت شود؟ من اين کار  يعني چه جوان کار وتوليد را تعطيل. کند ھم اين که دارد خودش را کوچک مي



که نانم به فکر و تالش خودم وابسته است خوشحالم و از اين که آزادم  ازاين. ام کنم ضرر نکرده را نکردم و فکر مي
 .ھستم تر خيلي خوشحال

 .… منتشر شده استآقاي عسگراوالدي نام شما در فھرست ميلياردرھاي ايراني 
بينيم  شويم مي بنويسد صبح بيدار مي گوييم ما که نمي. آوريد ھا را به وجود مي ھمين شماھا ھستيد که اين حاشيه
 .روزنامه ھا ايد توي نام ما را به عنوان ميلياردر گذاشته
 نيستيد؟ مگرشما واقعا ميلياردر. خود ھمين موضوع ھم بحث است

مطرح شده درحالي که در کشورھاي ديگر   بودن ھميشه در کشور ما به عنوان يک نقطه ضعفببينيد اين بحث ميلياردر
کنم به اين  من به اين که ميلياردر ھستم افتخار مي. کند افتخار مي اين طوري نيست و طرف به اين که ميلياردر باشد

کنم  پرھيز مي حتي از گرفتن وام بانکي ھم. ام ھايم را با رانت وکار خالف به دست نياورده دارايي اي از دليل که ذره
ام  دانم اما من با خودم عھد کرده نه بد نمي. بدانم  نه اين که کار واردات را بد. کنم وگفتم که حتي کار واردات ھم نمي

شوم و  حاج اسدهللا عسگراوالدي ھمان که صادرکننده نمونه است خوشحال مي گويند وقتي مي. کار صادرات بکنم
کاالھاي کشورش   مثل من ھاي منصف ازاين که آدمي کنم آدم اين که بدنيست و من فکر نمي. کنم مي غروراحساس 

 .را به ديگر کشورھا صادر کند ناراحت شوند يا بدشان بيايد
درمورد . واقعيت ندارد کنند ناشي از کارھاي سياسي است و سرايي مي ھا در مورد ما افسانه بينيد بعضي مي اين که
سالطين بازار است و ھزاران ميليارد ثروت دارد و از اين  گويند او سلطان است و پدر بازار را درآورده و از رم ميبراد
 من درحد خودم کار. البته من ھم سلطان ميلياردرھاي ايران نيستم.اند  او اشتباه گرفته بينم من را با ھا ولي مي حرف

ھا مثل  دارايي من در مقابل خيلي تر زياد ھستند و ازمن بزرگ. ء ھستمام که کاسب جز کنم و بارھا گفته اقتصادي مي
البته اين . آورند ھاي افراد را سياسيون به وجود مي مورد دارايي سرايي در زمينه افسانه. ارزن در برابر يک تپه است

 نيست اما اگر بهھا از روي دشمني خوب  گويند اما گفتن اين حرف اھميت ندارد که چه مي ھا مھم نيست و حرف
ثروت بد است؟چه کسي  چه کسي گفته توليد. عنوان پيروزي بگویند مثل مدالی می ماند که به قھرمانان می دھند

آوريد از راه نادرست نباشد  که به دست مي گويند مراقب باشيد پولي گويد ثروت داشتن کراھت دارد؟ ھمه مي مي
در اسالم ھم توصيه شده و بزرگان ھم . د و ثروت مشروع به دست آوريدکني کنند که کار وگرنه ھمه بزرگان توصيه مي

 .کنند مي توصيه
دھند بايد  ھاي ديگر لقب مي برخي آدم کنم اما آنھا که از روي بدجنسي به من به ميلياردر بودن خودم افتخار مي

 « .خجالت بکشند
**** 

به دست  ذره ای از دارایی ھایش را با رانت و کار خالف. داشته باشد از آن است که به شرح نياز متن مصاحبه گویاتر
سوءاستفاده نکرده و به صورت کامال حالل و  نياورده، از گرفتن وام بانکی پرھيز کرده، ھرگز از رابطه ھای سياسی اش

چه کسی می گوید توليد . سلطان خشکبار ایران تبدیل شده است شرعی و طبق توصيه اسالم ثروت اندوخته و به
 گوید ثروت داشتن کراھت دارد؟ آنچه بد است و کراھت دارد نه توليد ثروت و نه داشتن وت بد است؟ چه کسی میثر

ثروت ميلياردی . سال است 55ثروت بلکه بھره بردن از ارزش اضافی توليد شده توسط کارگران آن ھم به مدت بيش از 
امپراتوری رسيده فقط و فقط بخشی از ارزش اضافی توليد  و افسانه ای تاجر خشکباری که از کف بازار شروع کرده و به

برای آن صفتی ابتر است، » کریه«آنچه کراھت دارد و، به قول شاعر، . خشکبار است شده توسط کارگران توليد کننده
توزیع و  در واقع غصب این ارزش اضافی توسط کسی یا کسانی است که به صرف مالکيت وسایل توليد و تملک و
   از حق این تملک برخوردار شده اندمبادله

  صنايع  فرنخ وچيني البرز در مقابل اداره،تجمع اعتراضي كارگران نازنخ 
 

 نفر از کارگران 100 نفر از کارگران فرنخ و بيش از 60و  ,  نفر از کارگران كارخانه نازنخ قزوين80 مرداد بيش از 16روزشنبه 
خواھان  گر از کارخانه ھاي بحراني در مقابل اداره صنايع قزوين تجمع کردندواز کارگران دي چيني البرز به ھمراه برخي
  .دريافت مطالبات خود شدند

 حمايت جھانی از رضا شھابی فعال کارگری 

" آر ام تی"راني، قطار و ترانسپورت بريتانيا     اتحاديه کارگران کشتي : مرداد گزارش ميدھد 16 در تاریخ صدای آلمان
دار سنديکای واحد است که پس از  شھابی خزانه. المللی برای آزادی رضا شھابی به راه انداخته است کارزاری بين

  . برد  سر مي  اوين به٢٠٩ ژوئن، در بند ١٢دستگيری در 
طرحی در ارتباط با بازداشت رضا شھابی به مجلس بريتانيا ارائه کرده که دولت " آر ام تی"نماينده پارلمانی اتحاديه 

آوری امضا از نمايندگان است  اين پيشنھاد در مرحله جمع. خواند نيا را به تالش برای آزادی اين فعال کارگری فرا ميبريتا
  . رلمان بريتانيا بررسی خواھد شدو در صورت رسيدن امضاھا به حد نصاب، رسما در پا

عدادی از نمايندگان در نشست علنی پارلمان در بيانيه اتحاديه کارگران کشتيراني، قطار و ترانسپورت بريتانيا آمده که ت
اين اتحاديه ھمچنين اعالم کرده که . اين کشور از وزير امور خارجه خواھند خواست تا برای آزادی رضا شھابی کاری کند

مطرح " آی تی اف"موضوع دستگيری و زندانی شدن رضا شھابی را در نشست فدراسيون جھانی کارگران ترانسپورت 
ت در مکزيکزسيتی در ماه او" آی تی اف"نشست . خواند ن نھاد را به تالش برای آزادی رضا شھابی فرا ميکند و اي مي

  . شود برگزار مي
جھانی از فعاالن کارگری در ايران به                       اکبر پيرھادي، عضو ھيات مديره سنديکای شرکت واحد در ارتباط با حمايت

م و بيش در جريان اين ھمبستگی بوديم و از ھمه دست اندرکاران چنين کارزاری تشکر ما ک« :گويد وله مي دويچه
. ھای کارگری انتظار داريم که پيرامون فشار به ھمکاران صنفی خود، خبررسانی کنند ما از ساير اتحاديه. کنيم مي

  » .ھای ايرانی بکنند  سنديکاليستھا کمکی به وضع اميدواريم اين حمايت



نوبه خود  انگيزد و اين به المللی به شرايط کارگران ايراني، افکار عمومی را بر مي گويد توجه نھادھای بين پيرھادی مي
شود که مسئوالن جمھوری اسالمی ھم توجه بيشتری به نوع برخورد و رفتار با فعاالن کارگری داشته  موجب مي

  . باشند
مرکزی شرکت واحد، توسط نيروھای امنيتی دستگير رضا شھابی شش ھفته قبل پس از فراخوانده شدن به دفتر 

اين فعال کارگری پس از . ماموران پس از بردن شھابی به خانه و تجسس وسايل وي، کامپيوتر او را مصادره کردند. شد
 در بند ايشان« :گويد اکبر پيرھادی مي. بازداشت اجازه مالقات با خانواده خود را نيافته و کسی از اتھام او نيز خبر ندارد

مراجعات خانواده ايشان به دادستانی و دادگاه . اش در شعبه دو امنيت است ه شود و پروند  اوين نگاھداری مي٢٠٩
که آقای ھيچکس خبر ندارد . اند نتيجه مانده و ھيچ تماس و مالقاتی با او نداشته حقوق شھروندی نيز تاکنون بي

  » .شھابی در چه حالی است
، حکم تعليق از کار دريافت ٢٠٠۵سانی است که طی اعتصاب کارگران شرکت واحد درسال رضا شھابی از جمله ک

ت اداری به سر کار عدال او چند ھفته پيش از دستگيري، پس از چھار سال بيکاری و قطع دستمزد، با رای ديوان. کرد
  . بازگشته بود

: تانيا در ارتباط با کارزار آزادی رضا شھابی گفته استباب کرو، دبيرکل اتحاديه کارگران کشتيراني، قطار و ترانسپورت بري
ھای کارگری از اعمال اين دولت آگاه است و به  مھم اين است که دولت ايران بفھمد که جنبش جھانی اتحاديه« 

  » .شوند، ادامه خواھد داد ھای صنفی سرکوب مي حمايت خود از ھمه کسانی که برای فعاليت
  مھيندخت مصباح 

  بھمن مھرداد : تحريريه

 رضا شھابیبریتانيا برای آزادی حمل و نقل کارگران کشتی رانی، قطار و کمپين جھانی 
 

 مطبوعاتی، اعالم کرد که برای   انتشار بيانيه ی  با در بریتانيا   ( RMT ) اتحادیه کارگران کشتی رانی، قطار و ترانسپورت
  : در این بيانيه آمده است .سازمان داده است  و بين المللی  گسترده   یک کمپين آزادی رضا شھابی،

 در سالھای  که رھبران آن رضا شھابی، خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه است "
 که در نھم ماه ژوئن -  سعيد ترابيان  یکی از ھمکاران او  رضا شھابی و  . بوده اند  گذشته ھدف موج دستگيری و زندان

 به مدت چھار سال شغل اشان به   ،2005 در سال  بعد از اعتصاب کارگران شرکت واحد   -گير و سپس آزاد گردیددست
   ". باز گشتند  خود  دستمزد شان قطع شد و تنھا بعد از تصميم دادگاه، مجداد به سر کار تعليق در آمد، حالت

اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوس   به سرکار رفته بود،  او ھنگامی که به.  ژوئن دستگير شد12 در روز  رضا شھابی"
 و بعد از   او را به منزلش بردند   آنھا سپس .دستگير گردید  فراخوانده شد و در آنجا توسط نيروھای امنيتی رانی

شھابی به بند  بنا به گزارش ھا، رضا.  خود بردند  شھابی با او را مصادره کرده و آن را به ھمراه  کامپيوتر بازرسی منزل،
 . منتقل شده است  زندان بدنام اوین، 209 بخش  امنيتی

  
در ارتباط با دستگيری و زندانی  633 آقای جان مکدنل، یک طرح پارلمانی به شماره  ، RMT  نماینده پارلمانی اتحادیه "

در این طرح .  تھيه دیده است  برای ارائه به پارلمان بریتانيا را شدن رضا شھابی در بخش شکنجه زندان اوین در تھران
  : چنين آمده است

 
 ژوئن 12اتوبوس رانی تھران در  این پارلمان، دستگيری بدون اعالم جرم رضا شھابی، خزانه دار سندیکای کارگران "

ری در  آزار و اذیت فعالين اتحادیه ھای کارگ    آخرین نمونه از موج  پارلمان از این دستگيری که  را محکوم می کند؛٢٠١٠
شکنجه   زندان اوین که به مرکز209ابراز نگرانی می کند؛ پارلمان از اینکه رضا شھابی در بخش  ایران است، به شدت

اینکه رضا شھابی در سلول انفرادی بسر  افزون بر این، پارلمان از.  بشدت نگران است  شده، شھرت دارد، نگاه داشته
با توجه به اینکه عفو .  تماس نگرفته ، سخت نگران است دوستان خود  ومی برد و دو ماه است که با اعضای خانواده

فعاليت  باور است که رضا شھابی به احتمال زیاد، زندانی سياسی به شمار می رود و فقط به دليل بين اللمل بر این
ض پيمان بين شھابی، به معنای نق ھای سندیکایی زندانی شده است، پارلمان براین باور است که تداوم حبس رضا

پارلمان از دولت ایران می خواھد که .  کرده است آن را امضا المللی در مورد حقوق مدنی و سياسی است که ایران ھم
  که برای کمک به آزادی رضا شھابی ھمه توان خود را کند و از دولت بریتانيا می خواھد رضا شھابی را فوری آزاد

  ". گيرد بکار
 طرح را امضا کرده    نماینده پارلمان، 5   این اتحادیه، درساعات اوليه انتشار این طرح پارلمانی،  مطبوعاتی بنا به بيانيه

 بطور رسمی در   با رسيدن امضا ھا به حد نصاب، این طرح، قرار است که ھمچنين. اند و امضا ھا ھمچنان ادامه دارد
 .بریتانيا مورد بررسی قرار گيرد پارلمان

  
وزیر امور خارجه این کشور در خواست   نشست علنی پارلمان بریتانيا ، از  تعدادی از نمایندگان دربنا به این بيانيه،

 .اقدام بزند   که برای آزادی رضا شھابی دست به خواھند کرد
 را در نشست   رضا شھابی  اعالم کرده است که موضوع دستگيری و زندانی شدن این اتحادیه ھمچنين

 برای  خواھد کرد و از آن فدراسيون خواھد خواست که مطرح (   ITF)  کارگران ترانسپورت فدارسيون جھانی سراسری
 . اوایل ماه اوت، در شھر مکزیکوسيتی برگزار شود نشست، قرار است که در این.  کند آزادی رضا شھابی اقدام

  ايران ترجمه و تھيه گزارش از اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در 

 درد اقتصادى اقشار ضعيف از نظر من پنھان نيست :تضدخسرو مع



مقاله روز دوشنبه من درباره بھاى وحشتناک گوشت :خسرو معتضد: مرداد می نویسد 16 در تاریخ خراسانروزنامه 
قرمز و سفيد و موادغذايى ارائه شده از يک فروشگاه، تازه وابسته به دولت سبب اعتراض يک خواننده عزيز روزنامه 

اگر آقاى معتضد درد اقتصادى اقشار ضعيف را درک مى کرد فھرست « مرداد شده بود که ١٢ان در روز سه شنبه خراس
اگر ايشان دلش . من متوجه منظور اين آقا يا خانم محترم نمى شوم».مخارج يک خانواده ايرانى را آن طور نمى نوشت

 را از آرشيو ١٣٢٠ن ناصرالدين شاه يا شھريور مى خواسته دروغ و افسانه بنويسم چه طور است شرح ارزاق زما
شايد منظور مشاراليه يا مشاراليھا اين است که .مطالب تاريخى ام بنويسم که ايشان در عوالم خوش غوطه ور شوند

در ھرحال نوشتن و . درست است. خانواده ھاى کم درآمد به اين مواد دسترسى ندارند و در سبد خانوادگيشان نيست
شايد من بخواھم به مسئوالن و تصميم گيران شمه اى از آن چه بر مردم . ه مشکلى را حل نمى کندننوشتن بند

متوسط الحال و ضعيف مى گذرد يادآور شوم و به آن آقايان عرض کنم امرارمعاش در مرحله اول مشکالت مردم قرار 
الم ھرگز در سبد خانواده ھاى ضعيف و کم خواننده گرامى شايد به زبان کنايه مى خواھند بفرمايند اين گونه اق.دارد

آيا من ننوشتم که خود من به عنوان يک بازنشسته حقوق بگير دولت در زمره . چه کسى منکر است. درآمد قرار ندارد
آيا . اقشارى ھستم که از گرانى فوق العاده اى که در مواردى از نرخ ارزاق در نيويورک ھم گران تر است، رنج مى برم

ن به عنوان يک نويسنده، محقق تاريخ، نمايشنامه نويس، برنامه ساز راديو و تلويزيون مى توانم از عھده ننوشتم م
تامين معاش برآيم و اگر به حقوق بازنشستگى که سال ھاست قرار است ترميم شود اکتفا مى کردم ھم اکنون صد 

 نمايشنامه نويس و محقق موسسات فرھنگى يا آيا ننوشتم و بارھا ننوشتم ھمه مردم، نويسنده و.کفن پوسانده بودم
 ھزار ۶٠٠ يا ۵٠٠ يا ۴٠٠برنامه ساز راديو و تلويزيون، نيستند و بنابراين تکليف آن ھا چيست؟ تکليف بازنشسته اى که 

 ھزار تومان براى خريد مايحتاج منزل حداقل ھفته اى يک بار بپردازد چيست؟دولت ٨۵تومان حقوق مى گيرد و بايد 
اين وعده ھر سال به اواخر اسفند موکول مى شود سپس . است وعده ترميم حقوق بازنشستگان را مى دھدسال ھ

زمان اجراى آن را روزھاى ارديبھشت عنوان مى کند و باز از ارديبھشت به شھريور و از شھريور به اسفند موکول مى 
واقعيت اين است .  ما مى بينيم متفاوت استآمارھايى که بانک مرکزى از نرخ ارزاق مى دھد با آن چه که ھمه.شود

که در کشور ما گرانى رمق طبقات حتى متوسط را گرفته است، چه رسد به اقشار پايين که کامال زير خط فقر قرار 
آيا نوشتن ارقام خريد از يک فروشگاه دولتى که حقيقتى مسلم است بى اعتنايى به درد اقتصادى اقشار ضعيف .دارند

در ھمين روزنامه خراسان، صفحه آخر، ستون انعکاس خبرى از پايگاه خبرى معتبر .درد را درک نکرده اماست و من آن 
عصر ايران خبر داده است ساخت سفارت خانه جديد .عصر ايران نقل شده است که تن مرا لرزاند و افسوس ھا خوردم

روزنامه گاردين ادعا کرده است که ھزينه . تايران در لندن تبديل به سوژه اى جنجالى در رسانه ھاى انگليس شده اس
 طبقه ده ھا ميليون پوند خواھد بود که نماى آن از سنگ مرمر و طراح آن آرمين دانشگر، ۶ساخت اين ساختمان جديد 

برخى ساکنان اين محله در نامه اى به وليعھد انگليس خواستار جلوگيرى از ساخت . آرشيتکت ايرانى مقيم وين است
شما را به خدا سفارت ايران در لندن چرا بايد .ه خاطر نزديکى به کليساى قديمى سن اوگوستين شده انداين بنا ب

آيا اين بنا در سال .ويران و از نو طبق طرح اين آقاى آرشيتکت ايرانى مقيم وين با ھزينه ميليون ھا پوند ساخته شود
عثى عراق که به سفارت خانه حمله کردند و قسمت  پس از حمله تروريست ھاى برانگيخته شده از سوى رژيم ب١٩٨١

 ساخته شده باشد با توجه به معيار ساختمان سازى ١٩٨١بنايى که در سال . ھايى از آن را منفجر کردند ساخته نشد
آيا قابل قبول است، وزارت امور خارجه در . در شھر لندن که من يک ماه در آن جا زندگى کرده ام، بناى تازه سازى است

در سال .لب لندن، شھر ابنيه کھنه و ماندگار، بناى چندين و چند ميليون پوندى بسازد که بناى آن از سنگ مرمر باشدق
 که سناتورھاى فرتوت و لب گور ايرانى عصر شاه بناى مجلس سنا را به خاطر ھم چشمى با مجلس شوراى ١٣٣٨

 ميليون تومان آن زمان صرف احداث آن کردند ١٠٠د و حدود باال بردن) امام خمينى امروز(ملى آن زمان، در خيابان سپه 
 که قلم ھا تا حدى آزاد شد و دولت امينى ١٣۴٠در دوران بھار سياسى تھران (ھمه مردم و مطبوعات داخل و خارج 

 مطبوعات سناتورھاى پير و فسيل شده را مسخره مى کردند که چرا در پايان عمر) آزادى بيان مختصرى به جرايد داد
 ميليون تومان پول کشور را به ھدر ١٠٠خود براى عيش و عشرت و لم دادن زير کولر روى صندلى ھاى کاناپه مانند، 

داده اند و آيا بعضى از آن ھا که به انگلستان سفر کرده اند بناى پارلمان انگليس را نديده اند که ھنوز در کليساى 
مجلس عوام در تاالرھاى قديمى عصر چارلز اول و کرومول برگزار قرار دارد و جلسات مجلس اعيان و » وست مينستر«

مى شود و ھيچ کس ھم به مردم انگليس ايراد نمى گيرد که چرا اين قدر گدا گشنه ھستند که نمى آيند يک بناى 
فعلى بين ايران با روابط سرد و ناپايدار . آمديم اين سفارت خانه را ساختيد.چند ميليارد يورويى براى پارلمان خود بسازند

و انگليس چه مى کنيد؛ و اگر روابط قطع شد، آيا آن بنا را براى سرايدار مى خواھيد بسازيد؟ من اين ھا را مى نويسم 
و براى خود دشمن مى تراشم، قيمت ھاى واقعى که کمر مردم را شکسته مى نويسم آن وقت خواننده عزيزى مى 

 ت کم درآمد بى خبر است، با خبرم، اما چه کار از دستم برمى آيد؟گويد که آقاى معتضد از درد اقتصادى طبقا

 ھا را به تعطيلی کشاند  کمبود بنزين جايگاه

 ھزار تن ١٣٨ھای آمريکا عليه ايران در ماه ژوئن  ترکيه با ناديده گرفتن تحريم: مردا گزارش ميدھد 16 در تاریخ راديو کوچه
  . تر از ماه قبل از آن بوده است بنزين به ايران صادر کرد که اين رقم بيش

شود که بر اساس محاسبات صورت گرفته ايران ھر ليتر بنزين  اما افزايش واردات بنزين ايران از ترکيه در حالی مطرح مي
  . خرد تر مي  تومان گران١٢٩را 

 ميليون دالر ١٢١٫٨ات  ھزار تن بنزين از ترکيه به ايران صادرشده و ايران در برابر اين حجم وارد١٣٨طی ماه ژوئن 
  . شود  دالر مي٨٧٨پرداخت کرده است که به ازای ھر تن 

  . کند  تومان بيش از رقم جھانی خريداری مي٢٧٩ ھزار و ١٧۴به اين تريتب ايران ھر تن بنزين ترکيه را 
رز ھر ليتر بنزين از ترکيه که ايران بنابر اطالعات رويت  تومان بوده در حالي۵٢٠طی ماه ژوئن ميانگين قيمت ھر ليتر بنزين 

 ليتر است که در اين صورت ھر ليتر بنزين ١٣۵١براساس اين گزارش ھر تن بنزين معادل .  تومان وارد کرده است۶۴٩را 
  .  تومان يعنی بيش از قيمت جھانی آن است۶۴٩از ترکيه حدود 

ھا درباره ايران حکايت از   شماری از گزارشافزايش واردات بنزين با قيمت باالتر در حالی صورت گرفته که در حال حاضر



باشگاه «به گزارش . رو ساخته است به در برخی مناطق کشور مردم را با دشواری رو» بنزين«آن دارد که کمبود 
رسان به شماری زيادی  و نرسيدن تانکرھای سوخت» ياسوج«ھای بنزين  ھای طوالنی در جايگاه ، صف»خبرنگاران جوان

نورآباد «ھای استان فارس از جمله  و بعضی ديگر از شھرستان» بويراحمدي«و » کھکيويه«استان ھای  از جايگاه
  . رو کرده است به ھا را با تعطيلی رو اين جايگاه» ممسني

وگو با اين  چنان گزارش داده است که يکی ازجايگاه داران بنزين در شيراز در گفت اين خبرگزاری حکومتی ايران ھم
ھای عرضه  ھای شيراز اعالم شده که جايگاه شنبه ھفتم مرداد ماه به اکثر جايگاه  است که از روز پنجخبرگزاری گفته

  . سوخت از ھفته آينده در اين استان چند روزی را به دليل اتمام سوخت مخزن در تعطيلی به سر خواھند برد
  کش خود خبر داد  ايران از حمله ناموفق دزدان دريايی به يک نفت

شنبه در حال بازگشت از بندر سوخنا در کشور مصر، در  روز پنج» کش نفت«گويد يک کشتی شرکت ملی  ميايران 
  . المندب در دريای سرخ مورد حمله ناموفق دزدان دريايی قرار گرفته است تنگه باب

تعقيب و گويد که خدمه اين کشتی ايرانی پس از دو ساعت  مي» کش نفت«خبرگزاری مھر از قول مديرعامل شرکت 
  . اند گريز با دزدان دريايی ھمگی سالم

پس از تخليه نفت خام خود در بندر سوخنای مصر و در مسير بازگشت مورد حمله » ديلم«کش ايرانی با عنوان  اين نفت
  . دو قايق تندرو قرار گرفته است

زه و اتحاديه صادرکنندگان اعالم کردند ھای ايران از قول رييس واردات ميوه تا ماه سال جاری نيز خبرگزاري اوايل فروردين
  . اند که دزدان دريايی سوماليايی يک کشتی ايرانی حامل چھار ميليون دالر پرتقال مصری را در سواحل يمن ربوده

. در راه اسپانيا مورد حمله دزدان دريايی قرار گرفت» سوسنگرد«کش ايرانی ديگر به نام  در تيرماه گذشته نيز يک نفت
  . خبرگزاری مھر، اين حمله نيز ناموفق بوده استبه گفته 

  پيشنھاد ايران برای تشکيل مجمع صادرکنندگان محصوالت پتروشيمی 
کننده محصوالت پتروشيمی را طراحی و به  شرکت ملی صنايع پتروشيمي، برنامه تشکيل مجمع کشورھای صادر

  . ای ارايه کرده است اله خامنه عنوان يک پيشنھاد به دفتر آيت
 قطر، و امارات در  کشورھای روسيه، ترکيه، عربستان،«: ، معاون وزير نفت با اعالم اين خبر گفت »عبدالحسين بيات«

  » .اولويت عضويت اين مجمع قرار دارند
شود که پيش از اين نيز ايران پيشنھاد تشکيل مجمع صادرکنندگان گاز را  اين پيشنھاد در حالی از سوی ايران مطرح مي

د کرده بود اما در نھايت پس از تشکيل اپک گازی ايران در مقش يک پيشنھاد دھنده تنھا به عنوان يک عضو پيشنھا
  . عادی در اين مجمع حضور دارد

  شوند  ھا به علت بدھی تعطيل نمي کارخانه
. سيع انجام شودبايد اين طرح در سطح و«: معاون پارلمانی وزير صنايع از اجرای طرح صيانت در صنعت خبر داد و افزود

  » . زيرا اصلن درست نيست که يک کارخانه به خاطر بدھی تعطيل شود
با اجرای اين طرح از توقف فعاليت کارخانه جلوگيری شده و کارخانه با فعاليت بدھی خود را «: ايرج نديمی ادامه داد
  » .تسويه خواھد کرد

  پول کشاورزان را پرداخت کنيد 
  . لس از عدم پرداخت پول کشاورزان انتقاد کرديک عضو کميسيون اجتماعی مج

بار کوتاھی وزير بازرگانی به دوش مردم افتاده «: تجربگی وزير بازرگانی اظھار داشت با انتقاد از بي» مجيد نصيرپور«
ما که در فصل برداشت گندم قرار داريم و موضوع خريد گندم در دستور کار سازمان غله قرار دارد، ا است و با وجود آن

  » .کند معاون بازرگانی وزير بازرگانی از پرداخت پول کشاورزان خودداری مي
اند، اما عدم پرداخت  به گفته وي، در حال حاضر کشاورزان آذربايجان شرقی محصوالت خود را به سيلوھا تحويل داده

خواھند شد که درنھايت پول کشاورزان موجب نارضايتی مردم شده است و با ادامه اين روند کشاورزان دچار مشکل 
  . لب به اعتراض خواھند گشود

زمان با  وزارت بازرگانی بايد ھم«: گذرد، يادآور شد  روز از عدم پرداخت پول کشاورزان مي١۵که بيش از  وی با بيان اين
  » .داردتحويل گندم پول کشاورزان را به صورت نقد تحويل دھد اما در حال حاضر برای اين عدم پرداخت ھيچ توجيھی ن

   ميليارد دالر گذشت ١٨واردات به ايران از مرز 
  » . ميليارد دالر کاال وارد کشور شد١٨در چھار ماھه نخست امسال «: مديرکل دفتر واردات گمرک ايران گفت

 درصد اين کاالھا برای مصرف ٢۵ ميليارد دالر واردات داشتيم که ۶٠سال گذشته حدود «: ناصر ابراھيمی افزود
  » .مردم بودمستقيم 

کاالھای اساسی مانند گندم جزو اين دسته از کاالھا نيستند و اگر اين «: مديرکل دفتر واردات گمرک ايران تصريح کرد
 » .کاالھا را نيز وارد کنيم، حجم واردات بيش از اين رقم خواھد بود

  عليه اعدام عليه شکنجه 
  استراليا -کميته ھمبستگی با جنبش کارگری ايران 

  ه اعدام عليه شکنجه علي
  پاسداشت بيست و دومين سالياد جان شيفته گان راه دموکراسی و عدالت اجتماعی و كشتار دگرانديشان 

از زمان به قدرت رسيدن رژيم جمھوری اسالمی در ايران ما ھر روزه شاھد زندان، شکنجه و اعدام مخالفين سياسى و 
  . داوم تا به امروز ھستيمدگرانديشان در ابعاد بسيار گسترده و بصورت م

 و 63، 60در اين دھه در سه مرحله .  ياد آور يکی از زنجيره جنايات ھولناک رژيم جمھورى اسالمی است 1360اما دھه 
در .  حكومت جمھورى اسالمى دست به نسل کشی و قتل عام زندانيان سياسی در زندان ھای ايران زد1367

د تازه ای به خود گرفت و حكومت اسالمی با فرمان مستقيم خمينی ھزاران  سبعيت و خونخواری ابعا1367تابستان 
  . نفر از زندانيان سياسی كه پيش از اين به حبس محكوم شده بودند را به تيرھاى اعدام و راھروھاى مرگ فرستاد



.  سرزمين استھم اكنون دخمه ھاى رنج، تجاوز و بى عدالتى زندان ھاى جمھورى اسالمى پر از فرزندان دالور اين
برای آنکه در آينده جامعه ای را بوجود آوريم که در آن خبری از اعدام ، زندان و شکنجه نباشد و به پاس احترام به 
پايداری و مقاومت تا پای جان اين سيل عظيم فرزندان آگاه جامعه در زندان ھا و بخاطر امر رھائی انسان، بخاطر 

داشتن حافظه تاريخی مردم، کميته ھمبستگی با جنبش کارگری ايران مراسم اعتراض به اين قتل عام و زنده نگه 
دست ھمه آزاديخواھان و دوستداران . بزرگداشت قتل عام زندانيان سياسی و عقيدتى در ايران را برگزار خواھد کرد

  . عدالت اجتماعى را براى ھمكارى و ھمفكرى در ھر چه بھتر برگذار كردن اين مراسم مى فشاريم
  : رنامهب
 و از جان 1360 سخنرانى و گفتگو با مھدی اصالنی نويسنده و زندانی سياسی رژيم جمھورى اسالمى در دھه -1

   1367بدربردگان راه روھاى مرگ در تابستان 
   آقاى ھيوا محمودى -  موسيقى، گروه موتى فكس-2
  ن محصولى از بنياد پژوھش ھاى زنان ايرا" مادران خاوران"  نمايش فيلم -3
   CFMEU سخنرانى و پيام اندرو فرگوسن دبير اتحاديه كارگرى -4
   نمايشگاه عكس -5
   بيانيه پايانى و پذيرايى -6

، روز " ملبورن-ھمبستگى با ايران"در ملبورن توسط گروه . اين يادمان در دو شھر سيدنى و ملبورن برگذار مى گردد
  .  انجام مى شودTrades Hall, The International Bookshop آگوست در 28شنبه 

  . 0402360442: شماره تماس ملبورن، 
iran.solidarity.melbourne@gmail.com   

  : در سيدنى
   7خيابان ويکتور شماره . دوريتی کاميونيتی سنتر چستوود: مکان 
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  . 0415275259: شماره تماس در سيدنى 
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  احکام زندان برای دو فعال حقوق معلمان
  

داوری و رسول بُداقی، به پنج سال و شش  گزارش ھا حاکيست که دو تن از فعاالن حقوق معلمان به نام ھای محمد
ھم بوده، » سحام نيوز«ھا،اتھام محمد داوری که سردبير سايت  بر اساس اين گزارش. سال زندان محکوم شده اند
عنوان شده است؛ اتھامی که به خاطر مطرح کردن تجاوز به شماری » ھم زدن امنيت داخلی اجتماع و تبانی به قصد بر

مديره کانون صنفی معلمان  رسول بداقی، عضو ھيئت. ودبازداشت شدگان در بازداشتگاه کھريزک به او وارد شده ب از
ھای اجتماعی محکوم شده  محروميت از فعاليت ايران، نيز در دادگاه تجديد نظر به شش سال زندان و پنج سال

بوده » تبليغ عليه نظام و تبانی و تجمع به قصد برھم زدن امنيت ملی »اتھام ھای اين فعال حقوق معلمان، .است
  و بداقی سال گذشته توسط ماموران امنيتی بازداشت شده بودند ن داوریآقايا.است

. 
  محاکمه منصور اسالو در دادگاه انقالب کرج

 
 1حومه در شعبه   منصور اسالو رئيس ھيئت مديره سنديکاي شرکت اتوبوسراني تھران و- بر پایه اخبار رسيده از ايران

 .دادگاه انقالب کرج مورد محاکمه قرار گرفت
شرکت اتوبوس راني تھران و حومه  صبح رئيس ھيئت مديره سنديکاي 09:00 ماه حوالي ساعت  مرداد10 يکشنبه روز

آقاي اسالو بر مبناي اتھام واھي ارتباط با ضد . محاکمه قرار دادند  دادگاه انقالب کرج برده شد و او را مورد1به شعبه 
 .ادامه داشت 10:10 دادگاه او تا ساعت.محاکمه قرار گرفت انقالب مورد

اتوبوس راني تھران و حومه ھنگام محاکمه، از داشتن وکيل محروم بود و وکالي او  منصور اسالو رئيس سنديکاي شرکت
 .انتقال موکالشان به دادگاه انقالب بي اطالع بودند از

 . يت آقاي اسالو را دارندپرونده سازي و نسبت دادن اتھامات واھي قصد افزايش مدت محکوم بازجويان وزارت اطالعات با
 .کنترل شديد آنھا قرار دارد در حالي اين اتھامات به آقاي اسالو نسبت داده مي شود که او در بازداشت و تحت

کار تعھد داده بود که آقاي اسالو را آزاد خواھد کرد اما عليرغم  از طرفي ديگر وزير کار احمدي نژاد به سازمان جھاني
 .مچنان در بازداشت بسر مي برد و پرونده جديدي را عليه او گشوده اندھ تعھداتش آقاي اسالو

ناراحتي چشم مي  سياسي منصور اسالو دچار ناراحتي ھاي حاد مختلفي است مانند ناراحتي قلبي،کمر درد و زنداني
. بايد آزاد مي شداست و طبق قوانين موجود او   بار پزشک قانوني راي به عدم تحمل حبس او را داده3تا به حال .باشد

تشکيل شده بود او را براي چندين ساعت تحت معاينه ھاي پزشکي قرار   پزشک5بعد از آن کمسيون پزشکي که از 
 .گزارش خود بصورت ضمني راي به آزادي وي دادند دادند و نھايتا در

 سلولھاي انفرادي منتقل راني تھران در طي ماھھاي اخير چندين بار بي دليل به رھبر سنديکاي شرکت واحد اتوبوس
محمدي معاون،کرماني و  و بارھا مورد تھاجم افراد باند مافيايي زندان که ازعلي حاج کاظم رئيس زندان ،علي شده بود

 .گوھردشت کرج دستور مي گيرند قرار گرفته بود  زندان4فرجي رئيس و معاون اطالعات و محمود مغنيان رئيس بند



 در 209 خرداد ماه در بند مخوف 22سنديکاي شرکت واحد اتوبوس راني تھران، از  ديگردر حال حاضر رضا شھابي عضو 
  .عزيزشان محروم ھستند بسر مي برد و تا به حال خانواده اش امکان مالقات و اطالع يافتن از وضعيت و شرايط باداشت

 
  …کارخانجات نساجی در معرض نابودی

 
 .زھا صورتشان را با سيلی سرخ نگه داشته اندخودمان این رو کارخانجات نساجی به اصطالح

برنامه  واردات بی رویه و بی”:کارخانه داران ور شکسته علت رکود در این صنف اینگونه بيان شد درگفتگو با یکی از این
طع مساله دیگر ھم ق. سال اخير بود 4 اوج این واردات, دولت از کشور چين ضربه بزرگی را به پيکره این صنعت وارد کرد

که ما مواد خام را با چک ھای مدت دار و به پشتوانه این وام ھا از  بطوری, شدن وام ھای پرداختی دولت به یکباره بود
 2دولت از حدود  اما قطع وام ھای, خریدیم وطی فرایند توليد خرد خرد مبلغ آن را به تاجر ميرساندیم  وارد کننده می

کام نابودی و ورشکستگی کشاند وھزاران  ی و توليدی در این صنف را بهسال پيش تعداد بسياری از واحدھای صنعت
  ”.ایران با بحران بزرگی روبروست بطور کلی صنف نساجی در.کارگر را بيکار کرد

 
  گزارشي از حادثه دردناك انفجار لوله گاز درعسلويه

 
و جان سپردن تعدادي از  وله گازدرعسلويه يكي ازفعالين كارگري دررابطه با حادثه دردناك انفجار ل–ايران خبر  آژانس

نفر از كارگران جوشكار در اثر انفجار لوله 5متاسفانه  2درعسلويه در مجتمع پتروشيمي فاز ” :كارگران به خبرنگار گفت 
قبل احتمال انفجار ميرفته است و حتي دور محل نشتي گاز خط كشي و عالمت گذاري  از سه روز, گاز جان سپردند 

از آنجايي كه حكومت ضد  اما متاسفانه. امكان ترميم اين لوله وجلوگيري از نشت وانفجار گاز امكان پذيربود  . شده بود
دقيقا اين حادثه قابل پيش بيني . پيش آمد  كارگري اصالبراي جان كارگران ارزشي قائل نيست اين حادثه فجيع

 ” . وپيشگيري بود
كارگران  سليمان اميري نرگس وآ رمان قھرمان از,عزيز جھانگيري , م شريفيكاظ, مرتضي جمعه پور دراين حادثه دردناك

مجروحين موسي زدالي براثر  در بين.جسد آنھا به سردخانه بوشھر منتقل شده است ,شريف ميھنمان جان سپردند
 . سوختگي به بيمارستان سوختگي قطب الدين شيراز منتقل شد

  . اتفاق افتاد, توسط احمدي نژاد  مين مجتمع پتروشيمي فاز دو در عسلويهاين حادثه درست يك ھفته بعداز افتتاح ھ
 

  آخرین خبر از اعتصاب کارگران سد ژاوه
 

یورش   ماه حقوق ، نيرو ھای امنيتی و گارد ویژه به کارگران5سد ژاوه به دليل پرداخت نشدن  در پی اعتصاب کارگران
و ھيوا سھيلی فررا بازداشت كرده   فرید آدمند– افشين احمدی –رادی برده و چھار نفر از آنھا به نامھای عسگر شاه م

 .اند
 29/4/89 ماه از حقوق خود در روز 5رسيد ،به دليل پرداخت نشدن   نفر می700کارگران اعتصابی که تعدادشان به 

کارگران  ستگيری روز اعتصاب سرانجام با یورش نيرو ھای امنيتی و ضرب و شتم و د12پس از  دست از کار کشيدند و
 . ،این اعتصاب به پایان رسيد

قرار وثيقه آزاد شدند و به آنھا اعالم شد که اگر به اعتصاب ادامه دھند ،  الزم به ذکر است که کارگران دستگير شده با
ی از به گفته یک . کار اخراج خواھند کرد ، نامبردگان نيز پس از تسویه حساب محل کار خود را ترک کردند آنھا را از

کارگران را پرداخت کرد که ھمين امر باعث ایجاد دو  کارگران ، کارفرما در پی این اعتصاب ،یک ماه از حقوق تعدادی از
  . نھایت کارگران به محل کار خود باز گشتند دستگی در بين کارگران شد و در

 
   اعتصاب غذای زندانيان سياسی وارد سيزدھمين روز خود شد

 
اين زندانيان سياسی . سيزدھمين روز خود شد  زندان اوين وارد٣۵٠دانی سياسی و عقيدتی بند  زن١٧اعتصاب غذای 

نامناسب زندان، سيزده روز است در اعتصاب غذا به سر می برند و از آن روز  در اعتراض به بدرفتاری زندانبانان و شرايط
گفته » راديو فردا » انيان سياسی در گفت وگو بايکی از بستگان اين زند.سلول ھای اتفرادی منتقل شده اند تاکنون به

به گفته وی، .خانواده ھای خود تماس بگيرند است، اين زندانيان ھمچنان ممنوع المالقات ھستند و نتوانسته اند با
 ای خطاب به مقام ھای قوه قضائيه نوشته اند که قرار بود امروز شنبه به ھای زندانيان سياسی اعتصابی، نامه خانواده

مراجع تقليد، عبدهللا  ميرحسين موسوی و مھدی کروبی، از سران اصالح طلب، آيت هللا بيات زنجانی از.برسد دست آنھا
کشور دولت موقت مھدی بازرگان، از اين زندانيان  نوری، وزير کشور دولت خاتمی و احمد صدر حاج سيدجوادی، وزير

 .يشان پايان دھندبه اعتصاب غذا خواسته اند تا برای حفظ سالمتی خود

  
   کميته ھمبستگی کارگران ايران و سوئد

  
Iransk � Svenska arbetar solidaritets kommitt�   

isask@comhem.se   
  محکوميت جمھوری اسالمی و خواست آزادی رضا شھابی و ديگر زندانيان 

سيودر سوئد که خو را عضوی  سوسياليسيت و نشريه ھفتگی اوفن-در ادامه کمپين آزادی رضا شھابي، حزب عدالت 
از کميته جھانی کارگری می دانند،با نوشتن نامه اعتراضی به سفارت جمھوری اسالمی و مقامات مسئول رژيم در 



آنھا . ايران خواھان آزادی بی قيد و شرط و فوری رضا شھابی و ديگر فعالين اتحاديه ای و ساير زندانيان در ايران شدند
. ديگر سازمانھای کارگری در جھان خواھان پايان دادن به نقض حقوق کارگران درايران ھستندھمراه با " مينويسند که

  ". خود را متعھد به دفاع از حقوق کارگران، آزادی تجمع، تشکل و بيان در ايران و ديگر نقاط جھان ميدانند
  .رضا شھابی و ديگر فعالين کارگری زندانی را فوری و بی قيد و شرط آزاد کنيد

 بار دیگر به زندان محکوم شد اسالوصور من
 

گفته اند منصور اسالو، ریيس زندانی ھيات مدیره  منابعی در ایران که نخواسته اند نامشان فاش شود به رادیو فردا
  به گزارش راديو فردا، اتھام.اتوبوسرانی تھران، بار دیگر به زندان محکوم شده است سندیکای کارگران شرکت واحد

دادگاه بيفعال کارگری ھفته گذشته در  محاکمه این .اعالم شده است" مخالفان جمھوری اسالمی تباط باار"اسالو 
  .ميزان محکوميت منصور اسالو ھنوز مشخص نيست . کرج بدون حضور وکالی او برگزار شد اسالمیانقالب

ھم اکنون  سال زندان محکوم شده بود و ۵به " تبليغ عليه نظام"و " اقدام عليه امنيت ملی"اتھام   به٨۶اسانلو در سال 
جمھوری رژیم کرده بود که قوه قضایيه  سازمان بين المللی کار چندی پيش اعالم .در حال گذراندن این دوره است

  .اسالمی با آزادی وی موافقت کرده است

 

 ! رضا شھابی عضو سنديکای اتوبوسرانی در تھران را فورا آزاد کنيد

 2010 يونی 12ره سنديکای اتوبوسرانی در تھران بوسيله نيروھای رژيم ايران در تاريخ رضا شھابی عضوھيئت مدي
  . تا کنون نه خانواده و نه وکيل او موفق به مالقات او نشده اند. او در زندان اوين تھران زندانی است. دستگيرشد

ھا مبارزه برای رسيدن به حقوق شان آن" جرم. "ھم اکنون خيلی از فعالين کارگری در زندانھای ايران زندانی ھستند
  . است

آنھا شديدا . مردم ايران در سال گذشته نشان داده اند که ديگر تحمل رژيم اسالمی و اعمال غير انسانی اش را ندارند
به جھانيان نشان داده اند که رژيم اسالمی يک رژيم ديکتاتوری است که آنھا را از تمام حقوق شھروندی خويش محروم 

مبارزه در ايران جريان است و ھمه جنبش ھای اجتماعی خواسته ھای خود را تکامل داده و در صدد فرم . استکرده 
جنبش کارگري، جنبش زنان و دانشجويان خود را بھم ديگر نزديکتر کرده تا با يک اتحاد . دادن به مبارزات خود ھستند

  .  دھندقويتر بر مشکالت فائق آمده يعنی به عمررژيم اسالمی پايان
حق داشتن و ايجاد سازمانھای کارگري، در خواست حقوق و شرايط کاری بھتر از حقوق مسلم و بنيادی کارگران است 

  . که از طرف رژيم با خشونت، دستگيری ھای وسيع و شکنجه روبرو می گردد
  ھمه کارگران دستگير شده و زندانی در ايران را 

  ! بی قيد و شرط و فوری آزاد کنيد
  ! شھابی را فورا آزاد کنيدرضا 

   2010 آگوست 7
  اتحاديه آزاد گوتلند 

dan.persson5@comhem.se   
   سوئد - کميته ھمبستگی کارگران ايران

se.comhem@isask 

 اقتصاد بيمار است؛/اما تحريم ھا اثر ندارد/واردات دو برابر صادرات است :وزير اقتصاد
 از سال گذشته بھتر است " قطعا"اما وضع امسال 

حسينى سخنگوی اقتصادی دولت با وجود اعتراف به دو  الدين شمس:  مرداد می نویسد 18 در تاریخ روشنگریسایت 
برابر بودن واردات نسبت به صادرات در آمارھای رسمی چھار ماه اول سال جاری ھمچنان بی اثر بودن تحريم ھا را رد 

ھا و  اين تحريم: حسنی به خبرنگار ايلنا گفت. ضع اقتصاد در سال جاری را بھتر از سال گذشته دانستکرد و و
. شود ھا خورده مي ھا ھم مثل عھدنامه شعب ابى طالب توسط موريانه قعطنامه  

ذشته  ماھه گ4صادرات کشور طی :سخنگوی دولت با اشاره به آمارھای رسمی گمرک در زمبنه صادرات و واردات گفت
.  ميليون دالر بوده است145 ميليارد و 9حدود   

.  ميليون دالر بوده است500 ميليارد و 18حجم واردات کشور براساس آمار گمرک طی مدت مذکور : وی اضافه كرد  
قرار : ھاى تجارى چه اقداماتى صورت گرفته، گفت وزير اقتصاد در پاسخ به اين سئوال كه براى مقابله با تحريم كشتي

ھايمان را اعالم كنيم اما ھمين را بگويم كه تحريم در بخش بيمه كشتيرانى را با پوشش بيمه  يست ھمه برنامهن
. كنيم ھاى داخلى جايگزين مي شركت  

گذارى خارجى به شرح اقدامات  حسينى در پاسخ به سئوال ديگرى درباره اقدامات دولت براى برداشتن موانع سرمايه
ھاى خارجى انجام  مراحل قانونى براى تسھيل ورود سرمايه: گذشته پرداخت و عنوان كردھاى  انجام شده طى سال

. شده و محدوديتى در اين رابطه وجود ندارد  
: با وجود تالش در ارائه تصوير خوشبيانه از وضعيت اقتصادي، حسينی بر بيمار بودن اقتصاد کشور تاکيد کرد و گفت

.  كه ھنر نيستترساندن بيمار. دولت كمك نياز دارد  
ھا آزاد ھستند ما  قيمت: ھا پرسيد، گفت حسينى در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا كه در مورد زمان آزاد سازى قيمت

.كنيم دربندشان كرديم فكر مي  



  البرز گزارشي از تجمع كارگران كارخانه چيني  

 
ارخانه چيني البرز قزوين مقابل اين شرکت تجمع ک  نفراز کارگران50 مرداد بيش از 18 روز دوشنبه –آسمان دیلی نيوز 

مقامات به مشکالت کارگران و ھمچنين نسبت به عدم دريافت حقوق شان اعتراض  اين كارگران به بي توجھي. كردند 
 . داشتند

 ”. نميدانيم به كي بگوييم يك سال است كه ھيچ حقوق نگرفته ايم وآه در بساط نداريم و” :يكي ازكارگران گفت 
,  سال کارکردن در اين کارخانه تعيين تکليف کنند 20را بعد از  باالخره بايد وضعيت شغلي و کارمان” : ارگرديگري گفتك

 ” شرکت داده اند چرا حکم انحالل به اين
به خدا ما , ميشود ماه رمضان ھم در پيش ھست  تکليف ما چه” :كارگرديگري ضمن تاييد حرفھاي ديگر كارگران گفت 

ولي فرق ما بايك آدم روزه دار اين است كه آدم روزه دار باالخره افطاري و   است كه در رمضان به سر ميبريمچند ماه
 ”. ميخورد ولي ما آن راھم نمي خوريم سحري

چطور از ما انتظار دارند , آقازاده حاضراست حتي يك روز بدون حقوق باشد  شما به من بگوييد يك” :كارگر ديگري گفت 
وضعيت  خانواده ھاي ما به لحاظ معيشتي در. ما گرسنه ايم , حقوق باشيم و صدايمان درنيايد   بيكه يك سال

 ”چرا ھيچكس صدا ي مارانميشنود. بسياربدي به سر ميبرند 

 توسعه اتھامات فله ای از فعاالن سياسی به سنديکا ھا و کارگران 

 تاکنون، ١٣٨۴وره حکومت محمود احمدی نژاد از سال از مشخصه ھای د:  مرداد می نویسد 18 در تاریخ کلمهسایت 
يکی از گروه ھايی که در اين بخش، ھدف قرار دارند، فعاالن کارگری و . تشديد برخورد با فعاالن مدنی بوده است

 بازداشت وسنديکايی بوده اند که در اين پنج سال و اندی فشارھای گوناگونی را متحمل شده اند؛ از احضار و اخراج تا 
  . حتی تحمل ضربات شالق

به گزارش خبرنگار کلمه،اين فشارھا به شکلی بوده است که حتی فعاالن و تشکل ھای کارگری از برپايی روز جھانی 
  .  وجود آمده استکارگر منع شده اند و يا مشکالتی بر سر راه برگزاری اين جشن جھانی به

  . ن کارگری و سنديکايی نبوده استفشار بر فعاالاما برگزاری روز جھانی کارگر تنھا عامل برای اعمال 
نگاھی به اخبار و گزارش ھای انتشار يافته، حتی به شکل محدود آن در رسانه ھا، نشانگر آن است که بين اعتراض 

  . عاالن ارتباط مستقيم وجود داردھای صنفی کارگری در مناطق گوناگون ايران و فشار پليسی و قضايی بر روی اين ف
ارت ديگر، ھر اندازه که اين اعتراض ھا رو به افزايش بوده است، فعاالن کارگری بيشتری به دستگاه ھای امنيتی به عب

يا دادگاه ھااحضار می شوند، فعاالن بيشتری در محيط کار مورد تھديد قرار می گيرند، يا کار خود را از دست می دھند 
  . ياسی و امنيتی زندانی می شوندسو شمار بيشتری از آنان بازداشت و به اتھام ھای 

که در زندان سنندج به دليل ( نمونه ھا از اين دست بسيارند؛ بازداشت منصور اسانلو، ابراھيم مددي، محمود صالحی
، )عدم رسيدگی پزشکي، با از دست دادن يک کليه خود دچار بيماری حاد کليوی شد و اکنون نيازمند پيوند کليه است

نيکوفر، محمد اشرفي، محسن حکيمي، عليرضا ثقفي، علی اخوان، سعيد ترابيان، رضا شھابي، رضا رخشان، فريدون 
، که . �رمضان عليپور، علی نجاتي، جعفر عظيم زاده، شاپور احساني، بھنام ابراھيم زاده، مھدی فراھی شانديز و 

  . و برخی ديگر ھنوز زندانی اندد شده اند شماری از آنان پس از بازداشت در ساليان قبل با قيد قرار وثيقه يا کفالت آزا
ر اين ميان، در کنار بازداشت ھا و برخوردھا که عليه فعاالن کارگری و سنديکايی در جريان است، منصور اسانلو، د

رئيس ھيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران، ھفته گذشته در دادگاه انقالب کرج به اتھام 
  . انقالب محاکمه و محکوم شده استضد ارتباط با 

اول . تاکنون از حکم آقای اسانلو خبری در دست نيست، اما درباره محاکمه اين فعال کارگری دو نکته مھم وجود دارد
  . ه دوم به اتھام وی باز می گرددآنکه ، به وکالی مدافع او برای شرکت در جلسه محاکمه اطالع داده نشده بود و نکت

 قضاييه در مطلع نکردن وکالی مدافع منصور اسانلو برخالف آيين دادرسی غيرقانونی بوده است، البته اين اقدام قوه
  . ھم اين چنين استاقدام غيرقانونی تنھا در مورد اين فعال کارگری صورت نگرفته بلکه نقض قانون در قبال ديگران 

يکايی بازداشت شد، حکم بازداشتش به وی ابالغ شد، در  نيز که چند روز پس از اينکه اين فعال سند١٣٨۶در تير سال 
  . د پيش از بازداشت صورت می گرفتحالی که اين اقدام باي

در مورد بعدی نيز منصور اسانلو در شرايطی به ارتباط با ضد انقالب متھم شده است، که حتی از امکان مرخصی 
  . نواده اش محروم بوده است با خاپزشکی برای درمان بيماری ھای خود و يا مالقات مرتب

حال در چنين شرايطي، چگونه وی توانسته است با ضدانقالب تماس بگيرد؛ آن ھم در زندان رجايی شھر، زندانی که 
  .  تدابير شديد امنيتی قرار داردتحت

نده منصور در عين حال، بر اساس گزارش ھايی که ھفته ھای پيش منتشر شده بود، اتھام ارتباط با ضد انقالب از پرو
ھام اوليه دوباره پس چگونه است که ات. اسانلو حذف شده و به جای آن، اتھام تبليغ عليه نظام به وی وارد شده بود

  . زنده شده است
بررسی مورد آقای اسانلو که سابق بازداشت و زندان را در چند سال اخير، پس از اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد 

ود دارد، نشان می دھد که مقام ھای امنيتی به شدت به وی حساسند و نمی خواھند که  در پرونده خ١٣٨۴در سال 
او دوباره فعاليت ھای سنديکايی خود را از سر بگيرد، آن ھم در شرايطی که سنديکای بزرگ شرکت واحد ھمراه با 

  . ه ای قرار دارند فشارھای گستردساير تشکل ھای کارگری مانند سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه تحت
از طرف ديگر، اتھام ارتباط با ضدانقالب پس از آن به منصور اسانلو وارد شده است که در چند ماه گذشته، گروھی اخبار 

و گزارش ھايی را در مورد او ويا سنديکای شرکت واحد منتشر کرده بودند که واکنش خود اين سنديکا را به دنبال 
مينه ساز فشارھای بيشتر بر منصور اسانلو از جمله انتقال او به بند زندانيان معتاد و داشت، اما اقدام اين گروه، ز
  . سرانجام وارد شدن اين اتھام شدخطرناک و نيز بند انفرادی و 



اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که پرونده سازی جديد برای منصور اسانلو پس از قول جمھوری اسالمی ايران به 
بين المللی کار برای آزادی او صورت گرفته است؛ به عبارت ديگر، حتی اگر وی برای مدتی آزاد شود، به سازمان 

  .  جديد دوباره بازداشت خواھد شدواسطه ھمين حکم
اما نکته مھم آنکه پرونده جديد عليه منصور اسانلو حامل يک پيام برای ساير فعاالن کارگری و سنديکايی است و آن 

ا قبل، اتھام ھای اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام و يا حتی تشويش اذھان عمومی به اين فعاالن اينکه اگر ت
ای شديد تری در پيش وارد می شد، از اين پس، آنان بايد در انتظار اتھام سنگين امنيتی باشند که می تواند مجازات ھ

  . داشته باشد
 و سنديکايي، تنھا در چھارچوب صنفی و برای دريافت حقوق و مزايای اين در حالی است که اکثريت فعاالن کارگری
  . گی ھمکاران خود اقدام کرده اندعقب افتاده خود و نيز بھبود شرايط کار و زند

اين روند امنيتی که بی ارتباط با تشديد برخوردھا با فعاالن ديگر جنبش ھای مدنی نيست، به معنای تالش حاکميت 
تراض ھای روزافزون صنفی کارگري، آنھم در آستانه اجرای ھدفمند شدن يارانه ھا و چشم انداز بروز برای مقابله با اع

مشکالت گسترده اقتصادی در ايران است؛ تالشی که تجربه بيش از يک سالی که از آغاز جنبش سبز می گذرد، 
  .ناکارآمدی آن را نشان داد

  
    پتروشيمى بودبايد پاسخگوى بازماندگان كارگران كشته شده در

  
نبايد اجازه داد : گويد  يك فعال كارگرى مي  : مرداد آمده است 18 ایلنا درتاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کا ر ایران 

كه روند رسيدگى به پرونده كشته شدگان انفجار اخير مجتمع پتروشيمى پرديس به سرنوشت پرونده كارگران قربانى 
  .  سرگردانى شودمعدن بابت نيزوى كرمان دچار

مازيار گيالنى نژاد در گفت وگو با خبرنگار گروه كارگرى ايلنا با يادآورى اينكه اين انفجار تنھا يك ھفته پس از راه اندازى 
  .  خانواده را داغدار كرده است5اين حادثه تاكنون : گفت رسمى مجتمع پتروشيمى پرديس عسلويه روى داده است؛ 

اين درحالى است كه تشكلھاى مستقل و : ان ھمواره قربانيان حوادث كار بوده ھستندگفتوى با بيان اينكه كارگر
ھاى كار پرخطر و حادثه خيز ونظارت  ھاى مختلف به ويژه محيط توانند با اعزام فرستادگانى به كارخانه مقتدر كارگرى مي

  . كنندبر نحوه رعايت شدن نكات ايمنى و بھداشتى از بروز چنين فجايايى جلوگيرى 
ھا اظھارنظرھايى در جھت متھم كردن و  وى با انتقاد از اينكه ھمواره پس ازوقوع چنين حوادثى در ميان اخبار وگزارش

اين در حالى است كه : شود؛ گفت مقصر جلوه دادن كارگران قربانى مبنى به رعايت نكردن نكات ايمنى مطرح مي
ب نيزوى كرمان وكارخانجات اراك رعايت نشدن استانداردھاى كارشناسان در بررسى حوادثى چون انفجار معدن با

  . ايمنى از سوى بخش خصوصى را دليل بروز چنين حوادثى دانسته است
گيالنى نژاد با بيان اينكه قربانيان انفجار اخير مجتمع پتروشيمى عسلويه ھمگى در صحت و سالمت جسمى به انجام 

  . ن اين مجتمع متوجه نشت گاز نشده بودندچطور مسووال: وظيفه مشغول بوده اند؛ گفت
ھاى صنعتى نيز پيش از جوشكارى از ايمن بودن محيط كار اطمينان  ترين كارگاه ترين و كوچك وى با بيان اينكه در ساده

 كننده آمونياك در خاورميانه نامبرده ترين واحد توليد عنوان بزرگ چطور در مجتمع پرديس كه از آن به: شودگفت حاصل مي
  . شود شود ھيچ كس تا زمان انفجار از نشتى گاز مطلع نمي مي

اين فعال كارگرى فلز و مكانيك با بيان اينكه مسببان حادثه اخير بايد ھر چه زودتر مشخص شده و مسووالن نيز به 
ين حادثه نيز نبايد اجازه دادكه سرنوشت قربانيان ا: كنند؛ گفت وظايف و تعھدات خود در مقابل خانواده قربانيان عمل

 .ھاى مراجع قضايى دچار سرگردانى شود مانند قربانيان معدن باب نيزو در راھروه

 کانون مدافعان حقوق کارگر / گزارشی از وضعيت زنان کارگر 

ی  زمانی که مساله حقوق زن ، حقوق اجتماعی و يا دستمزد او مورد بررسی قرار می گيرد، بدون استثنا واژه
شود؛ ولی  نرساالری در ذھن انسان زنده مي) ولی چندش آور(الری و يا بسيارعينی و واقعی ترپدرساالري، مرد سا

بھره کشی . ای طبقاتی و سرشتی استثمارگر ی پنھان ضد بشری است، با درون مايه واژه تنھا شکلی از يک پديده
ولی ھميشه در دفاع از حقوق اقليت حاکم، انسان از انسان از دورترين ھزاره ھا تا به امروز، درنرم ھا وقوانين مختلف ، 

استثماری وحشيانه، بسيار وحشيانه، زيرا با نيروی کار چون . ی زحمتکشان زن و مرد کوبيده است شالقش را بر گرده
يده کند و درعمل او را فاقد ارزش انسانی می دانند و با معيار بازار، درون مايه انسانی او را ند يک کاال يا ابزار برخورد مي

  . شود ھای حياتی برای بازتوليد نيروی کارش به فراموشی سپرده مي گيرند و نيازمندي مي
کشی عام، شاھد استثمار مضاعف نيمی از افراد جامعه نيز ھستيم که مرد ِاستثمار شده در اين  ولی در کنار اين بھره

ترين  مانده آن ھم باعقب. زن، مادر، ھمسرآری استثمار : کند کشي، نيز خود را در آن سھيم مي ی ستم و بھره شيوه
چون ھر " تجديد فراش"ای چيزيست درحد يک زيرانداز  ارزش زن در اين نوع مناسبات عشيره. نشينی  مناسبات باديه

ای دور بياندازد و يک يا چند تای ديگر اختيار  زن را چون زيلوی کھنه) حتا در قرن بيست و يکم(تواند العقلی مي مرد ناقص
ای  ی نيروی کار زن در جامعه داری جنسی واستثمار وحشيانه تاسف بارتر اينکه اين برده) داری جنسی احکام برده. (دکن

اش عالوه بر احترام به شخصيت زن، حقوق زنان کارگر در مقابل تخصص برابر  گيرد که درتاريخ گذشته صورت مي
ھای کارگران زن و   به دليل توانايی مديريت آنان، سرپرستی ھخامنشی  مساوی بوده و در اکثر کارگاه ھای بزرگ دوره

  ) 1. (مرد، يک زن بوده است
ی موجود در دستان کھنه انديشان دالل صفتی است که در سايه  گرايانه ی تمام اين مناسبات واپس سررشته
اجتماعی بيگانه ھستند که ھا آن چنان از خرد اقتصادی ،  ھا و دالل اين واسطه. کشند ھا را مي اند و ريسمان نشسته

حتا ضرورت صنعتی شدن جامعه برای تداوم زندگی اجتماعی . ی اجتماعی صنعتی و علمی ندارند درکی از توسعه



. دانند مي) به خطر افتادن منافع اقتصاديشان( فھمند و آن را مترادف با کفر برای رسيدن به توانايی توليد کااليی را نمي
صاددانان در قدرت صدای جرنگ جرنگ سکه ھای طاليی است که آن را برای تعين عيارش با تنھا معيار ارزش اين اقت

نشيند وبا پول نفت،  مي... فروشان کريه ديروزيند که به جای شتر وکجاوه، بر بنز و  ھمان برده. دندان محک بزنند
  . است ... ھای بين المللی خريد و فروش را اداره می کنند که دفتر اصليش در لندن و  شرکت

ام ھرگز بدين جھت نبوده که آن را جزو افتخارات ايرانيان  ی ھخامنشيان کرده استنادی که به حقوق زنان کارگر در دوره
ھای باالی انسانی که در تاريخ بشر استثناست ،افتخاری است برای مردمان ھمان زمان  اين ارزش. ھرگز. امروز بدانم

را ھمين بس که در قرن بيست و يکم حداقل حقوق زنان کارگر ونيروی کار زن را نديده ما . با فرھنگ و مناسبات آن دوره
ای نيست که  ی استثمار مضاعف دارای آن درون مايه کنيم که واژه گيريم و آن چنان ستم اقتصادی بر زنان وارد مي مي

  . کشی از زن را بيان کند بتواند بار اين بھره
اما زن کارگر . کارش صاحب درآمدی گردد و زندگی مستقلی برای خودش تدارک ببيندزن به عنوان انسان حق دارد با 

 ساعت کار به خانه می رود، در شھرھای پرجمعيت يکی دو ساعت ھم وقتش در ترافيک ھدر می 12 الی 8پس از 
کار . می گرددعاقبت خسته و فرسوده وارد خانه می شود، تازه با حجم عظيم کار که در انتظارش است مواجه . شود

سامان دادن خانه ، پختن غذا برای فردای خانواده، ترو خشک کردن کودکان و . شود اصلی زن زحمتکش تازه شروع مي
ولی . ی اوست به ھر حال او زن است و طبق اصول سنت ھای مردساالرانه وظايفی به عھده". آقای خانه"خدمت به 

پس چه بايد کرد؟ در شرايط موجود . ار ساعات کار بيرون کافی نيستزمان برای انجام اين ھمه کار با توجه به مقد
 ساعت در 8المللی وايران برای پايين آوردن ساعات کار به  علت مبارزه پيگير کارگران در سطح بين. پاسخی وجود ندارد

رت اوقات فراغت  ساعت ھم رسيده است، صرفا به دليل ضرو12روز که متاسفانه امروزه، برخالف منافع زحمتکشان به 
برای بازتوليد نيروی کار ھدر رفته و رسيدگی به آموزش وتربيت کودکان است که نيروی کار آينده را تشکيل می دھند 

  . داری است ولی به قيمت ھزينه حداقل درآمد کارگر وزندگيش که باز ھم اين درخدمت ساختار سرمايه
داد دولتی در حق زنان کارگر و جويای کار  بزرگتر از استثمار و بيھای چند گانه، شاھد ابعادی  با وجود اين ھمه ستم

ی ما که با رشد جمعيت جوان ايران در تضادی ستيزنده است، دولت و مجلس  با توجه به بيکاری مزمن جامعه. ھستيم
صورت ھای پس از مشروطيت به  ی دوره اصالح طلب دست به اقدامی زد که در تاريخ جنبش کارگری ايران و کليه

معاف شدن کارگاه . گرا و ضد کارگری و ضد نيروی کار زنان برای ھميشه به يادگار ماندگار مانده است عملکردی واپس
اين قانون ستم و بيدادی است بر . ھای زير ده نفر از قانون کار جزو افتخارات دولت به اصطالح اصالح طلب خاتمی است

برآيند چنين شرايطی برای . ر سر زنان کارگر و جويای کار پياده شده استجامعه کارگری ايران، که بيشترين مصيبتش ب
ھای زير ده  بار گرديده است زيرا حداقل حقوقی که مسوالن کارگاه کرده و زنان سرپرست خانوار فاجعه دختران تحصيل

يا با چنين درآمدی يک آ. شود نفر برای نيروی کار تعيين می کنند درمواردی حتا يک سوم حداقل حقوق قانون کار نمي
  . کنيم ھای ديگر را فعال محاسبه نمي ی يک اتاق برآيد؟ غذا، لباس و ھزينه تواند از پس پرداخت اجاره نيروی کار زن مي

من "داللی ِنيروی کار يا . ھستيم" من پاوری"ای  انسانی شاھد رشد پديده در کنار اين قوانين ضد
گير يافته  ھای نفتی بوجود آمده بود، اکنون ابعادی ھمه سازندگی در پروژهی سردار  که از دوره))manpover"پاوری
اين حق اوست که زنان کارگر را به " حبيب خدا"، ببخشيد دالل محترم ، کاسب است و کاسب "من پاور. "است
ی به جيبش ھا معرفی کند و از آن حداقل حقوق که چيزی کمتر از يک سوم حداقل حقوق قانون کار است، درصد کارگاه

 ماه حقوق يک 4دار و دالل ھا کار کند و تازه پس از  روز برای سرمايه طبق اين قوانين نيروی کار بايد شبانه. وارد گردد
  . ماه را دريافت کند

ھا جوان بيکار و سربار جامعه، فروپاشی صنايع توليدی به دليل  از سوی ديگر ناتوانی درايجاد اشتغال برای ميليون
رويه اربابان قدرت، روند تصاعدی رشد بيکاری و فقر عمومی باعث گرديد تالش برای بيرون کردن زنان از بازار  واردات بي

بازنشستگی قبل از موعد، بازخريد زنان کارمند ومعلم از ترفندھايی است که . کار، با تبليغات گسترده آغاز گردد
ھا را  اند دانشگاه داد اجتماعی توانسته رغم اين ھمه بي نان بهگرچه ز. سرمايه داری داللی نھايت بھره را از آن می برد

  . بار است تسخير کنند ولی در بازار کار با وجود تحصيالت دانشگاھی وضع زنان واقعا مصيبت
 ساعت حداکثر 276 ساعت کار و ماھيانه 12ھای نفتی حقوق يک خانم مھندس يا ليسانس زبان برای روزانه  در پروژه

مبلغی معادل يک ميليون ودويست تا يک ) فورمن( در حالی که سرپرست يک واحد کوچک .  تومان استشش صد ھزار
البته اگر بعد از .(کند  ھزار تومان دريافت مي600يک کارگر فنی کم سواد . کند ميليون شش صد ھزار تومان دريافت مي

با توجه به اين که . کند ھزار تومان دريافت ميسواد حداقل يک ميليون و دويست  و يک جوشکار کم) ماه به او بدھند4
.  ساعت کار در ماه، سيصد و سه ھزار تومان است192تخصص، آن ھم برای  سواد وبي حداقل حقوق برای کارگر کم

ھا  مدت کار اين خانم در پروژه. اينک به حقوق يک خانم کارشناس توجه کنيد که حداکثر آن شش صدھزار تومان است
 ساعت اضافه کاری 84يعنی ماھانه اين خانم به نسبت قانون کار .  ساعت است276عت کار و در ماه  سا12روزانه 
در حالی که در پروژه تعطيلی ( ساعت ضافه کار می شود 117کند که اگر آن را در صدی چھل ِقانون کار ضرب کنيم  مي

بايد نيروی کار استراحت کند و حقوق کامل دريافت نمايد   در ماه را طبق قانون کار که مي  آدينه4اگر ) روز آدينه را نداريم
بينيم که يک کارشناس زن  در نظر بگيريم، مي) سازی روانی نيروی کار حياتی است زيرا اوقات فراغت برای آماده(

کند که ھمان  وحداکثر شش صد ھزار تومان دريافت مي. ساعات کاری معادل دو ماه کار را در يک ماه انجام می دھد
  . شود حداقل حقوق يک کارگر بدون تخصص و بدون سواد مي

ھا و يا در بخش خدماتی در برابر کار و تخصص برابر با  ھدف از اين مطلب بيان اين واقعيت تلخ است که زن در کارخانه
  . کند مرد، حقوقی بسيار کمتر دريافت مي

  . زدھای آنانکنيم بر بازار کار برای زنان، در شھرھای مختلف و دستم گذری مي
  تبريز 

که بر ( ساعت کار12يک پرستار با مدرک کارشناسی در بيمارستان خصوصی شفا، در بخش سی سی يو با روزی 
ھزار تومان دريافت می کند که 320) ھای آن را امضا کرده است المللی کار است که ايران ھم مقاوله خالف قوانين بين

 سال ھزينه آموزش او را پرداخت کرده اند تا امروز 16ين خانم پرستار حداقل ی ا خانواده. اين معادل حداقل حقوق است
  . پس از پايان آموزش کارمزدی معادی يک کارگر بی سواد و و غيرماھر دريافت کند

 پسين 6 صبح ا لی 8از ساعت ) بخش خصوصی(يک خانم ديپلمه در تبريز برای کار در فروشگاه تجھيزات بيمارستانی



ی زن  در بازار تبريز برای يک فروشنده. کند، آن ھم بدون بيمه و تامين اجتماعی زار تومان دريافت ميھ250ماھانه 
تر  ھا، ساعات کار طوالني ھايی چون جشن فروشی ، بدون بيمه با روزانه ده ساعت کار که در مناسبت ديپلمه در لباس

  . گردد  پرداخت ميھزار تومان حقوق220می شود، آن ھم بدون ھيچ کارمزدي، ماھانه 
ھايی با مدرک کارشناسی و تسلط به يک زبان خارجی سه ماه اول به نام آزمايشی  در دفاتر ھواپيمايی درتبريز خانم

شوند، در صورتی که کارفرما از کار آنھا اعالم رضايت بفرمايند، ادامه کارشان  ھزارتومان استخدام مي60ماھيانه با 
 صبح تا ده شب، 8 ساعت کار، از ساعت 14ھزار تومان با روزانه 150ا حقوق ماھانه پذير خواھد شد آن ھم ب امکان

موارد سوءاستفاده . که معموال با اعالم عدم رضايت ديگری را با اين حقوق ناچيز به کار می گيرد. (بدون بيمه بدون نھار
  ) پنھان که جای خود دارد

اشد و روی پای خودش بايستد، با اين درامد ناچيز در شھری مانند حاال تصور کنيد که اين خانم بخواھد سربار کسی نب
تواند زندگی کند؟ اگر فرض کنيم اين نيروی کار بتواند يک خانه نقلی پيدا کند و پول پيش آن را ھم بدھد، با  تبريز، آيا مي

ر ساختارھای اقتصادی که يارانه ھا،آيا در آمد اين خانم درحد پرداخت ھزينه آب و برق خواھد بود؟ د اين طرح حدف يارانه
ھای اوليه زحمتکشان است و وضعيت اشتغال  وجود ندارد، حداقل حقوق کارگران قادر به پاسخگويی به رفع نيازمندي

. ھای زندگی تعاملی ندارد در حالی که در کشور ما حداقل حقوق با ھزينه. به صورتی است که اکثريت مردم کار دارند
المللی پول برای  ھای نابھنجار برای راضی نگه داشتن صندوق بين بار است با سياست  اسفوضع اشتغال که بسيار

اين . شوند ی بيشتری از کارگران بيکار مي شود و عده تر مي ھر روز شرايط اشتغال بحراني) پيوستن به تجارت جھانی
  . ی مردم ايران است شيوه عملکرد درحقيقت استثمار مضاعف ھمه

 8دھند ساعت کار اين خانم ھا از ساعت  ساخت وسايل پالستيکی اکثريت کارگران را زنان تشکيل ميی  در کارخانه
  .  ھزار تومان، آن ھم بدون بيمه 180 شب برای ماھيانه 8بامداد با 

  سياھکل 
زانه ھا ھستند با رو اکثر قاطع کارگران اين شرکت خانم(سازی شھر صنعتی سياھکل برای يک کارگر زن  شرکت کلوچه

 ھزارتومان برای 303با توجه به حداقل حقوق اداره کار که . گيرند ھزار تومان حقوق مي180 ساعت در روز مبلغ 9کار 
 ساعت نسبت به قانون کار به صورت مجانی 42باشد، اين خانم ھا از يک سو ھر ماه   ساعت کار کرد در ماه مي192

با يک . کنند  معادل کمی بيش از نصف حداقل حقوق دريافت ميکنند و از سوی ديگر مبلغی برای کارفرما کار مي
ی استثمار زنان کارگر را بررسی کرد، با توجه به اين که اين کارگران بيمه  توان ابعاد وحشيانه محاسبه دقيق مي

ی  انبهی ھمه ج ھای زير ده نفر از قانون کار، غارت وحشيانه بار معاف شدن کارگاه اين است تاثير فاجعه. نيستند
  . کارفرماھا و فقر سياه کارگران زن

ھزار 380 کارگر مرد اشتغال دارند با حقوق 2در شھرک صنعتی سياھکل در يک کارگاه توليد ظروف يک بار مصرف تنھا 
ھا تشکيل می دھد، اما با کاری معادل کار کارگران مرد، تنھا به اندازه  بقيه کارگران را خانم. تومان و بيمه ھم ھستند

ھزار تومان بدون ھيچ 170 عصر برای ماھيانه 17 تا 8ی کار از ساعت  با روزانه. صف حقوق مردان را دريافت می کنندن
  . مزايا، بدون بيمه و بازنشستگی

  صنعتی اراک 
اند و در آرزوی پيدا کردن يک پارتی ھستند تا برای مدت  ھای فارغ التحصيل دانشگاه در خانه بيکار نشسته خانم

  . ای از زندگی شان را سامان بدھند  با اشتغال موقت گوشهکوتاھی
يک خانم ليسانس يا فوق ليسانس برای استخدام در مھد کودک وابسته به آموزش و پرورش اراک، بدون بيمه و بدون 

ر ای کمت در بخش خصوصی ماھيانه. کند  ھزار تومان دريافت مي80 الی 70بازنشستگی و مزايای ديگر، تنھا ماھيانه 
  . شود پرداخت مي

ی  تواند خانه ای اجاره کند يا فرزندانش را پرورش دھد؟ اين مقدار حتا کفاف ھزينه آيا با اين مقدار کارمزد، يک خانم مي
دھند؟ من ھم ھمين سوال را از  شايد بپرسيد پس چرا آنھا به اين کار ادامه مي. دھد ھا را نمي رفت و آمد اين خانم
  : گفت. پرسيدميکی از اين خانم ھا 

اينطور حداقل مشغول به کار . کنيم ايم و ديوارھا را نگاه مي در خانه شب و روز بيکار نشسته. شوم دارم ديوانه مي"
  ." شود مان حل مي شويم و بخشی از نيازھای رواني مي

 بامداد 7ساعات کار از . زنان را برای پرستاری يا انجام کارھای خانه استخدام می کند" من پاوری"يک شرکت داللی يا 
ولی قراردادی . ھزار تومان 80برای ماھيان .  پسين به مقدار ده ساعت کار در روز بدون بيمه و يا ھيچ مزايای ديگر17تا 

اين واسطه از درآمد ھر زن .  ھزار تومان درماه می باشد180که ھمين شرکت با متقاضی نيروی کار می بندد، مبلغ 
ده ساعت کار . ق ضد بشری که به او داده شده، مبلغ يک صدھزار تومان برداشت می کندبابت حق داللي، بابت ح

قانونی که حامی . ی قرون وسطايی تعلق دارد ولی سھم شير به واسطه. دشوار و گاھی کثيف را زن انجام می دھد
  تی نيست؟ اش بر ضد اکثريت مردم است، يک قانون طبقا اقليت حاکم و وابستگان آنھاست و تيغ برنده

که با آموزش و پرورش اراک ھمکاری می کند برای استخدام يک خانم معلم ليسانس يا " من پاوری"يک شرکت ديگر 
ھای حق التدريسی ماھيانه  کند ولی به خانم  ھزار تومان از آموزش و پرورش دريافت مي360فوق ليسانس مبلغ 

ن ھم آموزش و پرورش، دستش دردست دالل ھاست؟ چرا يک چرا يک نھاد دولتي، آ. ھزار تومان پرداخت می کند120
ھای بخش خصوصی در اراک به خانم ھای مربي،  کنند؟ و اما در مھدکودک کرده را مستقيما استخدام نمي خانم تحصيل

  . پردازند  ھزار تومان مي50که اکثرا ليسانس ھستند، فقط ماھيانه 
  گيالن 

کار روزانه زنان در اين شرکت از ساعت ھفت و نيم بامداد تا . رشت قيمه ی تن ماھی و خو شرکت سيبون توليدکننده
 به نام اضافه کاري، که بابت ده و نيم ساعت کار روزانه حقوق ماھيانه 18 تا 14چھار بعد از ظھر ادامه دارد و از ساعات 

  .  بيمه ھستندالبته از عجايب است که در اين شرکت زنان. ھزار تومان است370 الی 360اين خانم ھا 
 120بندی کاال از کارگران زن استفاده می کند با حقوق ماھيانه  کارخانه سورنگ خزر در شھر صنعتی رشت برای بسته

. در اين شرکت ھر سه ماه قرارداد جديدی با کارگران زن بسته می شود. ھزار تومان بدون بيمه وتامين اجتماعی 
در حقيقت يک کارگر .  مرخصی ماھانه و سنوات به کارگران زن می باشدخاصيت اين عمل برای کارفرما عدم پرداخت

زن اگر بتواند سی سال در اين شرايط دوام بياورد، مدت خدمتش ھمان سه ماه و ده روز است که بازنشستگی شامل 



معاف اين ھم يکی ديگر از عوارض . درصد حق بيمه کارگر معاف می شود20آن نمی شود و کارفرما ھم از پرداخت 
البته نبايد از حق گذشت کارفرما چون مسلمان معتقد است و حالل و . شدن کارگاه ھای زير ده نفر از قانون کار است

  . حرام سرش می شود، کارگران زن روزھای جمعه ھم بايد کار کنند واال کسری حقوق خواھند داشت
  کرمانشاه 
 ساعت کار، بدون بيمه و تامين اجتماعی و بدون 12 الی ھای لباس با ساعات کار طوالنی در روز بين ده فروشگاه

  . کند  ھزار تومان پرداخت مي100 الی 80ھای متقاضی کار ماھيانه  قراردادکار به خانم
  ) اميديه خوزستان(آغاجاری
ان معلم توانند اگر ليسانس يا ديپلم داشته باشند، و صد البته يک پارتی پيدا کنند، به عنو ھای متقاضی کار مي خانم
  . ھزار تومان، بدون بيمه و بازنشستگی50يا 40التدريسی برای آموزش و پرورش کار کنند، با حقوق ماھيانه  حق

  
  آباد اصفھان  نجف

ھزار تومان کار 80 شب برای ماھيانه 8 تا 15 ظھر و از ساعت 12 الی 8يک کارگر زن در مرکز چاپ و تکثير از ساعت 
ای ديگری را نيز انجام  اين زن کارگر بايد کارھای نظافت کارگاه و کارھای حاشيه. ايای ديگربدون بيمه و ھيچ مز. کند مي

در ابتدای استخدام .  شب است 19 صبح تا 9زمان کار در يک مرکز ديگر چاپ وتکثير از . دھد و گرنه اخراج خواھد شد
ھای اجباری حقوق زن به  ا با اضافه کاريھ پس از کسب مھارت. گردد  ھزار تومان زن کارگر استخدام مي70با ماھی 

  . يک زيرزمينی سرد و مرطوب : محيط کار برای سالمتی نامناسب است . رسد ھزار در ماه مي150
  در کارگاه توليد لباس 

  . ھزار تومان، بدون بيمه و بازنشستگی4 شب برای روزانه 7 صبح تا 7ساعات کار برای خانم ھا از 
  شاھين شھر اصفھان 

 20 تا 17 صبح تا يک ظھر و از ساعت 9س ھواپيمايی برای يک خانم مسلط به زبان خارجی با زمان کاری از ساعت آژان
  . کند ی رفت و آمد پرداخت مي ھزار تومان، بدون بيمه و ھزينه90 الی 80ماھانه )  ساعت کار7روزانه (شب 

  اصفھان 
پيمانکاران نيز کارشناسان خانم را استخدام . اگذار شده استھا و فضای سبز به پيمانکاران خصوصی و نگھداری از پارک

خواھند با طرح ھای ابتکاری نظر  دھند و بعد از آنھا مي کنند و به ھر کدام چند کارگر بيل و کلنگ به دست مي مي
 ھزار 200ماھيانه ) ھدايت افرادی غيرمتخصص و آموزش آنھا( ساعت کار دشوار12برای روزی . شھرداری را جلب کنند

  ... تومان بدون بيمه و
اما در . دھد اش را به اين شرکت ھای دالل مي ھا، تامين نيروھای انساني جويی در ھزينه ظاھرا شھرداری برای صرفه

درحقيقت تنھا . می پردازد) من پاور(گيرد و شھرداری حقوق يک کارشناس را به دالل  جويی صورت نمي واقع صرفه
  . کنند تا به جيب يک دالل بريزند ھا زحمتکش مبلغی را کسر مي ت که از حقوق دهگيرد اس کاری که صورت مي

اھرم و ابزار " ز"بند . مصوب مجمع تشخيص مصلحت بود" ز"ی کارگر وارد شد، بند آخرين ضربه سنگينی که به طبقه
تصويب يک قانون . ی اخراج کنددار شده تا ھر زمان که اراده نمايد، بتواند نيروی کار را بدون ھيچ مشکل قانون سرمايه

شايد برای ضميمه شدن به اعالميه . ی قرن بيست و يکم است ی خارق العاده پديده. برای اجرای بی قانونی در جامعه
  حقوق بشر؟؟؟؟ 

  ناصر آغاجری 
  : زيرنويس

خی ايالمی ، ترجمه ی پروفسور ماری کخ، با استناد جز به جز به سی ھزار لوح مي به کتاب از زبان داريوش نوشته. 1
 .دکتر رجبی مراجعه شود

  
  فشار بر كارگران معدن گل گھر سيرجان

 
نقاط کارگري کرمان   نفر کارگر دارد يکي از3600نزديک به , گل گھرسيرجان که با شرکتھاي اقماري تابع آن  معدن

گران معدن به خاطر ضرورت تامين کار. مواجه ميباشند با مشکالت زيادي, ميباشد که كارگران آن بدليل حقوقھاي معوقه
ناچارند خطرکنند و از جان و ھستي خود مايه بگذارند تاجايي كه ھر دو الي سه ماه  ھزينه زندگي بيش از ساير کارگران

اما ,بخت ميگردد از سوانح در معادن کرمان به گوش ميرسد كه يا باعث مرگ يا جراحات شديد كارگران نگون خبري
سياستھا ي کارگري و وعده و وعيدھاي دروغ  , عامل اصلي نگراني و اعتراضات کارگران, ر عليرغم اين سختي کا

  .ميباشد که داده مي شود
 

  طومار اعتراضي معلمان و كاركنان اداري آموزش وپرورش
  

ھنوز يادآور شده اند که  و کارکنان ادارى شھرستان ايذه طى نامه يى به مديرکل استان از معلمان، فرھنگيان جمعى
 .اند پاداش و حقوق مرخصى مناطق محروم را پاسخ نگرفته

کار مى کرده و حقوق خود را دريافت  ٨٨ و ٨٧ ، ٨۶ھزار تن مى رسد، در سالھاى ٣نويسندگان نامه که تعدادشان به 
 .نکرده اند

 پايمال شده و در سال طور کامل اين ساليان حقوق سرايداران و دفترداران نيز به ”: در بخشي از اين طومار آمده است
و اندى است که يارانه  سال٢از طرفى باز ھم .  نيز پرداخت نشده است٨۶ساعت کار در سال ١۴اضافه کار ادارى با  ٨۶

  ”.مسکن آنھا نيز تحقق نيافته است
 

  كارخانه ھاي توليد كنند پتو در آستانه ورشكستگي



 
در آستانة  ه به صنايع نساجي کشور ھستند که عمدة آنھاتوليد کننده پتو ازجمله کارخانجات وابست کارخانه ھاي

اين کارخانه ھا وخيم تر ميشود  ھر روز که ميگذرد وضعيت کارگران و توليدات. ورشکستگي وتعطيلي کامل ھستند 
چپاولگري ھستند که بقول کارگران از آقا زاده ھا تشکيل شده است  باندھاي, يکي از علل عمده اين وضعيت نابسامان.

توليد  ,بي رويه اي که اين آقازاده ھاي وابسته به باندھاي دولتي از کشور چين انجام ميدھند و عمال بدليل واردات
 .پتوھاي داخلي ديگر در بازار فروشي ندارد

 كارگران با زحمات شبانه روزيشان كارخانه پتو را بعد از دوماه باز ميكنند اما چون خود, دريکي از شھرک ھاي صنعتي
  . دوباره كارخانه بسته ميشود,  حمايتي از توليدات آنھا نميشود ھيچ

 
  نيستند كارگران نانوايي از حد اقل حقوق و مزايا برخوردار

 
 سال است که 15نزديک ” : گفت وگوي كوتاھي گفت   يکي از کارگران نانوايي که شاطر ميباشد در–آژانس ايران خبر 

 شب کارميكنم و 10 صبح تا 4و مزايا برخوردار نيستم وھمه روزه ازساعت  از حداقل حقوق, در نانوايي کارميکنم 
 ”. ندارم و اگر يک روزھم سرکار نروم حقوق به من نميدھند تعطيالت نيز

, نميکند  کارگران نانوايي ھا فاقد بيمه درماني ميباشند و سازمان تامين اجتماعي ما را بيمه ”: اين شاطر درادامه افزود
بلکه به علت اينكه كار , در مان بدھيم   مسايل درماني خود نه تنھا مجبور ھستيم كه پول زيادي براي ھزينهما براي حل

  ”!نميدھند راتعطيل كرده ايم حقوقي ھم به ما
 

  کاھش بيمه بيکاری
 

تثمار در راستای تحميل بی حقوقی بيش از پيش بر کارگران و تشدید اس – کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری
بيکاری، که  روزافزون آنان، مجلس اسالمی سرمایه یک فوریت طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن حقوق بی امان و

دار و به زیان طبقه کارگر کاھش می  در ایران بيمه بيکاری ناميده می شود، به نحو چشمگيری به سود طبقه سرمایه
تحت نام بيمه بيکاری با محدودیت ھای بسيار و در مدت زمانی کوتاه  نيازی به گفتن ندارد که حتی آنچه ھم اکنون. یابد

 به راستی شایسته نام حق و حقوق بيکاری نيست، چه رسد به شکل سالخی شده آن که قرار پرداخت می شود نيز
 .است مجلس جمھوری اسالمی سرمایه آن را تصویب کند

باید  کارگر بيکار مشمول بيمه بيکاری.  سال تعلق نمی گيرد25زیر از این پس به بيکاران  بر اساس این طرح، بيمه بيکاری
کارگر بيکار باید از مراکز آموزش فنی . باشد حداقل یک سال پيش از دریافت مبلغ این بيمه در مراکز کاریابی ثبت نام کرده

 آن ھم به شيوه مشروط – از قرار معلوم، واداشتن کارگران به کسب مھارت )و حرفه ای گواھی نامه مھارت گرفته باشد
برای رفع معضل   ھمان داروی معجزه آسایی است که وزیر کار جمھوری اسالمی آن را–بيمه بيکاری به آن  کردن دریافت

). به آن پرداخته ایم» وزیر کار جمھوری اسالمی کارگرستيزی و سرمایه مداری«بيکاری تجویز کرده است و ما در مقاله 
 درصد کاھش می یابد و یک درصد این سھم از مبلغ پرداختی به 2بيکاری به  رای پرداخت بيمه درصدی کارفرما ب3سھم 

بازنشستگی   ماه سابقه پرداخت بيمه12کارگر بيکار مشمول دریافت بيمه بيکاری باید حداقل . شود کارگر کسر می
ارگر، آنان به زنان سرپرست ک برای فرار از پرداخت بيمه بيکاری به زنان.  ماه بود6داشته باشد، که قبال 

مھم تر این که مبلغ پرداختی حق بيمه که ھم اکنون  و از ھمه. خانوار،خودسرپرست و بدسرپرست تقسيم شده اند
 درصد و برای 30برای مجردھا به ) و نه حداقل دستمزد، که کمتر از آن است)  درصد حقوق و مزایا55عبارت است از 
 .تمزد کاھش می یابددرصد حداقل دس 40 متاھل ھا به

شاید یک دليل تصویب طرح . را ندارند» حال کارکردن«کارگران این است که آن ھا  وزیر کار گفته بود که یک دليل بيکاری
پيدا کنند و از ترس  را» حال کارکردن«بيمه بيکاری و ناچيز کردن بيش از پيش آن ھم این باشد که کارگران  کاھش

از جمله کار کامال رایگان و بی مزد و مواجب برای  يکاری برای حفظ کارشان به ھر شرایطیبيکاری فاقد ھرگونه بيمه ب
 !!دردھند سرمایه داران و دولت آن ھا تن

  
  سيرصعودی قيمت مواد غذایی در کرج

 
 کرج قيمت مواد غذایی در سطح شھر روند صعودی دارد و در حال حاضر قيمت مواد غذایی  در شھر–آسمان دیلی نيوز 

سير . تومان است  ٢۵٠٠  تومان و برنج به طور ميانگين٣٣٠٠قيمت مرغ ,  تومان ١٧٠٠٠نظير گوشت گوسفند ھمچنان 
جلوگيری از گرانی در ماه رمضان کرده است و با  صعودی قيمت ھا در حالی است که دولت مدعی است اقداماتی برای

   . تدر حال باال رفتن اس وجود این ادعای دولت قيمت ھا ھمچنان
 

  یک روزنامه نگار کرد دیگر از فعاليت منع شد
 

نظام دارد و مطالب   توتونچی از آن دسته از روزنامه نگاران کرد است که رویکردی انتقادی نسبت به-نيوز آسمان دیلی
 به نگار به صورت غير رسمی ممنوع القلم شده، اخيرا این روزنامه. بسياری از وی در این زمينه به چاپ رسيده است

شواھد و قرائن موجود حاکی از آن است که . نشریات ممانعت به عمل می آید طوری که از درج مقاالت و مطالب وی در
الزم به ذکر  .نشریات کردستان، به دستور اداره ی اطالعات از چاپ مطالب توتونچی خودداری می کنند مدیران مسوول

که پس از توقيف ھفته نامه، مدت  ی توقيف شده ی کرفتو بوداست بھمن توتونچی عضو شورای سردبيری ھفته نامه 
نامه ای که بھمن توتونچی در ھمين رابطه به مدیرکل اداره ی  متن. یک سال را به اتھامات سياسی در زندان سپری کرد

 :ارسال کرده است را ذیال بخوانيد ارشاد اسالمی کردستان
 کردستان جناب آقای ميمنت آبادی انحضور مدیر کل محترم اداره ی ارشاد اسالمی است



 :با درودھای فراوان
 طول تاریخ به اثبات رسيده که ھر چه تنوع در جامعه بيشتر باشد مساله ی تراکم و تکامل جناب آقای ميمنت آبادی در

که توانایی ھا و  فرھنگی با سھولت بيشتری صورت خواھد گرفت و چنانچه غير از این باشد بسيار طبيعی است
آرام آرام یک جامعه ی پویا به جامعه ای راکد  تعدادھا شکوفا نمی شود و بدون آنکه عمدی در این کار داشته باشيماس

مطبوعات در زمينه ی رشد،پویایی و خالقيت اندیشه ھا نقش و جایگاه ویژه ای  تبدیل می شود و ھيچ شکی نيست که
با آمدن جنابعالی به   بستن روزنامه ھا ھستيم،اميد می رفت کهبا توجه به وضعيت موجود که روز به روز شاھد حال.دارد

متاسفانه ھر روز شاھد اخبار ناگواری از جامعه ی  عنوان چھره ی فرھنگی وضعيت موجود رو به بھبودی رود،اما
آن چاپ نکردن مقاالت اینجانب می باشد بدون ھيچ دليلی، چرا؟حال بدليل  مطبوعات در استان ھستيم که یکی از

ممنوع القلم شده ام؟  ساله ی اینجانب در خانواده ی مطبوعات این حق را بر خود روا می دارم که بدانم چرا فعاليت چند
 .خواستار پيگيری مجدانه می باشم لذا بدليل جایگاه حضرتعالی و ھمچنين اعضا محترم خانه ی مطبوعات

  توقيف شده ی کرفتوھفته نامه ی بھمن توتونچی از اعضای شورای سردبيری:با تشکر
 :رونوشت برای

  چاپ در ھفته نامه ی دیار کھن که دیگر حاضر به چاپ مقاالت اینجانب نيست-٣مطبوعات خانه ی-٢اداره ی ارشاد-١
.  

  مرگ کارگر بيمار در محل کار به علت محروميت از درمان
 

اعتراضی برگزار  گالدش یک تظاھرات روز دوشنبۀ گذشته چندین ھزار کارگر صنعتی در کشور بن–سوسياليسم  سيمای
 .ھمزنحيرانشان در محل کار وھنگام استثمار شدن بود علت این حرکت اعتراضی توده ھای کارگر مرگ یکی از. کردند

کارخانه ھای پارچه بافی در شھر داکا پایتخت بنگالدش که متعلق به شرکتی به نام  این واقعۀ دردناک در یکی از
 .ده استمی باشد، رخ دا ورتکس

 ساله ٢٨دار کارخانه را مسئول مستقيم مرگ این کارگر  ھزاران کارگر خشمگين شرکت کننده در تظاھرات، مدیر سرمایه
ھمکاران وی می گویند که این کارگر جوان به . توليد پارچه استثمار می شده است او در بخش کنترل کيفی. می دانند
. مراجعه نماید مرخصی کرده بود تا راھی درمانگاه شود و به پزشکبيمار بوده است و از مدیریت تقاضای  سختی

سازد تا با ھمان حال بيماری شدید باز ھم  مدیریت با تقاضای او موافقت نمی کند و با سبعيت تمام وی را مجبور می
 به ماندن در کارخانه و کارگر مجبور. وباز ھم بر سرمایه سرمایه داران بيأفزاید کار کند، باز ھم اضافه ارزش توليد نماید

سرمایه ھمراه با شدت بيماری  فشار کار و استثمار سفاکانه. کار می شود، اما بعد از مدت کوتاھی از پا می افتد ادامۀ
. سرمایه، کل توان او برای ادامه حيات را در ھم می کوبند ناشی از فقر و محنت زدگی و فالکت تحميل شده از سوی

 یعنی توسط سرمایه به قتل می رسد و با مرگ. فشار سھمگين استثمار تسليم مرگ می گردد رکارگر در حين کار و زی
. گرسنگی می شوند او تمامی کسانی که قوت الیموتشان با بھای نيروی کار وی تأمين می شد نيز راھی برھوت

ند و این جنایت و توحش را مرزی تمکين نمی ک توحش حدی دارد اما سرمایه در کار استثمار انسان ھای کارگر به ھيچ
منطق اولویت و ارجحيت مطلق . دار مطابق منطق سرمایه عمل نموده است  مدیر سرمایه. تا مرگ کارگر ادامه می دھد

 .رعایت این اولویت شرط حيات سرمایه است. آدميزاد سود بر جان
ن و اعتراض ھمزنجيران وی را در کار و زیر فشار شدت بيماری موج خشم و عصيا واقعه مرگ کارگر بنگالی در حين

کارگران خشمگين  جمعيت کثيری از این.  کارگر دست به تظاھرات اعتراضی زدند٣٠٠٠حدود . برانگيخت سطحی وسيع
. بافندگی و دوزندگی شرکت را از کار انداختند به ساختمان کارخانۀ محل وقوع حادثه یورش بردند و تمامی ماشن ھای

خطوط مواصالتی و بزرگ راه ھا را اشغال نمودند و شبکه ھای حمل . اجتماع کردند ان ھای شھرکارگران ھمزمان در خياب
 .شھری را از کار باز داشتند و نقل

از ھمه سو وارد . نيروی پليس. کشتار دولت خویش کمک خواستند سرمایه داران مطابق معمول از قوای قھر و سرکوب و
 به گزارش یک روزنامۀ انگيسی زبان محلی در. يه کارگران معترض آغاز کردیورش ھا را عل ميدان شد و سبعانه ترین

کارگر زخمی و مصدوم  ۵٠نتيجۀ تھاجم نيروھای سرکوب گر پليس دولت سرمایه داری به تظاھرات کارگران در حدود 
 .اعالم کرده است  نفر٦در حليکه پليس تعداد مجروحين و مصدومين را به دروغ . شدند

ھيچ اعالم جرمی عليۀ صاحب سرمایه دار این کارخانه  رسی پيرامون مرگ این کارگر جریان دارد اما تا کنونبه اصطالح بر
 .نشده است

روز جمعۀ  دومين مورد مرگ فقط طی چند روز در یکی از کارخانه ھای ورتکس می باشد. کارگر جوان مرگ دلخراش این
اعتراضات تودۀ کارگر در کارخانۀ دیگر  لت سقوط از سقف کارخانهگذشته بعد از پيدا شدن جسد یک کارگر جوان زن به ع

  این شرکت در شھر داکا نيز شعله ور شد
. 

  تجربه تلخ كارگران نساجي ممكن است تكرار شود
 

فعال كارگري در صنعت  يك :  مرداد آمده است 18 ایلنا درتاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کا ر ایران  –ایلنا 
اين صنعت نسبت به مدت مشابه گذشته بدتر   سال گذشته وضع2گويد به دليل كمبود نقدينگي در  ميخانگي  لوازم
 .است شده

 ھاي ھاي لوازم خانگي درست مانند وضغ كارخانه امروز وضع كارخانه: كارگري ايلنا گفت رداعي در گفتگو با خبرنگار گروه
 .نساجي در چند سال پيش وخيم است

 كارخانه توليد كننده 30ھزار نفر 15شد در حال حاضر نزديك به  رخانه لوازم خانگي ارج مدعيعضو شوراي اسالمي كا
 500توليدي تا  پراكنده شده در كل كشور مشغول به كار ھستند كه تعدا متوسط كارگران در ھر واحد انواع لوازم خانگي

 .رسد نفر نيز مي
جتماعي و غير اقتصادي به بحران پيش آمده نگاه نكند ممكن است ا چنانچه دولت با نگاه: اين فعال كارگري تصريح كرد

 .نساجي دوباره تكرار شود تجربه تلخ كارگران



در پي بحراني شدن صنعت نساجي و تعطيلي  اشاره آقاي رداعي به سرگرداني ھزارن كارگر نساجي است كه
 .حقوقي مواجه شدند بي ھاي اين صنعت با مشكل اخراج و كارخانه
داخلي در رقابت با واردكنندگان اجناس مشابه خارجي  ھاي دآوري اينكه كمبود نقديگي باعث شده تا كارخانهوي بايا

ھاي  انتظار داريم دولت با انجام اقداماتي چون دادن فرصت براي بازپرداخت بدھي :بيشتر دچار مشكل شوند؛ گفت
 .بحران را بگيردھاي پيش از موعد جلوي افزايش  اجراي قوانين بارنشستگي معوقه،

تسھيالت وتمھيداتي   ميليارد تومان است2آنھا تا  ھايي كه سقف بدھي در حال حاضر دولت براي كارخانه :رداعي گفت
تواند از اين  لوازم خانگي، ھيچ واحد توليدي نمي ھاي بانكي در صنعت است كه به دليل سنگين بودن بدھي قائل شده

  .مزايا استفاده كند
 

 ز ریسندگی خاور و کنف کارگزارش ھایی ا
  گيالن فعاالن ضدسرمایه داری

 
 ادامه اعتصاب در ریسندگی خاور

 فومن در منطقه آتشگاه قرار – کارخانه ریسندگی خاور در جاده رشت –کارگری  کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل
دکتر المع مالک  فردی به نام) 1388(در سال گذشته . ھاست که این کارخانه با بحران کارگری روبه روست سال. دارد

او دستگاه ھای . سھام کارخانه را خرید کارخانه ھای حوله برق المع با استفاده از قانون خصوصی سازی بخش عمده
زمينه پرداخت مطالبات کارگران، که بيش از یک سال حقوق و مزایا طلب دارند،  اما در. مدرن و جدیدی را وارد کارخانه کرد

 کارگر 270این کارخانه  در حال حاضر در.  تن نخ توليد می کرد9در گذشته، کارخانه خاور روزانه . دامی نکرداق کوچک ترین
 1389کارگران از ابتدای سال . استخدامی دائم ھستند  نفرشان70 نفر آن ھا قراردادی و 200مشغول به کار ھستند که 

 تعدادی از کارگران ھمراه اعضای شورای اسالمی کارخانه برای حلعنوان اعتراض  و به و بعد از عيد، توليد را خواباندند
اطالعات مورد ضرب و شتم قرار  مشکل خود به دفتر ریاست جمھوری در تھران رفتند که توسط ماموران نيروی انتظامی و

رگران، اعضای کارخانه نيز دستگير شدند که پس از اعتراضات کا تعدادی از کارگران و اعضای شورای اسالمی. گرفتند 
 . دستگير شده آزاد شدند و کارگران دست از پا درازتر به رشت بازگشتند شورای اسالمی و کارگران

نعمت پورابراھيمی  ، که مصادف با سومين روز درگذشت یکی از کارگران فعال کارخانه به نام9/5/89تاریخ  کارگران در
کارگران خاور در طول سال ھا مبارزه بارھا جاده  ه ذکر استالزم ب. بود، ھمگی در مراسم سوگواری او شرکت کردند

ًوعده ھای سر خرمن داده شد و عمال قدمی در جھت برآوردن مطالبات معوقه  اما به آن ھا.  فومن را بستند–رشت 
 است الزم به ذکر . با این ھمه، کارگران خاور ھمچنان جھت گرفتن مطالبات خود پافشاری می کنند. نشد شان برداشته

شرایط فوق العاده سخت معيشتی به سر می  بدھکارند و در… بيشتر کارگران در محل زندگی شان به بقال و نانوا و 
کارگری می خواھند که تا رسيدن به مطالبات شان از مبارزات بر حق آن  لذا از تمامی فعاالن و رسانه ھای واقعی. برند

دکتر المع کارگران   تن نخ در انبار موجود است و عليرغم اصرار و پافشاری3الزم به ذکر است ھم اکنون  .ھا حمایت کنند
 .حاضر به توليد نيستند و ھمچنان در اعتصاب به سر می برند

به خانواده و کارگران  کارگران فعال ضدسرمایه داری گيالن، ضمن تسليت درگذشت ھمزنجيرمان نعمت پورابراھيمی ما
 .مطالبات معوقه شان حمایت می کنيم رخانه ریسندگی خاور برای گرفتنھمکارش، از مبارزات کارگران کا

 کنف کار و مطالبات معوقه کارگران
کارگر در کارخانه در  140در حال حاضر در حدود .  ماه است که دیناری دریافت نکرده اند3کنف کار رشت بيش از  کارگران

 29/4/89شورای اسالمی کارخانه در روز سه شنبه  اعضایتعدادی از این کارگران ھمراه . یک شيفت مشغول به کارند
 معلم رشت رفتند و در حضور کارفرمایان و وکيل آن ھا با ھيئت کارگری استانداری به به استانداری گيالن واقع در خيابان

 .مذاکره پرداختند
حساب ھای شخصی خود کارگران به طرح تسویه  در این جلسه، کارفرمایان به جای تعيين تکليف مطالبات معوقه

عرب که پسرعمو ھستند مدعی بودند که وام یک ميلياردی دریافتی از بانک باید  پرداختند و دو تن از آنان به نام جزایری
کارگران می گویند ما کاری  .مطالبات آن ھا و سرمایه گذاری شان جھت راه اندازی کارخانه به آن ھا پرداخت شود بابت

 نفر از کارگران نزدیک به 60الزم به ذکر است که بيش از . خواھيم ان نداریم و مطالبات خود را میبه دعوای بين کارفرمای
اول سال   ماھه3ھنوز حق بيمه . دارای شرایط سختی کار ھستند و در مرز بازنشستگی قرار دارند   سال سابقه و25

شرایط سخت معيشتی به سر می برند  رگران درکا.  پرداخت نشده است و مواد اوليه نيز برای توليد موجود نيست1389
  .و ھيچ نھادی ھم به آنان پاسخ نمی دھد

 
  ھزار روستایی را حاشيه نشين کرد100خشکسالی 

  ضابطه شھر کرمان در کنار خشکسالی و مھاجرت بی رویه توسعه نامتناسب و بی
 

  خشکسالی و مھاجرت بی رویهتوسعه نامتناسب و بی ضابطه شھر کرمان در کنار: مھر  خبرگزاری–کرمان 
 . ھزار نفر را با مشکالت متعدد حاشيه نشينی مواجه کرده است100روستانشينان، 

بوده است که نتيجه ای جز  گزارش خبرنگار مھر در کرمان، استان کرمان در سالھای اخير شاھد پدیده ھای متعددی به
اشيه نشينی در بسياری از شھرھای بزرگ کرمان را ح مھاجرت روستانشينان به شھرھای بزرگ نداشته است و معضل

شھرھایی مانند کرمان و شھرھای جنوبی این استان از جمله جيرفت با پدیده شوم  افزایش داده است، بگونه ای که
نشين وجود دارد و   ھزار حاشيه30نشينی مواجه شده اند و طبق گفته مسئوالن تنھا در شھر جيرفت نزدیک به  حاشيه
افرادی است که با پشتوانه مالی که داشته اند توانسته   ھزار نفر می رسد و این آمار جدا از100 در کرمان به این عدد

 .و یا اینکه اجاره نشين شھرھا باشند اند در محدوده شھر سکونت کنند
 روستانشينان حاشيه نشينی زایيده خشکسالی و بيکاری

 13شھرھای بم و زرند و خشکسالی  ل دو زمين لرزه شدید درپدیده حاشيه نشينی در شھر کرمان بدون شک حاص



با خشک شدن بسياری منابع آب کشاورزان نيز چاره ای جز  ساله در استانی است که شغل اکثر مردم کشاورزی بوده و
 یبگونه ای در بسياری از مناطق تاثير گذاشته است که تعداد قابل توجھی از روستاھا مھاجرت نداشته اند خشکسالی

و در نتيجه روستانشينان  کرمان ھم اکنون با تانکر آبرسانی می شوند و برخی روستاھا نيز از جمعيت خالی شده اند
 ھزار جمعيت را در خود جای 100ای شھر کرمان که  چاره ای جز مھاجرت به شھر ندارند و در نتيجه شھرکھای حاشيه

 .است داده اند به وجود آمده
برخورد فرھنگ مناطق مختلف  ظمی، فقر و حاشيه ھای مختلف اجتماعی و فرھنگی که حاصلشھرکھایی مملو از بی ن

 .و حتی کشورھای ھمسایه است
 و عدم نظارت مناسب در زمينه ھای مختلف، به بھترین سکونتگاه افاغنه در کرمان تبدیل این شھرکھا به دليل بی نظمی

دليل زندگی تجمعی و عدم  در این شھرکھا زندگی می کنند و بهشده اند بطوریکه جمعيت قابل مالحظه ای از افاغنه 
نشين کرمان ھستند که مشکالت آنھا در ابعاد  رعایت بھداشت به واقع یکی از مھمترین مشکالت ھزاران حاشيه

 .است بھداشتی، امنيتی و اجتماعی قابل مالحظه
 شھرکی که شبانه ساخته شد

کرمان است که بی نظمی شدید در ساخت و ساز و در حقيقت  ه ایکرمان یکی از شھرکھای حاشي” پدر“شھرک 
 .مشاھده است آلونک سازی در آن کامال قابل

پيچيده عنکبوت است و تيرھای چوبی برق  سيم کشی برق این شھرک در برخی مناطق بيشتر شبيه به تارھای در ھم
 .خصوص در زیر ساختھاستمشکالت این شھرک ب که ھر کدام به سویی خم شده اند نشان دھنده اوج

طی چند ساعت و در طول شب ساخته می شوند که از چشم پليسھای  کوچه ھای خاکی و خانه ھایی که اکثر آنھا
ھرچند ساخت و ساز در این شھرکھا تاحدودی محدود شده است اما ھمچنان ساخت و  ساختمان مخفی بمانند،

 .کرمان ادامه داردشبانه در این شھرک حاشيه ای پر حاشيه شھر  سازھای
پيش  روستای هللا آباد است روستایی که پس از سالھا جنگ و جدل بين مردم و مسئولين دو سال شھرک پدر یا ھمان

 .روستا شدن منطقه به وجود آمد از وضعيت بال تکليف درآمد و جز روستاھا پذیرفته شد اما مشکالت جدیدی در پی
 انیناامنی مھمترین مشکل حاشيه نشينان کرم

وجود سيستم لوله  مشکل بزرگ این شھرک عدم: مغازه دار در این شھرک در گفتگو با خبرنگار مھر اظھار داشت یک زن
بودن کوچه ھا و عدم وجود امنيت و عدم وجود  کشی آب بود که خدا را شکر به کمک استاندار قبلی حل شد اما خاکی

 .شھرک است مھمترین مشکل این… زیر ساختھای شھری 
چون خانه ما در حریم شھر  یکی از مشکالت الینحل ما گاز کشی است: ی در خصوص گازکشی این شھرک گفتو

شود ما از کجا بياوریم اگر پول داشتيم اینجا خانه  است و غير مجاز ساخته شده گفتند دو ميليون ھزینه گازکشی می
 .نمی ساختيم

  عدم وجود سيستم حمل و نقل است، نبود تاکسی یایکی از مشکالت این شھرک: ادامه داد این حاشيه نشين
 .اتوبوس تا پنج کيلومتری شھرک حمل و نقل ساکنان را با چالش مواجه کرده است

 ای که ھم شھرنشين دارد و ھم روستا نشين کوچه
ط ھمين نکته خنده دار اینکه وس: در خصوص این شھرک اشاره کرد و افزود یکی دیگر از شھرک نشينان به نکته جالبی

 کنار یکدیگر ھستند که یکی در حریم شھر است که خدماتش شھری حساب می شود و خانه کناری کوچه دو خانه در
 .روستایی و به نرخ روستا از خدمات استفاده می کند

 !تومان  ھزار80 ھزار تومان پرداختند و روستایيھا 200امتياز برق شھری ھای کوچه  مثال برای خرید: وی افزود
 .است مرز بين روستانشين بودن و شھرنشينی در این کوچه یک دیوار: گفتوی 

حقيرانه اما در حریم شھر و  کوچه خاکی طویلی است جایی که مرز جدایی شھر از روستاست دو خانه یکی خاکی و
 .آباد قرار گرفته است دیگری به سبک خاصی سنگ کاری شده در حریم روستای هللا

ابتدایی کوچه ھا جز محدوده شھر و ادامه آن جز روستای هللا  متر150قه و طبق اعالم دھياری به گفته ھمه اھالی منط
 .آباد است

شھرنشينان  اواسط کوچه است متعلق به مرد ميانسالی است که به تازگی از بنایی آمده است او یکی از خانه ای که
دارد از تجمع معتادین تا بی توجھی  ز یک مشکلاین منطقه ھر رو: کوچه است که با گالیه از مسئولين اظھار داشت
 .داریم مسئولين دھياری ھر مشکلی که بخواھيد ما

چاھی برای جذب آب و فاضالب نداریم و اگر باران  شاید باور نکنيد اما ما در این کوچه ھا: مرد گالیه زیاد دارد و یادآور شد
 .آب تبدیل می شوندھا به دریایی از  در این کوچه ھای خاکی بياید این کوچه

ھزار تومان بابت آسفالت دریافت کردند اما دو ماشين شن خالی 200 دو سال قبل دھياری از ھر خانه: وی ادامه داد
پول  رو کردند ولی خبری از آسفالت نشد، درضمن ھر اقدامی در این محل بخواھند انجام دھند کردند، کوچه را زیر و

 .ری بدھيمامتيازش را جداگانه باید به دھيا
 نشينان نا امنی مھمترین مشکل حاشيه

شب جرات نمی کنم بيرون از خانه تا  7دخترم را از ساعت : این حاشيه نشين با اشاره به نا امنی این شھرک افزود
 .اینجا نمی آید خودمان وظيفه حمایت از اھل خانه را داریم خانه ھمسایه بفرستم، گشت انتظامی ھم که زیاد

 شھرکی است که از سوی مردم به صورت غيرمجاز ساخته شد و برغم جلوگيریھای گاه و بی گاه ز چندیناینجا یکی ا
دریافت کرد اما با توجه به  مسئولين شھری سرانجام با نام روستا از شھر کرمان جدا شد و خدماتی چون آب و برق را

ليت آن نمی رود و این منطقه با نام شھر اما با بار مسئو  متر ورودی آن در حریم شھر ھيچ نھادی زیر150قرار گرفتن 
 .ادامه حيات می دھد ظاھری بدتر از قسمت روستایی

 است زندگی دسته جمعی مشکالت بھداشتی را تشدید کرده
…. 

از آن سوی کمربندی از خانه ھای مردم بگيریم  قبال که مجبور بودیم آب شرب را: یکی دیگر از حاشيه نشينان عنوان کرد
کرمان جان خود را برای آوردن آب از دست دادند و بسياری از مردم ھم به دليل   نفر به دليل تصادف در کمربندیده ھا

 .از آب چاه، سنگ کليه گرفته اند استفاده



مشکل دیگر محل وجود خرده فروشان مواد مخدر و مواد فروشانی  :وی با اشاره به گسترش اعتياد در این شھرک افزود
را در  این منطقه ھستند زیرا عالوه بر تردد معتادان نا امنی را ھم به ھمراه دارند و اعتياد نگرانی مردماست که موجب 

 .بين جوانان منطقه گسترش می دھند
 .خرابه ھایی که می توانند جای خوبی برای تجمع معتادین بی خانه باشند تعداد خانه ھای خالی کم نيست و ھمچنين

زمين خاکی  سبز یا مرکز بھداشت یا مسجد نيست چند پسربچه در حال بازی فوتبال درخبری از فضای  در منطقه
 .اند ھستند با سطل زباله بزرگ شھرداری که در محله رھا شده اند دروازه ساخته

با سرویس می رود اما نکته جالب   کيلومتر راه می رود دیگری5از محل مدرسه این کودکان می پرسم که یکی پياده 
 .ندارد در این شھرک پر جمعيت مدرسه وجوداینکه 

 ساخت و ساز در حاشيه کرمان ھمچنان ادامه دارد
 این منطقه تاقبل از این غير قانونی بود شکی نيست اما ھم اینک نيز افرادی که زمينھای در اینکه ساخت و سازھای

تا نگرانی ھا از روند خدمات دھی  مه می دھندخود را از زمين خواران این منطقه خریداری کرده اند شبانه به کار خود ادا
 .به آلونک نشينان شھر کرمان افزایش یابد

نتوانسته  ستاد مقابله با حاشيه نشينی و تخریب منازل مسکونی غير مستحکم توسط شھرداری کرمان ھم تشکيل
 .است از رشد قارچی شکل این حاشيه ھا جلوگيری کند

 ن در شھرک ھای حاشيه ای کرمان در انتظار تصميم گيری مسئولين زندگی میھزار حاشيه نشي 100ھم اکنون حدود 
برسر شھر کرمان  کنند، زورآبادھا که نامی برای شھرکھایی چون شھرک پدر است یکی پس از دیگری چون چماقی

 .خود را دارد کوبيده می شوند و پذیرفتن و نپذیرفتن حاشيه نشينان ھر کدام عواقب
چاره حل مشکل حاشيه نشينی تبدیل به  تنھا راه: خدمات شھری کرمان در گفتگویی اعالم کردحسين کردی، معاون 

 .است روستا یا پذیرفتن آن به عنوان حریم شھر
و تخریبھای زیاد و جمع آوری  شھرداری کرمان نيز خسته از درگيری با مردم در قالب عملکرد پليس ساختمان است

 ساعت سرپا می شوند گسترده 24با آلونکھایی که در  است و شھر کرمان ھمچنانوسایل کار مردم فایده ای نداشته 
 .یا شھر فرقی نمی کند، مردم تنھا به دنبال سرپناه ھستند و گسترده تر می شود با نام روستا

 نگران کننده است حاشيه نشينی در کرمان
یکی از مشکالت شھر کرمان حاشيه : می گویدکرمان  نماینده مردم کرمان نيز با ابراز نگرانی از حاشيه نشينی در

 .ھایی نيز در این مناطق می شود نشينی است که اغلب موجب بروز ناامنی
…. 

روستاھا به کرمان مھاجرت کرده اند که اکثر این افراد حاشيه نشين   ھزار نفر از150طی سالھای اخير : وی افزود
 .ھستند
 .داند زه ھای سالھای اخير و بخصوص خشکسالی میعمده مھاجرت به کرمان را زمين لر وی دليل

 .در شھر کرمان ساکن ھستند  درصد جمعيت استان کرمان1.3ھم اکنون : نماینده مردم کرمان در مجلس افزود
 .ایجاد کار و آموزشھای فنی و حرفه ای در روستاھاست یکی از راه ھای جلوگيری از مھاجرت به شھرھا: کرمی گفت

 نخورند واران رامردم فریب زمين خ
نفر به شھر کرمان تنھا طی چھار سال اخير   ھزار200شھردار کرمان نيز در گفتگو با خبرنگار مھر در کرمان از مھاجرت 

 .خبرداد
کرمان یکی از مناطق مھاجر پذیر جنوب شرق کشور محسوب می شود، به طوریکه  شھر: ابوالقاسم سيف الھی افزود

به   ھزار نفر200 ھزار نفر بوده است اما طی چھار سال گذشته 514ر کرمان  جمعيت شھ85سال  در سرشماری
 .جمعيت شھر افزوده شده است که بيشتر مھاجران و حاشيه نشينان ھستند

دليل خشکسالی در  ھزار نفر از این افراد حاشيه نشين ھستند و باقيمانده نيز مھاجرانی ھستند که به 100 :وی افزود
 .کرمان کوچ کرده اندسایر مناطق به شھر 

ھر گونه خدمات شھری در این مناطق : کرمان را یکی از معضالت شھر دانست و گفت وی حاشيه نشينی در شھر
 .را نخورند نمی شود و مردم باید از ساخت و ساز در این مناطق خودداری کنند و فریب زمين خواران انجام

 شھرکھای حاشيه ای کانونھای جرم خيز کرمان ھستند
این شھرکھا و با تاکيد بر  انتظامی کرمان نيز در گفتگو با خبرنگار مھر در کرمان با اشاره به حضور افاغنه در فرمانده نيروی

 .حاشيه ای کرمان از وجود افاغنه غيرمجاز ضروری است پاکسازی مناطق: جرم خيز بودن مناطق حاشيه ای کرمان گفت
ھرھا از ضوابط شھرنشينی و قوانين شھری برخوردار نيستند و به ھمين حاشيه ش: کرد سردار حسين چناریان تصریح

 .نيز کانون جرم در مرکز شھرھا در واقع مناطق حاشيه نشين ھستند دليل
در ھمين : افزود اینکه برای ساماندھی به وضعيت مناطق حاشيه ای تمام دستگاه ھا باید ھمکاری کنند، وی با تاکيد بر

 .در این مناطق اجرا شده است اطق حاشيه ای کرمان و ساماندھی اتباع بيگانهراستا طرح ساماندھی من
اجتماعی در ارتباط با پاکسازی کانونھای تمرکز مجرمين بخصوص  رئيس پليس کرمان ھدف این طرحھا را توسعه امنيت

 .دانست حاشيه ھای شھر
 حاشيه نشينی مبدا ناامنی در شھر
این شھرکھای به محل مناسبی برای سکونت افاغنه : اتباع بيگانه غير مجاز، افزود یسردار چناریان با تاکيد بر دستگير

از حاشيه شھر  مجاز تبدیل شده اند و با چنين شرایطی اگر در سطح شھر احساس ناامنی شود مبدا شروع آن غير
 .است

نشينی شھری ایجاد کرده اند این کانونھای حاشيه  به دليل حضور افاغنه در کرمان و شرایطی که: وی خاطرنشان کرد
 .شھری و به سوی تامين امنيت شھر می رویم با پاکسازی این نقاط به سمت الیه ھای

ساکن بودن آنھا در حاشيه شھر باید تمام ادارت از جمله اداره کار، اداره  در بحث حضور افاغنه و: وی اضافه کرد
 .کوشا باشند بط با ھمکاری یکدیگر در رفع این معضلاعضای شورای شھر، پليس و سایر دستگاه ھای مرت بھداشت،
 .تحویل اردوگاه مراقبتی شده اند  افغانی غير مجاز دستگير شده اند و373پس از اجرای این طرح : وی گفت

 .شھر کرمان اجرا شده است  کيلومتر مربع جنوب18این طرح در : وی ادامه داد



نشينی رنج می برد و مسئوالن این استان باید در کنار  ل حاشيهآنچه که مسلم است ھم اکنون شھر کرمان از معض
  ھزار نفر را در خود100جلوگيری از توسعه شھر و مشکالت شھرکھای حاشيه ای کرمان که  تعيين کمربند سبز کرمان و

 .جای داده اند را نيز جدی بگيرند و آنھا را با برنامه ریزی دقيق رفع کنند
 

 منظور تامين امنيت شغلی لغو شد گردھمايی سينماگران به 

گيری مطالبات صنفی خود قرار  ھای رسيده سينماگران برای پي بر اساس گزارش: مرداد نوشت 19 در تاریخ راديو کوچه
  . دوشنبه در خانه سينما جمع شوندبود امروز 

   مرداد١٨ به تجمع روز مديره خانه سينما با اشاره رييس ھيت به نقل از خبرگزاری ھرانا، فرھاد توحيدي، نايب
ردشان تالش کرده، سينماگران اعالم کرده بود که در اين روز مطالباتی که در دو سال گذشته خانه سينما در مو

  . شود بررسی مي
اعتماد برای حضور   کيا، ناصر تقوايی و رخشان بني  سازانی چون بھرام بيضايي، مسعود کيميايي، ابراھيم حاتمي فيلم

  .  بودند نماگران ديگر دعوت کرده اصناف سينمايی از سيدر اين نشست
اين تجمع «: سازان ايرانی با اشاره به غيرسياسی بودن اين تجمع گفت از سويی ديگر ھمايون اسعديان، از فيلم

منيت صنفی اعضای خانه را به مسايل ديگر ربط دھند، برای ا مند ھستند آن ھا عالقه  که بعضي برخالف اين
  » .سينماست
ای کوتاه خبر از لغو گردھمايی داد که قرار بود  ی اصناف سينمای ايران در نامه ست که ھيت مديره جامعه اين در حالي

  . نما برگزار شودگيری تامين امنيت شغلی و رفاه اجتماعی اھالی سي  مردادماه به منظور پي١٨امروز 
خواستيم در خانه سينما  مي«: زرگ سينما آمده استبه گزارش ايسنا، در اين نمابر ارسالی خطاب به خانواده ب
تر از  ای روشن آيا نشانه. اما ناچار از لغو گردھمايی شديم. گردھم جمع شويم تا از فقدان امنيت شغلی سخن بگوييم

  » جود دارد؟اين برای نبود امنيت شغلی و
  .استتا کنون از دليل يا داليل لغو اين گردھمايی گزارش و خبری ارايه نشده 

  دربند آخرین خبر از مختار اسدی،آموزگار
 

 روز می 14معلمان،با خانواده ی خود داشته است، امروزدوشنبه از آخرین تماسی که مختار اسدی،عضو کانون صنفی
 روز، سه بار تماس 40وی تاکنون و در این . بازداشت و به زندان اوین برده شد 7/4/89مختار اسدی در تاریخ . گذرد
 .داشته و خانواده تاکنون نتوانسته اند با او دیداری نمایند تلفنی

اما تاکنون  مختار از شھرستان به تھران آمد و با رجوع به دادگستری فرم درخواست مالقات را پر کرد دو ھفته پيش برادر
 .ھيچ گونه اطالعی درباره ی تاریخ دیدار داده نشده است

 ،سال گذشته درخواست انتقالی به شھرستان داشته اند که چندیبه ھمراه ھمسر فرھنگی خود از سویی اسدی
خودش پذیرفته نشده  پيش که نتيجه ی انتقالی ھا روشن شد،با انتقالی ھمسر اسدی موافقت شده اما درخواست

سخت، وگذران این روزھای پر از دل نگرانی را  این موضوع و بالتکليفی،برای ھمسر ایشان، کار را بيش از پيش. است
  .دوفرزند است و از اھالی سنندج می باشد مختار اسدی دارای. نموده است دشوارتر

  

  درصد افزايش يافت 6/14 به 89نرخ بيکارى در بھار : معاون وزير کار

معاون سرمايه انسانى و توسعه اشتغال وزير کار و امور : مرداد نوشت 19 خبرگزاری دولتی ایران در تاریخ ايسنا
وگو با ايسنا، با  حميد حاجى عبدالوھاب در گفت.  درصد خبر داد6/14يش نرخ بيکارى در بھار امسال به اجتماعى از افزا

اين عدد در :  درصد رسيده است، گفت14.6بيان اين که بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، نرخ بيکارى بھار امسال به 
وى . ول سال جديد افزايش نيم درصدى داشته است ماه ا3دھد در   مي  درصد بود که نشان14.1زمستان سال گذشته 

ھاى دانشگاه را از عوامل عمده  ھمچنين بروز خشکسالى در تعدادى از استان ھا مانند استان فارس و افزايش خروجي
 درصد و تابستان و پاييز 11.1درخور ذکر است پيش از اين نرخ بيکارى بھار سال گذشته . افزايش نرخ بيکارى دانست

 درصد اعالم 11.9ھمچنين پيش از اين مرکز آمار ايران نرخ بيکارى سال گذشته را .  درصد اعالم شده بود11.3گذشته 
 .است کرده

  
 

  معضل بيكاري ورشد روز افزون مشاغل كاذب در سطح شھر
 

معه را در قشر جوان جا موج بيكاري به صورت روز افزون,  به دنبال سياست ھاي غلط اقتصادي دولت -ايران خبر آژانس
بعنوان نمونه عكسي كه مشاھده , مشاغل كاذب مي نمايد  برگرفته و آنھا را وادار به تامين ھزينه ھاي زندگي از طريق

  .به دليل بيکاری اقدام به خرید و فروش شارژ ایرانسل و ھمراه اول کرده است ميكنيدمربوط به یک جوان است که
 

  فقر وفالكت چھره شھرھا را عوض كرده است
 

نمونه در این  يارانه ھا و موج گراني مردم را در تنگنا و فشار سخت معيشتي قرار داده است به عنوان اجراي طرح حذف



گرمی آن 100افزایش قيمت داشته و قالب  کره نيز,تومان افزایش یافته 1200تومان به 700ھفته قيمت شکر از کيلویی 
مدتھاست كه دربسيار ي از سفره ھاي ايرانيان ,افزایش یافته است  تومان350تومان به فروش ميرسيداکنون به 280که 

 . گوشت ديده نميشود
 . مردم از بيکاری وپایين بودن دستمزدھا کالفه ھستند

كه  ايران خبرتعداد زيادي از جوانان و بيكاران به دستفروشي رو آورده اند به ھر گوشه شھر به گزارش خبرنگار آژانس
التماس دنبالت ميكنند و به زورمي  گاھا ھم با, دستفروش درحال فروش اجناس محقر خود ھستند ميرويم تعداد زيادي 

 . لقمه ناني به خانه ببرند خواھند جنس خود را به فروش برسانند تا بتوانند شب
  شھر را عوض كرده است فقر وفالكت چھره. متكديان تعدادشان افزايش يافته است 

 .  
  کارگران ِاز فعاالن سياسی سنديکا ھا وتوسعه اتھامات فله ای 

 
تاکنون، تشديد برخورد با  ١٣٨۴ از مشخصه ھای دوره حکومت محمود احمدی نژاد از سال - گزارش داد کلمهسایت 

ھدف قرار دارند، فعاالن کارگری و سنديکايی بوده اند که  يکی از گروه ھايی که در اين بخش،. فعاالن مدنی بوده است
 فشارھای گوناگونی را متحمل شده اند؛ از احضار و اخراج تا بازداشت و حتی تحمل ضربات ال و اندیدر اين پنج س

 .شالق
ھای کارگری از برپايی روز جھانی  به گزارش خبرنگار کلمه،اين فشارھا به شکلی بوده است که حتی فعاالن و تشکل

 .ھانی به وجود آمده استاين جشن ج کارگر منع شده اند و يا مشکالتی بر سر راه برگزاری
 .اعمال فشار بر فعاالن کارگری و سنديکايی نبوده است اما برگزاری روز جھانی کارگر تنھا عامل برای

انتشار يافته، حتی به شکل محدود آن در رسانه ھا، نشانگر آن است که بين اعتراض  نگاھی به اخبار و گزارش ھای
 .مستقيم وجود دارد  و فشار پليسی و قضايی بر روی اين فعاالن ارتباطصنفی کارگری در مناطق گوناگون ايران ھای

است، فعاالن کارگری بيشتری به دستگاه ھای امنيتی يا  به عبارت ديگر، ھر اندازه که اين اعتراض ھا رو به افزايش بوده
ر خود را از دست می دھند و بيشتری در محيط کار مورد تھديد قرار می گيرند، يا کا دادگاه ھااحضار می شوند، فعاالن

 .بيشتری از آنان بازداشت و به اتھام ھای سياسی و امنيتی زندانی می شوند شمار
سنندج به دليل  که در زندان( از اين دست بسيارند؛ بازداشت منصور اسانلو، ابراھيم مددي، محمود صالحی نمونه ھا

، )شد و اکنون نيازمند پيوند کليه است ماری حاد کليویعدم رسيدگی پزشکي، با از دست دادن يک کليه خود دچار بي
حکيمي، عليرضا ثقفي، علی اخوان، سعيد ترابيان، رضا شھابي،  رضا رخشان، فريدون نيکوفر، محمد اشرفي، محسن

 ، که. جعفر عظيم زاده، شاپور احساني، بھنام ابراھيم زاده، مھدی فراھی شانديز و رمضان عليپور، علی نجاتي،
 .اند و برخی ديگر ھنوز زندانی اند  از آنان پس از بازداشت در ساليان قبل با قيد قرار وثيقه يا کفالت آزاد شدهشماری

که عليه فعاالن کارگری و سنديکايی در جريان است، منصور اسانلو، رئيس  در اين ميان، در کنار بازداشت ھا و برخوردھا
اتھام ارتباط با  وس رانی تھران، ھفته گذشته در دادگاه انقالب کرج بهسنديکای کارگران شرکت واحد اتوب ھيات مديره

 .ضد انقالب محاکمه و محکوم شده است
آنکه  اول. خبری در دست نيست، اما درباره محاکمه اين فعال کارگری دو نکته مھم وجود دارد تاکنون از حکم آقای اسانلو

 .به اتھام وی باز می گردد طالع داده نشده بود و نکته دوم، به وکالی مدافع او برای شرکت در جلسه محاکمه ا
اسانلو برخالف آيين دادرسی غيرقانونی بوده است، البته اين  اقدام قوه قضاييه در مطلع نکردن وکالی مدافع منصور

 .است ينمورد اين فعال کارگری صورت نگرفته بلکه نقض قانون در قبال ديگران ھم اين چن اقدام غيرقانونی تنھا در
حکم بازداشتش به وی ابالغ شد، در   نيز که چند روز پس از اينکه اين فعال سنديکايی بازداشت شد،١٣٨۶در تير سال 

 .گرفت حالی که اين اقدام بايد پيش از بازداشت صورت می
ن مرخصی است، که حتی از امکا در مورد بعدی نيز منصور اسانلو در شرايطی به ارتباط با ضد انقالب متھم شده

 .خانواده اش محروم بوده است پزشکی برای درمان بيماری ھای خود و يا مالقات مرتب با
ضدانقالب تماس بگيرد؛ آن ھم در زندان رجايی شھر، زندانی که  حال در چنين شرايطي، چگونه وی توانسته است با

 .قرار دارد تحت تدابير شديد امنيتی
اتھام ارتباط با ضد انقالب از پرونده منصور  ھفته ھای پيش منتشر شده بود،در عين حال، بر اساس گزارش ھايی که 
پس چگونه است که اتھام اوليه دوباره زنده . تبليغ عليه نظام به وی وارد شده بود اسانلو حذف شده و به جای آن، اتھام

 .است شده
اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد در  پس ازبررسی مورد آقای اسانلو که سابق بازداشت و زندان را در چند سال اخير، 

مقام ھای امنيتی به شدت به وی حساسند و نمی خواھند که او   در پرونده خود دارد، نشان می دھد که١٣٨۴سال 
ساير  سنديکايی خود را از سر بگيرد، آن ھم در شرايطی که سنديکای بزرگ شرکت واحد ھمراه با دوباره فعاليت ھای
 .ای قرار دارند  مانند سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه تحت فشارھای گستردهتشکل ھای کارگری

وارد شده است که در چند ماه گذشته، گروھی اخبار  از طرف ديگر، اتھام ارتباط با ضدانقالب پس از آن به منصور اسانلو
کنش خود اين سنديکا را به دنبال سنديکای شرکت واحد منتشر کرده بودند که وا و گزارش ھايی را در مورد او ويا

زندانيان معتاد و  اقدام اين گروه، زمينه ساز فشارھای بيشتر بر منصور اسانلو از جمله انتقال او به بند داشت، اما
 .شد خطرناک و نيز بند انفرادی و سرانجام وارد شدن اين اتھام

اسانلو پس از قول جمھوری اسالمی ايران به  رای منصوراين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که پرونده سازی جديد ب
گرفته است؛ به عبارت ديگر، حتی اگر وی برای مدتی آزاد شود، به واسطه  سازمان بين المللی کار برای آزادی او صورت

 .دوباره بازداشت خواھد شد ھمين حکم جديد
 برای ساير فعاالن کارگری و سنديکايی است و آن يک پيام اما نکته مھم آنکه پرونده جديد عليه منصور اسانلو حامل

 اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام و يا حتی تشويش اذھان عمومی به اين فعاالن اينکه اگر تا قبل، اتھام ھای
پيش مجازات ھای شديد تری در  وارد می شد، از اين پس، آنان بايد در انتظار اتھام سنگين امنيتی باشند که می تواند

 .داشته باشد
کارگری و سنديکايي، تنھا در چھارچوب صنفی و برای دريافت حقوق و مزايای عقب  اين در حالی است که اکثريت فعاالن



 .خود و نيز بھبود شرايط کار و زندگی ھمکاران خود اقدام کرده اند افتاده
حاکميت   ھای مدنی نيست، به معنای تالشکه بی ارتباط با تشديد برخوردھا با فعاالن ديگر جنبش اين روند امنيتی

ھدفمند شدن يارانه ھا و چشم انداز بروز  برای مقابله با اعتراض ھای روزافزون صنفی کارگري، آنھم در آستانه اجرای
که تجربه بيش از يک سالی که از آغاز جنبش سبز می گذرد،  مشکالت گسترده اقتصادی در ايران است؛ تالشی

  .شان دادناکارآمدی آن را ن
  

  شدند کارگران شرکت مواد شيميایى ترومر خواھان مطالبات عقب افتاده خود
 

ترومر در مقابل این شرکت تجمع اعتراضى برگزار  مرداد کارگران شرکت مواد شيميایى١٩ سه شنبه –آژانس ایران خبر 
   . کرج قرار دارد- جاده قدیم قروین۵ر این کارخانه در کيلومت. افتاده خود شدند  کارگران خواستار مطالبات عقب. کردند

  
  خودکشی یک کارگر بر اثر فقر وفشار زندگی

 
غرق  مرداد اسد صولت راننده ماشين سنگين و از کارگران سد آزاد نگل به علت١٩روز سه شنبه  – آسمان دیلی نيوز

 . شدن در آب رود خانه جان خود را از دست داد
متولد تبریز و از کارگران , اسد صولت . ھای اجتماعی تن به این کار داده است فشار به گفته شاھدین این کارگر تحت

 . نام در بين دیگر کارگران بود خوش
  )ت مریوان قرار گرفته اس- ه ی سنندججاد  کيلومتری٧۵سد آزاد در نزدیکی روستای نگل در (
 

 ندادن بيمه بيکاری به ھفتصدکارگر اخراجی نوشابه سازی ساسان 

 ماه از آخرين اخراج ۵با گذشت نزديک به  :  مرداد آمده است 19 ایلنا درتاریخ – خبرگزاری دولتی کا ر ایران به گزارش
اند از حق قانونی خود مبنی بر دريافت  سازی ساسان ھنوز تمامی اين کارگران نتوانسته دسته جمعی کارگران نوشابه

  . قرری بيمه بيکاری استفاده کنندم
فت سازی ساسان اعالم کردند که ھنوز موفق به دريا معی از کارگران قراردادی کارخانه نوشابهبه گزارش ايلنا، ج

  . اند مقرری بيمه بيکاری نشده
 ٧٠٠ شرکت ساسان به اجبار از کار اخراج شده بودند و تعداد آنھا به بيش از ٨٨ھای سال  اين کارگران در جريان تعديل

  . نفر می رسد
عنوان کارگر ساده قرارداد ببندد، به سازمان  پس از آنکه کارفرما حاضر نشد حتی با آنھا به: ندگوي کارگران اخراجی مي

  . تامين اجتماعی مراجعه کردند تا از مقرری صندوق بيمه بيکاری استفاده کنند
 ھای آموزش فنی و به گفته يکی از کارگران در حال حاضر نزديک به نصف اخراج شدگان به شرط شرکت در دوره

  . کليف مابقی ھنوز روشن نشده استاند تا حدودی از حق خود استفاده کنند اما ت ای توانسته حرفه
رويس و گويند پس از اخراج آنھا ،کارفرما نيروی جايگزين را با پرداخت حداقل حقوق و حذف س اين کارگران ھمچنين مي
  . ناھار استخدام کرده است

  .  در اين موضوع نيستندتنھا موردکارگران نوشابه سازی ساسان 
 .گزارش ھايی که در ساليان اخير انتاشر يافته است، نشانگر آن است که بسياری از کارگران چنين مشکلی دارند

 

 وپنجاه ميليون دالری شرکت گاز با سپاه  قرارداد دويست

 ٢٧٠ يک خط لوله شنبه شرکت ملی گاز ايران ساخت صبح روز سه: مرداد اعالم داشت 20 در تاریخ راديو کوچه
 کرده  ميليون دالر به قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا وابسته به سپاه پاسداران واگذار٢۵٠کيلومتری را به ارزش حدود 

  . است
  . دگی خاتم االنبيا داده شده استبه قرارگاه سازن) مناقصه(به گزارش مھر، اين پروژه به صورت ترک تشريفات 

ای است که گاز ميدان پارس جنوبی را به ايرانشھر در سيستان و بلوچستان منتقل  اين خط لوله ادامه خط لوله
  . ھر تا مرز پاکستان ساخته شودقرار است اين خط لوله جديد از ايرانش. کند مي

 ميليون ٣٠٠بخش اول اين خط لوله که اکنون در دست ساخت است، حدود چھار سال پيش با قراردادی يک ميليارد و 
  . م االنبيا واگذار شده بوده استقرارگاه خاتدالری به 

ساخت . ترين پروژه در صنعت نفت بوده که تا آن زمان به سپاه پاسداران داده شده بود الزم به ذکر است اين بزرگ
بخش اول اين خط لوله بدون رعايت مقررات مربوط به برگزاری مناقصه به طور خاص به قرارگاه خاتم االنبيا داده شده بود 

  . به سپاه پاسداران داده شده استھا، بخش دوم نيز به ھمين شکل به اين نھاد وابسته  و بنابر گزارش
 پارس جنوبی کناره گيری کرد که وزارت ١۶ و ١۵گفتنی است اخيرن قرارگاه خاتم االنبيا در حالی از توسعه فازھای 

ھای وابسته به خاتم االنبيا قرار   اختيار شرکتنفت توسعه بخش بزرگی از پارس جنوبی را بدون برگزاری مناقصه در
  .داده است

 است ایران شدهدر ھای دسته جمعی تبدیل به کابوس کارگران  اخراج کابوس



 
رقم بيکاری که در حقيقت تعداد شکایات  : مرداد آمده است 20به گزارش خبر گزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 

شود که بر طبق مصوبه دولت در اسفند  تان گلستان است، در حالی اعالم میاس شده از سوی امور اجتماعی دریافت
ھا  و دیگر زمينه  شغل در بخش توليدی، صنعت، کشاورزی٢١٧ ھزار و ١٧گذشته، قرار بود تا پایان سال جاری  ماه سال

اجتماعی  ه از سوی امورشد به گزارش مھر، رقم بيکاری که در حقيقت تعداد شکایات دریافت  .در این استان ایجاد شود
سال گذشته، قرار بود تا پایان  شود که بر طبق مصوبه دولت در اسفند ماه استان گلستان است، در حالی اعالم می

  .ھا در این استان ایجاد شود کشاورزی و دیگر زمينه  شغل در بخش توليدی، صنعت،٢١٧ ھزار و ١٧سال جاری 
  

کرده است و از  پنجه نرم می ترین مشکالتی بوده است که دولت با آن دست ودر چند سال گذشته، بيکاری یکی از مھم
 .کند می سوی دیگر آمار و اعدادی متناقض برای آن ارائه

این امر در تناقض با ادعاھای دولت  اند و  ھزار کارگر در عسلویه از کار بيکار شده۵٢ سال گذشته حدود ۴برای مثال در 
ھای دسته جمعی تبدیل به کابوس  کابوس اخراج .این منطقه است زا در ھای اشتغال هدر جریان بودن پروژ بر مبنی

ھای نساجی و صنایع  بسياری از کارگران صنایع کوچک مانند چرمسازی، کارگاه .بسياری از کارگران ایرانی شده است
 .چند سال گذشته شغل خود را به صورت دسته جمعی از دست داده اند سنگين در

  
کارگر مشغول به کار در  ۴٠٠٠ ھای توليد کفش اصفھان،  کارگر در کارگاه٢۵٠٠سازی ساسان،   کارگر نوشابه٧٠٠اخراج 

کارخانه سامان، مخابرات سقز، ایران صدرای بوشھر، لوله  واحدھای بسته بندی خرما در خوزستان، اخراج کارگران
و شرکت توليد نوشابه خرمنوش خرمشھر ھمگی کشت و صنعت شمال، پایا ھوایار  سازی اھواز، ایران تفال ساوه،

 .از این معضل اقتصادی ھستند ھایی نمونه
  

ھا و پيمانکاران  سنگين به بانک ھای موتوژن، تراکتورسازی تبریز و کبریت سازی ھم به دليل مشکالت مالی و بدھی
 .شدند مجبور به کم کردن نيروی کار و اخراج کارکنان خود

زایی و مبارزه با بيکاری است،  اشتغال نژاد در دو دوره ریاست جمھوری، ھای محمود احمدیکه یکی از شعار در حالی
ميزان بيکاری در ایران «برد و متعقد است که  رسمی را زیر سوال می احمد سيف، اقتصاددان، ميزان بيکاری و آمارھای

 .«دارد اجتماعی و فرھنگی چشمگيری ھمھای  ھای قابل توجه اقتصادی، زیان است و گذشته از زیان کننده شده نگران
 درصد ١٫۵نسبت به سال گذشته   درصد بوده است که١١٫٩ ، ٨٨بر اساس آمار وزارت کار ایران، نرخ بيکاری در سال 

 .افزایش داشته است
  

 حسينی صدر، نماینده مردم برای مثال موید. ھای سياسی زیر سوال رفته است این اعداد از سوی بسياری از شخصيت
وعليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر از جمله کسانی  غرب و سرپل ذھاب خوی، فرھاد تجری، نماینده قصرشيرین، گيالن

 .دانند بيکاری را بيش از ميزان اعالم شده از سوی مقامات می ھستند که اعداد رسمی مربوط به
اقتصادی در جھان و کاھش ميزان  وط به بحرانحميد حاجی عبدالوھاب، معاون وزیر کار، اما افزایش نرخ بيکاری را مرب

کارشناسان، واردات گسترده و ناتوان بودن توليدات داخلی در رقابت با  ولی بسياری از. داند گذاری در ایران می سرمایه
 .دانند نبودن تجھيزات مدرن را عامل ورشکستگی صنایع و بيکاری می این محصوالت و

 را بيش از ميزان ١٣٨٨سال  ه در تيرماه امسال به چاپ رساند، نرخ بيکاری درمجله اکونوميست نيز در گزارشی ک
  .است  درصد اعالم کرده١٣٫٢شده از سوی مقامات دولتی و  اعالم

  
 افزايش روند رشد نرخ بيکاری در ايران :بدھکاران بيکار

 نسبت به مدت 89خ بيکاری در بھار  در حالی نر: مرداد آمده است 20به گزارش خبر گزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 
 درصد رسيد که بيان می شود توسط زودبازده ھا در 14.6 به 11.1 درصد افزايش يافت و از 3.5مشابه سال قبل معادل 

  .  ھزار شغل ايجاد شده است900سال گذشته بيش از 
 1 نشان دھنده افزايش 89بھار به گزارش خبرنگار مھر، بررسی روند رشد نرخ بيکاری در اولين فصل سالجاری يعنی 

 درصدی نسبت به مدت مشابه در بھار سال گذشته است که 3.5 و 88دھم درصدی نرخ بيکاری نسبت به زمستان 
  . نرخ بيکاری در کشور حکايت دارداين موضوع از آھنگ ناموزون رشد 

  آھنگ ناموزون نرخ بيکاری 
دن سياستھای اشتغالزايي، پيگيری کاھش نرخ بيکاری فقط با بر اساس اين گزارش، کارشناسان بازار کار مقطعی بو

تزريق نقدينگي، عدم توجه به آموزش، واردات بی رويه، مطابق نبودن آموزشھای دانشگاھی با نيازھای بازار کار، 
  .  می دانندغيرقابل استناد بودن آمارھا و موارد ديگر را از داليل مھم افت و خيز در نرخ بيکاری

 ساله، عمدتا به برنامه ھای کوتاه مدت و تدوين 5 اخير دولتھا به جای توجه به برنامه ھای بلند مدت و طی ساليان
سياستھای اشتغالزايی مقطعی مترادف با برنامه ھای کالن مبادرت کردند که اين موضوع خود باعث ايجاد نوعی ضعف 

  . استدر پيشبرد برنامه ھای اشتغالزايی شده 
   "بدھکاران بيکار"

به تزريق پول و نقدينگی در بازار کار و اشتغال مانند آنچه که در طرحھای " صرف"ھمچنين از سويی ديگر، توجه 
خوداشتغالي، زودبازده ھا و در آينده نيز در مشاغل خانگی اتفاق افتاده است؛ بيشتر از اينکه منجر به توليد فرصتھای 

  .  زده استدامن" بيکاران بدھکار"جديد شغلی شود به ايجاد 
از موارد ديگری که می توان از آن به عنوان يکی از داليل عقيم ماندن برنامه ھای اشتغالزايی نام برد مربوط به 

ھمراھی نکردن دولت با برنامه چھارم توسعه به ويژه در بخش اشتغالزايی بوده است به نحوی که طبق برنامه 



  . ايجاد مشاغل جديد موفق عمل کردتا از اين طريق بتوان در دستگاھھای زيادی بايد دست به دست ھم می دادند 
متاسفانه زودبازده ھا با تاکيدات فراوان وزارت کار در سالھای گذشته به دليل مشخص نبودن تضمين سرمايه گذاری 

نمی توان جدی و حامی مالی به بن بست رسيد و امروز می بينيم که پس از چند سال از زمان آغاز به کار زودبازده ھا 
 ھزار شغل آن استناد کرد چرا که در ھمين مدت نرخ بيکاری کل کشور افزايش يافت و بيش از 900به آمار ايجاد بيش از 

  . کاھش نرخ بيکاری خواھد انجاميد بيکارتر شدند، در حالی که شغل جديد به 87 نسبت به 88 استان نيز حداقل در 20
  بازده ھا  دستگاھھا در مسئله زودناھماھنگی بين

ھماھنگی وزارت کار با وزارتخانه ھايی مانند صنايع، تعاون، بازرگاني، علوم و دستگاھھای ديگر نيز الزمه شکل گيری 
اين موضوع . موفق و پايدار ماندن زودبازده ھا در ايجاد کار بوده است که ھرگز اين ھماھنگی آنچنان که بايد ايجاد نشد

  . رت کار بيشتر خود را نشان دادادر ناھماھنگی بين بانکھا و وز
می توان گفت که سياست اشتغالزايی در قالب زودبازده ھا نيازمند عزم جدی دولت و حضور دستگاھھای ذيربط بوده 

است به نحوی که عليرغم درست بودن سياستھا در بخش زودبازده، اين طرح جواب نداد و اشتغال مدنظر آن نيز ايجاد 
  . درستی بيرون نيامددست کم آمار نشد و يا 

  تشابه زودبازده ھا و خوداشتغالی 
تشابه اصلی طرحھای زودبازده با خوداشتغالی در اين است که عليرغم بزرگتر بودن طرحھای زودبازده، ھر دو طرح 

ه اين نکته بايد ب. اولويت اصلی و اوليه خود را تزريق نقدينگی قرار داده بودند وگرنه به لحاظ عملياتی مانند ھم اجرا شد
توجه کرد که اصل زودبازده ھا ھيچ وقت زير سوال نرفت ولی آنچه که به آن نقد وارد شد، کوتاه مدت بودن طرحھا و 

  . م انجام کار کارشناسی بوده استعد
ھم اکنون با وجود جمعيت باالی جوان و تحصيل کرده دانشگاھی در کشور شايد مھمترين موضوع مورد توجه در زمينه 

يکاری بايد تالش در ثابت نگاه داشتن آن باشد و اين مسئله از کاھش آن مھمتر است چرا که ثابت ماندن نرخ نرخ ب
  . گام از کاھش جلوتر حرکت می کندبيکاری نيز در شرايط فعلی موفقيت است و اين موضوع يک 

  ترمز بيکاری را بکشيد 
 توسعه فرصتھای شغلی به بخش تعاون بدون آموزش، تجھيز واگذاری امورات مربوط به اشتغالزايی و برنامه ريزی برای

 در نتيجه کاھش نرخ تعاونيھا به اعتبارات مناسب، باال بردن سطح خدمات فنی و مھارتی نمی تواند منجر به توليد کار و
  . بيکاری شود

درستی برای آن تعريف  ميليون شغل جديد در کشور ايجاد شود نياز است تا سياستھای 1.1اگر قرار است ساليانه تا 
شود ضمن اينکه با وجود ادامه سياست انقباظی بانکھا در پرداخت تسھيالت نيز نمی توان خيلی به تحقق مشاغل 

 در ھر صورت زودبازده يا مشاغل خانگی ھرگز نمی تواند با نگاه کوتاه مدت منجر به کاھش نرخ. جديد اميدوار بود
  . بيکاری شود
  ! ھست: وزير کار/ ده تکليفی نيستودبازتسھيالت ز: بانک مرکزی

ھزار ميليارد تومان منابع برای پرداخت به زودبازده 11گواه ناموزون بودن سياستھا اين است که شورای عالی اشتغال 
ھا تصويب می کند، سپس رئيس کل بانک مرکزی آن را غيرتکليفی و به شرط افزايش سرمايه بانکھا می داند و پس از 

  . تسھيالت تکليفی است: می گويد کار آن نيز وزير
 ھزار نفر آماده به کار در کشور وجود دارد که ايجاد 900ر شرايط فعلی بر اساس آمارھای موجود ساليانه حداقل د

البته ھم اکنون آمارھای موجود خود محل ترديد . اشتغال برای اين ميزان ورودی به بازار کار نيازمند تدابير روشن است
  . کديگر را نيز زير سوال می برنده در برخی موارد دستگاھھا برآوردھای ياست چرا ک

  چرا نرخ بيکاری باال می رود؟ 
بايد پرسيد . دستيابی به آمارھای درست و قابل استناد می تواند ما را در رسيدن به يک برنامه قابل اجرا رھنمون سازد

يست؟ گفته می شود نرخ بيکاری فعلی به مراتب باالتر از که جھش نرخ بيکاری و باال رفتن تعداد بيکاران برای چ
 درصد نيز باالتر 18نھا از  ميليون نفر بيکار، نرخ بيکاری برخی استا4درصد اعالم شده است به نحوی که با وجود 14.6
  . است

 است،  درصد25 سال کشور ھم اکنون بيش از 40 تا 15برآورد شده است که نرخ بيکاری جمعيت فعال بين سنين 
 ميليون فارغ التحصيل کشور نيز مشکلی است که دولت 3 درصدی 25ھمچنين موضوع مربوط به نرخ بيکاری حداقل 

 .موظف به برنامه ريزی برای حل آن است، چون نمی توان گفت که اين گروه از افراد مھارت انجام کار را ندارند
 

 گر در عسلويه  ھزار کار۵٢کارگر در استان گلستان و بيکاري٣۴٠٠اخراج 

 رقم بيکاری که در حقيقت تعداد شکايات : مرداد آمده است 20به گزارش خبر گزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 
شود که بر طبق مصوبه دولت در اسفند  شده از سوی امور اجتماعی استان گلستان است، در حالی اعالم مي دريافت

ھا  ينه شغل در بخش توليدي، صنعت، کشاورزی و ديگر زم٢١٧ ھزار و ١٧ماه سال گذشته، قرار بود تا پايان سال جاری 
  . در اين استان ايجاد شود

شده از سوی امور اجتماعی استان گلستان است، در  به گزارش مھر، رقم بيکاری که در حقيقت تعداد شکايات دريافت
 ٢١٧ ھزار و ١٧ر بود تا پايان سال جاری شود که بر طبق مصوبه دولت در اسفند ماه سال گذشته، قرا حالی اعالم مي

  . ھا در اين استان ايجاد شود ينهشغل در بخش توليدي، صنعت، کشاورزی و ديگر زم
کرده است و  در چند سال گذشته، بيکاری يکی از مھمترين مشکالتی بوده است که دولت با آن دست و پنجه نرم مي

  . کند ئه مي برای آن ارااز سوی ديگر آمار و اعدادی متناقض
اند و اين امر در تناقض با ادعاھای دولت   ھزار کارگر در عسلويه از کار بيکار شده۵٢ سال گذشته حدود ۴برای مثال در 

  . زا در اين منطقه است ای اشتغالھ بر در جريان بودن پروژه مبني
بسياری از کارگران صنايع . ھای دسته جمعی تبديل به کابوس بسياری از کارگران ايرانی شده است کابوس اخراج



ورت دسته ھای نساجی و صنايع سنگين در چند سال گذشته شغل خود را به ص کوچک مانند چرمسازي، کارگاه
  . جمعی از دست داده اند

 کارگر مشغول به کار در ۴٠٠٠ھای توليد کفش اصفھان،   کارگر در کارگاه٢۵٠٠سازی ساسان،   کارگر نوشابه٧٠٠اخراج 
ته بندی خرما در خوزستان، اخراج کارگران کارخانه سامان، مخابرات سقز، ايران صدرای بوشھر، لوله واحدھای بس

سازی اھواز، ايران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، پايا ھوايار و شرکت توليد نوشابه خرمنوش خرمشھر ھمگی 
  . ايی از اين معضل اقتصادی ھستندھ نمونه

ھا و پيمانکاران  ھای سنگين به بانک بريت سازی ھم به دليل مشکالت مالی و بدھيموتوژن، تراکتورسازی تبريز و ک
  .  کار و اخراج کارکنان خود شدندمجبور به کم کردن نيروی

زايی و مبارزه با بيکاری است،  نژاد در دو دوره رياست جمھوري، اشتغال که يکی از شعارھای محمود احمدي در حالي
ميزان بيکاری در ايران «برد و متعقد است که  ان بيکاری و آمارھای رسمی را زير سوال مياحمد سيف، اقتصاددان، ميز

  . »اعی و فرھنگی چشمگيری ھم داردھای اجتم ھای قابل توجه اقتصادي، زيان کننده شده است و گذشته از زيان نگران
 درصد ١٫۵ت که نسبت به سال گذشته  درصد بوده اس١١٫٩ ، ٨٨بر اساس آمار وزارت کار ايران، نرخ بيکاری در سال 

  . افزايش داشته است
برای مثال مويد حسينی صدر، نماينده . ھای سياسی زير سوال رفته است اين اعداد از سوی بسياری از شخصيت

غرب و سرپل ذھاب وعليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر از جمله  مردم خوي، فرھاد تجري، نماينده قصرشيرين، گيالن
  . دانند م شده از سوی مقامات ميھستند که اعداد رسمی مربوط به بيکاری را بيش از ميزان اعالکسانی 

حميد حاجی عبدالوھاب، معاون وزير کار، اما افزايش نرخ بيکاری را مربوط به بحران اقتصادی در جھان و کاھش ميزان 
گسترده و ناتوان بودن توليدات داخلی در رقابت با ولی بسياری از کارشناسان، واردات . داند گذاری در ايران مي سرمايه

  . دانند کستگی صنايع و بيکاری مياين محصوالت و نبودن تجھيزات مدرن را عامل ورش
 را بيش از ميزان ١٣٨٨مجله اکونوميست نيز در گزارشی که در تيرماه امسال به چاپ رساند، نرخ بيکاری در سال 

  .  درصد اعالم کرده است١٣٫٢شده از سوی مقامات دولتی و  اعالم
 

 باغداران شمالی در معرض ورشکستگی ھستند : ھشدار نماينده بابل

با نزديک شدن به فصل برداشت برنج،بارديگردغدغه کشاورزان برای فروش اين :  مرداد نوشت 20 در تاریخ کلمهسایت 
ای   کشور نيز در تکاپو ھستند تا زمينهمحصول استراتژيک افزايش يافته است و نمايندگان مردم درسه استان شمالی

ھای خود را  فراھم شود که کشاورزان برنج کار کشور کمترين آسيب را ببينند و با خيال راحت و بدون دغدغه برنج
کيفيت و  ھای ارزان قيمت و بي رويه برنج، برنج بحث واردات بي. برداشت کنند و با قيمت مناسب به فروش برسانند

. گذريم شود، اما خيلی راحت از کنار آنھا مي ی آلوده از جمله موضوعاتی است که ھر ساله مطرح ميھا ھمچنين برنج
اين . رسد ھا تن مي  ھزار تن برنج احتياج دارد، اما واردات برنج گاه به ميليون۴٠٠در حال حاضر کشور حداکثر به واردات 

اين . د و کشاورزان متحمل ضررھای سنگين مالی شوندھای توليد داخل در انبارھا بمانن شود برنج مساله موجب مي
سازد تا بسياری از آنھا کشاورزی را کنار  ای را فراھم مي کند و زمينه ضررھای پی در پی کشاورزان را دلسرد مي

رو کاری ما را با تھديدی جدی روبه  بگذارند و به دنبال تغيير کاربری زمين ھايشان بروند؛ موضوعی که کشاورزی و برنج
مجلس در گفتگو با ھفته نامه وارش درباره )ره(محسن نريمان، نماينده مردم بابل و عضو فراکسيون خط امام. کند مي

  . واحدھای مسکونی ھشدار داده استھای کشاورزی به  تبديل زمين
زيادی شده ھای  درباره برنج و حمايت از کشاورزان صحبت. شويم به اواسط تابستان و فصل برداشت برنج نزديک مي

 را ادامه روند واردات برنج با اين حجم. ھای وارداتی آلوده نيز ھمچنان در مجلس درحال پيگيری است مساله برنج. است
  کنيد؟  شما چگونه ارزيابی مي

علی رغم اينکه کليه نمايندگان گيالن، مازندران و گلستان در زمينه حمايت از کشاورزان و محصول برنج متفق القول 
گذار نيست و ھمه با ھم از حمايت جدی از کشاورزان سخن  ً و در اين زمينه اصال مسائل جناحی تأثيرھستند

. کنند شمار برنج روبه رو ھستيم و کشاورزان با دغدغه فراوان به آينده خود نگاه مي گويند، اما ھمچنان با واردات بي مي
ای از کشاورزان  زان به حدی است که بايد حمايت ويژهميزان اين دغدغه در چند سال اخير به واسطه ضررھای کشاور

  . ھا خواھيم بود يير کاربری زمينتدبيری صورت بگيرد، شاھد تبديل و تغ بشود و اگر در اين زمينه بي
  ھای کشاورزی به مسکوني؟  يل زمينيعنی تبد

روند و تبديل به آپارتمان و واحدھای  ھايی که بايد زير کشت بروند، زير خشت مي بله، درواقع با ادامه روند فعلی زمين
ای از زمان انجام  ايم، يعنی متأسفانه اين تغيير کاربری در برھه ما شاھد اين مساله بوده. شوند مسکونی و تجاری مي

رسد، به کلی  در اين صورت محصول استراتژيک داخلی که با کمی حمايت دولت به مرز خودکفايی مي. شده است
اين مساله به کرات بيان شده است، اما متأسفانه . يابد ھای زير کشت آن تغيير کاربری مي ينشود و زم نابود مي

  . رويه ھمچنان ادامه دارد دات بيوار
  ھای وارداتی چيست؟  دربرابر برنجراھکار شما برای حمايت از برنج داخلی 

گويم چطور در   واردات برنج داريم، اما ميپذيرم که برنج داخل ھنوز به خودکفايی نرسيده و ما نياز به به ھر حال مي
شود، برای حمايت از توليد داخلی و ورشکست نشدن آن اين قدر  زمينه واردات خودرو که کااليی لوکس محسوب مي

بنديم، اما اين مساله درباره برنج که  ھای سنگين به محصوالت وارداتی مي دھيم و تعرفه حساسيت نشان مي
گويم زمان آن رسيده تا  افتد؟ اتفاقاً در زمينه خودروسازی ما سال ھاست مي اق نميمحصولی مصرفی است، اتف

دانم اين طرفداران  حاال نمي. پذيرند ھا پايين بيايد تا قدرت رقابت باال برود، اما طرفداران صنعت داخل نمي تعرفه
ترين برنج  کيفيت ود، که بدترين و بيش کشاورزی داخلی کجا ھستند که نه تنھا برنج خارجی بدون تعرفه وارد کشور مي

  . شود قيمتی بسيار پايين وارد ميبا 
  گيرد؟  ران چه مواردی را دربر ميھای شما برای حمايت از برنج کا اولويت



ھای زيادی داده شده که يکی از آنھا سھام دولت برای برنج کاران يا تعلق  واقعيت اين است که در اين زمينه وعده
ھا  تری به دست مردم برسد، اما به عقيده من برنج کاران ھيچ کدام از اين  برنج بوده تا با قيمت پايينگرفتن سوبسيدبه

ھای بعدی است که  ھا قدم اين. کند رويه برنج خارجی گرفته شود، کفايت مي خواھند، ھمين که جلوی ورود بي را نمي
کفايی خواھد رسيد، اما در شرايط فعلی صحبت از قطعاً در صورت اجرايی شدن، برنج کشور در عرض دو سال به خود

کننده نيست زيرامتأسفانه با وجود ھمراھی نمايندگان ھر سه استان کشور در زمينه  خودکفايی چندان جدی و اميدوار
اعتمادی به  رويه برنج صادراتی و عدم حمايت از توليد داخل موجب شده کشاورزان با بي حمايت از کشاورزان، ورود بي

  . ندنده نگاه کنآي
  . سی در شمال کشور تبديل شده استرسد برنج کاری به معضلی اسا با اين حساب به نظر مي
گاھی برای رسيدن . ھا و اما و اگرھای بسياری روبه روشده است ھای شمالی با پيچيدگي بله، برنج کاری در استان

توان گفت   مساله وجود ندارد، يعنی به جرأت ميبه يک ھدف پروسه طوالنی الزم است اما در زمينه مشکل برنج اين
ل و شدنی ًمشکل موکلين ما تنھا با يک نشست با دولت حل شدنی است، اما بايد به مطالبات آنھا که کامال معقو

  . است، جامه عمل پوشاند
را با خطر جدی روبه رويه مرکبات نيز آينده اين محصول  متأسفانه اين معضل در زمينه مرکبات ھم وجود دارد و ورود بي

متأسفانه ھمه شعارھا حکايت از حمايت دارد، اما اين شعارھا ھمچنان مسکوت مانده و به منصه ظھور . رو کرده و 
 .نرسيده است

 

 محکوميت منصور اسانلو به يک سال حبس ديگر 

 وکيل با اتھامی تازه منصور اسانلو که ھفته گذشته در غياب:  مرداد آمده است 20 در تاریخ جرسبه گزارش سایت 
  . محاکمه شد مجددا به يک سال حبس محکوم شد که اجرای آن از پايان محکوميت فعليش آغاز می شود

بنا به گزاش ھای رسيده به جرس، منصور اسانلو رئيس ھيات مديره سنديکای شرکت اتوبوسرانی تھران و حومه ھفته 
  .  قرار گرفتگذشته در شعبه يک دادگاه انقالب کرج مورد محاکمه

  . شان به دادگاه انقالب بی اطالع بودند اسانلو در ھنگام محاکمه، از داشتن وکيل محروم بود و وکالی او از انتقال موکل
ھای حاد مختلفی مانند ناراحتی قلبي، کمر درد و  رئيس سنديکاری اتوبوسرانی تھران و حومه، در زندان دچار ناراحتي

به حال سه بار پزشک قانونی رای به عدم تحمل حبس او را داده که طبق قوانين ناراحتی چشم شده است و تا 
  . موجود او بايد آزاد می شد

بعد از آن کمسيون پزشکی که از پنج پزشک تشکيل شده بود او را برای چندين ساعت تحت معاينه ھای پزشکی قرار 
  . ادنددادند و نھايتا در گزارش خود به صورت ضمنی رای به آزادی وی د

پيش از اين ھمسر منصور اسانلو، فعال کارگری که در ده سال گذشته، بارھا بازداشت شده است، درباره پرونده جديد 
می خواھند تالش کنند برايش مدارک غيرواقعی توسط زندانی ھای ديگر درست :  کرج گفته بود6ھمسرش در شعبه 

در صورتی که آقای اسانلو آدم . لو در زندان شلوغ کاری کرده استکنند، مثال بگويند ما شاھد داشته ايم که آقای اسان
در زندان ھم طبيعتا ھمين . با شناختی که از ھمسرم دارم می دانم او دنبال ھرج و مرج نيست. قانون گرايی است

   .طور ھست ولی متاسفانه باز ھم قصد دارند برايش پرونده سازی کنند تا باز ھم زندانی اش کنند
  

  فتن ناظم حسن پور تالش کنيمجھت یا

  
 توسط ماموران اطالعات سپاه ربوده شده 88 ماه پيش در رابطه با اعتراضات سال 4ناظم حسن پور کارگرساختمانی 

  .واو را به محل نامعلومی انتقال داده اند که طی چھار ماه گذشته ھيچ خبری از او در دست نيست. است 
زوند از توابع شھرستان کوھدشت است که پس از مرگ پدر و مادر خود ناظم حسن پور اھل روستای دوراھی بو

سرپرستی دو خواھر و برادر کوچکتر خود را به عھده دارد ودر پی سخت شدن امرار معاش مجبور شده از تحصيل در 
  .ست او در تھران مشغول به کار بوده ا) 88(دانشگاه صرف نظر کرده به کارگری در ساختمان روی آورد سال قبل 

  :لذا .در حال حاضر برادر و خواھران ناظم به سختی گذران زندگی می کنند و امکان پی گيری و یافتن برادر خود را ندارند 
از تمامی کارگران ، کمونيست ھا ، تشکل ھای کارگری ایران و جھان می خواھيم برای یافتن ناظم حسن پور تالش 

  .کنند
  جمعی از کارگران ساختمانی تھران

14/5/1389  

ھشدار رئيس سازمان نظام پرستاری نسبت به برگزاری تجمع اعتراضی از سوی جامعه 
  پرستاری 

  
 ھزار پرستار برای بيمارستان ھا و ٢٣غضنفر ميرزابيگی، رئيس سازمان نظام پرستاری، روز دوشنبه از استخدام نشدن 

حقق نيابد، جامعه پرستاری برای برگزاری تجمع چنانچه اين استخدام ھا ت: مراکز درمانی دولتی انتقاد کرد و گفت
به گزارش خبرگزاری ھا، آقای ميرزا بيگی اشاره کرد که با وجود تصويب طرح کاھش .اعتراضی در تھران اقدام می کند

وی گفت که .ساعات کار پرستاران، و قانون ارتقای کيفی خدمات پرسنل بالينی، اين استخدام ھا صورت نگرفته اند



رئيس سازمان نظام .کند ستاری پس از ماه رمضان درخواست برگزاری تجمع را به وزارت کشور ارائه میجامعه پر
پرستاری ھمچنين از مشکالت ساعت کار باال، شيفت ھای اجباری و نداشتن تعرفه خدمات برای پرستاران بخش دولتی 

  .در ايران انتقاد کرد

  کاری دریافت نکردندھفتصد کارگر اخراجی نوشابه سازی ساسان بيمه بي

  
سازی ساسان ھنوز تمامی   ماه از آخرین اخراج دسته جمعی کارگران نوشابه۵ با گذشت نزدیک به –آسمان دیلی نيوز 

  .اند از حق قانونی خود مبنی بر دریافت مقرری بيمه بيکاری استفاده کنند این کارگران نتوانسته
سازی ساسان اعالم کردند که ھنوز موفق به دریافت مقرری  خانه نوشابهبه گزارش ایلنا، جمعی از کارگران قراردادی کار

  .اند بيمه بيکاری نشده
 ٧٠٠ شرکت ساسان به اجبار از کار اخراج شده بودند و تعداد آنھا به بيش از ٨٨ھای سال  این کارگران در جریان تعدیل

  .نفر می رسد
عنوان کارگر ساده قرارداد ببندد، به سازمان  شد حتی با آنھا بهپس از آنکه کارفرما حاضر ن: گویند کارگران اخراجی می

  .تامين اجتماعی مراجعه کردند تا از مقرری صندوق بيمه بيکاری استفاده کنند
ای  ھای آموزش فنی و حرفه به گفته یکی از کارگران در حال حاضر نزدیک به نصف اخراج شدگان به شرط شرکت در دوره

  .از حق خود استفاده کنند اما تکليف مابقی ھنوز روشن نشده استاند تا حدودی  توانسته
گویند پس از اخراج آنھا ،کارفرما نيروی جایگزین را با پرداخت حداقل حقوق و حذف سرویس و  این کارگران ھمچنين می
  .ناھار استخدام کرده است

  .کارگران نوشابه سازی ساسان تنھا مورد در این موضوع نيستند
  . که در ساليان اخير انتاشر یافته است، نشانگر آن است که بسياری از کارگران چنين مشکلی دارندگزارش ھایی

  بيانيه کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
  جای کارگران در زندان نيست

  
  !کارگران، تشکل ھای کارگری و نھادھای مدافع حقوق بشر داخلی و بين المللی

ه ھای اخير دور تازه ای از احضار، بازداشت و زندانی کردن کارگران، رھبران و فعالين کارگری شدت یافته در روزھا و ھفت
در این رابطه می توان از دستگيری سعيد ترابيان و رضا شھابی، دو تن از اعضای ھيئت مدیره سندیکای شرکت . است

این در حالی است که خانواده رضا .  زندان، نام بردواحد تھران و افزایش فشار بر منصور اسالو و ابراھيم مددی در
  .شھابی ھنوز از سرنوشت و اتھامی که بر او وارد شده، اطالعی ندارند

عالوه بر این محاکمه دو فعال کارگری، وفا قادری و صدیق سبحانی در دادگاه شھر سنندج انجام گرفت و جمعی دیگر از 
تشکل ھای کارگری شھر اشنویه به اسامی فتاح سليمانی، عيسی اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد 

ابراھيم زاده، عباس ھاشم پور، حسين پيروتی، رحمان ابراھيم زاده، صمد احد پور و رحمان تنھا در دادگاه انقالب شھر 
از این، خسرو در حالی این محاکمه ھا صورت گرفت که پيش . اروميه محاکمه شدند و آنھا دفاعيات خود را ارائه دادند

ھم چنين کاوه گل محمدی از فعالين . بوکانی از فعالين کارگری شھر نقده به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود
  .کارگری شھر کامياران برای گذراندن دوره حبس، به زندان سنندج انتقال یافت

رایط کار و زیست ھم چنان در شرایط در شرایطی بازداشت و محاکمه کارگران تداوم می یابد که طبقه کارگر از نظر ش
 ھزار 303از یک سو تعطيلی مراکز کار و بيکار سازی ھا و به تعویق افتادن ھمان حقوق . نامساعدی بسر می برد

تومانی و از سوی دیگر در اختيار داشتن ابزارھای قانونی و فرا قانونی توسط سرمایه دارن در برابر اعتراض ھای کارگری، 
  .شکالت معيشتی فراوانی روبرو کرده استآنھا را با م

در چنين وضعيتی کارگران برای دفاع از مطالبات و حقوق پایمال شده ی خود چه راھی جز اتکا داشتن به نيروی خود 
دارند؟ کارگران و فعالين دربند و محاکمه شده، چه جرمی جز دفاع از دوستان ھم طبقه ای خود مرتکب شده اند؟ آنھا به 

ش برای ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری که بتواند در ھر شرایطی نماینده و مدافع آنھا باشد، بازداشت شده دليل تال
جای کارگران و نمایندگان و فعالين کارگری در زندان نيست، بلکه آنھا باید در کنار ھمکاران و ھم طبقه ای ھای خود، . اند

  .گيرنددر صف مبارزه برای داشتن یک زندگی انسانی قرار ب
ما از ھمه ی کارگران، تشکل ھای کارگری و نھاد ھای حقوق بشر داخلی و بين المللی می خواھيم که نسبت به 

سرنوشت کارگران زندانی بی تفاوت نباشند واز ھر طریق ممکن به ادامه احضار، محاکمه و بازداشت آنھا، اعتراض کرده 
  .ندو خواستار آزادی ھمه کارگران زندانی در ایران شو

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  به دفاع از مبارزات عدالت طلبانه كارگران ایران برخيزیم

  
   استراليا–کميته ھمبستگی با جنبش کارگری ایران 

  2010سوم، آگوست 
  :ایرانيان آزادیخواه

  به دفاع از مبارزات عدالت طلبانه كارگران ایران برخيزیم



ر ایران در زیر شدیدترین سرکوب ھا قرار گرفته و جمھوری اسالمی در جھت خاموش کردن صدای جنبش کارگری د
. خواسته ھا و اعتراضات کارگری در ایران دست به دستگيری و محاکمات فعالين آن در بی دادگاھھای خود زده است

 رژیم اسالمی پر است از فعالين در شرایطی که زندان ھای. مبارزات كارگران ھميشه پيشتاز پيكار مردم بوده است
کارگری و آزادیخواھان کشور و کسانی مانند آقايان منصور اسانلو، ابراھيم مددی، رضا شھابى و صدھا فعال دیگر جنبش 

کارگری، زنان، دانشجویان، خلق ھای تحت ستم كه سالھا ست در سياھچال ھای رژیم به اسارت گرفته شده اند، 
، تجمع اعتراضی در دفاع از جنبش کارگری و بخاطر آزادی فعالين کارگری و ” کارگرى ايرانکميته ھمبستگی با جنبش“

ما ھمه نيروھای سياسی، ھواداران جنبش کارگری و مردم آزادیخواه را به شرکت در این . دیگر آزادیخواھان بر پا می کند
  .تجمع اعتراضی فرا می خوانيم و دستشان را مى فشاريم

  ون ھال سيدنىمقابل تا: مکان 
Corner of Goerge st. and Bathurst st .City of Sydney  

   بعد از ظھر6 تا 3 آگوست از ساعت 13جمعه : زمان 
  آقای پرتوی تماس بگيرید ) 0413489420( برای اطالعات بيشتر با شماره مبایل 

   استراليا–کميته ھمبستگی با جنبش کارگری ایران 
  2010سوم، آگوست 

  سود در دفاع رضا شھابی/ ندیکایی ھمبستگی اتحادیه س

  
 ٢٠١٠ صبح ماه ژوئن ١٠رضا شھابی عضو ھئيت رئيسه سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در در ساعت 

و منابع مطمئن کارگری ،آقای رضا شھابی که در این ” بامداد خبر” بنا بر گزارش . در محل کار خود بازداشت شده است 
پس از تفتيش خانه ایشان ،او را به .  مرخصی استعالجی به سر می برد، بازداشت و به خانه برده شده است روز ھا در

  .محل نا معلومی برده اند
  “ پاریس –ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ایران ” : ترجمه و تکثير از 

  سفارت جمھوری سالمی ایران در پاریس: خطاب به 
  رآقای احمدی نژاد رئيس جمھو

  آیت هللا سيد علی خامنه ای رھبر جمھوری اسالمی ایران
  آیت هللا محمود ھاشمی شاھرودی وزیر دادگستری

  سفيروھئيت دائمی نمایندگی جمھوری اسالمی ایران در مقر سازمان ملل متحد در ژنو
  ٢٠١٠چھارم ماه اوت : تاریخ 
  آقایان

 ٢٠١٠ صبح ماه ژوئن ١٠نی تھران و حومه در در ساعت رضا شھابی عضو ھئيت رئيسه سندیکای شرکت واحد اتوبوسرا
و منابع مطمئن کارگری ،آقای رضا شھابی که در این ” بامداد خبر” بنا بر گزارش . در محل کار خود بازداشت شده است 

 به پس از تفتيش خانه ایشان ،او را. روز ھا در مرخصی استعالجی به سر می برد، بازداشت و به خانه برده شده است 
  .محل نا معلومی برده اند

آقای سعيد ترابيان ، که . رضا شھابی دومين فعال سندیکای شرکت واحد است که در این برحه زمانی دستگير ميشود
وی نيز عضو ھيات ریيسه ھمين سندیکا و مسئول روابط عمومی آن ميباشد، توسط چھار مامور امنيتی در خانه خود 

يز چندین بار به خانه حبيب رضاپور ، عضو فعال این سندیکا مراجعه کرده اند ولی ھر بار مامورانی ن. بازداشت شده است
منصور اسانلو ، رئيس این سندیکا و ابراھيم مددی ، نایب رئيس ، ھر دو در بازداشت به سر . وی در خانه نبوده است

  .می برند 
 او را به اطالع آنان خواھند رساند ، اما خانواده اواز مقامات مسئول به خانواده رضا شھابی گفته بودند که محل بازداشت

 ژوئن سه بار با تلفن با ٢٢او تا تاریخ .  ژوئن ، روز دستگيری ، تا امروز ھيچ اطالعی در باره رضا شھابی ندارد١٢روز 
در . سی نگرفته است خانواده خود تماس برقرار کرده بود اما از این روز به بعد ، در مدت دو ھفته ی که ميگذرد، ھيچ تما

  .خانواده او به شدت نگران حال رضا شھابی است . آخرین تماس رضا شھابی از درد پشت و گرد ن شکوه کرده است
خانواده و وکيل او درخواستی را به دفتر دادستان و دادگاه حقوق مدنی ارائه داده اند اما ھيچ گونه پاسخی از مسئولين 

  .دریافت نکرده اند
 خواھان آزادی فوری کليه فعالين سندیکایی زندانی بوده و خواھان این است که -سود-دیکایی ھمبستگی اتحادیه سن

  .خبر وضعيت رضا شھابی ھر چه سریعتر به خانواده او داده شود 
  از طرف اتحادیه ھمبستگی

  آنيک کوپه
  کریستين محی او
  “ پاریس –ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ایران ” : ترجمه و تکثير از 

  !رضا شھابی عضو سندیکای اتوبوسرانی در تھران را فورا آزاد کنيد

  
  اتحادیه آزاد گوتلند

   سوئد- کميته ھمبستگی کارگران ایران
 2010 یونی 12رضا شھابی عضوھيئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی در تھران بوسيله نيروھای رژیم ایران در تاریخ 

  .تا کنون نه خانواده و نه وکيل او موفق به مالقات او نشده اند. ن زندانی استاو در زندان اوین تھرا. دستگيرشد



آنھا مبارزه برای رسيدن به حقوق شان ” جرم“. ھم اکنون خيلی از فعالين کارگری در زندانھای ایران زندانی ھستند
  .است

آنھا شدیدا . ر انسانی اش را ندارندمردم ایران در سال گذشته نشان داده اند که دیگر تحمل رژیم اسالمی و اعمال غي
به جھانيان نشان داده اند که رژیم اسالمی یک رژیم دیکتاتوری است که آنھا را از تمام حقوق شھروندی خویش محروم 

مبارزه در ایران جریان است و ھمه جنبش ھای اجتماعی خواسته ھای خود را تکامل داده و در صدد فرم . کرده است
جنبش کارگری، جنبش زنان و دانشجویان خود را بھم دیگر نزدیکتر کرده تا با یک اتحاد . خود ھستنددادن به مبارزات 

  .قویتر بر مشکالت فائق آمده یعنی به عمررژیم اسالمی پایان دھند
حق داشتن و ایجاد سازمانھای کارگری، در خواست حقوق و شرایط کاری بھتر از حقوق مسلم و بنيادی کارگران است 

  .ز طرف رژیم با خشونت، دستگيری ھای وسيع و شکنجه روبرو می گرددکه ا
  !بی قيد و شرط و فوری آزاد کنيد  راھمه کارگران دستگير شده و زندانی در ایران

  !رضا شھابی را فورا آزاد کنيد
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  اتحادیه آزاد گوتلند
   سوئد- کميته ھمبستگی کارگران ایران

   سال حبس۶نگاران ایران به  روزنامهمحکوميت دبير انجمن صنفی 

  
 سال محروميت از فعاليت ۵ سال حبس تعزیری و ۶نگاران ایران به  بدرالسادات مفيدی، دبير انجمن صنفی روزنامه

  . دادگاه انقالب محکوم شده است٢۶مطبوعاتی از سوی شعبه 
اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور و « امه نگار، اتھامات این روزن»تا آزادی روزنامه نگاران زندانی«به گزارش تارنمای 

  .عنوان شده است» فعاليت تبليغی عليه نظام
  . روز فرصت دارد تا به این حکم اعتراض کند٢٠نگاران ایران  دبير انجمن صنفی روزنامه

موقت از زندان آزاد  با قرار وثيقه به طور ٨٩ خرداد ١٨مفيدی پيش از این به مدت پنج ماه ونيم در بازداشت موقت بوده و 
  .شد

آبادی، دادستان تھران برای بازداشت فعاالن سياسی که در  دولت  با حکم عمومی عباس جعفری١٣٨٨مفيدی ھفت دی 
ھمسر او مسعود آقایی نيز ھمزمان با . اند، بازداشت شد هللا حسينعلی منتظری حضور داشته مراسم تشييع جنازه آیت

  .ردن وثيقه آزاد شد روز بعد با سپ۵٢او بازداشت و 
نگاران ایرانی پس از انتخابات  المللی در یک سال گذشته نسبت به بازداشت گسترده روزنامه ھای بين سازمان
  اند ، بارھا ابراز نگرانی کرده٨٨ خرداد ٢٢جمھوری  برانگيز ریاست بحث

  .اند دان اوین آزاد شدهبابک بردبار و حامد صابری نيز دو عکاس خبری ھستند که در چند روز گذشته از زن
نگاران ایرانی پس از انتخابات  المللی در یک سال گذشته نسبت به بازداشت گسترده روزنامه ھای بين سازمان
  .اند ، بارھا ابراز نگرانی کرده٨٨ خرداد ٢٢جمھوری  برانگيز ریاست بحث

  .اران در خاورميانه استنگ گوید که ایران بزرگترین زندان روزنامه سازمان گزارشگران بدون مرز می
نگار ایرانی   روزنامه٣٧کم  دوم مردادماه جاری با انتشار گزارشی اعالم کرد که دست» کميته حمایت از روزنامه نگاران«

  .ھنوز در زندان ھستند
  .ترین کشور دنيا است گوید که ایران آزاد جمھور ایران می نژاد، رئيس با این حال محمود احمدی

  ط لوله صلح به سپاهواگذاری ساخت خ

  
 پروژه ساخت فاز دوم خط لوله گاز صادراتی ایران به ھند و : از طریق ایميل دریافتی به روزشمار کارگری آمده است 

  .االنبيا سپاه پاسداران ایران واگذار شده است موسوم است به قرارگاه خاتم» خط لوله صلح«پاکستان که به نام 
  .شود شھر در استان سيستان و بلوچستان ایران تا مرز پاکستان را شامل میفاز دوم این خط لوله از ایران

االنبيا برای اجرای  اند که مذاکرات شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه سازندگی خاتم ھای ایران امروز گزارش داده خبرگزاری
 ميليون ٢٥٠ تا ٢٠٠ارزش تقریبی این پروژه گازی به .  کيلومتر نھایی شده است٢٧٠فاز دوم این خط لوله گاز به طول 

  .شود دالر انجام می
 ميليون یورو به قرارگاه ٨٠٨ کيومتر به ارزش ٩٠٧ به طول ١٣٨٤ساخت فاز اول خط لوله صلح نيز خرداد ماه سال 

  .سازندگی خاتم االنبيا واگذار شده بود
 ١٠وگوھا بر سر این طرح از  ح شد اما گفت مطر١٩٩٠طرح خط لوله انتقال گاز صادراتی ایران به ھند و پاکستان در سال 

 سال، گاز خود را با قيمت ارزان ٢۵شود که تا مدت  ھای انجام شده، ایران متعھد می بر پایه تفاھم. سال پيش آغاز شد
  .به ھند و پاکستان بفروشد

 یورو به قرارگاه  ميليون٨٠٨ کيومتر به ارزش ٩٠٧ به طول ١٣٨٤ساخت فاز اول خط لوله صلح نيز خرداد ماه سال 
  سازندگی خاتم االنبيا واگذار شده بود

 از   با انتقاد از این قرارداد، گفته بود که ایران بيش١٣٨٦محمدھادی نژادحسينيان، معاون پيشين وزارت نفت، مردادماه 
  . درصد به ھند و پاکستان تخفيف داده است٣٠

خواند و از نمایندگان مجلس ) دادن امتيازات ویژه(» اپيتوالسيونک«او ھمچنين خردادماه گذشته، قرارداد خط لوله صلح را 
اند، از اجرایی شدن آن  كه گروھی از كارشناسان مستقل قرارداد مذكور را مورد تایيد قرار نداده تا ھنگامی «خواست که 

  ».جلوگيری نمایند



 تير ٢٥ندگی خاتم االنبيا واگذار شده بود اما  ميدان گازی پارس جنوبی نيز به قرارگاه ساز١۶ و ١۵ھای  تر پروژه فاز پيش
  .ھای پارس جنوبی انصراف داده است ه   این قرارگاه اعالم کرد که از پروژ٨٩

 که در شرایط کنونی ممکن است  رسانی خود اعالم کرده این شرکت وابسته به سپاه پاسداران در پایگاه رسمی اطالع
  .شود» خطر افتادن منابع ملی« موجب به ١۶ و ١۵ادامه فعاليت این شرکت در فازھای 

  .گيری شده است االنبيا ناچار به کناره المللی، خاتم ی بين ھا گویند که بر اثر تحریم ناظران می
ای ایران در شورای امنيت   عليه برنامه ھسته١٩٢٩نامه  قرارگاه خاتم االنبياء از خردادماه گذشته و با تصویب قطع

  .ھا قرار گرفت تحریمسازمان ملل، در فھرست 
المللی  ھای خارجی مسدود خواھد شد و رؤسای آن از سفرھای بين  در بانک ھای این شرکت نامه دارایی بنا به این قطع
  .شوند محروم می

ھای وابسته به قرارگاه  ھای شرکت  خبر داد که حساب٩ تير ١٥مسعود دانشمند، رئيس اتاق مشترک ایران و امارات نيز 
  .در امارات مسدود شده است» االنبيا خاتم «و» کربال«

ھای سپاه پاسداران انقالب اسالمی است که بعد از جنگ ایران و  االنبياء شرکتی از زیر مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم
از جمله اھداف » سازی ھای سدسازی و انتقال آب و نيرو و راه رسانی، صدور نفت و گاز، پروژه آب«. عراق تشکيل شد

  . است  شرکت اعالم شدهاین

 فاز دیگری از توسعه گاز در ميدان پارس جنوبی تعطيل شد

  
خبر از تعطيلی یکی دیگر از فازھای توسعه )  اوت٩/  مرداد ١٨( معاون وزیر نفت ایران روز دوشنبه –آسمان دیلی نيوز 

ھا ناچار به ترک   به دليل اعمال تحریماین اتفاق به دنبال قطع ھمکاری شرکت توتال فرانسه که. گاز در اینکشور را داد
 این ميدان گازی ١۴ و ١٣از طرف دیگر شرکت انگليسی ـ آلمانی شل نيز که قرار بود فاز . ایران شده است، صورت گرفت

 ریزی و نظارت بر منابع ھيدروکربوری وزیر نفت درباره اختصاص معاون برنامه. را تکميل کند، قرارداد را نيمه تمام رھا کرد
: ھا؛ اظھار داشت ای به تحریم ترین اشاره جی، بدون کوچک.ان. پارس جنوبی به توليد ال١۴ و ١٣، ١١نيافتن گاز فازھای 

در گذشته برخی کشورھا با سياست مذاکره طوالنی مدت و اتالف وقت، به دنبال آن بودند که توسعه ميدان مشترک «
ای نيستيم، اجازه  ھای مشترک مجاز به ھيچ گونه وقفه ن توسعه ميداپارس جنوبی را دچار وقفه کنند و از آنجا که در 

این دومين . »ھای یاد شده را منعقد کردیم ادامه یافتن این روند را ندادیم و با استفاده از منابع مالی داخلی، قرارداد پروژه
  . دھند و نفتی میھای گازی  باری است که طی روزھای اخير مسئولين دولتی ایران خبر از تعطيلی پروژه

 

 عدم پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان
 

احکام خود را جھت   دولت و سازمان بازنشستگی کشوری89 ماه از آغاز سال 5 با گذشت حدود –ايران خبر  آژانس
 .افزایش حقوق بازنشستگان اعمال نکرده است

صرف  چندين سال زحمت كشيده وجواني خود راچرا باما كه ” :خبرنگار آژانس ايران خبر گفت  يكي از بازنشستگان به
 ”اين طور ميكنند ؟ ,  ھزار تومان افزایش ساليانه داريم50- 40خدمت به مملكت كرده ايم و تنھا چشم به 

 تماس تلفنی از بازنشستگان 100روزانه حد اقل  ”:یکی از کارمندان سازمان بازنشستگی در خصوص این مطلب گفت
 .”ھا را جویا شوند وص افزایش حقوقداریم که طلب خود در خص

 
 نگرانی ھای اخير کارمندان پيمانی شرکت مخابرات ایران

 
این شرکت   پس از واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران و به اصطالح خصوصی سازی–دیلی نيوز  آسمان

اد که این حرف و حدیث ھا در حد ھا افت شایعاتی در رابطه با تصفيه حساب با کارمندان پيمانی این شرکت بر سر زبان
این شرکت موضوع اخراج کارمندان به بحثی جدی تبدیل شده که  شایعه بود اما سرانجام طی صحبت ھای اخير سران

  .تعداد زیادی از کارمندان این شرکت شده است این موضوع باعث نگرانی
 

 !ماه بي حقوقي16
 

 .ماه است که حقوقى دريافت نکرده اند١۶در قزوين ايران   کارگران کارخانه نقش–آژانس ايران خبر 
 كارگر 50تنھا  کارگرداشت و از كارخانه ھاي توليد نخ بود اما به مرور كارگرانش را اخراج كرد واكنون ۴۵٠اين کارخانه قبال 

 . دارد
 . تي قراردارندبرده اند در وضعيت بسيار بد معيش  ماه در بي حقوقي به سر16كارگران اين كارخانه از آنجا كه 

 
 است ھای دسته جمعی تبدیل به کابوس بسياری از کارگران ایرانی شده کابوس اخراج

 
اجتماعی استان گلستان است، در حالی  شده از سوی امور  رقم بيکاری که در حقيقت تعداد شکایات دریافت–مھر 

 شغل در ٢١٧ ھزار و ١٧ تا پایان سال جاری سال گذشته، قرار بود شود که بر طبق مصوبه دولت در اسفند ماه اعالم می
 .ھا در این استان ایجاد شود کشاورزی و دیگر زمينه بخش توليدی، صنعت،

شده از سوی امور اجتماعی استان گلستان است، در  در حقيقت تعداد شکایات دریافت به گزارش مھر، رقم بيکاری که



 ٢١٧ ھزار و ١٧جاری  ماه سال گذشته، قرار بود تا پایان سالشود که بر طبق مصوبه دولت در اسفند  اعالم می حالی
 .ایجاد شود ھا در این استان شغل در بخش توليدی، صنعت، کشاورزی و دیگر زمينه

کرده است و از  با آن دست و پنجه نرم می در چند سال گذشته، بيکاری یکی از مھمترین مشکالتی بوده است که دولت
 .کند ارائه می تناقض برای آنسوی دیگر آمار و اعدادی م

اند و این امر در تناقض با ادعاھای دولت  بيکار شده  ھزار کارگر در عسلویه از کار۵٢ سال گذشته حدود ۴برای مثال در 
 .زا در این منطقه است اشتغال ھای بر در جریان بودن پروژه مبنی

بسياری از کارگران صنایع کوچک .  ایرانی شده استاز کارگران ھای دسته جمعی تبدیل به کابوس بسياری کابوس اخراج
 ھای نساجی و صنایع سنگين در چند سال گذشته شغل خود را به صورت دسته جمعی از کارگاه مانند چرمسازی،
 .دست داده اند

 در  کارگر مشغول به کار۴٠٠٠توليد کفش اصفھان،  ھای  کارگر در کارگاه٢۵٠٠سازی ساسان،   کارگر نوشابه٧٠٠اخراج 
اخراج کارگران کارخانه سامان، مخابرات سقز، ایران صدرای بوشھر، لوله  واحدھای بسته بندی خرما در خوزستان،

ھمگی  ایران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، پایا ھوایار و شرکت توليد نوشابه خرمنوش خرمشھر سازی اھواز،
 .ھایی از این معضل اقتصادی ھستند نمونه

ھا و پيمانکاران  ھای سنگين به بانک سازی ھم به دليل مشکالت مالی و بدھی ازی تبریز و کبریتموتوژن، تراکتورس
 .کردن نيروی کار و اخراج کارکنان خود شدند مجبور به کم

زایی و مبارزه با بيکاری است،  نژاد در دو دوره ریاست جمھوری، اشتغال احمدی که یکی از شعارھای محمود در حالی
ميزان بيکاری در ایران » برد و متعقد است که تصاددان، ميزان بيکاری و آمارھای رسمی را زیر سوال میسيف، اق احمد
 .«ھای اجتماعی و فرھنگی چشمگيری ھم دارد اقتصادی، زیان ھای قابل توجه کننده شده است و گذشته از زیان نگران

  درصد١٫۵رصد بوده است که نسبت به سال گذشته  د١١٫٩ ، ٨٨ایران، نرخ بيکاری در سال  بر اساس آمار وزارت کار
 .افزایش داشته است

برای مثال موید حسينی صدر، نماینده مردم . است ھای سياسی زیر سوال رفته این اعداد از سوی بسياری از شخصيت
مله کسانی غرب و سرپل ذھاب وعليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر از ج گيالن خوی، فرھاد تجری، نماینده قصرشيرین،

 .دانند می اعداد رسمی مربوط به بيکاری را بيش از ميزان اعالم شده از سوی مقامات ھستند که
به بحران اقتصادی در جھان و کاھش ميزان  حميد حاجی عبدالوھاب، معاون وزیر کار، اما افزایش نرخ بيکاری را مربوط

، واردات گسترده و ناتوان بودن توليدات داخلی در رقابت با از کارشناسان ولی بسياری. داند گذاری در ایران می سرمایه
 .دانند و نبودن تجھيزات مدرن را عامل ورشکستگی صنایع و بيکاری می این محصوالت

ميزان   را بيش از١٣٨٨نيز در گزارشی که در تيرماه امسال به چاپ رساند، نرخ بيکاری در سال  مجله اکونوميست
بيکاری را بسيار بيشتر از این رقم  بسياری از صاحب نطران آمار: پ ا ( درصد ١٣٫٢دولتی و شده از سوی مقامات  اعالم
 .اعالم کرده است) ميدانند

 
مواجه  ھا با مشکل تامين مواد اوليه بخاطر تحریمھا شرکت: دبير انجمن صنعت تایر

 ھستند
 

 درصد کاھش یافته ۴مشابه سال گذشته به مدت   توليد تایر در چھار ماه نخست امسال نسبت–آسمان دیلی نيوز 
 .است

باال  ، با بيان مطلب)ایسنا(وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  تایر ایران، در گفت اکبر توانا، دبير انجمن صنعت
  ھزار تن٧١مشابه سال گذشته به   درصد کاھش نسبت به مدت۴توليد انواع تایر در چھار ماه نخست امسال با : افزود
 .رسيد

ھای ایران یاسا، یزد و پارس که افزایش توليد  استثنای شرکت در چھار ماھه نخست امسال، به: وی ادامه داد
 .اند بارز تغييری نداشته و بقيه واحدھا با کاھش توليد مواجه بوده اند، توليد شرکت داشته

 تن ١١٢٠نخست امسال  کيان تایر در چھار ماه.  مشکالت دو واحد کيان تایر و دنا ھمچنان ادامه دارد :کرد او خاطرنشان
 . تن بوده است۴٧٢۵سال گذشته  انواع تایر توليد کرد، در حالی که توليد آن در چھار ماه نخست

 درصد ١٨ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود  که توليد ایران تایر نيز در چھار وی با بيان این
 ھا، خرید مواد اوليه از خارج از کشور بسيار مشکل به دليل تشدید تحریم: اطرنشان کردخ کاھش توليد داشته است،

 .اند شده و واحدھا با کمبود مواد اوليه مواجه شده
که ارز الزم برای اجرای طرح توسعه شرکت بارز تخصيص یافته، اما این شرکت  ھمچنين مدتی است: او تصریح کرد
 .است کند، نشده (LC)  بتواند از طریق آن گشایش اعتبار اسنادیبه یافتن بانکی که تاکنون موفق

به عنوان مثال در حال حاضر : ھمراه است، تصریح کرد که تامين مواد اوليه از بازار داخلی نيز با مشکالتی توانا با بيان این
 محصول را از طریق بورس این شرکت این. شود توليد می) ره(پتروشيمی بندر امام  تنھا توسط (sbr) کائوچوی مصنوعی

 .فروشند به واحدھا می ھا نيز این محصول را خریداری کرده و پس از آن با قيمت بسيار باالتری کرده و واسطه عرضه
به طور مستقيم به واحدھا صورت گيرد تا واحدھا   در این شرایط ضروری است که فروش کائوچو مصنوعی :وی افزود

 .برابر قيمت واقعی نباشند د به چندمجبور به تامين مواد اوليه خو
 

 بازداشت چند شھروند در سقز
 

 سقزی به نام ھای لقمان احمدیان ،دیاکو ستاری ،امير جالليان ،امير امانيان و قادر  چند شھروند–آژانس خبری موکریان 
 .شيری طی روزھای گذشته توسط نيروھای امنيتی در این شھر دستگير شدند

به زندان سنندج منتقل شده  ،چھار تن ازاین افراد اخيراً به زندان مرکزی سقز منتقل و قادر شيری نيزمنابع آگاه  به گفته
 .است



شھروندان از سوی مراجع قضائی در سقز اعالم نشده اما شنيده ھای  تاکنون ھيچ علت یا عللی برای بازداشت این
  . این افراد ھمکاری با یکی از احزاب می باشدموکریان در سقزحاکی از این است که اتھام خبرنگار آژانس خبری

 
 محاکمه تعداد بيشتری از فعالين کارگری

 
این سندیکا  ، منصور اسالو، رئيس ھيئت مدیره٢٠١٠ اگوست ١٠سندیکای کارگران شرکت واحد در تاریخ  بنا به اطالعيه

دگاه انقالب کرج، با اتھام تبليغ عليه نظام دا ھم اکنون در حال گذراندن دوره محکوميت خود در زندان است، از سوی“که 
به گفته سندیکای واحد وکالی آقای اسالو امکان اعتراض به این حکم را  .”به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است

 .خواھند داشت  روز آینده٢٠در 
ر و دستگيری برخی از کارگری در دوره اخي این حکم جدید در دنباله شدت یافتن دوباره حمله به فعالين و تشکلھای

در حال حاضر آقای ترابيان با قيد ضمانت . رضا شھابی صادر شده است رھبران سندیکای واحد از جمله سعيد ترابيان و
نظام محاکمه  باید منتظر دادگاه خود باشند که به اتھام واھی اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه آزاد شده اند و
نيست و طبق اطالعات رسيده ایشان  شھابی، خزانه دار سندیکا، رسما خبری در دستاز سرنوشت رضا . خواھند شد

قرار دارند و از نظر سالمتی نيز در شرایط کامال غير مساعدی  در زندان اوین و تحت فشارھای شدید مقامات زندان
 .ھستند

محاکمه دو فعال “ ٢٠١٠ اگوست ٩ طبق بيانيه کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری در عالوه بر این
و جمعی دیگر از اعضای کميته ھماھنگی  کارگری، وفا قادری و صدیق سبحانی، در دادگاه شھر سنندج انجام گرفت

به اسامی فتاح سليمانی، عيسی ابراھيم زاده، عباس ھاشم  برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری شھر اشنویه
آنھا  م زاده، صمد احد پور و رحمان تنھا در دادگاه انقالب شھر اروميه محاکمه شدند وابراھي پور، حسين پيروتی، رحمان
خسرو بوکانی از فعالين کارگری شھر  در حالی این محاکمه ھا صورت گرفت که پيش از این،. دفاعيات خود را ارائه دادند

لين کارگری شھر کامياران برای کاوه گل محمدی از فعا ھمچنين. نقده به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود
 .”سنندج انتقال یافت گذراندن دوره حبس، به زندان

عليه کارگران و فعالين کارگری را شدیدا محکوم ميکند و  اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران احکام صادره
 .آزادی کليه فعالين کارگری ادامه ميدھد کماکان به تالشھای خود برای

 ایران  بين المللی در حمایت از کارگران دراتحاد
 

 !کنيد رضا شھابی عضو سندیکای اتوبوسرانی در تھران را فورا آزاد
 

 2010 یونی 12نيروھای رژیم ایران در تاریخ  رضا شھابی عضوھيئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی در تھران بوسيله
 . نه خانواده و نه وکيل او موفق به مالقات او نشده اندتا کنون. است او در زندان اوین تھران زندانی. دستگيرشد
رسيدن به حقوق شان  آنھا مبارزه برای” جرم“. خيلی از فعالين کارگری در زندانھای ایران زندانی ھستند ھم اکنون

 .است
آنھا شدیدا . رژیم اسالمی و اعمال غير انسانی اش را ندارند مردم ایران در سال گذشته نشان داده اند که دیگر تحمل

است که آنھا را از تمام حقوق شھروندی و ضد انسانی که رژیم اسالمی یک رژیم دیکتاتوری  به جھانيان نشان داده اند
تکامل داده و  مبارزه در ایران جریان است و ھمه جنبش ھای اجتماعی خواسته ھای خود را. کرده است خویش محروم

، اقليت ھای ملی و نيروی وسيع دانشجویان  جنبش کارگری، جنبش زنان و. در صدد فرم دادن به مبارزات خود ھستند
یعنی به عمررژیم اسالمی پایان  خود را بھم دیگر نزدیکتر کرده تا با یک اتحاد قویتر بر مشکالت فائق آمدهاجتماعی 

 .دھند
کلی که پاسخگوی سطح سندیکایی و اتحادیه ای و شورایی و ھر نوع تشحق داشتن و ایجاد سازمانھای کارگری، 

خواست حقوق و شرایط کاری بھتر از  درنيازھا و مطالبات کارگران باشد  از حقوق مسلم کارگران است و ھمجنين 
 .خشونت، دستگيری ھای وسيع و شکنجه روبرو می گردد حقوق مسلم و بنيادی کارگران است که از طرف رژیم با

 !را بی قيد و شرط و فوری آزاد کنيدزندانی در ایران  ھمه کارگران دستگير شده و
 !کنيد رضا شھابی را فورا آزاد

 2010آگوست  7
  گوتنبرگ –کانون ھمبستگی با کارگران ایران 

  
 

 فقيرترين مردم در يکی از ثروتمندترين نقاط جھان
  

ود و با اينکه ش مي  بشکه نفت استخراج40.000ھای نفت مسجد سليمان روزانه نزديک به  حال حاضر از چاه  در-جرس
در جوار اين شھر قرار دارند، مردم از نظر ) ايران ترين سدھای از جمله بزرگ(سد شھيد عباسپور و سد مسجد سليمان، 

مردم بعضی مناطق . کنند از آب استفاده مي) سه تا چھار ساعت در روز(ساعتی  آب ھنوز در مضيقه بوده و بصورت
شوند و در  مي ھای ناشی از استنشاق بوی گاز زي، گاه دچار مسموميتھای گا سليمان به جھت وجود ميدان مسجد

نشت گاز و نفت در مناطقی از شھر  .اند مواردی ساکنين شھر طی يک برنامه ضربتی مجبور به نقل و انتقال شده
  .شود مسکونی مي گاھی حادثه ساز شده و باعث بروز انفجار در منازل

 
 ی خودروسازھاپشت پرده ای از مشاوران افسانه ا

 
مجموع   چند شرکت اصلی خودروسازی کشور که از انگشتان یک دست نيز تجاوز نمی کنند در–نيوز  آسمان دیلی



دارای ماشين، امکانات خاص و   مشاور ھستند که بر خالف مشاورین سایر دستگاه ھا، این افراد ھر یک۴٠٠دارای 
 .مزایای فراوانی ھستند

 مشاور دارد که ھر یک از آنان نيز وظایف تعریف ٢۵مقام عالی رتبه کشور طبق قانون  نرئيس جمھور به عنوان دومي
حيات خلوت برخی  اما عملکرد برخی دستگاه ھای دولتی شواھدی از تبدیل این دستگاه ھا به. و مشخصی دارند شده

 .افراد و جریانات در قالب و عنوان مشاور دارد
سياسيون و افراد  يات خلوت مشاوران متعدد و مختلف که با سليقه ای خاص از مياننيوز، نمونه بارز ح به گزارش آخرین

که با ھمين ترفند می توانند ساليان  با نفوذ انتخاب می شوند در شرکت ھای خودروسازی کشور مشاھده می شود
 .دھند سال به مدیریت و حاکميت خود بر این صنعت ادامه

 ۴٠٠نمی کنند در مجموع دارای  زی کشور که از انگشتان یک دست نيز تجاوزدر حال حاضر چند شرکت اصلی خودروسا
افراد ھر یک دارای ماشين، امکانات خاص و مزایای فراوانی  مشاور ھستند که بر خالف مشاورین سایر دستگاه ھا این

  برای خود تدارک مشاور٣٠تنھا مدیرعامل یکی از شرکت ھای زیرمجموعه سایپا بيش از  نمونه جالب اینکه. ھستند
 .دیده است

دستگاه ھا از جمله مجلس ارتباط مستقيمی  باید توجه داشت که قدرت و البی با نفوذخودروسازان کشور در بسياری از
مواقع لزوم و ضرورت این افراد از پس پرده بيرون آمده و برنامه ھای خودرو  با چينش گفته شده مشاورانشان دارد که در

 .ق می کنندرتق و فت سازان را
 .است که در صورت لزوم منتشر می شود موجود” آخرین“جزئيات دقيقی از عدد و کيفيت این مشاوران در 

 
 ميزان:آلودگی شديد رودخانه اھرچای در پی شکستن سد مواد باطله معدن مس 

  برابر حد مجاز است12» کوچک چای«آرسنيک در آب و خاک رود 
 

  روی آب ھای سطحی و لجن ھای رسوب گذاری شده ناشی از شکستن سد موادآخرين آزمايش ھا  نتايج-سبزپرس
» کوچک چای«رودخانه  نشان می دھد که آب و خاک بستر» مزرعه مزارع«در روستای » مزرعه«باطله معدن مس 

 .می ريزد» اھرچای«رود  به» کوچک چای«رود .  برابر حد مجاز است12دارای آرسنيک به ميزان 
» مزرعه«ماجرای شکستن سد مواد باطله معدن مس  که پيگيری» مزرعه مزارع«س، اھالی روستای به گزارش سبزپر

که از آزمايشگاه ھای معتمد » شرکت سپھر شيمی«دھند، اخيرا با مراجعه به  در نزديکی شھرستان اھر را انجام می
مورد  و زمين ھای اطراف رامحيط زيست است، بارديگر خاک و آب ھای سطحی رودخانه کوچک چای  سازمان حفاظت
 .آزمايش قرار دادند

است در  mg/l 12/0گيری شده در آب و خاک ھر دو به ميزان  در نتايج اين آزمايش آمده است که ميزان آرسنيک اندازه
 .است mg/l 01/0قبول و مجاز اين ماده  حالی که حداکثر ميزان قابل

حداکثر . است mg/l 021/0و در لجن بستر رودخانه عدد  mg/l 019/0 اين ميزان برای کادميوم در آبھای سطحی عدد
 .است mg/l 003/0کادميوم در آبھای سطحی و لجن بستر  ميزان قابل قبول برای

 .در شرايط قليايی قرار دارند PH 11/9 می دھد که آبھای سطحی با از سوی ديگر اين آزمايش نشان
آبھای  ميزان کلرايد در. است mg/l 500 شده که ميزان مجاز آن اندازه گيری mg/l ھزار 100 ميزان سختی کل آب

اين ميزان برای سولفات در آب . است اندازه گيری شده mg/l 55و در لجن بستر دو ھزار و  mg/l 999سطحی دو ھزار و 
 سولفات است که ميزان مجاز برای غلظت کلرايد و mg/l 172  ھزار و22 و برای لجن بستر 83 ھزار و 21ھای سطحی 

250 mg/l است. 
اعالم شده  mg/l 01/0است که ميزان مجاز آن  mg/l 44/0و در لجن بستر  mg/l 41/0ميزان سرب در آب  ھمچنين
تفاوت بسيار  mg/l 05/0با ميزان مجاز  گزارش شده که mg/l 10و در لجن بستر  mg/l 6/9ميزان آمونياک در آب . است

ميزان نيترات در آب و لجن بستر به ترتيب سه . و نيتريت نيز ديده می شود مانند نيتراتاين تفاوت در موادی . زيادی دارد
ميزان نيتريت در  ھمچنين. است mg/l 50اندازه گيری شده که ميزان مجاز آن  mg/l 313و چھار ھزار و  mg/l 986ھزار و 

 .اعالم شده است mg/l 3جاز آن نيز ميزان م انداره گيری شده که mg/l 93و  mg/l 85آب و لجن بستر به ترتيب 
 .فاصله زيادی دارد mg/l 2اعالم شده که با حد مجاز  mg/l 6/28 و در لجن بستر mg/l 25عنصر مس در آب 
حد مجاز  اندازه گيری شده در حالی که mg/l 6/1081و در لجن بستر  mg/l 59/1010ميزان فسفات آب  در اين آزمايش

 .است mg/l 7/0آن تنھا 
آزمايش کرده بود، به خبرنگار سبزپرس گفته بود که به نظر می رسد  ر ساعدی که پيش از اين آب و خاک منطقه رادکت

چراکه  .دليل استفاده از کودھای حيوانی و شيميايی برای کشاورزی در زمين ھای اطراف باشد عمده اين فسفات، به
زمين ھا به دليل زھکشی آب در   فسفات در خاک اطرافزمين ھای اطراف عمدتا باغی و زراعی ھستند و ميزان باالی

 .زمين ھای کشاورزي، طبيعی به نظر می رسد
در نزديکی  مواد شيميايی در زمين ھای اطراف رودخانه کوچک چای و اھر چای و روستای مزرعه مزارع تغييرات

 .است شھرستان اھر، در پی شکستن سد مواد باطله معدن مس مزرعه ايجاد شده
سمی ھستند و از طريق ورود به چرخه   از اين مواد، مانند کادميوم، سرب و آرسنيک برای انسان و ساير جاندارانبرخی

 .غذايي، به بدن انسان می رسند
اثر بارندگی و  ارديبھشت ماه سال جاري، مخزن مواد باطله معدن مس مزرعه در نزديکی شھرستان اھر، بر 16عصر روز 

اين مخزن به زمين ھای اطراف و  ن اين معدن دچار شکستگی شد و بخشی از محتوياتھمچنين بی توجھی مسئوال
 .رودخانه ھای کوچک چای و اھرچای سرازير شد

باعث بروز اين  سازمان حفاظت محيط زيست پيش از اين اعالم کرده بودند که سھل انگاری مديريت معدن مس مسئوالن
کامل خسارت اھالی پيگيری ماجرا را انجام  مواد آلوده و ھمچنين پرداختحادثه شده است و تا پاکسازی کامل محل از 

 .خواھند داد



به  از سه ماه از اين واقعه، اھالی روستای مزرعه مزارع که از اين واقعه خسارت ديده اند، با اين حال و با گذشت بيش
 .نشده است لی انجامخبرنگار سبزپرس گفته اند که ھيچ اقدامی برای پاکسازی و پرداخت خسارت اھا

  افزايش روند رشد نرخ بيکاری در ايران:بدھکاران بيکار

 
 نسبت به مدت مشابه سال 89در حالی نرخ بيکاری در بھار : خبرگزاری دولتی مھر از بيکاری در ایران گزارش می دھد 

 ودبازده ھا در سال گذشته درصد رسيد که بيان می شود توسط ز14.6 به 11.1يافت و از   درصد افزايش3.5قبل معادل 
 . ھزار شغل ايجاد شده است900بيش از 

 1 نشان دھنده افزايش 89بيکاری در اولين فصل سالجاری يعنی بھار  به گزارش خبرنگار مھر، بررسی روند رشد نرخ
ين ا  درصدی نسبت به مدت مشابه در بھار سال گذشته است که3.5 و 88بيکاری نسبت به زمستان  دھم درصدی نرخ

 .موضوع از آھنگ ناموزون رشد نرخ بيکاری در کشور حکايت دارد
 بيکاری آھنگ ناموزون نرخ

پيگيری کاھش نرخ بيکاری فقط با  بر اساس اين گزارش، کارشناسان بازار کار مقطعی بودن سياستھای اشتغالزايي،
دانشگاھی با نيازھای بازار کار، مطابق نبودن آموزشھای  تزريق نقدينگي، عدم توجه به آموزش، واردات بی رويه،

 .موارد ديگر را از داليل مھم افت و خيز در نرخ بيکاری می دانند غيرقابل استناد بودن آمارھا و
مدت و تدوين   ساله، عمدتا به برنامه ھای کوتاه5دولتھا به جای توجه به برنامه ھای بلند مدت و  طی ساليان اخير

اين موضوع خود باعث ايجاد نوعی ضعف  دف با برنامه ھای کالن مبادرت کردند کهسياستھای اشتغالزايی مقطعی مترا
 .است در پيشبرد برنامه ھای اشتغالزايی شده

 ”بدھکاران بيکار“
نقدينگی در بازار کار و اشتغال مانند آنچه که در طرحھای  به تزريق پول و” صرف“ھمچنين از سويی ديگر، توجه 
فرصتھای  در آينده نيز در مشاغل خانگی اتفاق افتاده است؛ بيشتر از اينکه منجر به توليد خوداشتغالي، زودبازده ھا و
 .دامن زده است” بيکاران بدھکار“جديد شغلی شود به ايجاد 

مربوط به ھمراھی  که می توان از آن به عنوان يکی از داليل عقيم ماندن برنامه ھای اشتغالزايی نام برد از موارد ديگری
است به نحوی که طبق برنامه دستگاھھای  ولت با برنامه چھارم توسعه به ويژه در بخش اشتغالزايی بودهنکردن د

 .طريق بتوان در ايجاد مشاغل جديد موفق عمل کرد زيادی بايد دست به دست ھم می دادند تا از اين
شخص نبودن تضمين سرمايه گذاری فراوان وزارت کار در سالھای گذشته به دليل م متاسفانه زودبازده ھا با تاکيدات

زودبازده ھا نمی توان  حامی مالی به بن بست رسيد و امروز می بينيم که پس از چند سال از زمان آغاز به کار جدی و
ھمين مدت نرخ بيکاری کل کشور افزايش يافت و بيش از   ھزار شغل آن استناد کرد چرا که در900به آمار ايجاد بيش از 

 .انجاميد  بيکارتر شدند، در حالی که شغل جديد به کاھش نرخ بيکاری خواھد87به   نسبت88داقل در  استان نيز ح20
 ناھماھنگی بين دستگاھھا در مسئله زودبازده ھا

گيری  وزارتخانه ھايی مانند صنايع، تعاون، بازرگاني، علوم و دستگاھھای ديگر نيز الزمه شکل ھماھنگی وزارت کار با
اين موضوع در . آنچنان که بايد ايجاد نشد اندن زودبازده ھا در ايجاد کار بوده است که ھرگز اين ھماھنگیموفق و پايدار م

 .خود را نشان داد ناھماھنگی بين بانکھا و وزارت کار بيشتر
عزم جدی دولت و حضور دستگاھھای ذيربط بوده  می توان گفت که سياست اشتغالزايی در قالب زودبازده ھا نيازمند

در بخش زودبازده، اين طرح جواب نداد و اشتغال مدنظر آن نيز ايجاد  ست به نحوی که عليرغم درست بودن سياستھاا
 .آمار درستی بيرون نيامد نشد و يا دست کم

 تشابه زودبازده ھا و خوداشتغالی
طرح  دبازده، ھر دوزودبازده با خوداشتغالی در اين است که عليرغم بزرگتر بودن طرحھای زو تشابه اصلی طرحھای

بايد به اين نکته . عملياتی مانند ھم اجرا شد اولويت اصلی و اوليه خود را تزريق نقدينگی قرار داده بودند وگرنه به لحاظ
زير سوال نرفت ولی آنچه که به آن نقد وارد شد، کوتاه مدت بودن طرحھا و عدم  توجه کرد که اصل زودبازده ھا ھيچ وقت

 .سی بوده استکار کارشنا انجام
دانشگاھی در کشور شايد مھمترين موضوع مورد توجه در زمينه  ھم اکنون با وجود جمعيت باالی جوان و تحصيل کرده

 ثابت نگاه داشتن آن باشد و اين مسئله از کاھش آن مھمتر است چرا که ثابت ماندن نرخ نرخ بيکاری بايد تالش در
 .کند اين موضوع يک گام از کاھش جلوتر حرکت میبيکاری نيز در شرايط فعلی موفقيت است و 

 ترمز بيکاری را بکشيد
برای توسعه فرصتھای شغلی به بخش تعاون بدون آموزش، تجھيز  واگذاری امورات مربوط به اشتغالزايی و برنامه ريزی

کاھش نرخ  ر و در نتيجهمناسب، باال بردن سطح خدمات فنی و مھارتی نمی تواند منجر به توليد کا تعاونيھا به اعتبارات
 .بيکاری شود

ايجاد شود نياز است تا سياستھای درستی برای آن تعريف   ميليون شغل جديد در کشور1.1اگر قرار است ساليانه تا 
سياست انقباظی بانکھا در پرداخت تسھيالت نيز نمی توان خيلی به تحقق مشاغل  شود ضمن اينکه با وجود ادامه

منجر به کاھش نرخ بيکاری   ھر صورت زودبازده يا مشاغل خانگی ھرگز نمی تواند با نگاه کوتاه مدتدر. اميدوار بود جديد
 .شود

 !ھست: کار وزير/ تسھيالت زودبازده تکليفی نيست: بانک مرکزی
ه ھا ميليارد تومان منابع برای پرداخت به زودبازد ھزار11گواه ناموزون بودن سياستھا اين است که شورای عالی اشتغال 

مرکزی آن را غيرتکليفی و به شرط افزايش سرمايه بانکھا می داند و پس از آن  تصويب می کند، سپس رئيس کل بانک
 .تسھيالت تکليفی است: کار می گويد نيز وزير

 ھزار نفر آماده به کار در کشور وجود دارد که ايجاد 900حداقل  در شرايط فعلی بر اساس آمارھای موجود ساليانه
ترديد  البته ھم اکنون آمارھای موجود خود محل. ورودی به بازار کار نيازمند تدابير روشن است ال برای اين ميزاناشتغ



 .برند است چرا که در برخی موارد دستگاھھا برآوردھای يکديگر را نيز زير سوال می
 چرا نرخ بيکاری باال می رود؟

بايد پرسيد . ما را در رسيدن به يک برنامه قابل اجرا رھنمون سازدتواند  دستيابی به آمارھای درست و قابل استناد می
باالتر از  بيکاری و باال رفتن تعداد بيکاران برای چيست؟ گفته می شود نرخ بيکاری فعلی به مراتب که جھش نرخ

درصد نيز باالتر  18بيکاری برخی استانھا از   ميليون نفر بيکار، نرخ4درصد اعالم شده است به نحوی که با وجود 14.6
 .است

 درصد است، 25 سال کشور ھم اکنون بيش از 40 تا 15جمعيت فعال بين سنين  برآورد شده است که نرخ بيکاری
دولت   ميليون فارغ التحصيل کشور نيز مشکلی است که3 درصدی 25مربوط به نرخ بيکاری حداقل  ھمچنين موضوع

  .مھارت انجام کار را ندارند ی توان گفت که اين گروه از افرادموظف به برنامه ريزی برای حل آن است، چون نم

 ستاران تجمع اعتراضی برگزار خواھند کردپر
  

 ھزار پرستار، رئيس نظام پرستاری 23 مبنی بر استخدام  رژیمی مجلس نژاد به عدم اجرای مصوبه در پی تصميم احمدی
ی تجمع اعتراض پرستاران نشود در این زمينه عمل ریع ترھرچه سایران یک ماه فرصت داد و تھدید کرد در صورتی که 

ھای نظام پرستاری است که برای کاھش ساعت کار و فشار   ھزار پرستار یکی خواست23استخدام  .برگزار خواھند کرد
پس از مذاکرات و اعتراضات طوالنی : شھرزادنيوز در این باره می نویسد. کار بر پرستاران در نظر گرفته شده است

. را به تصویب رساند" وری پرستاری ارتقای بھره"ی  پرستاران، سرانجام مجلس شورای اسالمی سال گذشته الیحه
اما با .  ميليارد تومان به زودی به اجرا درخواھد آمد230نژاد در روز پرستار وعده داد که این مصوبه با تخصيص  احمدی

نژاد آن را برای اجرا ابالغ کرده است، معاون  شود احمدی گذشت شش ماه از تصویب قانون، و درحالی که گفته می
  .نژاد حاضر به اختصاص این مبلغ نيست نظارت راھبردی احمدی

  
ارتقای "ی  سازمان نظام پرستاری ایران چھار سال پيش برای حمایت از حقوق پرستاران تشکيل شده و تصویب الیحه

ی رئيس نظام پرستاری ایران، كاھش ساعت كار  به گفته. شدبا ھای آن می ی فعاليت نتيجه" وری پرستاری بھره
 ھزار پرستار 23ی مجلس مبنی بر استخدام  ترین خواسته پرستاران است و تحقق این مساله در گرو مصوبه ضروری
  .باشد می

  
 فعال کارگری عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تعليق از کار 

  
 تعليق  در شرکت واحد فرزند با دالیل واھی از کار3 ساله متاھل و دارای 44غالمرضا غالمحسينی  سال جاری،  مرداددر
 غالمرضا غالمحسينی نسبت به . است تھران 6غالمرضا غالمحسينی از رانندگان شرکت اتوبوس رانی منطقه . شد

 به او ، ن تھرانتعليق خود به اداره کار شکایتی تنظيم کرده است ولی بدليل حجم زیاد اخراج کارگران در سطح استا
 گرانغالمرضا غالمحسينی در جریان اعتصابات گسترده کار.  ماه شکایت او را پيگيری خواھند کرد2گفته اند بعد از 
 سال از کار تعليق 4 دستگير وچند ھفته در زندان اوین در بازداشت بسر برد و نزدیگ به 84 سال  دیماه شرکت واحد در

  .رای به بازگشت اداره کار توانست به محل کار خود بازگردد ماه پيش پس از 6او حدودا . شد
  

 اعتصاب عمومی رانندگان تاگسی در دھگالن 
  

دوبانده  منتھي به ترمينال بلبان آباد دست به  صبح روز شنبه كليه ي تاكسي داران شھرستان دھگالن با تجمع در
 . خواستار حل ھر چه مشكالت سوختي خود شدنددر حاشيه ي اين خيابان  اعتصاب زدند و با پارك تاكسي ھاي خود

 20 به دليل اختالل ،است  آغاز شدهشنبه  بيست و چھار مرداد صبح روز 8 ھرانا، اين اعتصاب که از ساعت به گزارش
برای دریافت این سوخت می بایست به شھر قروه  در این شھرستان است، رانندگان تاکسی  CNG روزه در شبکه توزیع

 .بروند
 .رانان انجام نداده اند نی است، مسئوالن مربوطه تاکنون ھيچ اقدام موثری را برای حل مشکل سوختی تاکسیگفت

 
  کارون ممانعت از ورود ابوالفضل عابديني به بھداري زندان

 
 به بھداري ابوالفضل عابديني نصر  مسئولين زندان کارون اھواز صبح روز گذشته از ورودبر پایه گزارشا دریافتی از ایران ، 

 .زندان ممانعت به عمل آوردند
خود را از بھداري زندان  اقاي ابوالفضل عابديني صبح امروز نيز که قصد داشت داروھاي قلبيدر این گزارش آمده است ؛ 

 ابوالفضل. موافقت نشد بلکه با خروج وي از بند جلوگيري شد  دريافت کند تقاضايي داده بود که نه تنھا با اين درخواست
داشت،  قلبي رنج مي برد زماني که قصد رفتن به بھداري زندان براي دريافت داروھاي خود را عابديني که از بيماري

 . زندان کارون اھواز از خروج وي جلوگيري کردند6پاسداران بند 
خود را در داروھاي  رنج ميبرد و مي بايست) افتادگي دريچه ميترال(حقوق بشر به شدت از نارحتي قلبي  اين فعال

 . اختيار داشته باشد
اين روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به اين زندان با اعمال فشار روز افزون تحمل  مسئولين زندان کارون اھواز از بدو ورود

 .را براي اين زنداني دشوار ساخته اند حبس
گيري از تماس تلفني و ندادن داروھاي ممنوع المالقات شدن با خانواده ، جلو گم شدن درخواست انتقال به زندان اوين ،

  .در ادامه اين فشار بر اين زنداني محسوب ميشود قلبي به وي
 



  نگاھی به فعاليت ھای سياسی وصنفی معلمان کرمانشاه
 

آموز را به عھده دارند  ھزار دانش400ھزار نفر است که مسئوليت آموزشی تقریبا36ًفرھنگيان کرمانشاه حدوداً  جمعيت
مستقيم با آموزش وپرورش دارند وبقيه غير مستقيم در جریان  ر چھار نفر از مردم استان حداقل یکنفر ارتباطیعنی از ھ

 .جامعه و آموزس وپرورش ھستند تحوالت اجتماعی سياسی
سياسی آنھاست ،موضوعی که گروھھای مختلفی برای  -اصلی ترین مشکل معلمان سازماندھی فعاليت ھای صنفی

مانند کانون صنفی معلمان ویا انجمن اسالمی معلمان ویا جامعه اسالمی  ش کردند ،گروه ھائیساماندھی آن تال
کدام موضوع را  کدام با دایره محدود خود در ساماندھی این مسئله دخالت کردند ومایه گذاشتند ولی ھيچ فرھنگيان ھر

 .به نتيجه نرساندند
ن گروه ھا در عرصه فعاليت سياسی وصنفی خود موفق نبودندکه ای و چنانچه واقع بين باشيم خواھيم گفت ھيچ یک از

 خواھيم پرداخت به بررسی اجمالی این مھم
 کانون صنفی معلمان

نبود اگر چه ظاھراً از )قبلی وفعلی(انصافاً باید گفت ساخته دست دولتيان  کانون صنفی معلمان تنھا تشکلی است که
ميان  شد ومی شود اگر چه نوپاست اما توانست حضور خوبی را درھر دو دولت از درون حمایت می  طرف منتقدان

شاخص مذھبی وسياسی  ولی تشکيالت محکم وراھبردی نداشت و چون از حضور نيروھای, فرھنگيان داشته باشد
برخورد می کردند وبه عضویت آن در نمی آمدند،  اکثر نيروھا ی توانمند با احتياط با او, شناخته شده رنج می برد

وتردید واتھام بود وبه ھمين خاطر در دولت فعلی آنچنان برخوردخشنی با  اسفانه نگاه به این تشکل نگاه با شکمت
 .شده که بعيد است مبارزات صنفی معلمان به این زودی احيا گردد گردانندگان آن

رشد   جامعه فرھنگيانًآن معموال دولت ساخته ھستند تنھا کانون صنفی معلمان بود که از بطن در کشوری که احزاب
قرار نگرفت بلکه ) طلب واصولگرا اصالح(کرد ولی متاسفانه تولد زودرسی داشت واین نوزاد مورد حمایت دایگان مدعی 

 .گرفتند در دولت نھم تنھا رمق مانده را ھم، از او
 به خودش ختم نمی این ھزینه تنھا دیگر کسی در این دولت نمی تواند ونمی خواھد ھزینه کارسياسی بپردازد چون

سنگين برای گردانندگان تشکل صنفی معلمان خود داستان غم  شود بلکه به فرزندانش ھم منتقل می شود مجازاتھای
 .بعدھا ممکن است سر باز بکند انگيزی و وزخم چرکينی است که

نداشت نتوانست دوام وابسته نبود وحتی به مراکز دینی تعلقی  به ھر حال کانون صنفی معلمان چون به مراکز قدرت
 .آنچه فکر می شد خاموش شد بياورد وخيلی زودتر از

گردد این گروه چون بنيانگذارانش وابسته نظام بودند  برمی76انجمن اسالمی معلمان، سابقه تشکيالتی آن به سال 
اصالح طلبان ھستند ولی مداوم خود را در بين معلمان حفظ کنند بخصوص چون در گروه  ،توانستند مدتھا حضور بی تاثير

 .شان به عنوان سياھی لشکر الزم است حضور
تعدادی از آنھا از کار سياسی - 1کوتاھی به سه گروه تقسيم شدند  اعضای اوليه این تشکل در کرمانشاه بعد از مدت

لی کوک قب گروھی ھم ساز مخالفت بادولت-2فعاليتھای دیگری پرداحتند که البته تعدادشان کم بود  دست کشيدند وبه
باقی ماندند وفعاليت ھای تشکيالتی  گروھی ھم-3کردند وبعدھا جزء محافظه کاران آن زمان واصولگرایان فعلی شدند 

معلمان برگزار کردند وبعد خاموش شدند واالن ھم معلوم نيست  مختصری را پيگيری کردند وجلسات ماھانه ای برای
 وجود دارد یا نه؟ انجمن اسالمی معلمانی

گسترش دھد االن فقط پوسته ای از آن باقی  کل ھم چون نتوانست قدرت نفوذ خود را در مراکز تصميم گيریاین تش
 . مانده است

 ًفعال از خوان پيروزی انتخابات ریاست جمھوری دوره نھم ارتزاق می کند وسرمست از غرور جامعه اسالمی فرھنگيان که
معلمان به نوائی برسند  حداقل توانستند برخالف انجمن اسالمیاین پيروزی وموفقيت است واعضای انگشت شمار آن 

 . ومطالبات آنھا ندارند ًومدعی خدمتگزاری به مردم باشند و فعال کاری با معلمان
نتوانسته است در جلب اعتماد فرھنگيان موفق باشد واین  جامعه اسالمی فرھنگيان چون پایگاھی در بين معلمان ندارد

این تشکل حتی . معلمان است که نمی تواند به گروھی از بين خود اعتماد کند  فعاليت ھایتجربه بدی در تاریخ
 .بين معلمان جلساتی را برگزار نماید نتوانست در

ھزینه دادند دچار سرخودگی شدند واز فعاليت سياست وصنف بيزار  در این بين معلمانی که در فعاليت ھای صنفی
 .شده اند

ھائی، در  به مناسبت» شاخه فرھنگيان حزب مشارکت«و»کانون ھمبستگی فرھنگيان« انندھای فصلی م البته تشکل
  .عرصه سياست پدید آمدند ولی موفقيتی نداشتند

  
 

  نارضایتی و تجمع گندمکاران استان کرمانشاه
 

انشاه را به کرم امسال سيلوی اداره ی غله تحویل گرفتن گندم کشتکاران سنقر وکليایی در استان – آژانس ايران خبر
اول اینکه جھاد گندم ھا را به : گندمكاران شد  جھاد کشاورزی واگذار کرده است و این موضوع از دو جھت باعث اعتراض

عالوه بر این دو مسئله . ھزار تومان جھاد از گندم کاران طلب می کند30اینکه  قيمت پائين از گندمکاران می خرد و دوم
 . و ميل کردن گندم این کشتکاران ھم مورد اعترض آنھا بودصف نوبت ماندن و حيف موضوع در

ی غله ی منطقه جمع شدند و   در مقابل سيلوی اداره89.5.18گزارش خبرنگار آژانس ايران خبراین کشتکاران در تاریخ  به
  .خوستار تحویل گرفتن گندم ھایشان توسط این ارگان شدند

 
.  

  !سرمایه باز ھم قربانی گرفت



 
 بر طبق گزارش منتشر شده در سایت آژانس ایران خبر بر – خارج کشور - درایران بستگی با جنبش کارگرینھادھای ھم

شریفی، عزیز جھانگيری، سليمان   نفر از کارگران به نام ھای مرتضی جمعه پور،کاظم5انفجار لوله گاز در عسلویه،  اثر
 شدند که یکی از صدمه دیدگان از شدت جراحات وارده زخمی اميری، نرگس و آرمان قھرمان جان سپردند و چند نفر نيز

 .الدین شيراز انتقال یافت به بيمارستان سوختگی قطب
درعسلويه در مجتمع ” : خبرنگار سایت مزبور چنين می گوید یکی از فعالين کارگری در باره علل این فاجعه به

انفجار  ر لوله گاز جان سپردند، از سه روز قبل احتمالنفر از كارگران جوشكار در اثر انفجا 5 متاسفانه 2پتروشيمی فاز 
ترميم اين لوله وجلوگيري از نشت و  امكان. ميرفته است و حتا دور محل نشت گاز خط كشی و عالمت گذاری شده بود

ست، آنجايی كه حكومت ضد كارگري اصال برای جان كارگران ارزشی قائل ني اما متاسفانه از. انفجار گاز امكان پذيربود
 .”است¬دقيقا اين حادثه قابل پيش بينی وپيشگيری بوده. آمد¬پيش اين حادثه فجيع
جمھوری اسالمی  کارگر ھيچگاه به جز منبع سود بودن برای سرمایه داران و دولت ھایشان و بویژه در آری جان انسان

 سوزی در دو کارخانه پتروشيمی انفجار و آتش مگر ھمين چند سال قبل نبود که در فاجعه. ایران ارزشی نداشته است
 . نفر از کارگران سوختند و به خاکستر تبدیل شدند33مرکزی بيش از  در شھرستان صنعتی شازند واقع در استان

سرمایه داری  جا رژیم-گوید و ازھمين¬با کارگران ایران در خارج از کشور، به بازماندگان تسليت می نھادھای ھمبستگی
پرداخت خسارت به بازماندگان عزیزان جان  ا محکوم کرده و خواستار محاکمه مسئولين دولتی وجمھوری اسالمی ایران ر

وقوع این فجایع می توان جلوگيری نمود که کارگران خود را در تشکل ھای  ما بر این باوریم که ھنگامی از. باخته است
رعایت   داران و دولت شان را مجبور بهکارگران متشکل قادرند سرمایه. خویش متشکل کرده باشند ای طبقاتی¬توده

 .امنيت محيط ھای کاری نمایند
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  خارج کشور- کارگری درایران نھادھای ھمبستگی با جنبش
 com.ilgma@proletarianunite  استراليا-ـ كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران

 com.gmail@cdkargari  نروژ–کميته دفاع از کارگران ایران - 
 fr.yahoo@sstiran  فرانسه–سوسياليستی با کارگران ایران  ھمبستگی- 
 de.yahoo@2007_kanoonhf  فرانکفورت و حومه–ارگران ایران ک کانون ھمبستگی با- 
 de.yahoo@hannover.kanon  ھانوفر–ھمبستگی با جنبش کارگری ایران  کانون- 
 se.comhem@isask ی کارگران ایران و سوئدھمبستگ کميته- 
 com.gmail@kanounhambastegi  گوتنبرگ–ھمبستگی با کارگران ایران  کانون- 
 com.ijcwa@info انجمن کارگری جمال چراغ ویسی- 
 fm.fastmail@iranwsn ھمبستگی کارگری شبکه- 
 com.yahoo@leftalliance ایرانيان واشنگتن اتحاد چپ- 
  ca.yahoo@committee_toronto حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا کميته- 
 

  شد  ساله افغانی در ترکيه قربانی محيط نا امن کار١٩پناھجوی 
 

 ترکيه درخواست –درشھر وان  ٢٠٠٧ غانی که از سال ساله اف١٩ گل افغان ميرافغان جوان –آسمان دیلی نيوز 
 شب در محل کار در حين کار با باالبر دچار حادثه ۴.۵ساعت  ٢٠١٠/ 8 /١٢پناھندگی کرده بود روز گذشته چھارشنبه 

 .ساعت در بيمارستان دولتی شھر وان جان خود را از دست داد برق گرفتگی شد و بعد از یک
شده   مورد قبولی دفتر کميسارای عالی پناھندگان در ترکيه واقع٢٠٠٧مدت کوتاھی در سال از  پناھندگی گل افغان بعد

بی مسئوليتی دفتر کميسارای  بود اما متاسفانه طی دوسال گذشته پروسه انتقال به کشور سوم این پناھجو به علت
ود تا به طور شب کار به کارگری در مخارج زندگی مجبور ب عالی پناھندگان در ترکيه انجام نگرفت و ایشان برای تامين

 .نھایت محيط نا امن کار باعث در گذشت وی شد ساختمان مشغول شود تا در
چندین پناھجوی ایرانی و افعانی به علت نبود خدمات درمانی و محيط نا امن کار  الزم به ذکراست طی دو سال گذشته

  .را از دست داده اند جان خود
 

  2010سپتامبر  13 – آگوست 13ھابی و دیگرکارگران زندانی کمپين دفاع ازآزادی رضا ش
 

سندیکای کارگران شرکت واحد را نيز دستگير کرد و کماکان  رژیم اسالمی سرمایه رضا شھابی از اعضای ھيات مدیره
  کردنرژیم ضد کارگر در ایران کماکان به احضار، بازداشت و زندانی. بی اطالع ھستند خانواده و وکيلش از وضعيت او

ھا و خانواده ھایشان ¬آن کارگران و فعالين کارگری و دیگر فعالين اجتماعی مشغول است و بی وقفه به اذیت و آزار
 .مشغول است

برای دفاع از آزادی رضا شھابی ، دیگر کارگران زندانی و نيزتمامی  نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ایران
ھا ، ¬سازمان برای یک ماه در دستور کار خود قرار داده و ھمه فعالين کارگری،درایران کمپينی را  زندانيان سياسی

در این کمپين فعاالنه شرکت کنند و ضمن  توانند- خواند که به ھر شکل که می¬ھا و احزاب را فرامی¬ھا، کميته¬انجمن
این رژیم ضد . دانيان شوندخواھان آزادی فوری و بدون قيد و شرط ھمه زن محکوم کردن رژیم جمھوری اسالمی سرمایه،

به یاری این  ھای کارگری بين المللی را¬تر در مقابل افکار جھانی افشاء کرده، نھادھا و سازمان¬بيش کارگر را ھر چه
 .زندانيان سياسی نمائيم کمپين دعوت کنيم و یک صدا این رژیم ضد کارگر را مجبور به آزادی تمامی

 !گردد اد بایدرضا شھابی فوری و بدون قيد وشرط آز
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  خارج کشور- نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری درایران



 com.gmail@proletarianunite  استراليا-كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران ـ
 com.gmail@cdkargari  نروژ–کميته دفاع از کارگران ایران - 
 fr.yahoo@sstiran  فرانسه–سوسياليستی با کارگران ایران  ھمبستگی- 
 de.yahoo@2007_kanoonhf  فرانکفورت و حومه–کارگران ایران  کانون ھمبستگی با- 
 de.yahoo@hannover.kanon  ھانوفر–ھمبستگی با جنبش کارگری ایران  کانون- 
 se.comhem@isask ھمبستگی کارگران ایران و سوئد کميته- 
 com.gmail@kanounhambastegi  گوتنبرگ–ھمبستگی با کارگران ایران  کانون- 
 com.waijc@info انجمن کارگری جمال چراغ ویسی- 
 fm.fastmail@iranwsn ھمبستگی کارگری شبکه- 
 com.yahoo@leftalliance ایرانيان واشنگتن اتحاد چپ- 
  ca.yahoo@committee_toronto داحمایت از کارگران ایران تورنتو کانا کميته- 
 

  شکست رکورد بيکاری در ميان جوانان جھان
 

حال  در. ھای سازمان جھانی کار، بيکاری نوجوانان و جوانان در جھان رکورد شکسته است پژوھش  بر پایه–دویچه وله 
 .تعداد بيکاران جوان بسيار بيشتر است اما. اند  سال برای یافتن کار ثبت نام کرده٢۴ تا ١۵در سنين  ميليون نفر ٨١حاضر 

در ژنو انتشار )  مرداد٢١ اوت، ١٢(بيکاری نوجوانان و جوانان روز پنجشنبه  ھای سازمان جھانی کار درباره نتيجه پژوھش
 ١٣ درصد به ١١ / ٩از   تاکنون٢٠٠٧و جوانان بيکار از سال دھد که آمار نوجوانان  گزارش این سازمان نشان می .یافت

 . درصد ھم برسد١٣جاری به بيش از  شود که این رقم تا پایان سال بينی می پيش. درصد رسيده است
 بيکاری رسمی و بيکاری غيررسمی

مختلف به عنوان  ورھایھای کار کش دھد که در اداره جھانی کار، تنھا نوجوانان و جوانانی را پوشش می آمار سازمان
ھای کار مراجعه  بخش بزرگی از افراد بيکار، به اداره .اما بيانگر تعداد واقعی بيکاران نيست. اند جوینده کار ثبت نام کرده

ھا  آن در بسياری از کشورھای کم توسعه، مراکز کاریابی وجود ندارند تا بيکاران بتوانند در عالوه بر این، ھنوز. کنند نمی
 .ام کنندثبت ن
آینده ميالدی، به علت بھبود وضعيت رشد اقتصادی جھان رقم  اند که در سال کنندگان گزارش، ابراز اميدواری کرده تھيه

بزھکاری،  دھند که بيکاری نوجوانان و جوانان سبب افزایش ھا ھشدار می آن. اندکی کاھش یابد نوجوانان و جوانان بيکار
جوامع کم توسعه و توسعه نيافته را  این خطرھا بيش از. رش اعتياد خواھد شدمشکالت روانی، خشونت، تنش و گست

 .کند تھدید می
آمار  به عنوان نمونه، به گزارش اداره. بيکاری جوانان به امری تھدیدآميز تبدیل شده است اما در جوامع صنعتی غرب نيز،

آمار کلی بيکاری در آلمان . رفته است  درصد باال۴٠ ميالدی ٢٠٠٠فدرال آلمان، تعداد جوانان بيکار در مقایسه با سال 
 .رسد  درصد می١١ ساله داوطلب کار به ٢۴ تا ١۵نوجوانان و جوانان   درصد است، اما این رقم در ميان٧ / ٧اکنون 

 محرک رشد اقتصادی جوانان، موتور
وی، ھنگام انتشار . داند شورھا میتوسعه اقتصادی ک مدیر سازمان جھانی کار جوانان را موتور محرک” خوان سوماویا“

تواند صلح  پوشی از نيروی جوانان، یک باخت اقتصادی بزرگ است که می چشم«:گزارش سازمان خود گفته است
 «.خطر بياندازد اجتماعی را نيز به

 در .در جوامع توسعه نيافته اختصاص دارد بخش مھمی از گزارش سازمان جھانی کار به بررسی مشکل بيکاری جوانان
 ١۵٠بيش از . ھم مجبورند با کمترین دستمزد کار کنند جوانان شاغل در جوامع پيرامونی، حتی«:خوانيم این بخش می

 «.از یک یورو است ھا کمتر درآمد روزانه آن. اند بر فقر غلبه کنند جوان، به رغم داشتن کار، نتوانسته ميليون نوجوان و
سازمان جھانی کار، از کشورھای مختلف خواسته . مانند می ن تجربه کاری بيکارنوجوانان و جوانان، اغلب به دليل نداشت

گذاری  شود، از سرمایه ھای مختلف می جوئی در بخش یی که منتھی به صرفه اقتصادی ھای است که به رغم دشواری
  .ھای شغلی برای آنان کوتاھی نکنند آموزش جوانان و ایجاد فرصت در
 

  نتظامی با دستفروشان درگيری نيروی ا-تھرانسر
 

نيروھای لباس   یه وقت تھران مأموران مبارزه با سد معبر و٢٠٣٠ در تھران دیشب حدود ساعت –نيوز  آسمان دیلی
انان را نيز تخریب کرده و یا با خود برده  حمله ور شده و وسایل, به دستفروشان مقابل کالنتری تھرانسر..شخصی و

بار به پسته فروشی مشغول بوده را مورد تعرض و ضرب و شتم قرار دادند و  یق وانتیکی از فروشندگانی که از طر.اند
دستفروشھا حمایت  مأموران امنيتی برای عدم تجمع مردم و جوانانی که از این,.را نيز توقيف نموده اند سپس خودرو وی

 این درگيری اطالع دقيقی در دست ھای احتمالی ھنوز از تعداد بازداشتی.ميکردنداز گاز اشک آور استفاده نموده اند
   . نميباشد

 
  پدر پابرھنه به مالقات دختران محبوس خویش شتافت

 
دیدن پاھای خارخليده او   پدر دو دختر زندانی با خود اندیشيد که مامورین سفاک رژیم با–دمکراسی آذربایجان  کانون

ھر چه باشد وی ھفت سال در جبھه !  را خواھند دادخویش دلشان به رحم آمده و به وی اجازه مالقات با دختران دربند
خواھد حق مالقات  ای پاداش ھم نداشته، اکنون تنھا چيزی که می تا کنون انتظار ذره جنگ در راه آزادی ميھن جنگيده و

ن دیگر ای. اند قرار گرفته ھای روحی دختران خویش است که از سه ماه پيش در زندان اطالعات تبریز تحت انواع شکنجه با
 .این ھمه تالش ندارد است که برای وصولش نياز به یک حق کامال طبيعی و قانونی

ای نبخشيده،  دخترانش پينار و سونا تا کنون ھيچ نتيجه مراجعه و تظلم وی به مراجع مختلف برای کسب حق مالقات با



 .گردید شرقی  ریاست دادستانی آذربایجاناورميه به تبریز آمد و با ھمين ھئيت وارد اتاق او این بار با پای برھنه از
ھای شدید فيزیکی قرار  تبریز تحت شکنجه بيگلو نيز ھمزمان در زندان اطالعات گفتنی است داماد وی یوروش مھرعلی

بيش از سه ماه است که از دیدار پدرومادر خویش محروم گشته و در  تنھا فرزند سه ساله یوروش و صونا اکنون. دارد
 .اند نداده مامورین معذور حتی به این طفل سه ساله نيز اجازه مالقات با پدرومادرشان را. کند می تابی گ بیخانه پدربزر

صحبت کند اما پدر، غرور خویش را نشکسته و  تواند تلفنی با دختران خویش اند که وی اکنون فقط می آنجا به پدر گفته
گویا با شکسته (دادستان آذربایجان شرقی . گردم ی پياده برمیھمين پا دھيد با گفته است حال که اجازه مالقات نمی

کرد  که در مشت گره تالش نموده تا به ھنگام بازگشت کفشی به پای او بپوشاند، اما او خشمی!) زایدالوصفی نفسی
  .بود، راه خود را کشيده به شھر و دیار خود بازگشت

 
 اگردیش-تشدید استثمار کارگران در پوشش احيای نظام استاد

  ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری کميته
  

وزیر کار جمھوری اسالمی، اعالم کرد قانون کار با رویکرد احيای نظام  مجتبی زارعی، معاون اجتماعی و فرھنگی
می  او، که در ھمایش سراسری مدیران اجتماعی این وزارت خانه سخنرانی. بازنگری خواھد شد  شاگردی-استاد

محقق شد اقدامي فرھنگي   شاگردي در کشورمان که از اوايل سده ھفتم ھجري-ام آموزشي استادنظ«: کرد، گفت 
اسالمي کار باشد زيرا در اين مدل تالش  –  آموزشي است که مي تواند از ويژگي ھاي منعطف الگوي ايراني–

سلوک اخالقي و زندگي در يادگيري و سرمشق قراردادن فنون،  استادکاران در تعليم شاگردان و کوشش شاگردان
 زارعي درتشريح اين مدل اظھار» .تکامل اين نظام آموزشي در فرايندي طبيعي منجر گردید استادکاران ، به تدريج به

توجه داشته به طوري که  در اين نظام پوياي سنتي ، موروثي بودن شغل پدران و بزرگان ، نقشي در خور« : داشت 
گرفته و آن را به عالقه مندان و فرزندان خود منتقل   را از بزرگان سببي ونسبي فراشمار زيادي از صنعتکاران ھنرخود
 اين نوع سنت چند امتياز منحصر به خود داشته و موجب. وجه موروثي آن پيوند زده اند کرده و جنبه توارثي شغل را به

معاون وزيرکار » .است ي مي شدهپايايي حرفه ھا ومستمر بودن اشتغال در فرھنگ عمومي جامعه و رفع معضل بيکار
شاگرد پروري در محيط دانشگاه ھا ودر روند نھضت توليد  با ذکر اين نکته که مقام معظم رھبري نيز بر آثار وبرکات فراوان

 اسالمي و نظام –با سوابق تاريخي حوزة کسب و کار فرھنگ ايراني « : گفت  علم تأکيدات زيادي داشته اند،
مرحله  ، شاگرد پس از گذراندن دوره اي خاص از مرحله مبتدي به(Apprenticeship) رديشاگ – آموزشي استاد

اسالمي خود را با ھدف ھاي  – شاگردان درفضاي کسب و کار ايراني«: زارعي افزود » .شاگردي ارتقاء پيدا مي کرد
ا ياد مي گرفتند و پس از کردند ، قالب و اسلوب کار ر استاد و حتي خصلت ھاي نيکو وسجاياي فردي او ھمسو مي

شاگرد براي . آثار استاد را پيدا و در تمامي مراحل کمک يار او محسوب مي شد سير يک دوره حق سرمشق قرار دادن
،ضابطه و معيارھايي که محيط  بتواند به مرحله استادي ارتقاء يابد بايد اين ضابطه و معيارھا را رعايت مي نمود اين که

اين آموزش ھا در . نوعي فتوت وآزادگي ممزوج مي کرد ر کسب درآمد و تحصيل مال حالل باکسب وکار را عالوه ب
 (18/5/1389ایلنا، ( » .آورد که انگيزه مادي را در آن ھا تضعيف مي کرد شاگردان به تدريج اشتياقي پديد مي

جمھوری اسالمی چه   وزارت کارکه به ھدف معاون وزیر از طرح این سخنان بپردازیم و برای آن که ببينيم پيش از آن
 شاگردی و تحول تاریخی آن الزم می -استاد خوابی برای کارگران ایران دیده است، توضيح کوتاھی را در باره نظام

توليدی بين انسان ھا در قرون وسطی یعنی قرن ھای دھم تا پانزدھم   شاگردی یکی از روابط- نظام استاد. دانيم
توليدی را  صنعتکاری که می توانست حق داشتن کارگاه. است) ھای چھارم تا نھم ھجریمعادل قرن  تقریبا(ميالدی 

می شد و عالوه بر خود او تمام اعضای  کارگاه معموال در خانه استادکار دایر. به دست آورد استادکار ناميده می شد
 که کامال رایگان بود و -کارصورتی که کار اعضای خانواده استاد در. خانواده اش در این کارگاه کار می کردند

  کفاف توليد را نمی داد، کودکان خردسال خویشاوندان و آشنایان نيز به–آن نمی پرداخت  استادکارھيچ پولی بابت
ھمان مرحله ای است که جناب  پادویی. شاگردان ابتدا باید پادویی می کردند. عنوان شاگرد به کار گرفته می شدند

است مبادا به او ایراد بگيرند که تازه تازه می خواھد کارگرمزدی  یاد کرده» مرحله مبتدی« عنوان معاون وزیر کار از آن به
پادویی فقط  اما کراھت. گویی اگر اسم چيزی را عوض کردیم نفس آن چيز را ھم عوض کرده ایم!! کند را به پادو تبدیل

اما در نظام . می شد نادیده گرفت این لفظ راشاید اگر پادو بابت کارش پولی می گرفت کراھت . در اسم آن نيست
سھل است، . مفت و مجانی برای استادکارش کار می کرد  شاگردی، پادو بابت کارش ھيچ پولی نمی گرفت و-استاد

پادو پس از طی مرحله پادویی در صورتی که !! گذارد که دارد کار یادش می دھد استادکار می توانست بر او منت
شاگردانه دریافت می  ستادکار قرار می گرفت به شاگرد تبدیل می شد و پول بسيار ناچيزی به نامقبول ا کارش مورد

در خانه استادکار زندگی می ) و نيز پادوھا( شاگردان  زیرا. شاگردانه ھيج نبود جز پولی تو جيبی برای شاگرد. کرد
ستادکار ظاھرا استفاده شاگرد از امکانات زیستن شاگرد در خانه ا. می خوردند کردند و با او برسر یک سفره غذا

تا آخر شب از  اما حضور دائم شاگرد در خانه استادکار باعث می شد که او از طلوع آفتاب. شمرده می شد استادکار
بنابراین، به راحتی می توانست . می داد استادکارعالوه بر غذا و جای خواب، به شاگرد لباس ھم. شاگرد کار بکشد

خوراک و پوشاک و مسکن او را تامين می کند، می تواند شاگردانه ھم  تی نيازھای اساسی شاگرد یعنیبگوید که وق
او می پرداخت و می  درواقع، استادکار شاگردانه را در صورت رضایت از کار شاگرد و عالقه به رفتار و کردار .به او ندھد

اما . تنبيه پرداخت پول توجيبی به فرزندش را قطع کند انتوانست آن را نپردازد، ھمان گونه که پدری ممکن است به عنو
استادکار می توانست شاگرد را حتی تنبيه بدنی . قطع شاگردانه محدود نمی شد تنبيه شاگرد توسط استادکار به

چھاردھم  قوانين انگلستان در قرن. بدنی شاگرد توسط استادکار در برخی کشورھا جنبه قانونی داشت تنبيه. کند
 شاگردی –اما از آنجا که رابطه استاد . بکشند دی به استادکاران اجازه می داد که با کتک زدن شاگردان از آنان کارميال

شد و استادکار شاگرد را در امور دینی و اخالقی نيز آموزش می داد، کتک  به آموزش حرفه و انجام کار محدود نمی
رفت و به   شاگرد باید ھمچون استادکار به مسجد یا کليسا می.صرفا به مسائل کاری مربوط نمی شد زدن شاگرد نيز

پيروی از استادکار در مسائل دینی و  عبادت خدا می پرداخت و اگر این کار را نمی کرد کتک می خورد و در صورت عدم
 .استادکار را از دست می داد اخالقی و رفتاری لياقت کار کردن در کارگاه



در . سال طول می کشيد که شاگرد به مقام استادی برسد 10 سالگی بود و حداقل 12سن ورود به شاگردی معموال 
 استادکاران خود صنعتکاران کوچکی بودند که پا به پای شاگردان. مقام استادی زیاد بود ابتدا، امکان ارتقای شاگردان به
فروش وسيع تری پيدا کرد و  اراما کم کم توليد گسترش یافت، محصوالت صنعتی باز. و پادوھای خویش کار می کردند

تمام عواید توليد به استادکاران . شاگردان افزایش یافت استادکاران ثروتمندتر شدند و، بدین سان، فاصله بين آنان و
حاصله  را گسترش دادند و شاگردان بيشتری را به کار گماردند، بی آن که آنان را در عواید آنان کارگاه خود. تعلق داشت
بيش از پيش دشوار می شد و   با افزایش فاصله بين استادکاران و شاگردان، استادکارشدن شاگردان.سھيم کنند

شاگردان مشمول مقررات سفت و سخت تری می . بگيرد معموال فقط پسر یا داماد استادکار می توانست جای اورا
استادکاران به گروه . تندآزمون ھای مشکل تری را پشت سر می گذاش برای پذیرفته شدن در صنف باید. شدند

 ھر شاگردی که می خواست به زمره. بودند و ورود به زمره آنان دم به دم سخت تر می شد ممتازی تبدیل شده
به تمام اعضای صنف  استادکاران وارد شود و عنوان استادکاری را به دست آورد می بایست سور مفصل و پرخرجی

 .تا آخر عمر شاگرد باقی می ماندند ند استادکار شوند و اکثرابه این ترتيب، شاگردان نمی توانست. بدھد
توليد تثبيت و تحکيم می شد و زمينه برای تبدیل آنان به اجزای طبقه  به ھمان ميزان که مالکيت استادکاران بر وسایل

شد و  فی مییعنی طبقه سرمایه دار آماده می شد، امکان دستيابی شاگردان به این مالکيت منت خریدار نيروی کار
اما رھایی کامل شاگردان از مالکيت  .آنان برای امرار معاش می بایست فقط و فقط بر فروش نيروی کار خود تکيه کنند

شرط دیگر، رھایی صاحب نيروی کار از قيد و بند . آنان به کاال بود ھرگونه وسيله توليد فقط یک شرط تبدیل نيروی کار
. بازار بفروشد رای شاگردان بود تا او به این وسيله بتواند نيروی کارش را آزادانه درمقررات اصناف ب شاگردی و قواعد و

این . این نيرو به رسميت شناخته می شد به عبارت دیگر، باید مالکيت کارگر بر نيروی کارش و حق او برای فروش
ھقان روستاھا برای تامين انباشت خونين و گسترده توده ھای خرده د شرایط، که البته بر زمينه وسيع تر خلع مالکيت

ارزش  گرفت، رفته رفته منجر به حاکميت سرمایه یعنی رابطه خرید و فروش نيروی کار و توليد بدوی سرمایه صورت
شاگردی منحل شد و جای خود را به  -به این ترتيب، نظام استاد. اضافی به عنوان رابطه حاکم بر جوامع انسانی شد

این ترتيب قرن ھاست جای خود را به نظام دیگری داده است   پيداست که احيای نظامی که به.نظام سرمایه داری داد
که اگر این نظام می توانست دوام آورد این گونه ضرورت تاریخی خود را از دست نمی  امری یکسره ناممکن است، چرا

او فقط می . تبدیل شود  قرون وسطیکارگر مزدی نمی تواند به عقب بازگردد و به شاگرد دوران. و منحل نمی شد داد
 .برداشتن کل جامعه طبقاتی مبارزه کند تواند به جلو حرکت کند و برای الغای خود و بدین سان از ميان

سپرده شده و احيای آن ناممکن است، ھدف معاون وزیر کار جمھوری   شاگردی به موزه تاریخ-حال اگر نظام استاد
آن که  ین نکته و بازنگری قانون کار بر اساس آن چيست؟ یادآوری می کنيم که پيش ازاز طرح ا اسالمی و نيز خود وزیر

پيشتر ھمين نکته را مطرح کرده و از آن به   شاگردی سخن گوید، خود وزیر کار چند روز- معاون وزیر از احيای نظام استاد
اده و در واقع ھدف وزارت کار و به طور کلی دولت ھمانجا جناب وزیر بند را آب د اما در. عنوان راه حل بيکاری نام برده بود

در مورد استخدام  او در آنجا گفته بود که قانون کار فعلی. اسالمی از طرح این مسئله را افشا کرده بود جمھوری
حقوق کارگران را قائل شده و، به ھمين  شاگرد توسط کارفرمایان سخت گيری کرده و برای شاگردان دستمزد و حق و

منظور وزیر کارمزدی این بود که قانون کار باید به نفع کارفرمایان . کنند کارفرمایان از استخدام شاگرد پرھيز میدليل، 
این وزیر سرمایه  به عبارت دیگر، جوھر و درونمایه تمام سخنان. حق و حقوق شاگردان را منتفی اعالم کند تغيير کند و

اکنون نيز معاون او ھمان . سرمایه داران بود نونی کردن آن به سودتحميل بی حقوقی ھر چه بيشتر بر کارگران و قا
 شاگردی را در –آنجا خود را نشان می دھد که او مطلوبيت نظام استاد  این ھدف به ویژه. ھدف را تعقيب می کند

حق و  زد وبه بيان دیگر، او می خواھد کارگران مسائل مادی یعنی دستم. مادی شاگردان می داند تضعيف انگيزه ھای
سرمایه داران کار کنند تا شاید  حقوق خود را مطرح نکنند و به عنوان شاگرد به طور صلواتی و فی سبيل اله برای

که، به زعم وزیر کارمزدی و معاونش، ھم دست کارگران را  مشمول لطف و مرحمت آموزشی آنان قرار گيرند، آموزشی
آری، ھمه دعواھا سر لحاف !!  دولت جمھوری اسالمی حل می کندبيکاری را برای به کار بند می کند و ھم معضل

شاگردی، تحميل  – در پس بحث احيای نظام استاد. »صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی«قول شاعر،  به. مالست
و ھم معاونش بسيارخوب می دانند که  ھم وزیر کار. بی حقوقی و تشدید استثمار بيش از پيش کارگران نھفته است

اینان زیرک تر از آنند که این نکته را . بيست ویکم حرف مفت است  شاگردی در قرن–سخن گفتن از احيای نظام استاد 
نام » سقاخانه ساز» و رادیو فردا از احمدی نژاد به عنوانVOA ، که با نگاھی از نوع نگاه»چپ«فرقه  برخالف آن. نفھمند

بھتر از دولتمردان اتوکشيده و کراواتی سرمایه  دی نژاد و وزرایش بسیبرده بود، شارالتان ھای عوام فریبی چون احم
این که آیا کارگران سنتی متوھم به دار و دسته . گرده کارگران ایران بکشند داری غرب می دانند که چگونه تسمه از

مسئله دیگری  ه،این توحش عوام فریبانه دولت سرمایه داری ایران را ھمچنان تحمل خواھند کرد یا ن احمدی نژاد
 .است

 کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری
  مرداد 21

  
  اسانلو را آزاد نکردند، ھمکارانش را گرفتند

 
  رضا شھابی از اعضای ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در: بر پایه گزارشات دریافتی از ایران آمده است 

ھا وضعيت جسمی آقای  گزارش بنا بر. چنان در زندان به سر می برد در محل کارش بازداشت و ھم٨٩ خرداد ٢٢تاریخ 
از سوی دیگر . ھا در مورد این فعال کارگری افزوده است نگرانی شھابی قبل از دستگيری نا مساعد بوده و این موضوع بر

 .در مورد وضعيت وی به اعضای خانواده اش نداده اند ھای قضایی اطالعی مقام
  روز است که از آقای۴۵: گوید حقوق کارگران در مورد رضا شھابی به رادیو فردا می االن مدافععليرضا نوایی از فع

شھروندی ھيچ خبری  شھابی خبری نيست و خانواده اش وقتی مراجعه می کنند به دادسرای انقالب و دادگاه حقوق
 .بری بگيردنتوانسته ھيچ خ به آنھا نمی دھند و اجازه مالقات ندارند و حتی وکيل او نيز
به افکار جھانی بدھيم که آقای رضا شھابی در زندان  اين مسئله موجب نگرانی ما بود و می خواستيم اين خبر را

خطر وجود دارد که با آزار و شکنجه ای که طبق معمول به تمامی زندانی ھای  جمھوری اسالمی به سر می برد و اين



 .د می کنند، دچار مشکالت اساسی شودجمله فعاالن سنديکايی و کارگری وار سياسی از
در . آزاد شد  نيز به زندان رفت، اما با حکم تعليق١٣٨۴شھابی طی اعتصاب کارکنان شرکت واحد در سال  آقای رضا -

 .مورد فعاليت ھای او بيشتر توضيح دھيد
او درس . داشتسنديکا بود و در تمام فعاليت ھای سنديکای شرکت واحد شرکت  آقای شھابی عضو ھيئت مديره

واحد يا فعاالن  و وکيل بود و يکی از فعاليت ھايش اين بود که بعد از اخراج و تعليق کارگران شرکت حقوق خوانده
در واقع در وزارت کار نقش . بسيار فعالی داشت سنديکايی شرکت واحد، در بازگشت به کار اين افراد در وزارت کار نقش

به خاطر جوی که . توانست طی اين مدت کارگران زيادی را به سر کار برگرداند  ووکيل اين کارگران را به عھده داشت
می برد و از کمر  سنديکای شرکت واحد ايجاد کرده است، آقای شھابی را با اين که در مرخصی بيماری به سر حراست

 .بتوانند دستگيرش کنند درد رنج می برد، به بھانه ھای مختلف او را کشاندند به شرکت تا
شما در ادامه . بريتانيا ھم از رضا شھابی حمايت کرده است چندی پيش دبيرکل اتحاديه کارگران کشتيرانی و ترابری -

 ديگری می توانيد انجام دھيد؟ فعاليت ھای خود چه اقدام
 بزرگ عالوه بر کشتيرانی، سنديکای. کارگری در خارج داريم ما تماس ھايی با اتحاديه ھای کارگری و تمام فعاالن

ت ھم نامه ای اعتراضی درباره دستگيری رضا شھابی به احمدی نژاد نوشته و .ژ.س يعنی) فرانسه(کارگری اينجا 
 .آزادی فوری و بدون قيد و شرط او شده است خواھان

وسيع به اتحاديه ھای کارگری به عنوان حاميان جنبش کارگری برسانيم تا  ما سعی می کنيم اين اخبار را به طور
 .که می خواھد در سکوت اين فعاالن را سرکوب کند نتواند به ھدف خود برسد وری اسالمیجمھ

برخورد می کنند،  ديگر اينھا می خواھند با شگردھای مختلف در مجامع بين المللی و با سازمان ھای کارگری از طرف
 نکردند بلکه يکی ديگر از ھمکاران و فعاالن اسانلو را آزاد اينھا نه تنھا آقای. ولی ما می خواھيم اين شگرد را افشا کنيم

  را ھم دستگير کردند و خانواده او بسيار نگران است سنديکا يعنی آقای شھابی
  

 
  انقالب دورد بر جوانان و مردم قھرمان شھرک

 
اتومبيل افراد نيروی انتظامی و حراست سپاه با چند   نفر از20 روز گذشته تعداد –جمعی از کارگران ساختمانی تھران 
ناھنجاری ھای اجتماعی با سرعت در شھرک انقالب واقع در جاده خاوران منطقه  گشت ھای مختلف از جمله مبارزه با

محض اینکه یکی از  کردند به” اراذل و اوباش“پيدا شدند و اقدام به عمليات برای دستگيری به قول خودشان  مامازن
اھالی محل جلو آنھا را گرفتند وقتی . ببرد  ار خودرو کرده با خودجوانان محل را دستگير کردند و می خواستند سو

جوانان و مردم شھرک انقالب متحدانه ماموران را با چوب و سنگ مورد حمله  ماموران حاضر نشدند آن جوان را آزاد کنند
فرار را بر قرار ترجيح داده،  ه،نفرات نيرو انتظامی و پاسداران جنایت کار دست از پا درازتر آن جوان را رھا کرد .قراردادند
  .گریختند

 
  ! ما اخاللگر نيستيم ما فقط ھفت ما ه حقوق معوقه مان را ميخواھيم

 
از صبح مجددا برای چندمين بار در مقابل این  ٨٩٫۵٫٢٠ کارگران کارخانه نازنخ قزوین روزچھارشنبه –آسمان دیلی نيوز 

 . د شدندمعوقه خو  ماه حقوق٧شرکت تجمع کرده و خواھان 
مزدمان را که کارکرده ایم ميخواھيم اماما را تحت عنوان  ما جلوی وزارت صنایع فقط گفتيم که” :یکی از کارگران گفت 

 ؟ ما فقط نان برای خوردن ميخواھيم نميدانم این کجایش اخاللگری محسوب ميشود! با باتوم  اخاللگر پراکنده کردند البته
ویک , ندارم اال یک کمر خميده   سال ھيچ چيز٢٠ست که سابقه کاردارم اما بعد از  سال ا٢٠” : کارگر دیگری گفت 

 ”سفره خالی ونگاھی شرمند از زن وبچه ھایم
ھفت ماه . شد ؟ نخواستيم  این نفت که قراربود بياید سر سفره ما فقير بيچاره ھا بياید چه” :دیگری درادامه گفت  کارگر

  ”. ير نفت گذشتيمحقوق عقب مانده مارا بدھيد از خ
  
 

  مسئول تشکيالت کانون صنفی معلمان در زندان
 

/ ٨تاریخ   تھران، در۴محمود باقری،عضوھيات مدیره کانون صنفی معلمان و آموزگارفيزیک منطقه  – آسمان دیلی نيوز
رسی خانه به خانه می آید وپس از وا  پس از فراخوان حراست منطقه ، بازداشت و به ھمراه نيروھای امنيتی به٨٩/۴

باقری . دیدار نداشته وتنھا یک بار تلفنی با آنھا گفتگو کرده است  وی تاکنون با خانواده اش, زندان اوین برده می شود
   .کانون صنفی معلمان است مسئول تشکيالت

 

  بحران درکارخانه ھای تبریز
 

 ای مختلف تبریز با مشکل مواجه ھستند و غالباکارگران کارخانه ھ”: کارگری تبریز گفت  یکی از فعالين-آژانس ایران خبر
 . در معرض اخراج ميباشند

در بحران شدید بسر ميبرند و ھمه ” فرش و نساجی ”و بخصوص” توليدات صنعتی” و یا” کفش” کارخانه ھای صنف
   . تاخير چند ماھه داده ميشود کارگران این کارخانه ھا حقوقشان با

 
  ميبرند ت در وضعيت بسيار بد معيشتی به سرکارگران مجتمع گوشت فارس مرودش



 
 ماه پيش ۶بسيار بد معيشتی به سر ميبرند از   کارگران مجتمع گوشت فارس مرودشت در وضعيت–آسمان دیلی نيوز 

. فارس این کارگران به ھر جایی که مراجعه ميکنند امکان اشتغال ندارند  بدنبال اعالم انحالل شرکت مجتمع گوشت
مایحتاج زندگی زیادتر  ماه رمضان آمد وشرمندگی ما سرعدم توان مالی برای تھيه” :ان دراین رابطه گفت کارگر یکی از

این وضعيت ھم فقط شامل حال من نيست .کنم  واقعا نميدانم با چه رویی به صورت ھمسر و بچه ھایم نگاه. شد 
  وھمه کارگران با این مشکالت روبروھستند

 . ” 
کارگران این  ق در واحد ھای توليدی مترادف با افزایش فشار برافزایش ھزینه آب و بر

  واحد ھاست
 

 جاده قدیم کرج با آن مواجه ھستند –کارخانجات توليدی و صنعتی تھران   یکی از مشکالتی که اخيرا-آسمان دیلی نيوز
ميليون تومان در ماه  ٣حدود تنھا در کارخانجات آلومينيوم سازی افزایش ھزینه برق . ھای آب وبرق است  افزایش ھزینه

کارگران جبران می شود و بدین ترتيب عمال باالبردن  این افزایش قيمت با شيوه ھایی نظير نپرداختن مزایای. بوده است 
  معيشتی کارگران را به وضعيت بدتری می کشاند قيمت آب و برق از طرف دولت شرایط

 .  
  کنند نه دریافت مینيروھای وابسته به حکومت بسته ی ویژه ی یارا

 
براساس آخرین مستندات بدست .دریافت می کنند  نيروھای وابسته به حکومت بسته ی ویژه ی یارانه-آژانس ایران خبر

حکومت در مناطق مختلف کشور بسته ھای تخفيفی سوخت،آب،برق،گاز وتلفن  آمده تعداد زیادی از نيروھای نزدیک به
 .کنند دریافت می

این نيروھا .طور جدی پيگيری گردید وھای به اصطالح خودی وابسته به حکومت از سال گذشته بهکار سامان دھی نير
درسرکوب خونين تظاھرات سراسری مردم عليه حکومت  که به عنوان اھرم وبازوھای فعال حکومت نقش بسزایی

ولت کودتایی برآمده از فرھنگ کردن تظاھرات خيابانی دراثر سرکوب شدید، از د برعھده داشتند به تدریج وپس از فروکش
 .طلبی مذھبی پاداش دریافت کردند خشونت

این نيروھا وگروھای حامی حکومت،بسته ھای ویژه تخفيف در  ازمھمترین پاداش ھا وامتيازھای اختصاص یافته به
 .است پرداخت حق بھای انرژی

برنامه ی جامع اقتصادی خود به  اثباتدولت کودتایی طی چند سال گذشته با شعار ھدفمند سازی یارانه ھا درصدد 
کارشناسان امور انرژی وفعالين حوزه ی سياسی کشور پيش بينی کرده  اما ھمان طور که از قبل بسياری از, مردم بود

با انتشار  حال. ھدفمندسازی یارانه در بھترین حالت اجرا تنھا به سود عده وگروھی خاص خواھد بود بودند اجرای طرح
وابسته به حکومت مشخص شد که پيش  ھا ودرج برخی عبارت ھا در فيش آب ،برق،گاز وتلفن گروھایبرخی گزارش 

ھدف حفظ حمایت چماق داران از حکومت اقدام به اعطای  دولت کودتایی تنھا با.بينی کارشناسان درست بوده است
ست در ماه ھای آینده این برخی مستندات نشان می دھد که دولت مصمم ا.است چنين بسته ی تبعيض آميزی کرده

 .جدیت بيشتری به اجرا بگذارد طرح را با
یارانه به اقشار مستضعف ومورد حامی حکومت ھمان نيروھای  درواقع از نظر دولت ھدفمند سازی یارانه ھا ودادن

وسرمایه  روتبا چنين ھدفمندی جيب اقشار یاد شده از ث.جانباز واسرا وایثارگران می باشند بسيج،سپاه وخانواده ھای
   .ی ملی پرخواھد شد ودیگر اقشار ھرروز ضعيف تر خواھند شد

 
 انفجار قيمت ھا
  آسمان دیلی نيوز

 
 …ھمچنان سير صعودی دارد افزایش قيمت گوشت مرغ

ھزار تومان فروخته شد و این در حاليست که از روز گذشته  ٣٣۵٠روز چھارشنبه قيمت گوشت مرغ به ازای ھر کيلوگرم 
علت این موضوع به گفته .ھمچنان قيمت گوشت مرغ باالست, خارجی به بازار  کردن گوشت ھای منجمدبا وارد 

 برای خرید آن ندارند شھروندان با توجه به کيفيت مرغ وارداتی تمایلی, پایين بودن کيفيت مرغ وارداتی است  شھروندان
. 

 حکایت دردناک در قصابی ھا
درمقایسه با قبل ازعيد , تومان است ١۴٠٠٠گوسفند درحال حاضرھرکيلوباالی گوشت  ” یکی ازقصابی ھای تھران گفت

دوماه پيش   تومان است که نسبت به یکی١١۵٠٠گوشت گوساله ھرکيلوباالی , درصد ا فزایش داشته است  ۵٠حدود 
 تومان ميدھد ٢٠٠٠بارھاشده که مشتری می آید  ولی مردم واقعا توان خرید ندارند مثال. درصد افزایش داشته است ١۵

یا بارھا شده که مراجعه , وقتی وزن ميکنم به اندازه دوبند انگشت است , بدھم  تومان به او گوشت٢٠٠٠که به اندازه 
نایلکس ميریزم خودم ناراحت   تومان گوشت چرخ کرده بده وقتی گوشت را وزن ميکنم ودر٢٠٠٠وميگویند به اندازه  کرده

ميدانم که این گوشت ھنگام سرخ شدن فقط , چسبد  گوشت ته نایلکس می.. …ودواقعا اعصابم خورد ميش, ميشوم
فکرنکنيد …… مادر خانواده بتواند با این وضعيت غذا درست کند خدا اعلم است  حاال چطور, کف ماھيتابه را چرب ميکند 

 . ”دارندن کارگران ھستند که توان خرید ندارند بلکه کارمندان وحقوق بگيران نيز توان خرید فقط
 نابسامانی بازار مرغ

بازرگانی مبنی بر تثبيت گوشت مرغ در ماه رمضان بازار گوشت مرغ  علی رغم وعده ھای وزیر جھاد کشاورزی ونيز وزیر
 .گردد مرغ با قيمتی متفاوت برای فروش عرضه می, به گونه ای که در ھرگوشه ای از شھر  ,ھمچنان نابسامان است
اما در .مشتریان تحویل می دھند  به٢٩٠٠، براساس نرخ ھای دولتی گوشت مرغ را کيلویی برخی مراکز عرضه ی مرغ

نابسامانی بازار مرغ موجب سوء .تومان عرضه می گردد ٣٧٠٠ تا ٣٢٠٠فروشگاه ھای دیگر گوشت مرغ با قيمتی 



 قيمت یکسان عرضه تقریبا در ھيچ دوجای تھران مرغ با.این صنعت شده است استفاده ی برخی سودجویان فعال در
این نرخ  مواردی که مرغ زیر سه ھزار تومان عرضه می شود کيفيت نامناسب مرغ ھای عرضه شده در در.نمی شود

  .نسبتا ارزان بی تاثير نيستند
 

  نارضایتی بازنشستگان از کارت منزلت
 

 منزلت تھيه کرده است امادولت برای کمک به ما بازنشستگان کارت ” از بازنشستگان گفت  یکی–آسمان دیلی نيوز 
رایگان از اتوبوس ھای شرکت  این در حاليست که این کارت استفاده ای ندارد و تنھا استفاده ی ما از آن، استفاده ی

به نظرمن این کارت به منزله . واگذار شده و پولی شده اند به بخش خصوصی, واحد است که البته اکنون اکثر آن ھا ھم 
بياورند  بھتر است اگر واقعا ميخواھند منزلت مارا به جا! بازنشستگان است نه منزلت آنھا ی تحقير و توھين به

  . مطالباتمان را پاسخ بدھند
 

  پليس یونان به جمع پناھجویان ایرانی متحصن در آتن حمله کرد
  

زمان ملل متحد در آتن که در برابر دفتر سا به جمع ایرانيان پناھجویی)  مرداد٢٢/  اوت ١٣(پليس یونان امروز جمعه 
به گفته شاھدان عينی، ماموران پليس دو تن از پناھجویان را که در . حمله کرد  بودند، دست به اعتصاب غذا و تحصن زده

پناھجوی دیگر را که  بردند، بنامھای وحيد فرشباف و حميد صادقی، با دستبند با خود بردند و سه غذا بسر می اعتصاب
پناھجویان ایرانی از ھجده روز پيش در اعتراض به  .دند، دستگير کرده و پس از مدتی آزاد کردنددر تحصن شرکت کرده بو

طبق آخرین . اند به اعتصاب غذا و تحصن دربرابر دفتر سازمان ملل در آتن زده پذیری دولت یونان دست سياست پناھنده
  .اند شده  به بيمارستان آزادرسيده، دو پناھجویی که در اعتصاب غذا بودند نيز پس از انتقال خبر

 
  است تحریم بخش ھای صنعتی،کشاورزی،توليدی واقتصادی کشور را فلج کرده

 
تحریم ھای گسترده وضعيت بنگاه ھای .است تحریم بخش ھای صنعتی،کشاورزی،توليدی واقتصادی کشور را فلج کرده

کار دولت این روزھا ابعاد وپيامدھای مختلف با وجود ان. کرده است اقتصادی،مالی وتوليدی کشور را به شدت بحرانی
 عليه بخش ھای مختلف صنعتی،تجاری واقتصادی وتوليدی کشور را در جامعه می توان به وضوح تحریم ھای جھانی

 .مشاھده کرد
دنيا یعنی امریکا به طور طبيعی پيامدھای  طی سی سال گذشته قطع مراودات تجاری وبازرگانی با بزرگترین اقتصاد

جرات می توان گفت در اثر تحریم ھای جھانی صنعت ھوایی   را بر وضعيت کشور به جا گذاشته است بهمھمی
قرار  درھمان وضعيت ھای ابتدایی..وپتروشيمی، کشاورزی، نساجی، ریخته گری، توليدخودرو و کشور،صنایع نفت وگاز

ایدئولوژی ارتجاعی آخوندھا  ثر ازھرچند پيشرفت ھای اندکی صورت گرفته است اما اگر سياست ھای متا. دارد
نمی کرد شاید کشور از نظر صنایع یاد شده در دنيا به  درمناسبات تجاری واقتصادی وفنی وصنعتی کشور ورود پيدا

توليد  زیرا بيشتر کشورھای توسعه نيافته ھمزمان وحتی دیرتر از ایران در زمينه ھای.رسيد جایگاه ومقام درخوری می
اند اما امروز از ایران بسيار جلوتر  وگاز وپتروشيمی،نساجی وصنایع وابسته به فلزات وارد عمل شدهخودرو، صنعت نفت 

 .کشور کره جنوبی نمونه خوبی از این مساله است.می شوند افتاده وجزو کشورھای پيشرو در این زمينه محسوب
يماھای روسی فراوانی برفراز بحرانی است وطی سال ھای گذشته شاھد سقوط ھواپ صنایع ھوایی کشور به شدت

 .ایران بوده ایم آسمان
 .است ناوگان ریلی کشور نيز ھمان شبکه نيمه توسعه یافته عصر پھلوی

استان ھای غربی کشور مانند  به گونه ای که, شبکه زیرساخت ھای جاده ای نيز توسعه چندانی پيدا نکرده است 
 .نيستند مناسبیکردستان،کرمانشاه،ایالم ولرستان دارای بزرگراه 

استان محروم وتوسعه نيافته از ھر  ١٢پس از سی سال از حکومت به اصطالح مدعی طرفدارمستضعفان وجود بيش از 
وچھارمحال وبختياری  مانندکردستان،کرمانشاه،ایالم،لرستان،کھکيلویه،خراسان جنوبی،سيستان وبلوچستان نظر
جامعه ی جھانی درمورد ایران ومدیریت آخوندی  ی گذشته وفعلینمونه ای از واقعيت ھای دردناک تاثيرتحریم ھا…و

 .است
وپتروشيمی با وجود پيشرفت ھایی که درزمينه نيروھای متخصص پيدا کرده به دليل  صنایع نفت وگاز وپاالیش وپخش

ین ونفت نفت وبنز سرمایه گذاری خارجی ھنوز نتوانسته است در زمينه ی توليدی محصول استراتژیکی مانند عدم جذب
بزرگترین نمادعدم پيشرفت کشور در این زمينه  صدور ماده ی خام خود. گاز به خودکفایی از نظر توليد وفراوری برسد

با قطر وبھره برداری کشور قطر از این ميدان نيز گواھی براین  مساله ی ميدان مشترک گاز پارس جنوبی.است
خصصی ونيروی انسانی تنھا به اتکای جذب سرمایه ھای ھيچ گونه پشتوانه ی فنی وت کشور قطر بدون.ادعاست
 .نسبت به بھره برداری از این ميدان مشترک ده سال از کشور ما جلوتر است خارجی
شدت آسيب پذیر شده  توليدی ومادر کشور در زمينه ی فلزات وکشاورزی ومنسوجات امروزه در اثر تحریم ھا به صنایع
شدن آنھا موجب تشدید بحران بيکاری درکشور  ھای کوچک واز مدار توليد خارجورشکستگی این صنایع وبنگاه . است

ھادرکاھش وکندی صادرات محصوالت کامال ایرانی مانند فرش،خاویار،پسته  می توان ادعا کرد که تحریم.شده است
وصادرات کشور  جارتآنچه امروزه در بازار کشور می توان مشاھده کرد رکود حاکم برت.بسزایی داشته است نيز تاثير..و

داخل یا بيرون مرزھا ورشد چند برابری  درعوض تنھا چيزی که طی این سال ھا رشد کرده است قاچاق کاال به.است
   .واردات کاال است

 
  اخير افزايش يک ميليون بيکار به لشگر بيکاران در يکسال



 
مناسبت روز  شستی صميمی با خبرنگاران به وزير کار و امور اجتماعی در ن:  گزارش می دھد ايسناخبرگزارس دولتی 

دنيا مراکزی رسمی وجود دارد که آمار مربوط  خبرنگار، درباره آمار نرخ بيکاری در کشور با اشاره به اين که در ھمه جای
البته تھيه آمار کاری سخت، پيچيده و علمی است و ھر کس آماری بدھد، » :کند، گفت به نرخ بيکاری را ارائه مي

 .« آمار درباره آن بحث کرد، به جز مرکز ن با اوتوا مي
دھد و ھمه آمارش مستند به نتايج اعالم شده توسط  کار ھيچ وقت آمار نمي وی با بيان اين که به ھمين دليل وزارت

ھنوز پرسيد که من گفتم  چند روز پيش ھم خبرنگاری از من از نرخ بيکاری فصل بھار را«: ايران است، ادامه داد مرکز آمار
 .«اين عدد توسط مرکز آمار اعالم نشده است

گيرم و حاضرم  مي من ھم به آخرين آمار مرکز آمار ايران منطقا اشکال”اجتماعی در ادامه با بيان اين که  وزير کار و امور
سبت به  درصد ن٣٫۵رقم اعالم شده، نرخ بيکاری  براساس آخرين«: ، گفت“تواند درست باشد استدالل کنم اين آمار نمي

اين عدد به معنی افزايش يک ميليون به نفر به تعداد بيکاران است و اين  .مدت مشابه سال گذشته بيشتر شده است
به من  که در يک سال گذشته، حدود ھشت ماه من در راس وزارت کار بودم، اما احساس مديريتی من در حالی است

 .«گويد که اين عدد درست نيست مي
بگيران  شاھد زنده آن ھم آمار مقرري. ايم واقعا نزديک يک ميليون بيکار نداشته خره ظرف يک سال اخيرباال«: او ادامه داد

شود يک ميليون نفر  نمي . ھزار نفر افزايش پيدا کرده است٢٠بيکاری است که اين عدد از پارسال تا امسال فقط  بيمه
  .«بگيرند  ھزار نفر مقرری بيمه بيکاری٢٠بيکار شوند و فقط 

 
 افزایش بيکاری در ایران و احساس مدیریتی آقای وزیر

  اميدوار کاوه
 

امسال نسبت به بھار سال گذشته سه و نيم درصد بيشتر  در حالی که مرکز آمار ایران اعالم کرده که نرخ بيکاری در بھار
این عدد درست احساس مدیریتی من می گوید “وزیر کار ایران می گوید که  شده است،عبدالرضا شيخ االسالمی

 ”.نيست
ھمان “بيکاری سئوال کنند،  شيخ االسالمی در عين حال در جمع خبرنگاران تاکيد دارد که اگر باز از وی در باره نرخ آقای

 ”.عدد اشتباه است عدد مرکز آمار اعالم می کنم اما ته دلم می گوید که این
کار با استناد به آمار مرکز آمار ایران گفته بود که نرخ  ارتپيش از آن حميد عبدالوھاب معاون سرمایه و توسعه اشتغال وز

  درصد بوده١١.١ درصد رسيده است در حالی که این رقم در بھار سال گذشته ١۴.۶به  بيکاری در فصل بھار امسال
 .است

رخ بيکاری از جمله دالیل افزایش ن خشکسالی در استانھایی مانند فارس و افزایش تعداد فارغ التحصيالن دانشگاھی
 .اعالم شده است

 وزارت کار، این آمار را اعالم کرده رئيس آقای عبدالوھاب نظر دیگری دارد و حاضر به با آنکه معاون توسعه و اشتغال
 .پذیرش افزایش شدید بيکاران در سه ماه اول سال نيست

اران اضافه شده باشد که به گفته است که دست کم باید یک ميليون نفر به تعداد بيک پذیرش چنين آماری به معنی آن
که این عدد از پارسال تا  شاھد آن ھم آمار مقرری بگيران بيمه بيکاری است“کار، یک ميليون بيکار نداشته ایم و  وزیر

 ”. ھزار نفر افزایش پيدا کرده است٢٠امسال فقط 
 ”.بيکاری بگيرند نفر مقرری بيمه ھزار ٢٠نمی شود یک ميليون نفر بيکار شوند و فقط “تاکيد دارد که  وزیر کار

به عقيده تحليلگران اقتصادی، نرخ بيکاری را نمی . نيست البته از نظر کارشناسان ھيچکدام از این استداللھا پذیرفتنی
بلکه  اندازه گرفت و باال رفتن نرخ بيکاری فقط مربوط به کارگرانی نيست که بيکار می شوند شود با احساسات مدیریتی

 .گيرند يان شغل نتوانند کاری پيدا کنند در ردیف بيکاران قرار میاگر متقاض
 .نيستند که بتوانند مقرری بيکاری بگيرند عالوه بر ھمه اینھا، بسياری از کسانی که از کار بيکار می شوند، بيمه

 لشکر بيکاران
بيکاری این رقم  ه افزایش شدید نرخبيکاران رسمی بيشتر از سه ميليون اعالم شده بود اما با توجه ب پيش از این تعداد

 .باید اکنون بيشتر از چھار ميليون نفر باشد
 مشکالتی باعث شده نرخ بيکاری در بھار امسال تا این حد افزایش پيدا کند؟ پرسش این است که چه

ای خود را برای برنامه ھ نزدیک به یک ميليون نفر وارد بازار کار می شوند و در سالھای اخير دولت نتوانسته ھر ساله
 .ایجاد شغل با موفقيت پيش ببرد

 مقابله با بيکاری در چھار سال گذشته، طرح جنجالی بنگاھھای زود بازده بوده است که مھمترین برنامه دولت برای
 .بررسی ھای رسمی نشان می دھد که نتایج آن با اھداف دولت فاصله بسيار دارد

شده است که این رقم با   ھزار شغل از طریق بنگاھھای زود بازده ایجاد٩٢٠ آخرین گزارشھای وزارت کار ایران، بنابر
 .از سوی بانکھا حاصل شده است) ميليارد دالری ٢٠( ھزار ميليارد تومانی ٢٠فشار دولت و اختصاص بودجه ای 
 .نياز ایران است این تعداد شغل به اندازه یک سال

کرد تا بخشی از وامھای خود را برای ایجاد این بنگاھھا  بانک ھا را واداردولت برای اجرای این طرح در فاصله چھار سال 
 .نمی توانند وام ھای پرداخت شده را پس بگيرند اختصاص دھند اما اکنون بانکھا

این وامھا در محل خود و برای ایجاد واحد توليدی سرمایه گذاری نشده و وام  گزارشھا نشان می دھد که بخشی از
وامھا را گرفتند نيز  البته تجربه کم کسانی که این.  وامھا را به خرید زمين و ساختمان اختصاص داده انداین گيرندگان،

اداره کرده و با زیان سنگين، کارشان را نيمه کاره رھا  باعث شده تا این افراد نتوانند بنگاه اقتصادی خود را به درستی
 .کنند

و اکنون وام گيرندگان  وام پرداخت کرده اند)  ميليارد دالر۵٠(ھزار ميليارد تومان  ۵٠مرکزی ایران، بانک ھا  بنابر آمار بانک
 .بدھند نمی توانند پول ھایی را که از بانک گرفته اند، پس



رکود اقتصادی موجود در ایران و . است بخشی از این پول مربوط به وامھایی است که به بنگاھھای زود بازده داده شده
طرحھا از جمله دالیل ناتوانی مدیران بنگاھھای برای بازپرداخت وامھای  ن بنگاھھا برای اقتصادی کردنناتوانی مدیران ای

 .است بانکی
وام نمی دھند و ھمين باعث شده  برخی کارشناسان می گویند که به دليل حجم باالی طلب ھای بانکی، بانک ھا دیگر

ھا به دليل سياست انقباضی که بانک مرکزی اعمال کرده، حمایت  عالوه بر این، بانک. تا سرمایه گذاری کاھش پيدا کند
برای  توليدی به خصوص بنگاه ھای زود بازده متوقف کرده و ھمين باعث شده تا این بنگاھھا که خود را از بنگاه ھای

 .سرمایه در گردش خود نياز به پول داشتند، کارشان را نيمه تمام رھا کنند
برای ھمين نمایندگان  ورشکستگی تعدادی زیادی از بنگاھھای زودبازده منتشر شده و رهتازگی گزارشھایی در با به

اشتغال در کشور در مجلس حاضر شود و در باره  مجلس از وزیر کار خواسته اند تا این ھفته برای تشریح وضعيت
 .بدھد بنگاھھای زود بازده نيز گزارش

می دھد که اقداماتی نظير طرح ضربتی  سا وارد شده ولی شواھد نشاندر سالھای اخير دولت برای مقابله با بيکاری را
موفقيت آميز نبوده و به عقيده کارشناسان اقتصادی، تالش ھای  اشتغال و بنگاه ھای زود بازده در دولت ھای گذشته

بھبود  ند بهنيز نمی توا” شاگردی_نظام استاد“و احيای ” طرح مشاغل خانگی“نژاد در قالب  تازه دولت آقای احمدی
 .وضعيت ایجاد شغل کمک کند

موفقيت آميز نبوده و کارشناسان بر این باورند که دولت به جای  تجربه نشان داده که دخالت ھای دولت در بازار کار
گذاری  بھتر است با اجرای طرح ھایی شرایط کسب و کار را بھبود بخشد و زمينه را برای سرمایه دخالت در بازار کار،

  .ندفراھم ک
 

  اخبار کذب درباره زندانيان اعتصاب کننده
 

کننده از انفرادی به  بنا به خبرھای موثق دریافتی از زندان اخبار مربوط به انتقال زندانيان اعتصاب غذا – آسمان دیلی نيوز
ی از فقط شایعه است و خانواده ھا ھيچ خبر بند عمومی و ھمچنين دست کشيدن آنھا از ا عتصاب اعتباری ندارد و

 .ھيچ مسئولی ھم به پيگيریھای آنھا جوابی نميدھد. نگران ھستند زندانيان ندارند و در مورد وضعيت آنھا
 .زندانيان ھمچنان در حال پيگيری وضعيت عزیزانشان ھستند خانواده ھای این

  .”ر اعتصاب ھستندبچه ھای شما ھنوز د” :از زندانيان روز پنجشنبه تماس گرفته و گفته فرد ناشناسی با مادر یکی
  

  دريافت نكرده اند  ماه است که حقوقي3کارگران شرکت نساجي اطلس پوت تبريز 
 

 ماه است که 3کارگران شرکت نساجي اطلس پوت تبريز حدود ”:  يکي از فعالين کارگري تبريز گفت–آسمان دیلی نيوز 
بطور   ما ه5 تا 2كارگران اغلب بين , امان ھستند درمجموع کارخانه ھاي تبريز در وضعيت نابس .حقوقي دريافت نكرده اند

 کارگر داشت ولي اکنون 700قبال  الزم به توضيح است كه کارخانه اطلس پوت. ”متوسط حقوق معوقه خود را طلب دارند
  .  کارگر پارچه ھاي توري مي بافد300با 
 
 

  خيابان نصب دوربين ھاي مدار بسته بانک ھا و سازمان ھاي دولتي به سمت
 

سمت درب بانک بود و محل ورود و خروج مشتريان   دوربين ھاي مداربسته بانك ھا که پيش ازاين به–آژانس ايران خبر 
انتخابات به سمت خيابان قرار داده شده به طوري که اصال درب بانک را نشان  به بانک را نشان مي داد ، بعد از حوادث

 .خيابان و پياده رو را نشان مي دھد نداده و
كه سر خيابان فاطمي در تقاطع خيابان ولي عصر قرار دارد تابلو تر مي  اين دوربين ھا در برخي مکان ھا ھمچون بانکي

 .است مردمي که در خيابان عبور مي کنند را نشانه گرفته, دوربين ھاي مداربسته به طور واضح  نمايد به طوريکه
انتخابات سال گذشته و اعتراضات مردم به  بعد از حوادث” : خبر گفت در اين باره يک منبع آگاه به خبرنگارآژانس ايران

ھا و نھادھاي دولتي و ھمه دوربين ھاي مداربسته شھري به شبکه  دولت كودتا دوربين ھاي مداربسته ھمه سازمان
از  رد بلکهطور نيست که تصاوير دوربين مداربسته تنھا در اختيار سازمان مربوطه قرار گي ھماھنگ متصل شده و اين

   . ”قرار مي گيرد طريق شبکه ھماھنگ، ھمه تصاوير در اختيار حراست سازمان ھاي اصلي و نھادھاي امنيتي
 

  اعتصاب تاکسی داران دھگالنی
 

  مرداد کليه تاکسی داران شھرستان دھگالن با تجمع در دوبانده منتھی به ترمينال٢٣شنبه  صبح روز–آسمان دیلی نيوز 
خواستار حل ھر چه زودتر   به اعتصاب زدند و با پارک تاکسی ھای خود در حاشيه ی این خيابانبلبان آباد دست

 . مشکالت سوختی خود شدند
در این شھرستان ، مشکالت رانندگان جھت دریافت  CNG به اختالل در شبکه توزیع این اعتصاب به دليل عدم رسيدگی

ھيچ اقدام موثری   این در حالی است که مسئوالن مربوطه تاکنون.رفتن آنھا به شھر قروه صورت گرفته است  سوخت و
 صبح آغاز گردید و اعتصاب کنندگان بر ادامه آن ٨ساعت  الزم به ذکر است این اعتصاب از. را در این رابطه انجام نداده اند 

 . مصر بودند
سوخت گاز را از ما  وز می شود که ر٢٠چه می دانم ، حدود “: رانندگان در مورد علت اعتصابشان می گوید  یکی از

ما از کليه ی “: این راننده ھمچنين افزود .“ بریده اند و به ھر کجا ھم که می رویم پاسخ روشنی دریافت نمی کنيم
زودتر اینگونه مشکالت را برطرف کنند و جوابگوی ما باشند، چرا که در غير  مسئوالن این شھر تقاضا مندیم که ھر چه

 . ”  به اعتصاب خود ادامه خواھيم دادھمچنان اینصورت



دست یابی به حقوق حقه ی خود اقدام به برپایی اعتصاب نمودند و در این کار  تاکسی داران دھگالن سال قبل نيز برای
 .نمودند موفقيت شایان ذکری نائل گشتند ، امسال نيز با تجربه موفق خود، روند گذشته را تکرار نيز به

 ار بر فعاالن در دھگالنافزایش فش. …ھمچنين 
 ھمزمان با آغاز بنای ساختمان جدید و قوی پيکر اداره ی اطالعات واقع در بين جاده ی : به گزارش آسمان دیلی نيوز

مدنی و سياسی این   دھگالن دلھره ھا و نگرانی ھایی دامنگير مردم دھگالن بویژه فعاالن–روستای سعيدآباد 
فضای شدید امنيتی و ھمچنين سبب   گمان می رود این ساختمان جھت ایجاداز سوی دیگر. شھرستان شده است 

 . فشار بر فعاالن سياسی و مدنی بنا می شود
   .به ذکر است مقر کنونی این اداره در حال حاضر جنب شھرداری این شھرستان قرار دارد الزم

 
  مفقود شدن یک جوان سنندجی توسط نيروھای امنيتی

 
یونس اھل روستای   خبات محمد زاده فرزند–ای گرماش با کمک تنی چند از فعالين مدنی سنندج کارگران روست یکی از

ربوده شد ، به طور کلی مفقود شده است  گرماش از توابع سنندج که در حدودسه ماه پيش به دست نيروھای امنيتی
این در .وی را برعھده نگرفته انددستگيری و یا بازداشت و نگھداری  و ھيچ یک از مراجع قضایی و امنيتی مسئوليت

دیگر  پيش و در جریان اعتصاب عمومی مردم کردستان که در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر و حالی است که سه ماه
روستای گرماش یورش برده اند و پس از  زندانيان سياسی انجام گرفت ،ماموریين امنيتی به منزل خبات محمد زاده ،در

 .کرده اند ا به ھمراه خود از منزل خارجتفتيش منزل ،خبات ر
شدت برای امنيت جانی خبات محمد  ھيچ خبری از محل نگھداری خبات در دست نيست و خانواده و بستگان وی به

به مراجع مختلف مراجعه کرده اند ولی در این مدت سه ماھه  ی وی بارھا¬خانواده. ساله ، نگران ھستند19زاده جوان 
 .ھای امنيتی و قضایی دریافت نکرده اند¬دستگاه  سویکوچکترین پاسخی از

ھای حقوق ¬روستای گرماش ساکن ھستند و ھيچ گونه دسترسی به نھاد بستگان خبات محمد زاده که ھمگی در
سکوت ِ  ھا به کمک آنھا بشتابند تا مبادا- ندارند ، خواستار آن شده اند تا فعالين این عرصه بشری و ھيچ رسانه ای

اسالمی بتواند به راحتی امنيت  م دسترسی به امکانات رسانه ای باعث شود تا دستگاه امنيتی جمھوریخبری و عد
  .جانی و یا روحی خبات را به مخاطره بياندازد

 
  فراخوان تظاھرات ایستاده در حمایت از کارگران ایران

 
دستگيری رضا شھابی عضو  ماه است که از نزدیک به دو –) انگلستان(بين المللی در حمایت از کارگران در ایران اتحاد

حاکی از آن است که وی در زندان اوین زیر شکنجه  ھا¬ ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد می گذرد و گزارش
 .ھای قرون وسطایی قرار دارد

خود در زندان محکوميت  گذشته منصور اسالو، رئيس ھيئت مديره اين سنديکا که ھم اکنون در حال گذراندن دوره ھفته
نظام اسالمی ایران در زندان، به يک سال حبس تعزيری  است، از سوی دادگاه انقالب کرج احضار و به اتھام تبليغ عليه

 .محکوم شد
اخير  ی یورش به فعاالن و اعضای تشکل ھای مستقل کارگری در دوره¬ی شدت يافتن دوباره¬دنباله اين حکم جديد در
 .صادر شده است

غالمرضا غالمحسينی از رانندگان . تعليق شده است محسينی فعال سندیکایی نيز با داليل واھی از کارغالمرضا غال
 .تھران است 6شرکت اتوبوس رانی واحد در منطقه 

دستگيری، شکنجه و حبس رضا شھابی، منصور  بدینوسيله از ھمه آزادیخواھان درخواست می شود که در اعتراض به
ی زندانيان سياسی و عقيدتی و جلوگيری از ¬آزادی ھرچه سریعتر ھمه عيد ترابيان و برایاسالو، ابراھيم مددی، س

 .در مقابل سفارت جمھوری اسالمی ایران در لندن حضور یابند اخراج فعاالن کارگری
  بعدازظھر20 تا 18ساعت   اگوست از20جمعه : زمان
  Prince’s Gate, London SW7 1PT 16سفارت جمھوری اسالمی در لندن : مکان

 !رضا شھابی را آزاد کنيد
 !زندانی را آزاد کنيد اسالو، مددی و تمامی فعاالن کارگری

 !زندانی سياسی آزاد باید گردد
  !باید گردد ترور، شکنجه، اعدام نابود

 
  ھزار پرستار منتظر کار ٢٣
 

رئيس اداره محيط زیست . ب ھستندفاضال دولتی در شھر تھران فاقد سيستم تصفيه  بيمارستان٢٠ –آسمان دیلی نيوز 
 ۵بيمارستان دولتی و  ١۵:  بيمارستان فاقد سيستم تصفيه فاضالب ھستند، گفت٢٠تھران، در شھر تھران  شھر

 .خانه فاضالب دچار مشکل ھستند نظر سيستم تصفيه بيمارستان خصوصی و خيریه در تھران وجود دارد که متأسفانه از
به گزارش جام جم رئيس سازمان پرستارى کشور روز دوشنبه . استخدام نشدند  دولتھزار پرستار بر خالف وعده ٢٣

نظارت راھبردى  با کارشکنى معاونت«گفت که »  ھزار پرستار٢٣عملى نشدن وعده دولت براى استخدام » ضمن اعالم
اجراى قانون کاھش ھزار پرستار و  ٢٣ وعده محمود احمدى نژاد در روز پرستار مبنى بر استخدام» ریاست جمھورى

 .ساعت کارى عملى نشده است
به   دانشگاه١١فقط «گزینى از سوى دولت در تمام کشور  گزارش داده که با اعمال سياست بومى روزنامه جام جم

دانشگاھى که عباراتى را به  ١١٩در گزارش روزنامه جام جم تأکيد شده که از ميان » .دھند دانشجویان خوابگاه مى
اند که تعھدى براى   دانشگاه به طور قطعى اعالم کرده٧١بودند  خود در زمينه اعطاى امکانات اعالم کردهعنوان شرایط 



کرده بودند و   مرکز آموزشى شرایط متعددى را براى اعطاى خوابگاه اعالم٣٧ندارند، و از این تعداد  اسکان دانشجویان
 .شرایط اسکان را براى افراد غير بومى دارند گاه داشته و دانشگاه و مرکز آموزشى اعالم کرده اند که خواب١١تنھا 

 یکی از زنان کارمند توھين رئيس سازمان ميراث فرھنگی به
اصفھان یکی از کارمندان خانم این سازمان نزد  در پی انتقال اجباری بخش صنایع دستی سازمان ميراث فرھنگی به

برایم مقدور نيست تا به اصفھان , ن ھمسرم در تھران شاغل استاو ميگوید چو رئيس سازمان به نام بقائی ميرود و به
برای ھمين  خانم طالق را”: مشکل را رئيس سازمان ميراث فرھنگی با جدیت تمام چنين جواب ميدھد  , منتقل شوم

 !! ”روزھا گذاشته اند
  . ی از این عنصر حرف ميزننداکنون تمامی کارمندان با تنفر خاص جواب منزجر کننده وی در داخل اداره پخش شد و ھم

  
  بازداشت عبدهللا خضری، از شھروندان کرد

 
از شھروندان کرد اھل سردشت توسط ” عبدهللا خضری“مردادماه،  ٢٣ روز شنبه – بر پایه گزارش ھای رسيده از ایران 

 .شد نيروھای امنيتی بازداشت
سردشت به منزل آقای خضری یورش برده و   شھراز توابع” نالس“گزارش ، نيروھای امنيتی در بخش بر اساس ھمين 

  .منتقل نمودند ضمن تفتيش بازدید منزل وی را به مکان نامعلومی
  
 

  بازداشت و احضار پنج شھروند کرد در بوکان
 

 .نيروھای امنيتی در شھر بوکان پنج تن از شھروندان را احضار و بازداشت کردند طی روزھای اخير
محمد آذربار و حسن   حقوق بشر، ھيوا خضری اقدم، صدیق خضری اقدم، عثمان آذریان،گزارش کميته گزارشگران به

 .یونسی به اداره اطالعات شھر بوکان احضار شدند
گرفته و در ھمان روز  شھروندان عثمان آذریان، محمد آذربار و حسن یونسی مورد تھدید و آزار و اذیت قرار از این

 .بازداشت، آزاد شدند
 .برند و صدیق خصری اقدم ھم اکنون در زندان شھر بوکان به سر می روند دیگر ھيوا خضری اقدمھمچنين دو شھ
محکوم  ھيوا خضری اقدم دو سال پيش به اتھام ھمکاری با احزاب کرد دستگير و به شش ماه حبس الزم به ذکر است

 .شده بود
  .رداد به زندان برگردانده شدم ١۵این شھروند که با قرار وثيقه آزاد شده بود، پس از احضار روز 

 
  دادگاه ابراز نگرانی وکيل شيوا نظر آھاری از رای احتمالی

 
که به شدت نگران رای احتمالی دادگاه درباره وی  وکيل شيوا نظر آھاری، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اعالم کرد

 .است
پرونده شيوا نظرآھاری در ھمان شعبه : گفتحقوق بشر، محمد شریف وکيل نظر آھاری  به گزارش کمپين بين اللملی

خانم مفيدی  که پرونده بدرالسادات مفيدی در جریان است و به نظر من رای صادره در رابطه با پرونده ای است
شيوا نظرآھاری است، من به شدت  لذا از آنجا که محاربه در وھله نخست اتھامات مطرح شده به. غيرقانونی است

 .دادگاه نگران ھستمدرباره رای احتمالی 
معينی است اما   دادگاه انقالب اسالمی شخص٢۶شریف یکی از دالیل نگرانی وی این است که ریيس شعبه  به گفته

 .در پرونده خانم مفيدی دادرس دیگری حاضر شده بود
می به شش سال اسال دادگاه انقالب٢۶مفيدی، دبير انجمن روزنامه نگاران ایران به تازگی از سوی شعبه  بدر السادات

 .حبس قطعی و پنج سال محروميت از فعاليت مطبوعاتی محکوم شد
یکی محاربه . است به ایشان سه اتھام تفھيم شده: ھمچنين در خصوص اتھامات موکلش شيوا نظر آھاری گفت وی

ليغ عليه نظام  و در نھایت تب۶١٠موضوع ماده  دیگری اجتماع و تبانی جھت ارتکاب جرم است،. ١٨۶است، موضوع ماده 
 .۵٠٠است، موضوع ماده 

 .پرونده شيوا نظرآھاری را خوانده و الیحه را نوشته و ثبت کرده ام من: وی افزود
شاید به دکتر  :شھرزاد کریمان، مادراین فعال حقوق بشر، در خصوص تفھيم اتھام محاربه به شيوا گفت با این وجود

تفھيم شد، ولی ما فکر نمی کردیم در  ، حکم محاربه خرداد پارسالشریف ابالغ کرده باشند، ولی من اطالعی ندارم
که وقت دادگاه بود دکتر شریف پرونده را خواند، متوجه شدیم وقتی  پرونده موجود باشد تا این که به خاطر دوم خرداد

 وده است ولیشده بود جزو چھار موارد اتھامی که بازپرس در پرونده گذاشته بود محاربه ب  بازداشت٨٨شيوا سال 
 .نبود وقتی مجددا در تاریخ بيست و نھم بازداشت شد جزو موارد اتھامی محاربه

خيلی دیر اعالم شد قرار بود نوبت  شيوا ھنوز بال تکليف است، نوبت دادگاھش: کریمان درخصوص وضعيت دخترش گفت
ست اکثر روزھا آب قطع است، بند نسوان ھم که مشخص ا وضعيت. دادگاه راجلو بيندازند، ولی ھنوز خبری نيست

 .غذا فوق العاده بد است وضعيت بھداشتی خراب است، وضعيت
 ماه است که بالتکليف ٩: را غير قانونی دانست و گفت وی به استناد گفته وکيل پرونده حضور فعلی شيوا در زندان

 ماه می شود قرار ۶تا ماه است که شيوا غير قانونی بازداشت است؛ چون  است، به قول خود دکتر شریف، سه
 .ندارد  ماه به بعد باید حتما متھم حکم داشته باشد که شيوا حکم۶تمدید کرد، ولی از  بازداشت را

 خرداد ماه ٢۴بشر است که در تاریخ  شيوا نظرآھاری نيز فعال حقوق بشر و سردبير وبسایت کميته گزارشگران حقوق
 . در محل کارش بازداشت شد٨٩سال 

 ٣٣نظرآھاری مدت  . ميليون تومانی آزاد شد٢٠٠ روز بازداشت، در اول مھرماه با تودیع وثيقه ١٠٢کردن  ریاو پس از سپ



 آذرماه بازداشت شد و از ٢٩سال گذشته در تاریخ  او برای دومين بار در. روز از این مدت را در سلول انفرادی سپری کرد
والن در خصوص دليل نگھداری وی ھمچنان بالتکليف در زندان بدون توضيح مسئ آن زمان تا کنون بدون داشتن مرخصی و

 .گفته می شود دومين جلسه دادگاه وی سيزدھم شھریور ماه برگزار خواھد شد. برد به سر می
 

  تمدید قرار بازداشت رضا شھابی

 : ت  مرداد آمده اس24بر اساس خبری که کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ 
او تا کنون ھيچ گونه .  محبوس است209 زندان اوین و در بخش عمومی بند امنيتی 209کارگر زندانی رضا شھابی در بند 

مالقاتی با خانواده اش نداشته و مقامات امنيتی وقضایی، به وکيل وی نيز اجازه ی دسترسی به پرونده اش را نداده 
 .اند

رضا شھابی با ھمسرش، قرار بازداشت موقت او را )  مرداد24یک شنبه ( ز ھم چنين بر اساس تماس تلفنی صبح امرو
 مرداد، بدون اطالع و 19عالوه بر این رضا گفته است که او را در تاریخ . بدون ھيچ دليلی تا دو ماه دیگر تمدید کرده اند

  . حضور وکيلش، به دادگاه انقالب برده اند

دیکای کارگران شرکت واحد تھران و حومه است، از جمله کارگرانی است رضا شھابی که از اعضای ھيئت مدیره ی سن
 خرداد ماه امسال توسط مامورین امنيتی در 22او در تاریخ . که به طورخستگی ناپذیر از حقوق کارگران دفاع نموده است

  . محل کارش ربوده شده ودر زندان اوین بسر می برد

 ھای کارگری، ضمن محکوم کردن ادامه ی بازداشت و پرونده سازی کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل
  . برای کارگران و فعالين کارگری، خواھان آزادی بی قيد و شرط رضا شھابی و دیگر کارگران دربند است
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 گفتگو با محمد عبدی پور در باره آخرین وضعيت جسمی محمود صالحی 
اد تشکل ھای کارگریکميته ھماھنگی برای کمک به ایج  

 

در صبح یکی از روزھای اردیبھشت ماه سال جاری، محمود صالحی یکی از چھره ھای شناخته شده ی جنبش کارگری 
وخامت اوضاع جسمی او به حدی حاد . ایران، بار دیگر با درد و خونریزی ناشی ار عارضه کليه روانه بيمارستان سقز شد

بعد از چندین روز بستری در بيمارستان شھدای تجریش و بدست آوردن . ھران کردندشده بود که به ناچار او را راھی ت
ما برای آگاھی از آخرین وضعيت جسمی و موقعيت . بھبود نسبی، ترخيص شد و اکنون خانه نشين و تحت درمان است

یم که متن کامل آن در مالی محمود صالحی، گفتگویی را با محمد عبدی پور از دوستان نزدیک و دیرینه اش، ترتيب داد
 . ذیل می آید

  " سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری " 

ابتدا برای خوانندگان ما، مختصری از حاد شدن . محمد عبدی پور، با تشکر از شما که در این مصاحبه شرکت کردید: س
ی شدت پيدا کرد و او را در چه شرایطی قرار داد که ناچار ناراحتی کليه او از چه زمان. بيماری محمود در این دوره بگویيد

  به انتقال به تھران شد؟ بعد از ترخيص از بيمارستان، تشخيص نھایی پزشک ھا در باره او چه بود؟ 

بيماری محمود : من ابتدا الزم می دانم کمی به گذشته بر می گردم. با تشکر از شما که این فرصت را به من دادید: ج
پولی " کليه ھای محمود . ته ھای دور بر می گردد، به عبارتی او سالھاست از بيماری کليه رنج می بردبه گذش

. است و با توجه به فشارھایی که در زندان متحمل شده بود، این وضعيت ھر روز حادتر و وخيم تر می شد" کيستيک 
ھر مھاباد عمل جراحی شد، اما کليه چپ  کليه راست او، توسط دکتر جعفر ابریشمی در ش1360سرانجام در سال 

محمود که از کيست ھای متعدد و سنگ انباشته شده بود، بنا به تجویز دکترھا، تنھا راه جلوگيری از درد کليه، آب 
اما به دليل اینکه محمود در این چند سال، بارھا بازداشت و . درمانی است تا سنگ ھا و کيست ھا بزرگ تر نشوند

زمانی که او در سلول انفرادی بود، در شبانه روز . يعی است که در زندان نمی توانست آب درمانی کندزندانی شد و طب
 بار زندانی را به توالت می بردند 4و یا در شبانه روز تنھا ) آن ھم در زمان صرف غذا( ليوان آب به زندانی می دادند 3تنھا 

د مشکالت کليه اش شدید تر شد وحتی دکترھا به او گفتند که به ھر حال در زندان بود که محمو). زمان وضو گرفتن(
  ... کليه شما بيشتر بر اثر ضربه به چنين روزی افتاده است و

اما امروز موقعيت بيماری محمود طوری است که باید ھر ماه، چند بار به بيمارستان برود و تحت نظر پزشک متخصص 
اراحت به نظر می رسيد، خانواده او بارھا به او گفتند که برای اینکه از پا این بار چند روزی بود که خيلی ن. قرار بگيرد

نيفتی، باید به بيمارستان بروی؛ اما پيشنھاد آنھا، ھر بار با مخالفت محمود روبرو می شد و می گفت که حالش خوب 
ن دستگير شدیم و به مدت من و محمود توسط نيروھای امنيتی، در محل کار م) اول ماه مه  ( 89/2/11صبح روز . است

محمود بر اثر فشار روحی که در آن زمان . چند ساعت در ساختمان حفاظت اطالعات نيروی انتظامی در بازداشت بودیم



اما . از طرف مسئوالن نيروی انتظامی بر او تحميل کردند، خونریزی اش شروع می شود و ھر لحظه بدتر و بدتر می شد
  . بود که کسی فکر نمی کرد که او بيمار استروحيه او به اندازه ای قوی 

 روز بود که به شدت خونریزی داشت، خود را به بيمارستان تامين 10 محمود در حالی که مدت 89/2/21بعدازظھر روز 
اجتماعی می رساند، اما ھنگام ورود به بيمارستان، از حال می رود و تنھا می تواند با ھمسرش، نجيبه تماس بگيرد و 

نجيبه بالفاصله به بيمارستان می رود و او را . که حالم خوب نيست، خودت را به بيمارستان تامين اجتماعی برسانبگوید 
پزشک به نجيبه می گوید که باید سریع دکتر . روی تخت در حالی که وضعيت مناسبی ندارد، مشاھده می کند

دکتر متخصص خود (متخصص کليه و مجاری می برند ھمان روز محمود را نزد دکتر علی رضا رضائی .متخصص او را ببيند
دکتر رضائی وقتی که وضعيت وخيم محمود را می بيند، برایش ). او، آقای شھرام موسوی است که در مرخصی بود

اما سونوگرافی چيزی را مشحص نکرد و و به ناچار، دکتر برای . سونوگرافی می نویسد که علت خونریزی مشخص شود
بيمارستان امام تنھا جایی در شھر سقز است که این دستگاه را دارد، پس برای .  تجویز کردمحمود سی تی اسکن

  .  را برای او گرفتيم23/2/89 صبح روز 8تعيين نوبت به آنجا رفتيم و نوبت ساعت 

م تا من صبح زود از منزل بيرون آمد. روز نوبت سی تی اسکن محمود مصادف با اعالم اعتصاب عمومی در کردستان بود
به بيمارستان مراجعه کنم، اما ناگھان با مامورین حفاظت اطالعات نيروی انتظامی مواجه شدم وآنھا مرا بازداشت کردند 

آنھا گفته ھایم را باور نکردند و . و دنبال محمود را ھم می گرفتند که به آنھا گفتم او مریض و در بيمارستان بستری است
ن آمدند و وقتی او رادر این وضعيت دیدند، چند نفر از آنھا در بيمارستان ماند و بقيه من چند مامور ھمراه من به بيمارستا

در واقع محمود را که زیر دستگاه سی تی اسکن بود، بازداشت کردند و چند نفر مامور در . را به بازداشت گاه بردند
به گفته بود که ھيچ کاری از دست ما وقتی دکتر سی تی اسکن محمود را می بيند، به نجي. بيمارستان مستقر شدند

در غير این صورت زنده نمی ماند، چون خونریزی اش شدید است و . بر نمی آید و باید خيلی زود او را به تھران اعزام کنيد
دکتر رضائی با دکتری به نام رزاقی در تھران تماس می گيرد و . اگر ما به او خون ھم بدھيم، ھيچ سودی برایش ندارد

 ساعت 89/2/24به این ترتيب روز . با ھم ھماھنگ می کنند که محمود را به بيمارستان شھدای تجریش اعزام کنندآنھا 
  .  صبح محمود را در بيمارستان شھدای تجریش بستری کردند8

 نتيجه اعزام او به تھران چه بود وامروز در چه. ممنون از اینکه اشاره ای به گذشته ی بيماری محمود داشتيد: س
  وضعيتی بسر می برد و آیا درد ھای اوليه کاھش یافته است؟ 

در بيمارستان شھدای تجریش تھران، مجموعه ای از آزمایش ھا، عکس، سی تی اسکن، اسکن ھسته ای، اسکن : ج
 لخته بعد از چند روز که تب او پایين می آید، به اطاق عمل می برند تا خون ھای. از محمود به عمل آوردند... از مغز و 

 درصد درد او را 50این عمل بنا به گفته خود محمود . شده را از کليه ای که کيست ھای آن پاره شده بود، خارج کنند
کاھش می دھد، اما خونریزی قطع نشده و پزشک ھا بر این باورند که تا زمان پيوند کليه، این خونریزی ادامه پيدا می 

به بيمارستان امام اروميه رفت و در آنجا برای او تشکيل پرونده دادند و آزمایش بعد از ترخيص از بيمارستان تھران . کند
بافت سلول ھا از او به عمل آمده و نتيجه خوب است و محمود می تواند پيوند انجام دھد و اکنون منتظر کليه برای پيوند 

  . است

امر، یعنی عمل پيوند ضروری به نظر می رسد، با توجه به اینکه این . پرسش دیگر ما در رابطه با پيوند کليه است: س
چه اقداماتی تا کنون در این زمينه صورت گرفته است؟ آیا تاکنون کسانی داوطلب شده اند؟ اگر چنين بوده، آیا شرایط 

  الزم را دارند؟ 

ی با ما تماس بعد از اینکه یک اطالعيه از طرف خانواده و دوستان محمود در سایت کميته ھماھنگی درج شد، افراد: ج
خواھر محمود، یک خانم : این افراد به قرار زیر است. گرفتند و داوطلبانه خواستار آن بودند که به محمود کليه اھدا کنند

اما ھيچ ... در مشھد، دو خانم در تھران، یک مرد در بندرعباس، دو مرد در سنندج، دو مرد در سقز، یک مرد در مھاباد و
پزشک برای دھنده کليه به محمود چند . ی پيوند نداشتند که برای بيمارستان قابل قبول باشدکدام شرایط الزم را برا

 سال بيشتر باشد، سوم خواھر، 38 سال کمتر و 21اول نباید زن باشد، دوم سن او نباید از : گزینه را مطرح کرده است
به این وجود، خود محمود ھم چندان تمایلی به . باشد" او منفی"برادر و اقوام نزدیک او نباشند و البته گروه خونی ھم، 

ما بارھا به او گفته ایم که باید برای پيدا . پيوند کليه ندارد و می گوید که حاضر است دیاليز شود و با این درد زندگی کند
ھد شدت در چنين شرایطی، ما که ھميشه در کنار او شا. کردن کليه در روزنامه اگھی دھيم، اما او موافقت نمی کند

  . یافتن دردھایش ھستيم، نگرانی مان بابت سالمتی او روز به روز بيشتر می شود

ھمان طوری که خود شما ھم آگاھيد، . سئوال دیگر ما در رابطه با موقعيت و شرایط مالی محمود صالحی است: س
 به او کمک کنند و برای این امر، بسياری از کارگران، فعالين کارگری و دوستداران محمود، تمایل دارند که از نظر مالی

شما به عنوان یکی از نزدیکان او، تا چه حدی از موقعيت مالی او اطالع دارید و آیا نيازمند به . اعالم آمادگی کرده اند
  جمع آوری کمک مالی ھست یا نه؟ شما چه توصيه ھایی برای دوستداران کمک به محمود دارید؟ 

 مستمری برای او برقرار شده 1388ازمان تامين اجتماعی است که از اسفند ماه محمود صالحی از کارافتاده س: ج
این طبيعی است که در کشور ما با این پول .  ھزار تومان حقوق دریافت می کند380یعنی محمود در ماه حدود .است،

ھایی مصرف می کند نمی توان زندگی کرد و البته محمود تحت نظر پزشک است و ھميشه باید آزمایش دھد و یا دارو
با این وجود، در حال حاضر محمود نيازمند کمک مالی نيست و اگر زمانی الزم باشد، ما . که باید آن را آزاد خریداری کند
  . بطور علنی فراخوان می دھيم



 شکلی اما ما اطالع پيدا کرده ایم که عده زیادی برای کمک مالی به محمود اعالم آمادگی کرده اند و دوستانی ھم به
در اینجا من از طرف محمود و خانواده او، دست تمام کارگران، فعالين . خود جوش اقدام به جمع آوری مبالغی کرده اند

کارگری و دوستان او را به گرمی می فشاریم و اميد داریم که ھميشه در زندگی سرفراز و سر بلند باشند و بار دیگر به 
دامی نيست و من چند بار از طریق مختلف و با مصاحبه، این مسئله را اعالم کرده ھمه آنھا می گویم که نياز به چنين اق

  . ام

ما سئوال دیگری نداریم، اگر در پایان صحبت خاصی دارید، . ممنون از شما که پاسخ گوی پرسش ھای ما شدید: س
  . بفرمایيد

کر می کنم که این وقت را در اختيار من ھم از سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری تش: ج
در پایان یک بار دیگر دست تک تک آن عزیزانی که به ھر شکلی با ما ابراز ھمدردی کردند و از طریق ھای . من قرار دادند

مختلف جویای حال و وضعيت محمود بوده اند را می فشارم و آروز دارم که این اتحاد ھر چه گسترده تر شود و ھيچ فعال 
این ھمبستگی که امروز برای محمود و محمود ھا به وجود آمده، نشان . ی و یا کارگران خود را بی ھویت ندانندکارگر

ما باید برای خود ! دوستان و ھم طبقه ی ھای عزیز. دھنده آن است که طبقه کارگر برای رھایی خود مبارزه می کند
  . زنده باشيد .  داردباشيم نه برای دیگران و این امر مھم، به اتحاد ما بستگی

   1389 مرداد 23: تاریخ تنظيم

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

   1389 مرداد 24

  ربوده می شوندتوسط باندھا و افراد سودجوخيابانی کار دختران 
 

روز بر تعداد  ن، روز بهھر ساله با ورود به فصل تابستان و آغاز اوقات فراغت دانش آموزا-جھان نيوز سایت حکومتی 
وشيطنت کودکانی که به تازگی از پشت نيمکت  کودکان کار و خيابان افزوده می شود تا گرمی فصل تابستان با شرارت

متروھا، چھارراه ھا، خيابان ھا، اتوبوس ھا و حتی مراکز علمی و . یابد ھای دبستان برخاسته اند بيشترشده و حرارت
روزھای بلند و داغ  دکان است تا با حداقل سرمایه ایی صبح خود را به شب رسانده و در اینبرای این کو فرھنگی مامنی

  .درآمدی ناچيز بر سر سفره ھای بی نان خود ببرند
تعداد جرایم و بزه ھای اجتماعی مرتبط  آمارھا نشاندھنده آنست که ھمراه با افزایش تعداد کودکان برای کار در خيابان بر

کشور به خصوص پایتخت جوالنگاه انواع و اقسام جرم ھای رنگارنگ می  ش یافته و خيابان ھای شھرھایبا کودکان افزای
انواع  دزدی به انواع مختلف، تصادفات مرگبار، سوء استفاده ھای جنسی، حمل و نقل مواد مخدر و کيف قاپی،. شود

کودکان معصوم و بيگناھی که  ستفاده ازقرص ھای روانگردان از جمله جرایمی است که توسط باندھای مخوف و با ا
 .انجام می شود صبح تا شب به بھانه کار در خيابان ھا جوالن می دھند

برای کار در محيط ھای  مشاھدات عينی خبرنگار اجتماعی جھان نيوز حاکی از آنست که دزدی دختران خردسال که
مواردی از این دست به محکمه ھای قانونی نيز  عمومی پرسه می زنند توسط افراد سودجو و مزاحم افزایش یافته و

 .کشيده شده است
کار و به  برخی افراد سودجو و عضو باندھای قاچاق اعضای انسان و دختران با نشان کردن کودکان اساس این گزارش 

  .دکشانده و آنھا را سرقت می کنن دام انداختن آنھا در ساعت ھای خلوت روز در اقدامی کودکان را به ماشين
اتوبان ھا و یا بزرگراه ھا متصل  این در حالی است که اکثر مواقع این دزدی ھا در چھارراه ھایی انجام می گيرد که به

 .بوده و تقریبا تعقيب دزدان غير ممکن است
ساعات روز در چھارراه  علی، کودک خردسالی است که با گردوھای پوست کنده داخل کيسه ھای بی رنگ، در تمام

به پایان رسانده است به خبرنگار اجتماعی جھان  او که به تازگی کالس چھارم دبستان را. رس دیده می شودتھرانپا
مادرم شب ھا برای بردن ما به خانه مان . یا خواھرم در اینجا گردو می فروشيم از وقتی تابستان شروع شده: "می گوید
ماشين سياه  ن سمت خيابان منتظر ما ایستاده بود یک دقيقه وقتی که مادرم آ9.30دیشب ساعت . می آید به اینجا

  !"را ول کرد و رفت من آنقدر جيغ شنيدم که آن آقا خواھرم. رنگ بزرگ خواھرم را به داخل کشاند
من ھميشه مراقب خواھر " :محمد نيز که در ایستگاه ھای مترو به ممل طال معروف است در ھمين رابطه می گوید

به خاطر . و جنس ھایمان خودمان را ھم می دزدند ا دزد زیاد شده است و عالوه بر پول ھااین روزھ. کوچکترم ھستم
  ".حتی اگر به واگن ھای مردانه بروم خواھرم را ھم با خودم می برم ھمين ھم چھارچشمی مراقب خواھرم ھستم و

ست که به راحتی بتوان از کنار ني اما موضوع دزدیده شدن کودکان کار توسط باندھای مخوف و افراد سودجو مساله ایی
خانواده ھای بسيار محروم جامعه زندگی می کنند و از روی تنگدستی  اکثر کودکان کار افرادی ھستند که در. آن گذشت

امکانات نيز در  این کودکان که از حداقل. خانواده آنھم در سنين بسيار پایين دست به کار می شوند و تامين معاش خود و
مشکالت اجتماعی دست و پنجه نرم می  خوردار نيستند خطرت بسياری را متحمل شده و با بسياری اززندگی خود بر

باندھای مواد مخدر و گرفتار شدن در دام اعتياد و سوء استفاده ھای  ورود به تيم ھای دزدی، ھمراه شدن با. کنند
می  وسک ھمدم آنھا باشد با آن مواجهاست که این کودکان در سنی که باید اسباب بازی و عر جنسی کمترین خطری

آنھا در معرض غارت دزدان و راھزنان  شوند و خود به خود آینده آنھا از ھمين حاال دزدیده شده است و حاال جسم و وجود
جلسات و پشت ميز نشينی ھای مدیران و مسئوالن مربوطه باشيم و یا  با این تفاسيرآیا باز ھم باید منتظر. قرار دارد

  تدابيری صحيح و به موقع به آینده این کودکان اميد داشت؟؟ می توان بااینکه 
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 کميته ھمبستگی کارگران ایران و سوئد

سوئد، انجمن فرھنگی   ترکيه وادامه کمپين آزادی رضا شھابی، انجمن ھمبستگی فرھنگی و مدافع حقوق انسانی در
ھمبستگی با جنبش کارگری در ایران اعالم کردند  و ھنری ترکيه در سوئد پشتيبانی خود را با کمپين سراسری نھادھای

سایت و . رضا شھابی و دیگر فعالين کارگری و سایر زندانيان در ایران شدند و خواھان آزادی بی قيد و شرط و فوری
آزار فعالين کارگری و  بان ترکی است مقاله ای در مورد بی حقوقی ھا ، دستگيریھا، اعدامھا و اذیت وکه به ز روزنامه خبر

رضا شھابی و دیگر فعالين کارگری ، فراخوان پشتيبانی  دیگر فعالين اجتماعی نوشته و ضمن اطالع دادن ازکمپين آزادی
 .اند و حمایت از کمپين را داده

  .رگری زندانی را فوری و بی قيد و شرط آزاد کنيدرضا شھابی و دیگر فعالين کا
 

   کارگر ديگر بشدت زخمى شدند2كارگر چاه آب در ميانه کشته و  3
 
 110كشاورزان با مركز فوريتھاى پليسى  در پى تماس تلفنى يكى از:  فرمانده انتظامى شھرستان ميانه گفت-ايلنا

عمير موتور آب گرفتار شده اند، بالفاصله مأموران انتظامى بمنظور ت  نفر كارگر در داخل چاه آب حين5مبنى بر اينكه 
 .اطمينان از صحت خبر به محل حادثه اعزام شدند بررسى اوضاع و

محض رسيدن مأموران به محل مشاھده شد كه كارگران بدليل وجود گازھاى  به: سرھنگ مجيد نارھى ادامه داد
مأموران با  رفتگى شده و توانائى خروج از چاه را ندارند كه بالفاصلهچاه دچار ضعف شديد و گازگ زيرزمينى در داخل

شده بودند و سه نفر ديگر نيز در حالى كه  استفاده از اصول فنى و تخصصى دو نفر از آنھا را در حالى كه بشدت زخمى
 .خفه شده بودند بيرون آوردند

مجروحان و متوفيان به  عوامل اورژانس براى انتقالدر ادامه اين عمليات ھماھنگى ھاى الزم با : خاطرنشان کرد وی
 .عمل آمد

منظور بررسى علت اصلى وقوع سانحه تشكيل شد و در حال  به گفته سرھنگ مجيد نارھى پرونده مقدماتى به
 .باشد رسيدگى مى

 
 

  افزایش دزدی کودکان کار توسط باندھا و افراد سودجو
 

بر تعداد کودکان کار و خيابان  ان و آغاز اوقات فراغت دانش آموزان، روز به روزھر ساله با ورود به فصل تابست- نيوز  جھان
کودکانی که به تازگی از پشت نيمکت ھای دبستان  افزوده می شود تا گرمی فصل تابستان با شرارت وشيطنت

 علمی و فرھنگی مامنی متروھا، چھارراه ھا، خيابان ھا، اتوبوس ھا و حتی مراکز .برخاسته اند بيشترشده و حرارت یابد
بلند و داغ درآمدی ناچيز بر  این کودکان است تا با حداقل سرمایه ایی صبح خود را به شب رسانده و در این روزھای برای

 .سر سفره ھای بی نان خود ببرند
اجتماعی مرتبط  ایآنست که ھمراه با افزایش تعداد کودکان برای کار در خيابان بر تعداد جرایم و بزه ھ آمارھا نشاندھنده

جوالنگاه انواع و اقسام جرم ھای رنگارنگ می  با کودکان افزایش یافته و خيابان ھای شھرھای کشور به خصوص پایتخت
تصادفات مرگبار، سوء استفاده ھای جنسی، حمل و نقل مواد مخدر و انواع  کيف قاپی، دزدی به انواع مختلف،. شود

بيگناھی که   است که توسط باندھای مخوف و با استفاده از کودکان معصوم وروانگردان از جمله جرایمی قرص ھای
 .شود صبح تا شب به بھانه کار در خيابان ھا جوالن می دھند انجام می

خردسال که برای کار در محيط ھای  مشاھدات عينی خبرنگار اجتماعی جھان نيوز حاکی از آنست که دزدی دختران
افزایش یافته و مواردی از این دست به محکمه ھای قانونی نيز  راد سودجو و مزاحمعمومی پرسه می زنند توسط اف

 .کشيده شده است
کودکان کار و به  این گزارش برخی افراد سودجو و عضو باندھای قاچاق اعضای انسان و دختران با نشان کردن اساس

 .ين کشانده و آنھا را سرقت می کنندماش دام انداختن آنھا در ساعت ھای خلوت روز در اقدامی کودکان را به
ھا در چھارراه ھایی انجام می گيرد که به اتوبان ھا و یا بزرگراه ھا متصل  این در حالی است که اکثر مواقع این دزدی

 .تقریبا تعقيب دزدان غير ممکن است بوده و
ام ساعات روز در چھارراه کنده داخل کيسه ھای بی رنگ، در تم علی، کودک خردسالی است که با گردوھای پوست

 او که به تازگی کالس چھارم دبستان را به پایان رسانده است به خبرنگار اجتماعی جھان .تھرانپارس دیده می شود
ھا برای بردن ما به خانه مان  مادرم شب. از وقتی تابستان شروع شده یا خواھرم در اینجا گردو می فروشيم“: می گوید

آن سمت خيابان منتظر ما ایستاده بود یک ماشين سياه   دقيقه وقتی که مادرم9.30ساعت دیشب . به اینجا می آید
 !”من آنقدر جيغ شنيدم که آن آقا خواھرم را ول کرد و رفت. کشاند رنگ بزرگ خواھرم را به داخل

خواھر  قبمن ھميشه مرا“: ایستگاه ھای مترو به ممل طال معروف است در ھمين رابطه می گوید محمد نيز که در
به خاطر . خودمان را ھم می دزدند این روزھا دزد زیاد شده است و عالوه بر پول ھا و جنس ھایمان. کوچکترم ھستم

 ”.واگن ھای مردانه بروم خواھرم را ھم با خودم می برم ھمين ھم چھارچشمی مراقب خواھرم ھستم و حتی اگر به
کنار  مخوف و افراد سودجو مساله ایی نيست که به راحتی بتوان ازکودکان کار توسط باندھای  اما موضوع دزدیده شدن

زندگی می کنند و از روی تنگدستی  اکثر کودکان کار افرادی ھستند که در خانواده ھای بسيار محروم جامعه. آن گذشت



اقل امکانات نيز در این کودکان که از حد. پایين دست به کار می شوند و تامين معاش خود و خانواده آنھم در سنين بسيار
پنجه نرم می  برخوردار نيستند خطرت بسياری را متحمل شده و با بسياری از مشکالت اجتماعی دست و زندگی خود

شدن در دام اعتياد و سوء استفاده ھای  ورود به تيم ھای دزدی، ھمراه شدن با باندھای مواد مخدر و گرفتار. کنند
باید اسباب بازی و عروسک ھمدم آنھا باشد با آن مواجه می   در سنی کهجنسی کمترین خطری است که این کودکان

راھزنان  آنھا از ھمين حاال دزدیده شده است و حاال جسم و وجود آنھا در معرض غارت دزدان و شوند و خود به خود آینده
سئوالن مربوطه باشيم و یا مدیران و م با این تفاسيرآیا باز ھم باید منتظر جلسات و پشت ميز نشينی ھای. قرار دارد

  آینده این کودکان اميد داشت؟؟ اینکه می توان با تدابيری صحيح و به موقع به
 

  دھد خودکشی ساالنه در ایران رخ می ۴٢٠٠
 

خوب من  .در خانه زیر فشارم که بروم سرکار. بيکارم. ترسم از آینده می. ھمه درھا بسته است» – آسمان دیلی نيوز
وقتی غذا می خورم، نگاھی به ھم  .خودم را سربار خانه می بينم.  بروم سر کار ولی کار نيستھم دوست دارم که

اند غذایی که آنھا  بسيار زیادی به من دارند که اجازه داده ھایم می اندازم و احساس می کنم پدر و مادرم لطف سفره
مادرم  ام این را سر سفره غذا در چشم پدر و نوادهدانم که سربار خا ولی می دانم، به خوبی می .اند را بخورم تھيه کرده

. دھم پدرم گفت دیگر به تو پول نمی چند روز پيش. باید با التماس ازشان پول لباس و کرایه تاکسی بخواھم. خوانم می
سرکار، خودم می خواھم بروم . توانند تا آخر عمر خرجت را بدھند نمی بابا، ننه که. خودت باید کار کنی:مادرم می گوید

 «…ولی چند روز پيش رفتم سر یکی از ميدان ھای شھر ایستادم تا بروم کارگری. کنم ولی کار پيدا نمی
فرزاد . بيست و دوسالگی را آغاز کرده است ای پير دارد و تازگی فرزاد جوان چھره. دھد آھی می کشد و دیگر ادامه نمی

او . م در آب حل کرد و با یک بسته آرام بخش قوی سر کشيدمقداری س .ھمه درھا را که بسته دید، تصميمش را گرفت
پرستارھا  گاه باال می آورد و گاه. ھنگامی بيدار یافت که مایع سياھی از شکمش بيرون می آوردند خودش را دوباره

باره به اش را دو خودکشی، فرزاد ھوشياری حاال، صبح روز بعد از اقدام به. اش را شست شو می دادند آمدند و معده می
نه . فکرش ھم. نگاھش در اتاق نيست. او به بيرون زل زده. است تخت خواب فرزاد کنار پنجره. دست آورده است

آن «:گوید می فرزاد. گویند کبدش مشکل پيدا کرده حاال دکترھا می. خواھد به آن زندگی برگردد می خواھد بميرد و نه می
 «.بيرون، جایی برای من نيست

ھای بيمارستان شوشتری شيراز، ھر روز  ، منطقه فارس، مرکز مسموميت)ایسنا) اری دانشجویان ایرانبه گزارش خبرگز
ھمه به نوعی  اینجا، به جز یک نفر که اتفاقی مسموم شده،. اند خودکشی کنند کسانی است که خواسته ميزبان

 .جوان از مھرداد، وکيل پایه یک دادگستری، تا فرزاد. اند خودکشی کرده
در این ميان، .  ساله٣٢ پيرترین شان   ساله است و١٩ بخواھی ميانه سنی آنان را تخمين بزنی، جوان ترینشان اگر 

سمی که مجتبی از سم . اند و فرزاد ھر دو با سم خودکشی کرده او.  ساله شباھت بيشتری با فرزاد دارد٢١ مجتبی 
تا  او حاال باید در بيمارستان بماند. اش را سوزانده عدهآب حل کرده و سر کشيده، نای و م فروشی سر کوچه خریده، در

پرسم چرا خودکشی  ھرچه می .گردد مجتبی، پشيمان است و دنبال راھکار می. ھا چه می شود ببيند نتيجه آزمایش
 «ام افسرده«:گوید تنھا می. ای، پاسخ نمی دھد کرده

باید . یک دم آرام نمی نشيند. دیوار راست باال می رود که ازای دارم  پسر چھار ساله«: تری دارد مھرداد اما وضعيت جالب
 من ھم تا.  ساعت بيدار بوده٢١ یعنی . دیشب تنھا سه ساعت خوابيده. دردی است بچه داشته باشی تا بفھمی چه

 مھرداد اما از لحاظ» .بکشم ام را می کشم، بلند شدم و خواستم خودم را دیدم دارم بچه. توانستم کتکش زدم می
… ھای دادگاه، گفت و شنفت با موکالن و رفتن مداوم از پله آفتاب داغ تابستان، باال و پایين. جسمی وضعيت بھتری دارد

 .مھرداد را کالفه کند ھمه دست به دست ھم داده تا
 دکتر رابرت فرنام، روانپزشک و. شود، دقيق نيست می به گزارش ایسنا، آمارھایی که از خودکشی در کشور منتشر

در آمارھای وزارت بھداشت، از «:گوید بھزیستی استان فارس در این باره به ایسنا می مسؤول دفتر پيشگيری از اعتياد
بيشتر کسانی که به  چون. تر از ميزان واقعی است شوند، آمارھا پایين ھای موفق گزارش می رو که خودکشی آن

 «.دارند ناموفقبيمارستان ھا مراجعه می کنند افرادی ھستند که خودکشی 
 .نوجوانان و جوانان ایرانی انجام می پذیرد ھا به وسيله دارو و بيشتر آنان در ميان به گفته دکتر فرنام، اغلب خودکشی

ھا معموال به خوبی شناخته  دليل«:گوید افتد، به ایسنا می اتفاق می ھایی که معموال وی درباره دليل خودکشی
عامل  ھای خانوادگی برای نمونه در شھرھای کوچک معموال درگيری. ی وجود نداردھمه آنان دسترس چون به. شود نمی

تبریز معموال به خاطر مسائل  خودکشی است ولی در تھران و شھرستان اصفھان و شھرھای بزرگ کشور مانند شيراز و
ھا در ميان  کشیاز او درباره ميزان خود» .دھد می اجتماعی و به ویژه به خاطر مشکالت اقتصادی، خودکشی رخ

 .پرسيم ھای مختلف می جنس
خودکشی جان خود را از دست  کنند اما مردان بيشتر از زنان بر اثر دکتر فرنام زنان پنج برابر مردان خودکشی می به گفته

 .زنان است ھای کمتر کشنده از سوی می دھند که این به خاطر انتخاب راه
وزارت بھداشت مراجعه کنيم اما جست وجوی  رھا در این باره به سایتدکتر فرنام پيشنھاد می کند برای گرفتن آما

 .بود خبرنگار ایسنا در این سایت بی نتيجه
 خودکشی ساالنه در ایران۴٢٠٠ 

 تن خودکشی ۶  ایرانی ١٠٠ پيش از این گفته است که ساالنه از ھر  سرپرست اداره کل سالمت روان وزارت بھداشت
 .آید نمی ھا پيروزمندانه از آب در با این حال ھمه خودکشی.  خودکشی در سال است۴٢٠٠ برابر  کنند که این می

در این . خفيف تا شدید روانی ھستند ھای  درصد از جمعيت کشور دچار بيماری٢٠ به گفته محمد باقر صابری زرفندی
ھای قلبی و اعتياد در   بيماریای که افسردگی پس از برند به اندازه  درصد از مردم از افسردگی نيز رنج می۴۵ ميان 

سرچشمه  عاملی برای خودکشی که از مشکالت اجتماعی و اقتصادی روزمره. بيماری جای گرفته است ردیف سوم بار
   .گيرد می

 



  ّافزایش چشمگير تکدی گری در سطح شھر
 

از عابرین تقاضای  در کوچه وبازاردر چند ماه اخير تعداد زنان و کودکانی که برای دریافت کمک : تھران  , آژانس ايران خبر
از نحوه حرف زدن آنھا به خوبي مشخص است  زناني كه بعضا, کمک ميکنند افزايش فوق العاده دردناكي داشته است 

چھارراھھا گدايي ميكنند ياكودكاني كه به زور عمر آنھا به ده سال  كه معتاد ھستند و يا كودكان معلولي كه بر سر
كرده و از  … با سبدھاي كوچكي به دست ملتمسانه از عابران تقاضاي خريد پفك و, ح در تابستان تفري ميرسد وبه جاي

كشورھاست و در صورت داشتن سياست  اين ھمه درحاليست كه ايران يكي از غني ترين. اين طريق نان در مي آورند
 درحاليكه با رانت خواري ھاي كالن ,اقتصادي مطلوبي برسد  ھاي درست اقتصادي ميتواند بدون حتي يك فقير به سطح

  .نفت به مردم فقير نرسيده و استخوان مردم زير بار فقر درحال خرد شدن است سران مملكتي قطره اي از پول
 

  درصد رسيد29نرخ بيكاري جوانان به بيش از 
   استان کشور 26تشديد نرخ بيکاري در 

 
نرخ (جاري، بررسي نرخ مشاركت اقتصادي  فصل بھار سال كار در بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي –دنياى اقتصاد 

از نظر اقتصادي ) ساله و بيشتر10( درصد جمعيت در سن كار 39دھد كه  نشان مي ساله و بيشتر10جمعيت ) فعاليت
 .اند اند؛ يعني در گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفته بوده فعال

مردان و در  دھد كه نرخ مشاركت اقتصادي در بين زنان نسبت به يج نشان ميچنين نتا ھم ايران،  به گزارش مرکز آمار
مشاركت اقتصادي كل كشور حاكي از  بررسي تغييرات نرخ. نقاط شھري نسبت به نقاط روستايي كمتر بوده است

 فصل  درصدي آن نسبت به2/2و افزايش ) 1388بھار (قبل   درصدي اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال5/1کاھش 
 .است (1388زمستان (گذشته 

 درصد از جمعيت 6/14دھد كه  مي ساله و بيشتر نشان10ھمچنين بر اساس اين گزارش، بررسي نرخ بيكاري جمعيت 
در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شھري نسبت به نقاط  براساس اين نتايج، نرخ بيكاري. اند فعال، بيكار بوده

دھد كه اين شاخص، نسبت به فصل  بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري كل كشور نشان مي .روستايي بيشتر بوده است
 .افزايش داشته است  درصد5/0) 1388زمستان ( درصد و نسبت به فصل گذشته 5/3) 1388بھار (در سال قبل  مشابه

 افزايش نرخ بيکاري زنان نسبت به مردان
بر اساس  .اند  بيكار بوده  درصد از جمعيت فعال، 6/14دھد كه  يساله و بيشتر نشان م15جمعيت  بررسي نرخ بيكاري

سھم . روستايي بيشتر بوده است اين نتايج، نرخ بيكاري در بين زنان نسبت به مردان و نقاط شھري نسبت به نقاط
ن اين شاخص در بين مردا. اند اشتغال ناقص بوده  درصد جمعيت شاغل داراي5/9دھد كه  اشتغال ناقص نشان مي

 .بيشتر از نقاط شھري بوده است بيشتر از زنان و در نقاط روستايي
 درصد 7/47دھد كه بخش خدمات با  اقتصادي نشان مي ھاي عمده براساس اين گزارش، بررسي اشتغال در بخش

 1/21 و كشاورزي با 5/31ھاي صنعت با  در مراتب بعدي بخش. اختصاص داده است بيشترين سھم اشتغال را به خود
 .دارند رصد قرارد

 .اند جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده  درصد از6/29ساله حاكي از آن است كه 15 ـ 24بررسي نرخ بيكاري جوانان 
بررسي روند . در نقاط شھري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان و

 دھد كه اين شاخص نيز نسبت به فصل مشابه در سال له كل كشور نشان ميسا15 ـ 24جوانان  تغييرات نرخ بيكاري
 . درصد كاھش يافته است8/0 درصد افزايش و نسبت به فصل قبل 2/7گذشته 
 ساله15 ـ 29درصد جمعيت فعال  26بيکاري 

اين . اند يكار بودهساله ب15 ـ 29 درصد از جمعيت فعال 1/26كه  ساله نيز حاكي از آن است15 ـ 29نرخ بيكاري جوانان 
  روند تغييرات بررسي. به مردان و در نقاط شھري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است شاخص در بين زنان نسبت

 درصد 7/5سال گذشته  دھد كه اين شاخص نيز نسبت به فصل مشابه در ساله نشان مي15 ـ 29نرخ بيكاي جوانان 
 .است ش پيدا كرده درصد كاھ5/0افزايش و نسبت به فصل قبل 

 درصد شاغلين 5/41دھد،  مي ساعت و بيشتر نشان49ساله و بيشتر با ساعت كار معمول 15بررسي سھم شاغلين 
كه يكي از نماگرھاي كار شايسته است، نشان  اين شاخص. كنند ساعت در ھفته كار مي49بھطور معمول بيش از 

 .ندارد كار ميكننداز استا دھد در كشور سھم زيادي از شاغلين بيشتر مي
  استان26تشديد نرخ بيکاري در 

نسبت به  جاري در حالي نرخ بيکاري بھار سال: مھر به نقل از سايت مرکز آمار ايران گزارش داد در ھمين حال خبرگزاري
اين مدت و بر اساس آمارھاي   درصد افزايش يافت که در5/0 درصد و نسبت به زمستان گذشته 5/3 معادل 88بھار 
دھد  روند افزايشي نرخ بيکاري در کشور نشان مي بررسي.  استان کشور تشديد شده است26مي نرخ بيکاري در رس

 درصد و نسبت به زمستان سال 5/3 افزايش يافته که معادل 89درصد در بھار  6/14  به88 درصد بھار 1/11که اين نرخ از 
بازار کار و ھمچنين  وع نشاندھنده ورود بيکاران جديد به درصد افزايش يافته است که اين موض5/0نيز معادل  گذشته

جاري نسبت به مدت  نرخ بيکاري بھار سال بر اساس اين گزارش، وضعيت. بيکار شدن بخشي از شاغالن حکايت دارد
 . استان است4استان و کاھش آن در  26مشابه آن در سال قبل نشانگر رشد بيکاري در 

 5/11 به 8/13 درصد، سيستان و بلوچستان از 9/14 به 8/16بختياري از  استان چھارمحال و 4تنھا در 89نرخ بيکاري بھار 
ھمچنين نرخ   درصد کاھش يافته است،1/16 به 5/19 درصد و در لرستان از 12 به 6/12بوير احمد از  درصد، کھکيلويه و

که اين روند رو به کاھش در بھار  بيکاري اين استانھا ھمچنين نسبت به زمستان سال گذشته نيز کاھش داشته است
 . ھم به ثبت رسيد89

 استان 4کاھش نرخ بيکاري در 
گردد که نرخ بيکاري در آنھا طي  بر مي  استاني26 به 89بخش مھم و قابل توجه در زمينه نرخ بيکاري استانھا در بھار 

 درصدي کل استانھا به 6/14وه بر نرخ يافت، به نحوي که اين ميزان عال  افزايش88 به نسبت مدت مشابه بھار 89بھار 



 .سال گذشته، در برخي استانھا قابل تامل است  درصد1/11نسبت 
  استان26افزايش بيکاري در 

غربي، اردبيل، اصفھان و ايالم به   را در استانھاي آذربايجان شرقي،89آمار ايران در محاسبات خود نرخ بيکاري بھار  مرکز
، 2/9، 5/6کرده است که اين نرخ در مدت مشابه سال قبل به ترتيب   درصد اعالم9/13 و 6/14، 15، 5/11، 4/10ترتيب 

 ھاي جنوبي، رضوي و ھمچنين نرخ بيکاري استانھاي بوشھر، تھران، خراسان. درصد بوده است 2/12 و 6/8، 7/10
مدت مشابه سال قبل به   در درصد اعالم شده است که اين نرخ4/5 و 8/11، 6/10، 6/14، 6/14شمالي نيز به ترتيب 

 .بود  درصد به ثبت رسيده2/4 و 6/11، 1/6، 4/13، 2/9ترتيب معادل 
 استانھاي بيکارتر شده

، 3/11، 9/10، 2/14جاري به ترتيب معادل  و قم نيز در بھار سال نرخ بيکاري در خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوين
 8/10و  1/11، 3/15، 7، 8/7، 2/12ن نرخ در بھار سال گذشته به ترتيب درصد به ثبت رسيد که اي 4/12 و 8/13، 3/21

کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان و  جاري در استانھاي گفتني است، نرخ بيکاري فصل بھار سال. درصد بوده است
 اين نرخ در بھار سال  درصد بود، در حالي که8/13و  4/11، 4/13، 6/14 ،2/11گيالن نيز افزايش يافت که اين نرخ معادل 

 . درصد اعالم شده بود6/12 و 6/7، 2/10، 1/9، 5/7معادل  گذشته به ترتيب
گيرند؛  قرار مي جاري ھاي نرخ بيکاري در بھار سال ھرمزگان، ھمدان و يزد نيز در گروه افزايش يافته مازندران، مرکزي،

اعالم شده است؛ در حالي که نرخ بيکاري اين  درصد 9/11 و 3/14، 8/10، 3/10، 5/10بھنحوي که اين نرخ به ترتيب 
 . درصد بوده است9/8 و 4/10، 8/5، 3/9، 9/9معادل  استانھا در مدت مشابه سال قبل به ترتيب

 
 

 تمدید شددو ماه رای  بکارگریمدت بازداشت فعال 
 

 رضا شھابی. ید شد کارگری عضو سندیکای کارگر شرکت واحد برای دو ماه تمدفعالرضا شھابی  بازداشت مدت
طی تماس مرداد  24روز یکشنبه .وی .  است اتوبوسرانی تھران و حومه واحدشرکتسندیکای کارگران مسئول مالی 

این فعال سندیکایی .  ماه دیگر تمدید کرده اند 2کوتاھی که با خانواده اش به آنھا اطالع داد که مدت بازداشت او را برای 
که او را به بند عمومی منتقل کرده اند ولی بدليل کوتاه بودن مدت تماس نتوانست : ستھمچنين به خانواده اش گفته ا

 زندان اوین است یا اینکه به بندھای 209مشخص کند که منظور او از بند عمومی انتقال به سلولھای چند نفره بند 
ین وزارت اطالعات اعتراضات  توسط مامورکارگریدر پی ربوده شدن این فعال  .عمومی زندان اوین منتقل شده است

کارگران در حال حاضر عالوه بر رضا شھابی دو تن از رھبران سندیکای شکل گرفت  گسترده بين المللی برای آزادی 
منصور . منصور اسالو و ابراھيم مددی چند سالی است که در زندان بسر می برند، شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه

 .  جدیدی  به یک سال زندان محکوماسالو اخيرا نيز بابت اتھام
  

  كار و زندگي در شرايط سخت و غمبار؛ آرزو و روياي رسيدن به آسايش

شه و با اجازتون درس و مدرسه  مثل ھميشه تابستان شروع مي : مرداد نوشت 25خبرگزاری دولتی ایسنا درتاریخ 
شمال  رت و برگشتني ھم از مسيرگه امسال قراره برن سمت مشھد زيا دوستم مي. سه ماه ديگه تعطيل تا

و غذاھاي جورواجور و  گذره؛ جنگل، دريا، رودخونه، قايق سواري گه شمال خيلي بھش خوش مي گردن، مي برمي
  .خواب شمال رو ديدم اش واسم تعريف كرده كه چند بار خالصه اينقدر از سفرھاي ھر ساله

ھا و اقوام طبق سنت ھر  ھم با پدر و مادرم و چندتا از ھمسايهمن  .ولي من چي؟ مگه فقط توي خواب اين چيزا رو ببينم
كردستان  بنديم و به چند صد كيلومتري دورتر از روستاي خوش آب و ھوا و زيبامون در بار سفر مي ساله اول تابستون

  !ھاي ھمكالسيم كجا اما سفر كردن من كجا و سفر. كنيم كوچ مي

ھاي ديگه مجبوريم سه ماه تابستون رو توي  به ارث برده و گرفتاري م از پدربزرگمآره، ما به خاطر فقر و نداري كه بابا
. كار كنيم سخت... ھايي مثل ھمدان، تھران، اصفھان ، شيراز و  شھر... زميني، گوجه و  مزارع سيب  ميوه، ھاي باغ

ت خالي بره خونه بخت ميون خواھرم دس خصوصاٌ امسال كه بايد ھرجور شده جھاز خواھرم رو ھم جور كنيم، چون اگه
  .در و ھمسايه و فاميل آبرومون ميره

اطراف ھمدان سرمون رو حسابي مشغول كرده و بكوب كار  خب، خدا رو شكر امسال چند تا مزرعه سيب زميني
كنن كه من  دونم مگه اونا چي كار مي گيرم، نمي نصف كارگراي ديگه مزد مي ولي من چون سنم كمه،. كنيم مي
شه و  نمي فرنگي سرخ  حداقل مثل پارسال پوست تنم از گرد گوگرد مزارع گوجه ام، ھر حال راضي به. مكن نمي
ظھر توي جوي آب شلي كنار مزرعه  سوزه، آخه بدن من به گوگرد حساسيت داره و سال پيش ناچار بودم ھر روز نمي
  .راضيم... كه اينه .تني كنم تا يك مقداري از سوزش تنم كمتر بشه آب

نازانم غزال (زنه زير آواز، حاال نخون كي بخون  ھوا مي كنه و بي مي ھا حين كار يه نخ سيگار روشن بابام بعضي موقع
من و دادش كوچيكم و  بيچاره مامانم عالوه بر كار كردن اونم تو گرماي امسال، بايد با كمترين امكانات برا  و ...)ژيانم

  .سوزه براش ميدلم . خواھرم و بابام نون و غذا بپزه



بخت و شوھرش كه اعتياد داشت، مجبور بود ھر تابستون با ما  طفلكي پري خانم زن ھمسايمون ھم با چند تا دختر دم
بايد  گن به خاطر غصه و كار زياد توسرش تومور در اومده و خاطر مريضيش نتونست بياد، مي بياد كار كنه ولي امسال به

  ...به قول بابام، اي روزگار. ش كننچند ميليون بده تا تو تھرون عمل

كشم و تمام تنم   آخ كه بعضي شبا كه توي چادر دراز مي عالمي داره، بگذريم، اما خودمونيم زندگي كردن توي چادر ھم
  ...شده چقدر دلم برا خونه و دوستام تنگ ميشه از كاركردن كوفته

ي معموال در جاي جاي كشور در حال كوچند تا كاري جديد كارگران فصل (ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ھا و صدھا  ده زنند ھاي فصلي دست مي اغلب اين كارگران كه به صورت خانوادگي به كوچ. معاشي كنند بيابند و امرار

  .انندم پايان فصل برداشت محصول آنجا مي كنند و تا كيلومتر دور از خانه و كاشانه خود اقدام به چادرزني موقت مي

ھاي  ھا و استان بعضي اوقات به دليل بيكاري به سمت شھر كارگران فصلي بعد از پايان فصل كار در منطقه خود و
به  ھاي كشاورزي چادر زده و ھا و زمين آورند؛ در حاشيه جاده روي مي... شيراز، تھران و  ھمجوار مانند ھمدان، اصفھان،

  .شوند برداشت محصوالت كشاورزي مشغول مي

 .ھمكاري جمعي قابل توجه است حضور كودكان در كنار ديگر اعضاي خانواده در اين

 ایرانيان خارج کشور شده است"یک و نيم ميليارد ھزینه ھمایش
   

برآورد ميزان : دبير شورایعالی امور ایرانيان خارج از کشور گفت :  مرداد آمده است 25دولتی مھر درتاریخ خبرگزاری 
یش ایرانيان خارج از کشور انجام شده و اسناد نشان می دھد بين یک تا یک و نيم ميليارد تومان برای ھزینه دومين ھما

اسناد ھزینه ھا : محمد شریف ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مھر با بيان این مطلب افزود. این ھمایش ھزینه شده است
این اسناد را برای بررسی دراختيار او قرار می جمع آوری شده و مشخص است و ھر کسی به این شورا مراجعه کند 

 .دھيم
 ميليارد تومان بودجه برای برگزاری ھمایش ایرانيان خارج از کشور 80وی در مورد اخباری که پيش از این مبنی بر ھزینه 

ا قادر با چنين بودجه ای م. به ھيچ وجه چنين مبلغی برای این ھمایش ھزینه نشده است: منتشر شده بود تصریح کرد
  . ھمایش در سال برگزار کنيم80ھستيم 

 مدعو 200دبير شورایعالی امور ایرانيان خارج از کشور در پاسخ به اینکه تنھا ھزینه رفت و برگشت ھوایی یک ھزار و 
این رقم بر اساس جمع اسناد تمامی ھزینه ھا به دست آمده و ما حاضریم رقم ریزتر و : بيش از این خواھد شد، افزود

  .ئی تر را نيز در اختيار رسانه ھا قرار دھيمجز
ملک زاده در مورد اسناد منتشر شده مبنی بر دعوت از ھوشنگ امير احمدی و تطبيق آن با مدارک فرم دعوت سایر 

شورایعالی ایرانيان خارج از کشور پاسخی را در این زمينه تھيه کرده است، اگر رسانه : مدعوین این ھمایش تاکيد کرد
مبنای اسناد صحيح این مطالب را منتشر می کنند الزم است پاسخ شورا را نيز قيد کنند ولی تا کنون حاضر به ھا بر 

وی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به حاشيه ھای ایجاد شده برای این ھمایش روند برگزاری .انتشار پاسخ شورا نشده اند
تا دو ھفته دیگر زمان برگزاری سومين ھمایش ایرانيان خارج از : ھمایشھای ایرانيان خارج از کشور ادامه می یابد گفت

  .کشور را اعالم می کنيم
  

 به اخراج بازیکن سرشناس آن  آذین  بازیکنان استيلاعتراض جمعی 
 

تمرینات خواھان   و برای بازگشت این بازیکن بهاو حمایت از اعتراض به اخراج علی کریمی و آذین در  بازیکنان استيل
 ھایش تيمی پس از اخراج علی کریمی برخی ھم:  خبرگزاری حکومتی مھر در ادامه می نویسد .اند اری جلسه شدهبرگز

از آنجایی که کریمی یکی .اند شده اند و خواستار بازگشت او به تمرینات ھایی انجام داده در حمایت از این بازیکن مصاحبه
ھا در   با برخی رسانه دی از بازیکنان این تيم پس از انجام مصاحبهتعدا آذین است، ھای استيل از تاثيرگذارترین مھره

آذین  بازیکنان استيل قرار است طی این جلسه،.اند ای با مدیریت باشگاه شده اقدام خواھان برگزاری جلسه ترین تازه
رگزاری این جلسه ھرچند مدیریت باشگاه ھنوز با ب .بحث بازگشت علی کریمی را با مدیریت باشگاه در ميان بگذارند

 ھایی که عليه مدیریت باشگاه انجام داد، از این تيم اخراج آذین پس از صحبت دوم استيل کاپيتان .موافقت نکرده است
  .شده است

 
 محکوم به اعدام درزندان اروميهمعلم اعتصاب غذای 

  
 مردادماه ماه سال 24ز روز یکشنبه یک زندانی کرد محکوم به اعدام در زندان مرکزی اروميه به نام محمد امين آگوشی ا

:   در ادامه این گزارش می نویسدسرویس حقوق بشر/آژانس خبری موکریان. جاری ،دست به اعتصاب غذا زده است 
: خانواده این زندانی در گفتگویی با سرویس حقوق بشر آژانس خبری موکریان ضمن تایيد این خبر اظھار داشتند 

یاد آور   محدودیتھای اعمال شده در قبال وی در زندان و نگھداری در بند قاتلين می باشد اعتصاب آگوشی در اعتراض به
به ھمراه ایرج محمدی واحمد پوالد خانی به اتھام مشارکت در ) معلم بازنشسته (می گردد که محمد امين آگوشی 

بی به اعدام محکوم که رای جاسوسی حدود یک سال پيش بازداشت واز سوی شعبه دوم دادگاه نظامی آذربایجان غر
  . دیوان عالی کشور عينا ابرام گردید31صادره پس از اعتراض توسط متھمين از سوی شعبه 

  



  کارخانه نازنخ قزوین فشارھای اقتصادی طاقت فرسا و عدم پاسخگویی به کارگران
 

روزه در مقابل مجلس خواستار حقوق ناز نخ قزوین که در اعتصاب سه   نفر از کارگران کارخانه١٢٠ به –آسمان دیلی نيوز 
 . ”اعتصاب خود را بشکنيد حتما مطالباتتان داده خواھد شد”:وعده داده شد بود که  معوقه خود بودند

 . این کارگران ھفت ماه حقوق طلب دارند و دروضعيت بسيار بد معيشتی به سرميبرند
 .خود بی پاسخ رھا شده اند نسبت به مطالباتاما ھمچنان کارگران , به رغم وعده ھای پوچ برای پرداخت حقوق

کسی به فکر مانيست وبه . وھم سر سحرخالی است  سفره ھای ما کارگران ھم سر افطار” :یکی ازکارگران گفت 
 . ”ماوعده ھا ی پوشال دادند

  . مصمم ھستند که مجددا به تھران بروند و مطالباتشان را ھرطورشده بگيرند کارگران
 

  اند ی مشھد از فروردین ماه تاکنون حقوق نگرفتهکارگران شھردار
 

فروردین ماه تاکنون حقوقی نگرفته اند   کارگران شھرداری مشھد در بخش خدمات شھری از–آسمان دیلی نيوز 
آورد به طوری که به گفته کارگران در ماه رمضان از پس تھيه یک  ومشکالت معيشتيشان فشار زیادی روی آنھا می

 . سحری برنمی آیند برایغذای ساده نيز 
شرمنده آنھا . از بستگان ھمسرم پول قرض ميگيرم  برای تامين نان وپنير ھم”: گفت  یکی از کارگرا ن دراین رابطه

  . ”انتظار دارند که خوب کارکند درحاليکه چند ماه است حقوق نداده اند چطور ازیک کارگرشھرداری. ھستم 
  
  

الح سرد در سومين روز اجرای یک طرح سرکوب  نفر به اتھام حمل س٧٧٨دستگيری 
 اجتماعی

  
حامل سالح  778 در سومين روز اجرای طرح برخورد با حامالن سالح سرد:  تھران بزرگ گفت رژیم درفرمانده انتظامی

خبرگزاری حکومتی ساجدی نيا در گفتگو با   حسين پاسدار . ساعته گذشته در تھران دستگير شدند24سرد در طول 
روز شنبه در پایتخت به منظور شناسایی و دستگيری حامالن  در پی اجرای طرحی که از": گقت این مطلب اعالما مھر ب

  نفر در تھران به جرم حمل778 نفر و در سومين روز 121 نفر و در روز دوم 321روز،  سالح سرد آغاز شده در نخستين
 ".سالح سرد دستگير شدند

 دستگاه 712 دستگاه خودرو، 84قبضه سالح سرد،   64گيری این افراد دو ھزار و عالوه بر دست: گفت ادامه او در
  .موتورسيکلت کشف و ضبط شد

  
 مردم نجف آباد در اعتراض به تبعيد نماینده منتظریتجمع 

 
 در مردم نجف آباد، جمعی از "منتظری  امام جماعت حسينيه اعظم نجف آباد و نماینده"در پی احضار و تبعيد شفاھی

 در پی احضار و تبعيد : می نوسدجرسسایت اصالح طلب  .زدنداعتراضی دست به تجمع  ایند شھر قابل فرمانداریم
 در مقابل فرمانداری   امرداد ماه٢۵نمازگزاران حسينيه اعظم نجف آباد، روز دوشنبه  حجت االسالم قيصری، جمعی از

در پی این اعتراض، چندین نفر "خبری فوق خاطرنشان کرد منبع  .شھرستان تجمع نموده و خواستار لغو تبعيد وی شدند
سال گذشته و در پی  ".بازداشت شدند، که ھنوز از وضعيت آنان خبری منتشر نشده است از فعالين و متحصنين

  .ای در نجف آباد صورت گرفت درگذشت مرحوم آیت هللا منتظری، تجمعات و راھپيمایی ھای گسترده
  

 پارس ایرانگزارش از کاله و نساجی 
 گيالن فعاالن ضد سرمایه داری

  كاله، پخش مواد لبني و فرآورده ھاي غذايي
 

 اين شركت وابسته به بخش.  الھيجان قرار دارد– جاده رشت 3مواد لبني كاله در کيلومتر  شركت توزيع و پخش
ندگي كارخانه كاله واقع در نماي وي. خصوصي و كارفرماي آن فردي به نام سليماني است كه سمت مديرعاملي نيز دارد

ًقبال مديريت سوسيس و كالباس و مواد . امريكا و انگليس به سر مي برد اين فرد اکثر اوقات در. را دارد) آمل(مازندران 
راه  وي با حمايت و سرمايه گذاري شركت توليد كاله توانست اين مركز پخش را. برعھده داشت  غذايي را در رشت

 نفر در بخش ويزيتوري و 4مالي ،   نفر در بخش اداري و30.  كارگر فعال ھستند200شركت، حدود در اين . اندازي كند
و بارگيري در سرتاسر شھر رشت و ساير شھرھاي استان در   نفر در دو شيفت دوازده ساعت در بخش تخليه200بقيه 

 تريلر محصوالت لبني 2روزانه .  ھستند- نفر2 مقابل ھر مغازه –مشغول فروش تبليغاتي  مقابل مغازه ھاي اغذيه فروشي
 500 الي 400كاري حدود  دستمزدھاي كارگران طبق مصوبه اداره كار است كه با اضافه. آمل به رشت وارد مي شود  از

 كاميون و كاميونت به شكل 40در ضمن در حدود  .اين شركت فاقد ھرگونه تشكل كارگري است. ھزار تومان مي شود 
اين شركت در واقع رقيب .  كاميونت نيز به شركت تعلق دارد10و حدود  سانت در خدمت شركت استپخش و دريافت پور
  .در دست بگيرد  روزه10پگاه است و توانسته بخش زيادي از بازار پگاه را به علت فروش نسيه با مھلت  كارخانه توليدي

 
  نساجی پارس ایران و مطالبات معوقه کارگران



 
گزارشات مختلفي از جانب كارگران به   به بعد83 زده كه به جواد افراشته و خانواده اش دارد از سال اين كارخانه بحران از

 سال بود كه كارگران بازنشسته این 2بيش از . شده است خبرنامه و سپس نامه کميته ھماھنگی ارسال و منتشر
 ميليون تومان بابت مفاصاحساب 6الي  3نفر مي رسد، ھر يك به طور متوسط از  53کارخانه، كه تعداد آن ھا به 

كارگران، باالخره كارگران  پس از ماه ھا وعده سرخرمن و مبارزات. از جواد افراشته ضدكارگر طلبكار بودند بازنشستگي
در حال حاضر كارخانه مشغول . چك از کارفرما دريافت كنند  مطالباتشان را به صورت13/5/89توانستند در روز چھارشنبه 

  سال سابقه كار دارند و منتظر برخورداري از25 الي 23 نفر نزديك به 4از اين كارگران   كارگر است كه12 با فعاليت
 نفر بقيه كه به 8طلبکارند و   ھزار تومان850شرايط سختي كار و اعالم بازنشستگي ھستند و ھریک حدود یک ميليون 

قابل ذكر است . ون تومان دستمزد و حقوق معوقه طلب دارندميلي 6 الي 2صورت قراردادي کار می کنند ھريك در حدود 
  .کارگران پرداخت نشده است 89 كه ھنوز دستمزد تيرماه

 
  ادارات جنگ ودعواھای درونی نظام بر سر کاھش ساعت کار در

 
لس ، ساعت کار در ادارات بدون تصویب در مج  به دنبال مصوبه دولت احمدى نژاد مبنى بر کاھش–آسمان دیلی نيوز 

. دوگانگى در قانون در تاریخ ایران پس از انقالب سابقه نداشته است این: سایت متعلق به محسن رضایى نوشت
این مصوبه  ھستيم که برخى از ارگانھاى حکومتى، که خود را وابسته به دولت نمى دانند، از اجراى اکنون شاھد آن ھم

 .خوددارى مى کنند
توانند ھمدیگر را قانع کنند و ھر کسى ساز خودش را مى زند و  جلس و دولت نمىاین مشکل از جایى آغاز شده که م

 این مجلس است که در این.…ھستند که باید تاوان لجاجتھاى دولت و مجلس را بپردازند چون ھميشه، این مردم ھم
بدین ترتيب .  خودنظارتى ميان، دو شأن اساسى خود را از دست داده است؛ نخست شأن قانونگذارى خود و دوم، شأن

مقررات در کشور بردارد و نه حتى توانسته است  که مجلس نه توانسته است گامى در راستاى یکپارچگى قوانين و
بنابراین، به نظر مى رسد که یا … قانون مصوبه خود را بر دولت اعمال کند شأن نظارتى خود و برخورد با اجرا نشدن

 ھماھنگ کند، تا مردم ون کند که تاکنون نتوانسته و یا خودش را با مصوبه دولتدولت را ملزم به رعایت قان مجلس باید
  .نبينند بيش از این از دوگانگى قانون آسيب

 
 حکم مصادره خانه ای که برای عابد توانچه به گرو گذاشته شده بود، صادر شد  

 
.  بود را صادر کرد گرو گذاشته شده ه حکم مصادره خانه ای که برای عابد توانچه بدادگاه انقالب اسالمی اراک بي

عابد توانچه فعال دانشجویی طيف چپ و از اعضای سابق انجمن اسالمی دانشگاه اميرکبير است که دی : دانشجونيوز
اما دادگاه انقالب اراک از ابالغ . ماه گذشته از سوی دادگاه انقالب شھر اراک به یک سال حبس تعزیری محکوم شد

در نتيجه عابد توانچه و وکيل وی دکتر ناصر زرافشان از امضای ابالغ حکم که به صورت .  نمودکتبی حکم خودداری
  .شفاھی و مبھم ابالغ شده بود خودداری کردند

ًدر ادامه قاضی پرونده در اقدامی کامال غيرقانونی حکم یک سال حبس تعزیری این فعال دانشجویی را بدون ارسال به 
در پی این اقدام غير قانونی بالفاصله . جرای حکم به بخش اجرای احکام دادگستری فرستاددادگاه تجدید نظر برای ا

به دليل تخلفات گسترده از قانون توسط دکتر _ قاضی شعبه یک دادگاه انقالب _ شکایتی از قاضی عمران عزیزی 
. نتظامی قضات ثبت شده استزرافشان تنظيم و پرونده قاضی به دادگاه انتظامی قضات فرستاده شد و در دادسرای ا

اما با فشار اطالعات شھرستان اراک، دادستانی این شھر حکم را تأیيد یافته تلقی نموده و به شدت بر اجرای آن 
پافشاری کرد و در نھایت دادگاه انقالب اسالمی اراک در عملی غيرقانونی و غير اخالقی حکم به مصادره سند گرو 

  .گذاشته شده داده است
حالی است که در پی گيری شکایت صورت گرفته توسط ناصر زرافشان وکيل توانچه، دادگاه انتظامی قضات به این در

از دستور دادگاه انتظامی مبنی ) عمران عزیزی(قاضی شعبه یک دادگاه انقالب اراک "وکيل پرونده گزارش داده است که 
دليل دادگاه انتظامی قضات از مدیر کل دادگستری به ھمين ". بر توضيح به دادگاه انتظامی قضات سرباز زده است

  .استان مرکزی درخواست کرده است تا پرونده سریعا به دادگاه انتظامی ارسال گردد
پيش ازاین نيز ماموران اداره اطالعات اراک چند بار برای دستگيری توانچه به منزل پدریش یورش برده اما موفق به 

ان تھدید کرده بودند که در صورت عدم مراجعه وی به دادگاه انقالب منزل گرو گذاشته این مامور. باداشت او نشده بودند
  شده را پلمپ خواھند کرد

  
  ميليون تومان آزاد شد۵٠٠با تودیع وثيقه فعال زن 

  
ر وثيقه ھمان روز برای وی قرا  مرداد ماه به دادگاه احضار و در٢٣ روز در بازداشت ، روز شنبه، ١٧٠ بعد از کرمیمحبوبه 
، پس از تفتيش منزل و ١٣٨٨ اسفند ماه ١١محبوبه کرمی در تاریخ  ،»تغيير برای برابری«به گزارش سایت .صادر شد

بند   روز در این٨٠وی بيش از .  الف سپاه شد٢شخصی برای پنجمين بار دستگير و روانه بند  ضبط برخی از وسایل
 .منتقل شد  باال٢، بند ۵سوان اوین، اتاق نگھداری و سپس به سلول زندانيان سياسی در بند ن

" اقدام عليه امنيت ملی" به اتھام ١٣٨٧خرداد  ٢۴بار سوم، .  تير بود١٨بار اول و دوم بازداشت وی در رابطه با حوادث 
 ه تن از اعضای کمپين و فعاالن جنبش زنان ک١١ به ھمراه ١٣٨٨ فروردین ۶باردیگر،   . روز آزاد شد٧٠ و پس از دستگير

 روز آزاد ١٣دستگير و پس از  " اخالل در نظم عمومی"قصد دیدار نوروزی با خانواده زھرا بنی یعقوب را داشتند به اتھام
  .است در ھمه پروندھھای فوق، حکم تبرئه برای وی صادر شده. شد

 



  کانون صنفی معلمان کرمانشاه به دادگاه معلم فعال عضودواحضار 
  

دادگاه بيبه شعبه یک  دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان کرمانشاهمحمد توکلی و علی صادقی 
صنفی خواسته شده در تاریخ اول شھریورماه  در این احضاریه از این دو فعال. کرمانشاه احضار شدند اسالمی انقالب 

 تشکل در استان ھمواره مفتوح تا کنون پرونده اعضای شورای مرکزی این 82 از سال. خود را به این شعبه معرفی کنند
ميليون تومانی آزاد   که در آخرین بار با وثيقه سیدستگير شدندرابطه محمد توکلی و علی صادقی بارھا  بوده و در این

 صادره و فشارھا برای برخی اعضای این  احکام ھنوز معلوم نيست احضارھای اخير در کرمانشاه مرتبط با. شده اند 
کرمانشاه افزایش  و اجتماعی ھفته ھای اخير موج برخورد با فعاالن سياسی در. شھد بوده یا خير تشکل در تھران و م

  . بر مراکز اطالع رسانی استان در صدر این برخوردھا قرار دارد فشار. یافته است 
 
  

  سویيس بلوکه شدوابسته به رژیم در شرکت۴٠اموال 
 

دولت .  اعالم كردرژیممتحد عليه  ھاي سازمان ملل  از تحريمشوراي فدرال سوئيس روز چھارشنبه حمايت خود را
به .کردھاي سوئيس بلوكه   در بانكوابسته رژیم راشركت یکی از وابستگان و چھل حساب و چنين اموال  ھمسویس 

 یمرژھاي جديد عليه  اعمال تحريم ، دولت سوئيس روز چھارشنبه حمايت خود را از"صداي روسيه "گزارش پايگاه خبري 
  .اعالم كرد

را تشديد رژیم ھا عليه  تحريم  ژوئن قطعنامه جديدي را به تصويب رساند كه در آن9شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
 و ھمچنين افزايش فشارھاي سازمان ملل براي ممنوعيت  رژیماز جمله اين قطعنامه خواستار تحريم معامالت مالي. كرد

  .است  شدهبرای رژیمارسال سالح 
نيز قطعنامه شوراي امنيت  تر از حالت معمول اتخاذ شد، زيرا سوئيس قبال  تصميم شوراي فدرال سوئيس سريعاين

 36 سال جاری  ژوئن  به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، در روزھا پایانی ماه.سازمان ملل متحد را اجرا مي كرد
 ميليون فرانك در 1.5تا اين لحظه، در رابطه با تحريم  .ايراني براي اخذ ويزاي سوئيس مراجعه كردند كه رد ويزا شدند

 .كند نمي  ارسالبرای رژیمھا است كه سالح  عالوه بر آن، اين كشور مدت. بلوكه شده است ھاي سوئيس حساب
 

 بعد از دانشجویان ، وکال نيز ستاره دار شدند
  

به عنوان آزادترین کشور دنيا یاد کرده » ایران«از در حالی که اخيراً محمود احمدی نژاد برای چندمين بار : خبر دریافتی
است، از کانون وکالی دادگستری خبر می رسد که پذیرفته شدگان آزمون وکالت به دالیل امنيتی از اخذ پروانه کارآموزی 

  . وکالت محروم شده اند
سياسی با ستاره دار -تی، احيای طرح گزینش ھای عقيد٨۴پيش از این و از زمان روی کار آمدن دولت نھم در سال 

موضوعی که اگر چه با واکنش نھادھا و شخصيت ھای رسمی و غيررسمی . کردن دانشجویان منتقد کليد خورده بود
این بار به نظر می رسد که این طرح در دولت نھم، با راه یابی . روبرو شد اما تنھا با انکار مسووالن دولت نھم ھمراه بود

  . لی گسترده تر از پيش شده استبه اتحادیه ھای صنفی و شغ
دانش آموخته رشته حقوق دانشگاه بوعلی سينا ھمدان و عضو سابق انجمن اسالمی این دانشگاه » سيامک کریمی«

 ستاره به وی اجازه ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد را نيافت، ٣ به علت ٨٧ و ٨۵که پيش از این در سال ھای 
کریمی در آزمون سال گذشته . از دریافت پروانه کارآموزی وکالت محروم شده است»  امنيتیدالیل«در سال جاری نيز به 

او .  موفق به قبولی در این آزمون می شود٢٣ی کانون وکالی دادگستری استان مرکزی شرکت و پس از کسب رتبه ی 
ان اراک موفق به دریافت اما پس از گذشت بيش از یک سال از قبوليش، به دليل ممانعت نھادھای امنيتی شھرست

این در حاليست که وی فاقد سوء پيشينه ی کيفری بوده و لذا دالیل محروميت وی از پيشه . پروانه وکالت نشده است
  . ی وکالت نامشخص باقی مانده است

رویه ی  قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران صراحتاً بر حق انتخاب آزادانه شغل تاکيد کرده است، اما ٢٨ و ٢٢اصول 
به نظر می رسد . اخير به خوبی نشان می دھد که نقض قانون اساسی در طی سال اخير شدت بيشتری یافته است

که پس از جدی شدن بحث ادغام کانون ھای وکالی دادگستری در قوه قضائيه، محروميت پذیرفته شدگان آزمون وکالت 
اگر . دیگری برای تضعيف این نھاد مستقل جامعه مدنی استاز دریافت پروانه این کار به دالیل سياسی و عقيدتی موج 

 نفر از وکالی دادگستری در ایام پس از انتخابات سال گذشته، می ٩چه که انتظار می رفت این نھاد پس از بازداشت 
  .  کندتوانست با مقاومت در برابر دستورات فراقانونی که از خارج از آن صادر می شود، به نوعی از خود اعاده حيثيت

  
  دھگالن ادامه ی فشار بر طبقه کارگر در شھرستان

  
شھرداری و راھنمایی و رانندگی از توقف دست   طی چند روز گذشته ممانعت ھای شدید نيروھای–آسمان دیلی نيوز 

خشم و نارضایتی عده ی زیادی از کارگران بيکاری شده است که برای  فروشان در اطراف خيابان ھای اصلی شھر سبب
 .به دستفروشی روی آورده اند تامين ھزینه زندگی

افتادن در دام این نيروھا مدام به جابه جایی و حمل و نقل  عده ی زیادی از این دستفروشان ھر روز جھت گریز از
 . دورتر از دید این نيروھا متوسل می شوند کاالھای خود به نقطه ای

 پليسی مورد ضرب و شتم واقع شده و با وجود –وی ماموران شھرداری بارھا از س الزم به ذکر است این کارگران تاکنون
 صورت نگرفته است تاکنون ھيچگونه اقدامی نيز جھت بھبود وضعيتشان” شھرستان “به ” بخش“یافتن دھگالن از  ارتقاء

. 
  



  اعالم برائت فعالين کارگری شھر اشنویه
  
 

از  چندی پيش بازداشت و مدتی را در حبس بودند طی حکمی کهفعالين کارگری شھر اشنویه که  بنا به گزارش دریافتی
 .دادگاه دریافت کرده اند ، حکم برائت گرفته اند

 : به فعالين کارگری اشنویه ابالغ شده را مشاھده می نمایيد در ذیل عين متن دادنامه ای که
قاضی  گاه انقالب اروميه به ریاست صاره از شعبه اول داد٨٩/۵/١٢مورخه  ٨٩٠٩٩٧۴۴٢١١٠٠۴٩٢ برابر دادنامه شماره

عباس ھاشم پور، رحمان ابراھيم زاده  درویشی ، آقایان حسين پيروتی ، فتاح سليمانی ، صمد احمد پور، رحمان تنھا ،
که متھم بودند به فعاليت به نفع گروھک کومله و فعاليت به نفع آن  و عيسی ابراھيم زاده با وکالت آقای فریدون احمدی

آنان عضو کومله  اوراق و محتویات پرونده و تحقيقات بعمل آمده و دفاعيات نامبردگان و وکيل ایشان که توجه بهگروھک با 
شرکت در جلسه بدون اطالع از اھداف آن به  نمی باشند و اگر کميته کارگری ھم در واقع وابسته به کومله باشد صرف

بنابرین دادگاه به لحاظ فقدان دليل اثباتی جرم مستندا به بند بزه باشد  لحاظ فقدان عنصر معنوی جرم نمی تواند مثبت
روز پس از  20رای صادره حضوری و ظرف . قانون آیين داد رسی کيفری حکم به برائت صادر می گردد  ١٧٧الف ماده 

   .ابالغ قابل تجدید نظر خواھی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد
 

  ليون نفر گذشت   مي٣٫۵تعداد بيکاران کشور از مرز 
 

 ميليون نفر اعالم شده است که در ٣٫۵ معادل ٨٩بيکاران در بھار  تعداد:  ایران گزارش می دھد مھر خبرگزاری دولتی 
  ھزار نفر نيز روستایی۶۴٧ درصد برابر با ٨٫٩ ميليون نفر شھرنشين و ٢٫٨جمعيت معادل   درصد١٧این گروه سنی 

 .اند بوده
 –بدون شغل (کرده که در این رابطه تعداد کارجویان   درصد را اعالم١۴٫۶ نرخ بيکاری بھار سالجاری مرکز آمار ایران اخيرا

اھميت این موضوع در این است که این نرخ در . ميليون نفر برآورد شده است ٣٫۵ نيز بيش از) در جستجوی شغل بھتر
 . درصد بود١١٫١گذشته  بھار سال

سالجاری در کنار نياز مبرم بازار کار به فرصتھای جدید  ی نرخ بيکاری در بھار درصد٣٫۵بر اساس این گزارش، جھش 
 دليل نيازھای روزافزون جوانان کارجو، ھميشه مورد توجه افکار عمومی بوده و شغلی، از موضوعاتی است که به

 .ھست
درباره مرجع اعالم نرخ ) ارسابق ک وزیر(به گزارش مھر، طی سالھای گذشته به ویژه در زمان فعاليت سيدمحمد جھرمی 

دو نرخ متفاوت از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار دوگانگی  بيکاری بعضا نقدھایی مطرح می شد، به نحوی که اعالم
بيکاری  نھایتا به دليل استناد قانون به نرخ اعالمی مرکز آمار و ھمچنين عدم محاسبه نرخ .ھایی را به ھمراه داشت

 .گرفت ، این نرخ مرکز آمار بود که مورد استناد قرار میروستاھا توسط بانک مرکزی
االسالمی وزیر کار به نقد کشيده شد   که توسط شيخ٨٩این جریان ادامه داشت تا زمان اعالم رسمی نرخ بيکاری بھار 

یا  دارای اشتباه است و ٨٩به نظر می رسد نرخ بيکاری بھار  : درصدی، گفت١۴٫۶و وی ضمن نپذیرفتن تلویحی نرخ 
  را٨٩ھمچنين وزیر کار گفت اگر نرخ بيکاری بھار . سالھای گذشته اشکال داشته است اینکه نرخھای اعالم شده در

ابھام و بی ميلی ناچار است نرخ   ميليون نفر بيکار جدید است، البته وی تاکيد دارد که با١بپذیرد به معنی افزایش 
 .ذیردبپ بيکاری محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران را

کار در حالی مطرح می شود که ھم اکنون از  این نوع برخورد و غيرقابل استناد بودن نرخ بيکاری مرکز آمار از سوی وزیر
 .ایران نيست که بتواند نرخھای بيکاری قابل استناد ارائه دھد نظر قانونی ھيچ مرجعی باالتر از مرکز آمار

اجتماعی بدون  ی اعالم شده از سوی مرکز آمار برای وزارت کار و امورتا پيش از این نرخ بيکار این در حالی است که
یکباره این نرخ که زیر سئوال برده شد و شبھاتی  حرف و حدیث قابل استناد بوده، اما با اعالم نرخ بيکاری بھار امسال به

 .نرخ بيکاری مطرح شده است از سوی این وزارتخانه در مورد آمار
اعالم می شود مھمترین نرخی است که از سوی این مرکز به  ی که در ھر فصل توسط مرکز آماردر عين حال، نرخ بيکار

و توسط دستگاھھای ) ھمانند اھميت نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی) صورت رسمی اعالم می شود
به فصول قبل  ھار نسبتاستفاده قرار می گيرد، ضمن اینکه تغييری در نحوه محاسبه این نرخ در فصل ب مختلفی مورد

قراردادن آمارھای نرخ بيکاری از سوی مرکز آمار  مسئوالن مرکز آمار ایران در این خصوص معتقدند که. صورت نگرفته است
مرکز از آمارھای توليدی خود است و اگر این آمارھا اشتباه بود، روی سایت  بر روی سایت رسمی به معنای دفاع این

 .تقرار نمی گرف مرکز آمار
اگر صالح باشد به این مطلب پاسخ خواھد داد، عنوان  در ھمين حال، این مرکز با اعالم اینکه نرخ بيکاری افزایش یافته و

 .وجود اینکه مایل نيستم اما نرخ بيکاری مرکز آمار را می پذیرم می کند که وزیر کار اعالم کرده با
از سوی مرکز   چقدر است به آمار ارائه شده٨٩خ بيکاری در بھار اگر از من بپرسند که نر: گفته است  ھم االسالمی شيخ

واقعيات جامعه ھمخوانی ندارد و درصدی از خطا  رسد که این آمار با آمار استناد خواھم کرد، ولی با این وجود به نظر می
 .شود در آن دیده می
ميليون نفر به افراد  تا به حال باید حداقل یک درصدی بيکاری یعنی اینکه از سال قبل ٣٫۵افزایش : است وزیر کار افزوده

بيکاری تامين اجتماعی دیده شود؛ در حالی است که تنھا   بگيران بيکار کشور اضافه شده باشد و آثار آن ھم در مقرری
موجود  اتشده و به ھمين دليل بين آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار با واقعي بيکاری اضافه  بگيران  ھزار نفر به مقرری٢٠

 . تفاوت وجود دارد
 ١١٫١درصد اعالم شد که این نرخ در فصل بھار سال گذشته  ١١٫٩نرخ بيکاری طی سال گذشته از سوی مرکز آمار ایران 

 درصدی نرخ بيکاری بھار سالجاری ٣٫۵افزایش .  درصد محاسبه شده بود١۴٫١سال نيز  درصد و در فصل زمستان ھمان
  سابقه بوده است  ميليون نفر طی سالھای اخير بی٣٫۵ل و رسيدن تعداد بيکاران به نسبت مدت مشابه سال قب به
  



 می یابد نان چند صد برابر افزایش با حذف یارانه ھا، بھاء 
 

به گفتۀ وزیر بازرگانی امسال و ھمزمان با حذف دیگر یارانه ھا، یارانۀ آرد و نان نيز حذف خواھد شد و : رادیو فرانسه
.  ریال است4500به گفتۀ او قيمت آرد آزاد در ایران ھم اکنون .  ریال به قيمت جھانی افزایش خواھد یافت75قيمت آرد از 

سعيد مدنی پژوھشگر مقيم تھران پيش بينی می کند که در نتيجۀ این تصميم اقشار فقير فقيرتر و در زمينۀ بھداشت و 
  . تغذیه متحمل زیان ھای بيشتری شوند

ازرگانی دولت محمود احمدی نژاد گفته است که امسال یارانۀ آرد و نان ھمزمان با حذف دیگر مھدی غضنفری وزیر ب
 ٧٥تاکنون آرد یارانه ای به قيمت : مھدی غضنفری در ادامه افزوده است . یارانه ھا ھدفمند یا در واقع حذف می شود

يمت آرد به بھای جھانی آن یعنی ميان این دو  ریال عرضه می شد که با حذف یارانه ھا ق٤٥٠٠ریال و آرد آزاد به قيمت 
  . قيمت عرضه می شود

در این حال، افزایش ناگھانی قيمت برق مصرفی در استانھای شمالی کشور موجی از نگرانی را در ميان اقشار آسيب 
دیروز چھارشنبه محمد حسين عاقل منش عضو شورای اسالمی شھر رشت گفت که پس از . پذیر برانگيخته است

: این عضو شورای شھر رشت گفته است . ازندران حاال قبض ھای برق، مصرف کنندگان گيالنی را غافلگير کرده استم
به دليل گرمای شدید تابستان امسال استفادۀ گسترده از وسایل خنک کننده موجب افزایش مصرف برق و افزایش 

  . ریمه به خاطر مصرف مازاد شده استمصرف برق موجب محاسبۀ تصاعدی بھای برق خانگی و بعضاً پرداخت ج
  

از آنجا که قانون حذف یارانه ھا ھنوز به اجرا گذاشته نشده است، : محمد حسين عاقل منش در انتھا تصریح کرده است 
افزایش ناگھانی قيمت برق موجی از نگرانی به ویژه در ميان اقشار آسيب پذیر اجتماعی در استانھای شمالی کشور به 

اما، حذف یارانه نان چه جایگاه و اھميتی در سبد کاالھای مصرفی خانوارھای ایرانی دارد و حذف آن . استوجود آورده
  چه نتایجی به بار خواھد آورد؟

  :سعيد مدنی، پژوھشگر مقيم تھران، در پاسخ به این پرسش می گوید 
 که سھم پروتين ھا نظير گوشت قرمز اتفاقی که طی سه دھۀ اخير در سبد غذایی خانوارھای ایرانی رخ داده این است

یا گوشت سفيد کم شده و در مقابل سھم کاالھای ارزان قيمت نظير آرد و غالت در سبد غذایی مردم ایران افزایش 
در واقع، آنچه دولت انجام . این سھم در شھرھا حدود بيست درصد و در روستاھا حدود سی درصد است. یافته است

زیرا، در صورتی که یارانه ھا حقيقتاً ھدفمند می . ارانه ھا، که ھمان حذف یارانه ھاستمی دھد نه ھدفمند کردن ی
برای نمونه، در حال حاضر که ھنوز یارانه ھا . شد، باید منابع بيشتری به دھک ھا و خانوارھای کم درآمد تعلق می گرفت
 تأمين کالری مورد نياز روزانۀ خود نيستند و در به طور کامل حذف نشده اند، ده تا بيست درصد خانوارھای ایرانی قادر به

این گروه جمعيتی در صورت حذف یارانه ھا و یا نقدی شدن یارانه ھا قدرت . نتيجه زیر خط فقر مطلق به سر می برند
نکته این است که یارانه ھا در حال حاضر به طور مساوی ميان دھک ھای مختلف جامعه . دفاعی کمتری خواھند داشت

زیرا، ميزانی را که .  می شود و با حذف یارانه ھا این دھک ھای کم درآمدند که بيشترین آسيب را خواھند دیدتقسيم
دولت تحت عنوان یارانۀ نقدی قصد دارد به دھک ھای کم درآمد بپردازد به ھيچ وجه جوابگوی نيازھای روزمرۀ آنان 

بنابراین، اتفاقی که خواھد افتاد این است که . ا نخواھد بودنيست و قادر به جبران نتایج تورمی ناشی از حذف یارانه ھ
  . فقرا فقيرتر خواھند شد و آسيب ھای بيشتری در زمينۀ تغذیه و بھداشت خواھند دید

  
  دادگاه انقالب احضار دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان کرمانشاه به

 
 شورای مرکزی کانون صنفی معلمان کرمانشاه به اعضای  محمد توکلی و علی صادقی دو تن از–آسمان دیلی نيوز 

 در این احضاریه از این دو فعال صنفی خواسته شده در تاریخ اول. احضار شدند  شعبه یک دادگاه انقالب کرمانشاه
 . شھریورماه خود را به این شعبه معرفی کنند

مفتوح بوده و در این رابطه محمد توکلی و شورای مرکزی این تشکل در استان ھمواره   تا کنون پرونده اعضای٨٢از سال 
ھنوز معلوم نيست  . صادقی بارھا بازداشت شده که در آخرین بار با وثيقه سی ميليون تومانی آزاد شده اند علی

برخی اعضای این تشکل در تھران و مشھد بوده یا  احضارھای اخير در کرمانشاه مرتبط با احکام صادره و فشارھا برای
فشار بر مراکز اطالع .  مدنی کرمانشاه افزایش یافته است -فعاالن سياسی ته ھای اخير موج برخورد بادر ھف. خير 

  . در صدر این برخوردھا قرار دارد رسانی استان
 

   !اعتراضات کارگري، ترفند حکومت اسالمی! واگن پارس اراک
 

 اراک برای نقد شدن دستمزدھای معوق ھمچنان واگن پارس  نفر از کارگران3500 اعتراض بيش از ،بنا به خبر دريافتى
معوق   ماه دستمزد5واگن پارس با وجود پيگيريھا و اعتراضات تاکنونيشان موفق به دريافت  کارگران زحمتکش. ادامه دارد

ن اين روزھا اعتراض کارگرا. ادامه دارد اعتراضات گسترده و پر دامنه کارگران ھمچنان. مربوط به سال گذشته نشده اند
را دچار بحران نموده، ديگر وعده ھای دروغ امروز و فردا اثر بخشی خود  گرسنه بد جوری سرمايه داران و عوامل کارفرما

 .و ھر لحظه احتمال اعتصاب قدرتمند و اعتراضات کوبنده کارگری ھست را از دست داده
ای  سالمی سرمايه داران بخشنا مهو در چنين اوضاع نابسامان، از طرف وزارت صنايع حکومت ا طی روزھای گذشته

لوحه کارخانه در معرض ديد ھمه  خطاب به کارگران صادر شده و عوامل کارفرما اين بخشنامه سراسر دروغ و کذب را در
ما ميدانيم دستمزدھای چندين ماھه شما : کارگران آمده است در اين بخشنامه کذايی خطاب به. کارگران قرار داده اند
طرف شما حکومت است و حکومت اين . باشيد… را درک می کنيم، صبور و بردبار و ا مشکالت شماپرداخت نشده، م

را نيز تھديد به  البته در البالی اين مزخرفات کارگران معترض… بحران و مشکالت اقتصادی زيادی ھست و  روزھا دچار
 …و” برھم زدن نظم عمومی“سرکوب و اخراج نموده اند به جرم 

بخشنامه کذايی وزرات صنايع  وريست اخيرا عوامل کارفرما در کارخانه آلومورول و ديگر مراکز صنعتی ارا کبه يادآ الزم



 .قرار داده اند حکومت اوباش اسالمی را در برابر کارگران معترض و گرسنه
ميخواھند ! آقايان از سر شکم سيری و دزدی است اين حرفھا و اين ياوه گويی ھای: يکی از کارگران معترض می گفت

اگه پولی کم آورده اند ھمه اين . کار و زندان و پليس و سرکوب تھديدمان ميکنند سرمان را شيره بمالند و يا با اخراج از
اطالعات و باندھای   ھمه اين پولھا و دستمزدھای ما را خرج سپا ه و بسيج و،به جيب آخوندھا و حکومت رفته پولھا

 … تلنبار کرده اند و سابھاى بانکيشان در خارج از کشورحرفه ای آدمکش می کنند يا در ح
 ھزار تومانی سازنده انواع 300سفيد امضا با دستمزدھای   نفر کارگر قراردادی و3500کارخانه واگن پارس اراک با بيش 

  .جانبی آن ميباشد واگن قطار، مترو و وسايل
 

  اعتصاب کارگران شرکت بن رو وارد چھارمين روز خود شد
 
 ماه از دستمزدھایشان از روز 4کارگران شرکت بن رو در اعتراض به عدم پرداخت   ایران،از  بر گزارشھای دریافتی بنا

 .مرداد ماه دست به اعتصاب زده اند 23شنبه 
. ھيچيک از مسئولين کارخانه توجھی به خواستھای آنان نکرده اند بنا بر این گزارش از زمان شروع اعتصاب کارگران

کارگران که در  این. زمان شروع اعتصاب ھر روزه به کارخانه ميایند و کارت ورود خود را ميزنند  شرکت بن رو ازکارگران
خواستھایشان رسيدگی نشود به اعتصاب خود  چھارمين روز اعتصاب خود بسر ميبرند اعالم کرده اند تا زمانی که به

 .ادامه خواھند داد
  .دارد  نفر کارگر دارد و در جاده سلفچگان قرار800حدود ) بنزھای کوپه(خارجیکننده ماشينھای  شرکت بن رو مونتاژ

 
  واحد یک سال حبس تعليقی برای ھمایون جابری از کارگران شرکت

 
رسيده به کميته ھماھنگی برای کمک به   بر اساس خبر–کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

کارگران شرکت واحد و از اعضای سندیکای کارگران این شرکت ، به یک  ن جابری ازایجاد تشکل ھای کارگری ،ھمایو
 .محکوم شد سال حبس تعليقی

 نفر دیگر از 150شده بود به ھمراه بيش از   در پارک الله تھران دستگير88ھمایون جابری که در روز جھانی کارگر سال 
پس از گذشت بيش از یک سال در . ه به قرار کفالت آزاد شداز چند ما دستگير شدگان به زندان اوین منتقل شد و پس

حبس   تجدید نظر دادگاه انقالب تھران ، حکم قطعی برای36 ،از طرف شعبه ی 1389مرداد ماه  26روز سه شنبه 
 . تعليقی به مدت یک سال به وی ابالغ گردید

مسلم کارگران برای برگزاری آزادانه مراسم تشکل ھای کارگری ضمن تاکيد بر حق  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد
را محکوم نموده و اکيدا  کارگر ، ھر گونه پرونده سازی و پيگرد امنيتی و قضایی برای کارگران و فعاالن کارگری روز جھای

  .باشد خواستار پایان یافتن فشار بر کارگران و فعاالن کارگری می
  

  شد ساله٢۶ قتل یک جوان درگيرى بين جوانان و مزدوران حکومتی منجر به
 

خوزستان که بين جوانان و “ اميدیه”در “ یاسر” مرداد، طى یک درگيرى در شھرک٢۶ روز سه شنبه –آسمان دیلی نيوز 
به گزارش دریافتی على . ضرب گلوله مزدوران کشته شد  بھنام على بدیرى به مزدوران حکومتی صورت گرفت، یک جوان

   .سال داشت 26بدیرى، 
 

  انقالب ر دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان کرمانشاه به دادگاهاحضا
 

مرکزی کانون صنفی معلمان کرمانشاه به   محمد توکلی و علی صادقی دو تن از اعضای شورای–آسمان دیلی نيوز 
یخ اول در این احضاریه از این دو فعال صنفی خواسته شده در تار . شعبه یک دادگاه انقالب کرمانشاه احضار شدند

 . این شعبه معرفی کنند شھریورماه خود را به
استان ھمواره مفتوح بوده و در این رابطه محمد توکلی و   تا کنون پرونده اعضای شورای مرکزی این تشکل در٨٢از سال 

 ھنوز معلوم نيست. که در آخرین بار با وثيقه سی ميليون تومانی آزاد شده اند  علی صادقی بارھا بازداشت شده
در تھران و مشھد بوده یا  احضارھای اخير در کرمانشاه مرتبط با احکام صادره و فشارھا برای برخی اعضای این تشکل

  خير
 .  
 

  !!  ما ه حقوق17پرداخت يك ماه حقوق به جاي : مخابرات راه دورشيراز 
 

مخابرات راه دورشيراز ( ي تي آي پرسنل شركت آ  بعد از اعتراضات وتجمعاتي كه در زمانھاي مختلف–آسمان دیلی نيوز 
 !! يك ماه از طلب آنھا پرداخته شد فقط,  ماه حقوق معوقه 17از, داشتند ) 

اين شركت از نفرات متخصص وتحصيل كرده ھستند ولي به دليل  بسياري از پرسنل” :يكي از پرسنل اين شركت گفت 
 ه برخي ازآنھا خانواده ھايشان طي اين مدت از ھمطوري ك, بد معيشتي به سر ميبرند  عدم دريافت حقوق در وضعيت

 نفر 600ما , به ما دادند   ماه حقوق معوقه داريم اما سرانجام فقط يك ماه از حقوقمان را17ما , پاشيده شده است 
آقايان حكومتي به شنيدن حرفھاي ما بسته  ولي گوش.ھستيم كه ماھھاست دنبال حق وحقوق خودمان ھستيم 

  ” است
 

  انضباطي  مستمر رانندگان اتوبوسراني از سوي كميته ھايتھديد



 
ومعيشتي رانندگان شرکت واحد رسيدگي نميشود   در شرايطي که به کمترين خواسته ھاي صنفي–آسمان دیلی نيوز 

 براي اينکه اين رانندگان شريف را وادار به سکوت در برابر خواسته ھاي عوامل سرکوبگر در سيستم اتوبوسراني تھران
درحال حاضر ھم  کنند از طريق کميته ھاي انضباطي مستمر رانندگان را تھديد به تنبيه واخراج ميکنند و بحق خودشان

دراين مورد رانندگاني كه علت , را اخراج كنند قصد دارند با يک توطئة طراحي شده تعداد زيادي از رانندگان شرکت واحد
  .ضدانقالب و اغتشاشگر روبرو ميشوندقبيل  اين امر را سوال كنند با ماركھايي از

 
  دیدارھای کارگران با خانواده ی رضا شھابی

 
روز سه شنبه   گروھی از کارگران از بخش ھای مختلف کارگری و از جمله چند کارگر اخراجی در–کننده  کارگران مالقات

 .ین محبوس است دیدار کردندزندان او 209 با خانواده ی رضا شھابی ،کارگر زندانی که در بند 89 مردادماه 26
شھابی بوده است و درآن عده ی دیگری از کارگران و دوستداران جنبش  این چندمين دیدار ِکارگران با خانواده ی رضا

 .رفتند ھمبستگی با رضا شھابی و مبارزات وی و مالقات با اعضای خانواده اش به منزل او کارگری برای اعالم
رضا شھابی ،برجسته ترین وجوه ِ  پرس و جو در باره ی آخرین وضعيت حبس وپرونده یکارگران در این مالقات ضمن 

 .از اعضای سندیکای کارگران این شرکت را باز شمردند مبارزاتی رضا شھابی نماینده ی کارگران شرکت واحد و
تکيه  ت کارگری خود به جاینکته یادآوری شد که رضا به عنوان یک فعال کارگری ،در مبارزا از جمله در این نشست ، این

به جای ھر دولت ،نھاد ( بر کارگران   معنوی-بر نھادھای سازشکار ِ کارگری بررجوع به کارگران و از جمله تکيه ی مالی
 .تاکيد داشته است) یا سازمان دیگر 

ت قضایی پرونده وضعي مالقات ھمچنين از اقدامات انجام شده توسط خانواده و دوستان رضا شھابی در پيگيری در این
این دیدار به وضوح مشخص بود روحيه ی بسيار  مورد بسيار چشمگيرو قابل تقدیری که در. وی پرس و جو به عمل امد

خانواده اش و باورھای ایشان به اندیشه ھا و تالش ھای رضا بود که نشانگر  باالی ھمسر رضا شھابی و دیگر اعضای
  .ه اش می باشداندیشه و مبارزات رضا با خانواد پيوند

 
  شدند صدیق کریمی و فواد کيخسروی بار دیگر به دادگاه احضار

 
کيخسروی از اعضای فعال اتحادیه آزاد کارگران   صدیق کریمی عضو ھيئت مدیره و فواد-  ایرانبر پایه گزارشات دریافتی از 

 31 صبح روز 8ق و فواد باید ساعت بر اساس این احضاریه صدی. احضار شدند ایران در شھر سنندج بار دیگر به دادگاه
 .شعبه اول دادگاه انقالب سنندج حاضر شوند شھریور ماه در

  تير ماه29ماه مه این کارگران در شعبه اول دادگاه انقالب سنندج است که یکبار در  این احضاریه در ارتباط با پرونده اول
ایران در آن مورد محاکمه قرار  اتحادیه آزاد کارگرانسال جاری به اتھام اقدام عليه امنيت ملی از طریق عضویت در 

 .گرفتند
محاکمه  احضار مجدد صدیق کریمی و فواد کيخسروی به دادگاه، ھمانگونه که بارھا اعالم کرده است با محکوم کردنما 

ن ارزیابی ميکند و یابی طبقه کارگر ایرا این کارگران به جرم عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران را محاکمه حق تشکل
عليه صدیق کریمی و فواد کيخسروی اعتراضات گسترده به این احکام را  اعالم ميدارد در صورت صدور ھر گونه حکمی

 .ميداند و در برابر محکوميت این کارگران سکوت نخواھد کرد حق مسلم خود
  !مسلم ماست تشکل، اعتصاب تجمع حق

 
  شھابی  و تمدید بازداشت رضابی خبری از سرنوشت بھنام ابراھيم زاده

 
ھيم زاده فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان، ابھنام ابر  پس از بيش از دو ماه از بازداشت-برپایه خبر دریافتی از ایران 

 خرداد 22بھنام ابراھيم زاده پس از چھار روز از بازادشت اش که در روز . نيست ھيچ خبری از سرنوشت وی در دست
 . ھيچ تماسی با خانواده خود نگرفته استصورت گرفت ماه

قاضی   مرداد ماه به دادگاه منتقل کرده اند و19 زندان اوین در روز 209بازداشت در بند  رضا شھابی را پس از دو ماه
تمدید بازداشت رضا . کرده است  زندان اوین تمدید209دادگاه حکم بازداشت وی را بمدت دو ماه دیگر در بند عمومی 

 ساله خود 5انقالب کرج و در شرایطی که مدت محکوميت  در حالی صورت ميگيرد که منصور اسالو توسط دادگاهشھابی 
 .است عليه نظام و بدون حضور وکالیش به یک سال زندان تعزیری دیگر محکوم شده را سپری ميکند به اتھام تبليغ

  
 

  «اقدام کنند لو اساالمللی برای آزادی ادھای بيننھ«: لو درخواست ھمسر منصور اسا
 

لو، فعال کارگری که و، ھمسر منصور اساپروانه اسانل المللی حقوق بشر در ايران، بنا به گزارش تارنمای کمپين بين
کند؛ در مورد افزايش يک سال زندان به دوران  دوران محکوميت خود را طی می شھر کرج اکنون در زندان رجايی ھم

 .ھمسرش ابراز شگفتی کرد محکوميت
از جمله وزير کار و رييس قوه قضائيه به نھادھای  بر اساس قولی که مسئوالن کشور،«خانم اسانلو گفته است که 

ھا را  آن اند؛ اما حکم جديد او و اعضای خانواده منتظر آزادی وی بوده» اسانلو داده بودند المللی مبنی بر آزادی منصور بين
 .است متعجب کرده
 ماه مه سال جاری به صورت ٢٢نوشت دولت ايران در روز  دو ماه پيش در گزارش ساالنه خودالمللی کار  سازمان بين

 قضاييه با درخواست وزير کار و امور اجتماعی ايران برای انجام اقدامات الزم جھت رسمی اعالم کرده که رييس قوه



 .آقای اسانلو موافقت کرده است» عفو»
  .گيرد تواند پس از گذراندن نيمی از دوره محکوميت خود، مورد عفو قرار می طبق قوانين جمھوری اسالمی، ھر زندانی

 
  کرد  گفته است که نسبت به رای صادره اعتراض خواھداسالومنصور

 
ھمکاری با «و حومه دو ھفته پيش با اتھام تازه  منصور اسانلو، رئيس ھيات مديره سنديکای شرکت اتوبوسرانی تھران

محاکمه شد و مجددا به يک سال حبس محکوم گرديد که اجرای آن از پايان محکوميت  قالب کرجدر دادگاه ان» ضد انقالب
 .آغاز می شود اش فعلی

وی ھم اکنون دوران حبسی را می گذراند که به » پروانه اسانلو در باره حکم جديد صادرشده برای آقای اسانلو افزود
 « شود چنين چيزی؟مگر می. است ھمين اتھام تبليغ عليه نظام محکوم شده

شان به دادگاه  داشتن وکيل محروم بود و وکالی او از انتقال موکل اسانلو به ھنگام محاکمه در دادگاه انقالب کرج، از
 .بودند اطالع انقالب بی

 .مالقات ھمسرش رفت المللی حقوق بشر، پروانه اسانلو روز پنجشنبه گذشته به به گزارش کمپين بين
آقای اسانلو اعالم . رای صادره اعتراض خواھد کرد اسانلو در اين مالقات گفته است که نسبت بهبه گفته وی، منصور 

 اما رييس دادگاه به«خورشيدی، وکالی وی به شعبه يک دادگاه انقالب اسالمی رفتند  کرده که يوسف مواليی و پرويز
اين شعبه مراجعه کنند، پرونده را  ن ھفته مجددا بهھا اي قرار است آن«اسانلو گفت » .ھا اجازه مطالعه پرونده را نداد آن

 «.روی پرونده قرار دھند بخوانند و اليحه اعتراضی را برای دادگاه تجديد نظر
وی خواستار » . ناراحتيم و خواھان تجديد نظر در رای صادره ھستيم ما واقعا از اين وضعيت«: پروانه اسانلو ادامه داد

 .برای آزادی ھمسرش شدالمللی  بين گيری نھادھای پی
نزديکی منزل خود بدون حکم دادگاه و توسط ماموران امنيتی دستگير   در خيابان و در٨۶منصور اسانلو در تيرماه سال 

 .کرد  سال زندان قطعی را دريافت۵به اتھام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام، حکم  وی پس از محاکمه. شد
مختلفی مانند ناراحتی قلبی، کمر درد و  ھای حاد تھران و حومه، در زندان دچار ناراحتیرئيس سنديکای اتوبوسرانی 

  .ه است قانونی رای به عدم تحمل حبس او را داد ناراحتی چشم شده است و تا به حال سه بار پزشک
 

  ابوالفضل عابدینی ممنوع التردد شد
 

فعاالن   عابدینی نصر خبرنگار و از مسئوالن پيشين مجموعهبيست و ششم مردادماه، ابوالفضل  روز گذشته مورخ–ھرانا 
 . منع شد حقوق بشر در ایران، از تردد در زندان کارون و خارج از بندش تا اطالع ثانوی
اھواز به تمامی پرسنل اعالم شده است  بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، این دستور که از سوی رئيس زندان کارون

 . کرده است  ابوالفضل عابدینی ایجادمشکالت حادی را برای
داروھای خود می بایست به بھداری زندان  این در حاليست که این زندانی سياسی ھر سه روز یک بار برای دریافت

 . مراجعه کند
ع ممنو زندان کارون اھواز با سخت گيری ھا و اعمال فشار ھای متفاوتی روبه رو بوده است؛ آقای عابدینی از بدو ورود به

  .این فشارھا می باشد المالقات و ممنوع التردد کردن و جلوگيری از تماس تلفنی با خانواده، از جمله
 

  خانواده زندانيان اعتصاب کننده موفق به مالقات نشدند
 

سازمان زندان ھای استان   زندانی اعتصاب کننده با خانواده ھایشان امروز به رغم قول مساعد رئيس١۶مالقات  – جرس
 .ان، صورت نگرفتتھر

پدر مجيد دری، مادر کوھيار گودرزی و منيژه محمدی به عنوان وکيل، با سھراب  به گزارش خبرنگار جرس، روز گذشته،
 .رئيس سازمان زندان ھای استان تھران مالقات کردند سليمانی،

 اد و با صداقت، ریيس زندان اوینترتيب دادن مالقات این خانواده ھا با عزیزانشان را د در طی این دیدار، سليمانی قول
 .فردا برای مالقات به اوین بروند برای تنظيم این مالقات تماس گرفت و به خانواده زندانيان اعالم کرد که می توانند

مالقات با عزیزانشان امروز مقابل اوین جمع شدند اما تنھا پاسخی که   زندانی از شھرھای مختلف و برای١۶خانواده این 
 .ھماھنگ شود” قوه قضایيه“بود که باید با  کردند ایندریافت 

سرانجام با تعطيلی . در اوین منتظر پاسخ مشخص ماندند اما نتيجه ای نگرفتند  ظھر مقابل١٢این خانواده ھا تا ساعت 
   .ازگشتندبه خانه ب  ظھر به دليل ماه رمضان، خانواده ھا بدون دیدار عزیزانشان١٢بخش اداری اوین در ساعت  زودھنگام

 
 نژاد دو برابر شده است بيکاری در دوران احمدی
  بھمن مھرداد :جواد طالعی، تحریریه

 
نرخ بيکاری را . دھد زایی دولت دھم خبر می ھای اشتغال برنامه  آمار بيکاران ایران در بھار امسال از شکست–دویچه وله 
اصال بيکار  د، اما عضو شورای عالی کار گفته است که ایرانان  درصد اعالم کرده١٧و خانه کارگر   درصد١۴ / ۶مرکز آمار 

 .ندارد
که مسئوالن دولت دھم، به جای آن که برای  دھد ھا و مراکز رسمی ایران نشان می ھای خبرگزاری بررسی گزارش

 .اند مشغولند یکدیگر بر سر آمارھای متناقضی که ارائه داده مبارزه با بيکاری تالش کنند، به مبارزه با
 زایی اشتغال شکست برنامه
زایی یکی از  اعالم کرد که اشتغال نژاد، پنج سال پيش، ھنگام تصرف پست ریاست جمھوری ایران محمود احمدی

 درصد نيروی کار ایران ٧در آن زمان، به استناد آمار رسمی، تنھا  .محورھای اصلی برنامه اقتصادی دولت وی خواھد بود



 .بودند بيکار
ایجاد واحدھای اقتصادی زودبازده را اجرا   ميليارد دالر از درآمدھای نفتی، طرح٢٠اد، با صرف دست کم نژ دولت احمدی

 ميليارد دالر رسيده ١٧ھا به حدود  اعالم کرد که مطالبات غيرقابل وصول بانک اما سه سال بعد، بانک مرکزی ایران. کرد
فوری کنند، به  ی زودبازده که قرار بود ایجاد اشتغالھا اعظم اعتبارات پرداخت شده برای اجرای طرح بخش. است

 .گریختند کسانی پرداخت شد که اندکی بعد یا اعالم ورشکستگی کردند و یا از ایران
 ميليارد دالر بدھی ۵٠پرداخت نزدیک به  ھا به دليل عدم بازپرداخت این اعتبارھا و ھمچنين عدم در حال حاضر، بانک

 .زا را ندارند اشتغال ار برای واحدھایدولت، توانایی تامين اعتب
 دو برابر بيکار

ایران  برای حل این اختالف، مرکز آمار. نژاد مورد اختالف مراکز مختلف بود ماموریت احمدی نحوه ارائه آمار بيکاران، از آغاز
زمان جھانی کار سا. خواھد کرد ھای سازمان جھانی کار توجه  اعالم کرد که در ارائه آمار، به شاخص١٣٨۴در سال 

 ساله، این این شاخص نيروی ٢٩ تا ١۵افراد بين . رسيده باشد  سالگی١۵داند که به پایان  کسی را آماده اشتغال می
 .شوند می کار جوان محسوب

به گزارش .  درصد اعالم کرده است١۴ / ۶امسال  ھا، مرکز آمار ایران، درصد بيکاران را در بھار با تکيه بر ھمين شاخص
به این ترتيب، .  حدود ده درصد بود١٣٨٧ درصد و در بھار سال ٧آغاز کار دولت نھم  گزاری کار ایران، این رقم پيش ازخبر
 .رفته است  درصد باال۴نژاد دو برابر شده و ظرف دو سال گذشته نزدیک به  احمدی بيکاری در دوران نرخ

  درصد١٧از صفر تا 
سروکار دارند، حاضر به پذیرش درستی گزارش مرکز آمار نيستند و  ی در ایرانمراکز مختلفی که با مساله کار و بيکار

 .دھند که به شدت در تناقض است می خود آمارھایی ارائه
با ایلنا گفته است که ھم مرکز آمار و ھم وزارت کار جمھوری  وگو حسن صادقی معاون دبيرکل خانه کارگر در گفت

 .صاد ایران را انکار و نرخ واقعی بيکاری را پنھان کنندمربوط به اقت کوشند حقایق اسالمی می
 درصد ١٧اکنون به  ھای نھم و دھم، ضریب بيکاری زایی دولت ھای اشتغال صادقی، در نتيجه شکست برنامه به گفته

 نفر ٣ایران اگر متوسط افراد یک خانواده را در . ھستند  ميليون نفر از افراد آماده به کار بيکار۵یعنی حدود . رسيده است
 . ميليون نفر رسيده است١۵آور اکنون به  بدون نان در نظر بگيریم، تعداد افراد

 درصد جوانان بيکار ٢۶
در ميان این گروه سنی  به گزارش مرکز آمار، نرخ بيکاری.  ساله از ھمه بدتر است٢٩ تا ١۵ميان، وضعيت جوانان  در این

: شورای عالی کار، به خبرگزاری مھر گفته است هللا صالحی عضو  ولیبا این ھمه،.  درصد رسيده است٢۶به بيش از 
 !«نداریم و باید تکليف خودمان را با تعریف بيکاری روشن کنيم درحال حاضر ما فرد بيکاری در کشور«

درباره  آقای صالحی به عنوان عضو این شورا. گذاری درباره اشتغال و دستمزد است مامور سياست شورای عالی کار،
اگر منظور . دنبال انجام کاری ھستند شوند، به ھمه افراد، صبح که از خواب بيدار می«: تعریف بيکاری توضيح داده است

 «.کند می از کار، شغل آن ھم از نوع مولد باشد، مساله فرق
نظر در  این. مولد بيکاری وجود ندارد ھای شود که در عرصه از توضيحات عضو شورای عالی کار چنين استنباط می

توليدی و خدماتی یک کشور، با تمام ظرفيت کار کنند و رشد اقتصادی  تواند درست باشد که که واحدھای شرایطی می
اند که  داده برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و محافل اقتصادی ایران، تاکنون بارھا ھشدار .در آن پایدار باشد

 .کنند می درصد ظرفيت خود کار ۴٠صنایع ایران در حال حاضر با کمتر از 
از کاھش ظرفيت توليد صنایع ایران یک ” بخوانيد اشتغال بنویسيد، بيکاری“خبرگزاری کار ایران، در گزارشی با عنوان 

شھرک صنعتی شمس آباد، بزرگترین شھرک صنعتی «: نویسد خبرگزاری می این. نمونه تکان دھنده آورده است
 «.کنند می  درصد ظرفيت خود کار١٠٠ کارخانه با ۵ارخانه موجود در این شھرک، تنھا  ک٨۵٠ميان  از. خاورميانه است

  .شود فقط حدود نيم درصد  کارخانه می٨۵٠کارخانه در ميان  ۵
 

  است گذشته  درصد١٧نرخ بيکاری از : کارگر معاون دبيرکل خانه
 

ر و ھم وزارت کار سعی در انکار حقایق مربوط به مرکز آما  به اعتقاد معاون دبيرکل خانه کارگر، ھم–آسمان دیلی نيوز 
 .نرخ واقعی بيکاری دارند اقتصاد ایران و پنھان کردن
بار در زمان وزارت کار دولت نھم معيارھای جدیدی  اینکه نخستين وگو با خبرنگار ایلنا، با یادآوری حسن صادقی در گفت
از استانداردھای  تر ھرچند با این معيارھا که پایين:  گرفت؛ گفتبيکار از غيربيکار مورد استفاده قرار برای تشخيص افراد

ھای اقتصادی مسووالن  ھا و برنامه سياست جھانی بودند نرخ بيکاری بسيار پایين نشان داده شد اما به دليل شکست
 .دھد خبر می درصدی بيکاری٣٫۵وقت امروز مرکز آمار از رشد 

نرخ بيکاری به قدری شدید شده است   اسالمی کار کشور، سير صعودیبه گفته رئيس پيشين کانون عالی شوراھای
 .توان واقعيت را پنھان کرد برای شناسایی افراد بيکار نيز نمی که حتی با تعيين کردن حداقل دو ساعت کار در ھفته

برخالف   در ایرانھای اشتغالزایی دولت در حال حاضر نرخ بيکاری به دليل شکست در اجرای برنامه بينی کرد که وی پيش
 .باشد افزایش پيدا کرده)  ميليون نفر۵معادل ( درصد ١٧آمار منتشر شده به بيش از 

کارشناسان اقتصادی آمار رسمی  صرفه نظر از اختالفی که ميان: رئيس اتحادیه پيشکسوتان جامعه کارگری، گفت
بودن آمار منتشر شده در مورد نرخ بيکاری متوجه غير واقعی  منتشر شده وجود دارد؛ مردم عوام کوچه و بازار نيز

 .ھستند
تا واقعيت  تنھا کافی است تا وضعيت شغلی افراد یک خانواده معمولی را با شرایط جامعه تعميم دھيم به گفته صادقی

 .پنھان شده در مورد نرخ بيکاری آشکار شود
دارند  ھای شغلی در بازار کار دسترسی ن فرصتخانوادھای مرفه و توانگر که اعضای آن به بھتری برخالف: وی تصریح کرد

وجوی یک  تخصص ھمچنان در جست ھای ایرانی افرادی حضور دارند که با وجود داشتن تحصيالت و در اکثریت خانواده
 .فرصت شغلی ھستند

ه ادعای شود که نه آمار منتشر شده مرکز آمار ایران و ن به کل جامعه مشخص می با تعميم دادن این وضع: وی افزود



 .کار، ھيچکدام در مورد بيکاری درست نيست وزیر
وزارت کار باید به جای : بگير صندوق بيمه بيکاری نيستند؛ گفت کشور مقدری صادقی با یادآوری اینکه ھمه بيکاران

 .اقدام کند بگيران بيمه بيکاری واقعيت را شجاعانه بپذیرد و برای مھار آن قرار دادن آمار مقدری دستاویز
  
  

 شش کارگر ساختمانی با فروریختن یک دیوار زیر آوار ماندند 
  

 کارگر 6بر اثر ریزش دیوار یک ساختمان در بلوار دریا واقع در سعادت آباد به علت گودبرداری : واحد حکومتی مرکزی خبر
 کارگر مشغول کار 6 و سی دقيقه امروز روی داد 9به گزارش واحد مرکزی خبر در این حادثه که ساعت .زیر آوار ماندند

 نفر از این کارگران زنده از زیر آوار بيرون آورده و به 4با تالش مأموران آتش نشانی .بودند که آوار بر سر آنان فرو ریخت
  .  کارگر باقيمانده ادامه دارد2تالش مأموران برای نجات جان  .بيمارستان منتقل شدند

  
 

 د تای آن تعطيل شده ان٢٨ سينمای خوزستان٣٨از 
 

کشور از اولين مناطق ایران به شمار می رود   و نخستين محل پيدایش نفت درناستان خوزستان به واسطه صنعتی بود
 .فيلم و جلب مشتاقان سينه چاک پرده نقره ای و تصاویر متحرک کردند که سالن ھای سينما در آن اقدام به نمایش

 به دنبال حضور کارکنان انگليسی برای کشف و استخراج نفت : طی گزارشی در این باره نوشت مھر خبرگزاری حکومتی
و رھایی از ھوای گرم   سال قبل در شھر سجد سليمان، این افراد به دنبال احداث مکانی برای سرگرمی103بيش از  در

ای خود بعد از کشف نفت در یکی از اولين اقدام ھ و طبيعيت خشک خوزستان بودند و شاید ھمين علت بود که این افراد
  .کردند اقدام به برپایی سينما در این شھر

شھر مسجد سليمان ساخته  در بسياری از روایات و اسناد موجود گفته می شود سينمایی که توسط انگليسيھا در
بودن در بسياری موارد در مورد شھرھای تبریز،  شده، اولين سينمای کشور به حساب می آید ھر چند ھمين اولين

 .درستی معلوم نيست اولين سينمای کشور در کدام شھر ایران راه اندازی شده است ن نيز تکرار شده و بهآبادان و تھرا
 1356تا قبل از سال  :معاون سينمایی حوزه ھنری خوزستان در خصوص فعاليت سينماھا در استان خوزستان گفت

 سينما از بيشترین تعداد سينما در 14با   سينمای عمومی در سطح استان فعاليت داشته اند که آبادان38حدود 
سينما، خرمشھربا پنج سينما، دزفول، مسجد سليمان، بھبھان و  9 ھمچنين اھواز با. خوزستان برخوردار بوده است

 سينما و شھرھای شوشتر، رامھرمز و سوسنگرد نيز با یک سينما از شھرھای دارای سينما در اندیمشک ھرکدام با دو
 .فتندخوزستان به شمار می ر

سينماھا که غالبا در سطح شھرھای پيش گفته به پذیرش مردم عالقمند به  به غير از این: زاده افزود مجتبی آقاکوچک 
داشتند  پرداختند، شرکتھا و کارخانه ھای بزرگ استان نيز برای کارکنان خود سينماھایی اختصاصی پرده نقره ای می

  .داشتند  فعاليت1356یش در خوزستان تا سال  سالن نما45که در مجموع می توان گفت حدود 
 شھرستان و تعداد قابل 17که  اکنون بيشترین دغدغه ای که در استان خوزستان در بخش سينماھا وجود دارد این است

نشده اند فاقد سينما ھستند که این موضوع این  توجھی از شھرھای بزرگ استان که ھنوز به شھرستان تبدیل
 .است  عدیده ای مواجه کردهشھرستان را مشکالت

اقدام به اعزام آنھا به سایر  در برخی موارد پيش آمده که بعضی مدارس برای نمایش فيلم برای دانش آموزان خود
 .مسئله به ھيچ وجه خوشایند نيست  کيلومتری می کنند که این150شھرھا و تحمل مسافتی حدود 

 
 در تھرانمعلمان تجمع اعتراضی 

 
رژیم در اعتراض به عدم استخدام خود، در مقابل مجلس  ان و آموزشياران شاغل در آموزش و پرورش در از معلمگروھی
 از معلمان و آموزشياران دارای قرارداد کاری با آموزش و شماریايلنا،   خبرگزاری حکومتیبه گزارش  . تجمع کردندتھران

اعراضی برگزار  تجمع  رژیمشان در مقابل مجلس ردادھایقطع ھمکاری آنان پس از پایان یافتن مھلت قرا پرورش به دليل
 . کردند

اين . اعالم شده که دیگر نيازی به آنھا ندارند  پس از پايان قراردادشان با آموزش و پرورش به آنھاگفتندتجمع كنندگان 
  .خرید خدمت دارند  سال3 تا 2درحالي است كه آنھا سابقه 

  
  نشدن حقوق زوین به علت پرداختقصد خودکشی یک راننده اتوبوسرانی ق

 
پرداخت نشدن حقوق خود به باالی بک دکل در سازمان   یکی از رانندگان اتوبوسرانی قزوین به علت–آسمان دیلی نيوز 

به علت ارتفاع زیاد این دکل مردم متوجه حرفھای وی نمی شدند اما . خودکشی داشت  اتوبوسرانی قزوین رفته و قصد
    علت مشکالت مالی قصد خودکشی داشتاین راننده به گویا

 
   پردازند داران ماليات می بگيران دو برابر مغازه حقوق

 
شود، کار را به جایی  می گسترش این تفکر که اگر ماليات گرفته شود، بخش خصوصی تضعيف: استاد اقتصاد گفت یک

داران در ازای استفاده از   حالی است که مغازهاین در. پردازند می داران ماليات بگيران دو برابر مغازه رسانده که حقوق
 .کنند  درصد ماليات پرداخت می4.5ناخالص ملی،  درصد توليد30

بخشی از  توسعه فرھنگ مالياتی در ایران با موانعی روبرو بوده که: فارس اظھار داشت این استاد اقتصاد در گفت و گو با



. مردم گرفته می شد ھایی است که ھمواره ھزینه ھای دولت ازایران جزو کشور. به عواملی تاریخی مربوط است آن
 :وی افزود. اخذ ماليات شدت و حدت وجود داشت این روال تا آخر دوره قاجاریه ادامه داشت، ھرچند در ميزان این

، حکومت )ھمچون دوره صفویه(عمدتاَ شيعه در اقليت بوده اند و جز در موارد خاص  در این جریان، به جز شرایط کنونی،
حکومتھا ماليات نپردازند چراکه این  بنابراین، روحانيون در این شرایط در تالش بودند که مردم به. دستشان نبوده است در

در این شرایط، خمس، زکات، سھم امام و . و ستم گر بوده است حرکت را کمک به قدرت حاکم می دانستند که زورگير
 .بودند که این وجوھات به روحانيون پرداخت می شداسالمی یکی  مجموع پرداختھا به حکومت

 شدن صنعت نفت و دست یابی دولتھا به نفت، نوعی بی نيازی نسبت به درآمدھای مالياتی در از سوی دیگر، با ملی
نياز از پرداختھای مردم به  حکومتھایی مثل حکومت پھلوی که با اتکا به درآمد نفت خود را بی. دولت به وجود آمد

بعد از انقالب نيز عده ای به ادامه روال گذشته اصرار . زدند  می دانستند به این روند و به این عادت مردم دامنھرشکل
 چندین بار در سخنرانيھای خود تأکيد کردند که عدم پرداخت ماليات به حکومتھا مربوط به (ره(می ورزیدند که امام 

نمی توان حکومت را   آن کمک کرد، چراکه با وجوھات شرعیگذشته بوده و اکنون که حکومت اسالمی است باید به
 .اداره کرد

وقتی ماليات کمتر گرفته می شود، سرمایه گذاری افزایش می  این تفکر در تئوری سرمایه داری غرب رایج است که
دوره   نيز دربا ھمين روش. نياز به درآمد و پس انداز زیاد است تا بخش خصوصی تشکيل شود برای سرمایه گذاری. یابد

کردند که اگر ماليات گرفته شود،  بعد از انقالب نيز عده ای چنين ایده ای را رایج. رضا شاه بخش خصوصی شکل گرفت
 .حقوق بگيران دو برابر مغازه داران ماليات می پردازند حال کار به جایی رسيده که. بخش خصوصی تضعيف می شود

اگر . پردازند  درصد ماليات می4.5رصد توليد ناخالص ملی بھره می گيرند و تنھا د30داران از  این در حالی است که مغازه
 .کنند درصد ماليات پرداخت30قرار باشد براساس ظرفيت، ماليات بپردازند باید 

ميليون مغازه دار در کشور وجود  سه. قشر مذکور ھم دارای قدرت شرعی، ھم اقتصادی، سياسی و اجتماعی ھستند
  .متشکل ترین نيروی اجتماعی را دارنددارد که خود 

 
  است به معلمين سنندج وبازنشستگان آموزش وپرورش سنندج ھيچ بنی پرداخت نشده

 
تعلق می گيرد ھيچ بنی ” بن ”آموزش و پرورش  عليرغم اینکه بر اساس قانون به معلمين رسمی ” –آسمان دیلی نيوز 

در ضمن به . گ داده می شود تا از اعتراض جلوگيری کندشھرھای بزر معموال بن به. به ما داده نشده است 
 این در حالی است که در ماه مبارک. پرورش نيز ھيچ کمک ھزینه و بنی پرداخت نشده است  بازنشستگان آموزش و

   ”. رمضان این کمک ھزینه ھا باید پرداخت می شده است
 

  وضعيت نامساعد جسمی رضا شھابی فعال کارگری
 

اتوبوسرانی   خانواده رضا شھابی فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران٢٨/٠۵/١٣٨٩پنج شنبه   صبح روز- ھرانا
 . تھران در زندان اوین با وی دیداری حضوری داشتند

کوچکتر اقای شھابی  گزارشگران ھرانا؛ در این دیدار که ربابه رضایی ھمسر ، شيرین شھابی دختر و برادر بنا به اطالع
 .خود دیدار کند ضور داشتند این فعال کارگری توانست دقایقی با خانوادهحسن شھابی ح

شده، و با اشاره به ناراحتی و درد شدید در  به گفته یکی از مالقات کنندگان رضا شھابی به شدت دچار ضعف جسمانی
گری کامال مشھود بود از وضع جسمانی این فعال کار. گوارشی اشاره کرد  ناحيه گردن و کمر به مبتال شدن به بيماری

 . زیر فشار روحی قرار داشته است که وی به شدت
شھابی به شدت دچار ضعف جسمانی شده است و از ناحيه گردن و  یکی از نزدیکان وی به گزارشگر ھرانا گفت، آقای

 .می کند و ھم چنين از بيماری گوارشی در رنج است کمر به شدت احساس ناراحتی
بازداشتش به دليل درد شدید در ناحيه گردن و کمر خود تحت نظر پزشک بوده و در  ی پيش ازقابل ذکر است رضا شھاب

رادیوگرافی و الکتروميوگرافی را   روز قبل از بازداشتش در یکی از مراکز پزشکی تھران۵یعنی کمتر از  ١٨/٣/٨٩ تاریخ
   .انجام داده بود

 
بدرالسادات مفيدی  صادر شده عليهنگاران خواستار لغو احکام  کميته حفاظت از روزنامه

   شد
 

يی خواستار لغو حکم صادر شده عليه بدرالسادات مفيدی، دبير انجمن  اطالعيه نگاران با انتشار کميته حفاظت از روزنامه
زندان و پنج سال محروميت  دادگاه انقالب اسالمی تھران خانم مفيدی را به شش سال.روزنامه نگاران ايران، شد صنفی
نگاران با ابراز تعجب از اتھام ھای امنيتی ايراد شده بر  روزنامه کميته حفاظت از.فه روزنامه نگاری محکوم کرده استاز حر

خاموش  صدور اين احکام، اينگونه اقدامات را نشان دھنده تصميم جمھوری اسالمی ايران برای بدرالسادات مفيدی و
 روزنامه ٣۵آخرين گزارش ھا، بيش از  نين اشاره کرد که بر پايهاين کميته ھمچ.کردن نشريات منتقد و مستقل دانست

   .نگار در ايران زندانی ھستند 
 
 

 اولين گام ، حذف یارانه نان
  کاوه اميدوار

 
 .نان را حذف کند به زمان شروع حذف یارانه ھا، وزارت بازرگانی ایران سعی دارد در اولين گام، یارانه یک ماه مانده



) حذف یارانه ھا(قانون ھدفمندی یارانه ھا   بازرگانی می گوید که تک نرخی شدن نان با اجرایمھدی غضنفری وزیر
 ریالی به نرخ یارانه ای و ٧۵آرد و نان دیگر شاھد دو نرخی بودن آرد کيلویی  با ھدفمند کردن یارانه“قطعی شده است و 

 ”.چھار ھزار و پانصد ریالی به نرخ آزاد نخواھيم بود حدود
 به تصویب رسيده و دولت باید آن را از ابتدای سال جاری خورشيدی اجرا می کرد اما بعد  حذف یارانه ھا در مجلسقانون

 .از کش و قوس ھای بسيار، قرار است این طرح از نيمه دوم سال اجرا شود
در بازار  يمتیماه از سال، ھنوز مشخص نيست کاالھایی که قرار است یارانه آنھا حذف شود به چه ق با گذشت پنج

 .عرضه خواھد شد
 .بنزین، گازوئيل، آب، برق و نان حذف می شود بنابر قانون مصوب مجلس، یارانه شانزده قلم کاال از جمله

 .شود اما دولت مشخص نکرده که چه کاالھایی در اولویت قرار دارند یارانه ھا باید در طول پنج سال حذف
 نان یارانه ساالنه

عمده ای از یارانه ھا به این بخش  یارانه مواد سوختی باید یکی از اولویت ھا باشد چون بخشبه نظر می رسد حذف 
عمده ای از بودجه بيست ھزار ميليارد تومانی خود را از محل  پرداخت می شود و دولت می تواند از این طریق بخش

 .آورد افزایش قيمت سوخت به دست
به عقيده کارشناسان حذف یارانه نان باید  برای حذف یارانه نان آماده کند کهوزارت بازرگانی سعی کرده افکار عمومی را 

 .باشد آخرین مرحله از حذف یارانه ھا
 ”.یارانه برای نان پرداخت می شود  تا چھار ھزار ميليارد تومان۵٠٠ساالنه به طور متوسط بين سه ھزار و “

 وزارت بازرگانی
 ند نان غذای اصلی خانوارھای ایرانی است و حذف آن می تواند تبعاتاقتصادی می گوی این گروه از کارشناسان

مقایسه با یارانه دیگر کاالھا،  سياسی و اجتماعی گسترده ای به دنبال داشته باشد و عالوه بر آن نيز یارانه آن در
 .بسيار کمتر است

 سه و نيم تا( چھار ھزار ميليارد تومان  تا۵٠٠ساالنه به طور متوسط بين سه ھزار و  بنابر گزارشھای وزارت بازرگانی،
 .یارانه برای نان پرداخت می شود) چھار ميليارد دالر

گندم  را بر عھده دارد و شرکت بازرگانی دولتی ایران وابسته به وزارت بازرگانی با خرید در حال حاضر دولت توزیع آرد
آرد را با دو قيمت بين نانوایان تقسيم  ھد و بعد از آنداخلی و خارجی، آن را در اختيار شرکت ھای توليد آرد قرار می د

 .می کند
 در اختيار) چھارصد تومان( ریال ۴٠٠٠و آرد آزاد کيلویی ) ھفت و نيم تومان(ریال  ٧۵ھم اکنون آرد یارانه ای کيلویی 

 .نانوایی ھا قرار می گيرد
کند بسيار باالتر از نرخ جھانی است و حميد توزیع می  وزارت بازرگانی اعتراف می کند که آردی که به قيمت آزاد

  تومان٣٠٠ تا ٢۵٠ميانگين قيمت آرد در بازارھای جھانی بين “خبرگزاری مھر گفته که  عليخانی معاون وزیر بازرگانی به
 ”.است

ید نوع و شرایط خر“عليخانی می گوید که   تومان است و آقای۴٠٠این در حالی است که قيمت فعلی آرد آزاد کيلویی 
 .در بازار داخلی دست کم یکصد تومان بيشتر باشد باعث شده تا قيمت این کاال” گندم از کشاورزان

تا در توليد گندم به خودکفایی برسد، اما با اولين خشکسالی، توليد گندم به حدی  ایران در سالھای گذشته تالش کرده
 .که ایران دوباره به صدر وارد کنندگان گندم بازگشت کم شد

 توليد گندم در داخل دارد به نظر می رسد که اگر گندم مصرفی از خارج تامين شود، نان  توجه به ھزینه باالیی کهبا
 .توليدی از آن برای مصرف کننده ایرانی ارزانتر تمام می شود

توليدی آنھا  باال بودن قيمت آرد آزاد این است که دولت برای تشویق کشاورزان، سعی کرده تا گندم یکی از دالیل اصلی
 .از مردم بگيرد را به قيمت ھای باالتری از قيمت ھای جھانی خریداری کند و پولش را نيز

 توليد و مصرف نان
 . ھزار تن است۵٠٠ایران ساالنه حدود ھشت ميليون و  بنابر گزارش وزارت بازرگانی، مصرف آرد در

 .ھزار نفر در آنھا مشغول به کار ھستند ٢٠٠ایران وجود دارد که حدود   ھزار نانوایی در۶٠نزدیک به 
و در  مھمترین ماده غذایی در سبد خانوارھای ایرانی است و بخش عمده نان مصرفی به شکل سنتی نان به عنوان

 .انواع مختلفی نظير بربری، سنگک، تافتون و لواش توليد می شود
صنعتی در ایران  د اما ھنوز ميزان توليد نانسالھای گذشته سعی کرده نان صنعتی را جایگزین نان سنتی کن دولت در

 .بسيار پائين است
در ایران به دليل کيفيت نامطلوب دور ریخته می شود و برای ھمين   درصد از نان توليدی٣٠بنابر گزارش ھای رسمی، 

 .افزایش قيمت آرد و تشویق توليد نان صنعتی، از ميزان ضایعات نان کم کند دولت سعی دارد با
خارج می شود و به  یک چھارم گندم توليد شده به دليل ارزان بودن یا پخت نامناسب، از گردونه مصرف انسان زبيشتر ا

 .صورت ضایعات یا خوراک دام در می آید
  کيلو گرم است و این رقم دستکم دو برابر١۶٠گوید که مصرف سرانه نان در ایران حدود  وزارت بازرگانی ایران می
 .داد  کيلوگرم کاھش١٠٠ر جھان است و باید مصرف نان را به زیر متوسط مصرف سرانه د

 .کنند و از ضایعات نان کاسته شود دولت اميدوار است با حذف یارانه نان، نانوایی ھا نان با کيفيت تری توليد
ر افزایش قيمت و شکر از اھميت برخوردار بود و مردم به سرعت در براب اگر در گذشته ھای نه چندان دور تغيير قيمت قند

دولت  نشان می دادند، االن نان چنين جایگاھی دارد، برای ھمين کارشناسان توصيه می کنند که این کاالھا واکنش
  .ندارند برای حذف یارانه ھا باید اولویت را به کاالھایی بدھد که حساسيتی در حد نان

 
  شد يریبار دیگر از مالقات خانواده ھا با زندانيان اعتصاب کننده جلوگ

 
استان تھران روز سه شنبه گذ شته به   در حالی که سليمانی، ریيس کل سازمان زندان ھای–آسمان دیلی نيوز 

 برگردانده شده اند، قول داده بود روز چھارشنبه امکان مالقات ٣۵٠عمومی  خانواده یازده زندانی اعتصاب کننده که به بند



 .جلوگيری شده است خانواده ھا به زندان به آنھا اعالم شد که از مالقاتفراھم کند، اما پس از مراجعه  با آنھا را
 .مسيرھای طوالنی خود را به اوین رسانده بودند این درحالی است که برخی از این خانواده ھا از شھرستان و

لی ایجاد شود خانواده ھا را صدا می کردند و از آنھا می خواستند بدون آنکه مشک مسئوالن زندان به طور جدا گانه
خبر ھستند و از زمان آغاز  خانواده این زندانيان سه تا چھار ھفته است که از وضعيت آنھا بی.مالقات را ترک کنند سالن

ابراز نگرانی می کردند که مبادا شرایط وخيم جسمانی  اعتصاب تا کنون ھيچ تماسی با عزیزانشان نداشته اند، آنھا
  .نجر به قطع طوالنی مدت تماسھا شده باشدم زندانيان سياسی اعتصاب کننده

 
   – خبرھایی از پيک ایران

 
 !شوند تومان جذب می  ھزار200مھندسانی که فقط با حقوق 

  درصد29.6آخرین نرخ بيکاری جوانان؛ 
پدیده  لتحصيالن دانشگاھی ا متاسفانه کم توجھی به نيازھای واقعی جوانان و فارغ: اقتصادی  گروه–خبرگزاری مھر 

 ھزار 200با حقوق حول و حوش  بيکاری را به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل کرده است ؛ معضلی که مھندسان تنھا
 !شوند تومان جذب بازار کار می
ھای  امروز در کشور اشتغال، مسکن، ازدواج و تامين امنيت آینده جوانان از مھمترین دغدغه به گزارش خبرنگار مھر،

بين نيازھا بيشتر خودنمایی می  د که با نگاه دقيق تر به اولویتھا، این اشتغال است که درخانواده ھا محسوب می شو
 .کند

  درصد29.6آخرین نرخ بيکاری جوانان؛ 
یک خواسته عمومی در  اساس این گزارش، موضوع مربوط به اشتغال جوانان به اندازه ای حائز اھميت است که به بر

متاسفانه عدم . التحصيالن دانشگاھی تبدیل شده است  ویژه جوانان و آن ھم فارغبين مردم و اقشار مختلف جامعه به
 .احساس نياز بيشتری در بين جوانان شده است رسيدگی به این درخواستھا خود باعث
توجھی از آن را فارغ التحصيالن دانشگاھی تشکيل می دھد، بيانگر تشدید  وضعت نرخ بيکاری جوانان که درصد قابل

 .بيکار بوده اند  سال29 تا 15 ميليون نفر در سنين 2.4گروه است به نحوی که طی بھار سالجاری حدود  در اینبيکاری 
 اشتغال؛ مقدم بر ازدواج و مسکن

 شود که پس از فارغ التحصيلی از دانشگاه و یا در زمان رسيدن به سن استقالل، چه امروز اگر از جوانان پرسيده
مسکن اعالم خواھند کرد با این  ت ویژه ای برخوردار است بی شک اشتغال را قبل از ازدواج وموضوعی برای آنھا از اھمي

 .امنيت مناسب، ازدواج و مسکن نيز محقق می شود توجيه که در صورت فراھم بودن فرصت شغلی با حاشيه
از راھکارھایی را که برای و حامی نيروی کار و مشموالن شاغل در بنگاھھا، یکی  قانون کار به عنوان بزرگترین مرجع

. ھای کارورزی است خالء ناشی از نداشتن تجربه کار و سوابق شغلی کارجویان اندیشيده است، برگزاری دوره پرکردن
را فراھم می آورد تا افراد متقاضی شغل بدون ایجاد  این دوره ھا با فراھم کردن شرایط حداقلی برای کارجویان این امکان

 .توليدی و اقتصادی، در فضای واقعی کار قرار گيرند ی واحدھایتعھد استخدامی برا
 کار کارورزی، روشی برای تمرین

ھای کارفرمایان در جذب نيروی کار  اھميت اجرای این دوره ھا تا حدی است که می توان به بخشی از گرایش و دغدغه
عوت به ھمکاری و استخدام، موضوع مربوط روزنامه ھا و آگھی ھای د با یک نگاه دقيق تر به صفحات. ماھر پاسخ گفت

 .به جذب نيروی کار ماھر و دارای سابقه دیده می شود به تمایل کارفرمایان
 تا جایی مطرح است که بسياری از کارجویان امکان حضور در فضای واقعی کار با حداقل این موضوع و تمایل کارفرمایان

بتوانند بدون داشتن سابقه کار در  ا نيز نمی یابند تا چه برسد به اینکهشرایط برای بروز خالقيتھا و توانمندیھای خود ر
 .بنگاھھا کار کنند

 !ھرگز اشتغال بدون سابقه،
التحصيالن دانشگاھی پدیده بيکاری را  بدون حاشيه باید گفت که متاسفانه کم توجھی به نيازھای واقعی جوانان و فارغ

رود تا مقوله ھایی مانند کار، اشتغال، امنيت شغلی، پيشرفت   و میبه یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل کرده است
 .جوانان و رویایی خوش تبدیل شود به آرزوھای… شغل و 

عنوان مجری اصلی برگزاری دوره ھای کارورزی کسب اطالع کرد که عليرغم  خبرنگار مھر از وزارت کار و امور اجتماعی به
ھزینه اجرای  88اری دوره ھای کارورزی، طی سالجاری دولت از محل بودجه سال نياز بازار کار در برگز برنامه ریزی و

 . ھزار نفری را اختصاص نداده است100کارورزی 
 ضروری بی توجھی به ھزینه ھای

 از 89صحبت می شود، در سال  این موضوع باعث شده است تا عليرغم برنامه ریزیھای صورت گرفته ای که از آن
بنگاھھا نيز آمادگی جذب کارورزان جدید در سالجاری را داشته  ظاھرا برخی.  نفر نيز جذب نشود1 ھزار کارورز حتی100
 .اند

بر اساس  ریزی طرح کارورزی پيش بينی کرده است که کارورزان پس از جذب در واحدھای مختلف توليدی دولت در برنامه
کارورزان، پاداش، اضافه کار، عيدی،   از وضعيت بيمهالبته در طرح سخنی. ميزان تحصيالت خود ماھيانه دستمزد بگيرند
 .شود سنوات و دیگر مزایای قانون کار دیده نمی

 حداکثر حقوق کارورزان در ماه
باقيمانده سال منابع اجرای طرح کارورزی را اختصاص دھد، کارورزان دارای  اگر بتوان اميدوار بود که دولت طی ماھھای

شورای عالی کار را   درصد حداقل دستمزد تعيين شده توسط50اه تمرین کار، ھر ماه باید  م11دیپلم به ازاء  مدرک فوق
 درصد 90و برای کارشناسی ارشد و باالتر نيز   درصد70دریافت کنند که این ميزان در مورد فارغ التحصيالن ليسانس 

 .است
 ندسی و از علوم انسانی تا ریاضيات در ازاءالتحصيل در رشته ھای مختلف از فنی تا مھ سئوال اینجاست که افراد فارغ

چگونه می توانند ھزینه ھای  ،(89 ھزار تومان در سال 303( درصد حداقل دستمزد ماھيانه 90 تا 50دریافت حداقل 
 .بيشتر از مجردان است اھميت موضوع برای جوانان متاھل. زندگی خود را تامين کنند



 نفر ليسانس حداکثر 1 تومان، 500ھزار و 151ماھيانه حداکثر  یپلم می تواند نفر فوق د1براساس دستورالعمل اجرایی، 
  تومان در طرح کارورزی700 ھزار و 272نفر فوق ليسانس و باالتر نيز می تواند حداکثر  1 تومان و 100 ھزار و 212

 می شود که ظاھرا آن ھم پرداخت سالجاری دریافت کند که نيمی از آن توسط کارفرمایان و نيمی دیگر نيز توسط دولت
 .ھر چند ماه یکبار و با تاخير صورت می گيرد

 !غيرضروری به جای تامين بودجه اشتغال ھزینه
دولتی، ھمایشھا، جشنواره ھا، گردھمایی ھا و برنامه ھای تشریفاتی دیگر  نگاھی به ھزینه ھای برگزاری مراسمھای

برگزاری این  ادی از سوی دولت و نھادھای وابسته به آن براینشان می دھد که ساليانه ھزینه ھای زی از این دست
ھزینه ھای اضافی را بگيرد تا بلکه از محل  ھا تخصيص می یابد که دولت می تواند با نظارت جلوی بسياری از برنامه

 .ص یابدبه نيازھای ضروری جوانان از جمله اشتغال اعتباراتی اختصا صرفه جویی ایجاد شده بتوان اميدوار بود که
شود که  ھزینه ھای بسيار زیادی از سوی دولت و نھادھای زیرمجموعه آن برای امور غيرضروری می متاسفانه ھر سال

اعتبار در بخشھای دیگر مانند بازار کار را  اولویت بندی آنھا و حذف برخی برنامه ھا می تواند امکان اختصاص بودجه و
ھزار تومانی برای طرح کارورزی ھرگز نمی تواند منجر به تامين نيازھای مالی  272 تا 151فراھم آورد؛ ضمن اینکه ارقام 

  .دلخوش بود شود و فقط می توان به تجربه کار واقعی توسط کارجویانی که جذب کارورزی می شوند، کارجویان
 

  غارت مردم نيازمند توسط شرکت ليزينگ ايران خودرو
 

و خاور از طريق  رو، فروشنده خودروھاى توليد داخلى مثل پژو، سايپاشرکت ليزينگ ايران خود–ايران خبر  آژانس
 .واسطگى به غارت مردم نيازمند مى پردازد

 ايران خبر اين شرکت که دولتى است، توليدات داخلى را از کارخانه ھاى مربوطه مى خرد و به گزارش خبرنگار آژانس
از اين طريق به غارت آنھا  ن خريد نقد ندارند، مى فروشد وطور قسطى و بابھره ھاى باال به مردمى که امکا سپس به
ميليون به فروش مى ١٨با بھره و به شيوه قسطى تا  ميليون تومان است،١۴ًمثال ماشينى که قيمت آن . مى پردازد

ن بيشتر رانندگان تاکسى، آژانسھاى شھرى و يا مسافرکشھا ھستند که براى تامي خريداران اين اتوموبيلھا. رساند
 .روزانه، حاضر مى شوند چنين بھره يى را به چپاولگران بدھند مايحتاج

ندارند، روزانه يا  گيرى بحران بنزين و باال رفتن قيمت آن که مردم توان پرداخت اين اقساط را شدت در ماھھاى اخير و با
د يا خود اين شرکت چپاولگر اوليه را پس مى گيرن پرداخت خودشان ماشينھا را به اين شرکت پس مى دھند و پول پيش

آنھا انجام نشده را به پليس راھنمايى رانندگى شھرى مى دھد تا آنھا را توقيف  شماره ماشينھايى که پرداخت اقساط
شرکت اقدام به  چنانچه قسطھاى ماشين توسط صاحبان فقير آنھا پرداخت نشود، اين. تحويل شرکت بدھند کرده و

  .شود ھم به صاحب واقعى ماشين بازگردانده نمىحراج ماشين کرده و ھيچ پولى 
  

  تجمع اعتراضی کارگران کارخانه چينی البرز
 

حقوق معوقه   ماه١۴ نفر از کارگران کارخانه چينی البرز در اعتراض به ١٨٠ تعداد ٨٩٫۵٫٣٠روز شنبه  – آسمان دیلی نيوز
   . شدند  حق خودخود در مقابل این شرکت دست به تجمع زده و خواستار گرفتن حقوق بر

 
  کردند کارگران سازمایه جاده خاوران را بستند و برای گرفتن حق وحقوق خود تجمع

 
اخراجی سازمایه درمحل کارخانه واقع پاکدشت برای   نفر ازکارگران٢۵٠ امروز از ساعت ھشت صبح –آسمان دیلی نيوز 

یک ساعت ونيم جاده خاوران را بسته بودند وترافيک این کارگران به مدت . کردند  گرفتن حقوق خود تجمع اعتراضی برپا
 . ایجاد شده بود سنگينی

 . کردن کارگران کردند سپاه ووزارت اطالعات به محل گسيل شده بودند و اقدام به متفرق
نمی آید وبه کارگران گفته شده که کارخانه به فروش   روزاست که فرار کرده و به کارخانه١٠مدیریت این کارخانه 

   امروز توسط ماموران حکومتی پلمپ کرده شد این کارخانه. شته خواھد شد گذا
 

  تجمع تعدادی از معلمان و آموزشياران آموزش و پرورش در مقابل مجلس
  

به عدم استخدام خود، در مقابل مجلس   جمعی از معلمان و آموزشياران شاغل در آموزش و پرورش در اعتراض-ايلنا
 .دشورای اسالمی تجمع کردن

ھمکاری آنان پس از  تعدادی از معلمان و آموزشياران دارای قرارداد کاری با آموزش و پرورش به دليل قطع به گزارش ايلنا،
 .کردند شان در مقابل مجلس تجمع پايان يافتن مھلت قراردادھاي

ه که ديگر نيازی به آنھا آنھا اعالم شد تجمع كنندگان مدعى بودند كه پس از پايان قراردادشان با آموزش و پرورش به
  .سال خريد خدمت دارند 3 تا 2اين درحالى است كه آنھا سابقه . ندارند

 
   کارگر مھاجر در مالزی5000شورش 

 
  کارگر مھاجر در مالزی در اقدامی قھرآميز یکی از برج ھای5000 بيش از –تشکل کارگری  کميته ھماھنگی برای ایجاد

در این شورش ھمچنين با  کارگران. صنعتی جمھوربارو را آتش زدند و درھم شکستندنگھبانی محل اقامت خود در شھر 
ساعت به طول انجاميد، در اعتراض به  7 شورش کارگران خشمگين، که. سنگ و پاره آجر به پليس حمله کردند

ر جان باخته اھل نپال بود و کارگ. بيمار به بيمارستان و مرگ این کارگر روی داد خودداری سرمایه داران از انتقال یک کارگر
اما شدت بيماری این کارگر  .او از ترس اخراج ابتدا بيماری حاد خود را از کارفرمایان پنھان می کرد. سال سن داشت 20



این ھمه، و به رغم تب بسيار شدید این کارگر، کارفرمایان  با. چنان بود که مدیران سرانجام متوجه وضعيت حاد او شدند
اثر سھل  کارگر بيمار در. سر باز زدند و ھنگامی این کار را کردند که دیگر بسيار دیر شده بود و به بيمارستاناز انتقال ا

 .انگاری سرمایه داران در بيمارستان درگذشت
پس از این . درمانگاه در محل زیست خود و ھمچنين افزایش دستمزدھایشان ھستند کارگران شورشی خواھان ایجاد

کارگران مذاکره کنند و به  ذیرفتند که در کارخانه ای در منطقه صنعتی تبرائو با یکی از نمایندگانمدیران پ شورش،
عمدتا از کشورھای نپال، ميانمار، ویتنام، بنگالدش و ھند  کارگران مھاجر مالزی، که. خواست ھای کارگران گوش سپارند

 ، وضعيتی بسيار اسفبار دارند و در بی حقوقی مطلق ونيروی کار مالزی را تشکيل می دھند  درصد20ھستند، با آن که 
  .شرایط کاری بسيار ناامن و ھولناک استثمار می شوند

  
 org.libcom :  منبع

  مرگ دردناک یک کارگر ساختمانی در اثر نبود ایمنی
 

ساله از اھالی شھر  ٢٢  یک کارگر ساختمانی با نام رضا عليمی١٣٨٩ه  مردادما٢٨ عصر روز پنج شنبه -ایران خبر آژانس
بود از طبقه ی پنجم سقوط کرد و پس از انتقال به  بوکان در حالی که مشغول تخریب آپارتمانی در مرکز شھر تھران

 و خانواده خود دور رضا عليمی نيز ھمچون ھزاران کارگر دیگر از شھر. ، جان باخت بيمارستان ،به علت باال بودن جراحت
اصول ایمنی و نبود حفاظ  برای یافتن کار روانه تھران شده بود اما متا سفانه در حين کار و به علت رعایت نشدن شده و

   .نبود ایمنی در محيط کار شد و جان خود را از دست داد برای حمایت از کارگران در حين تخریب ساختمان ،او نيز قربانی
 

  زندانی گران با خانواده یک فعال کارگریدیدار جمعی از کار
 

 ٢٧از جمله چند کارگر اخراجی در روز چھارشنبه   گروھی از کارگران از بخش ھای مختلف کارگری و-آژانس ایران خبر
 . زندان اوین محبوس است دیدار کردند٢٠٩،کارگر زندانی که در بند   با خانواده ی رضا شھابی٨٩مردادماه 

دوستداران جنبش   ِکارگران با خانواده ی رضا شھابی بوده است که درآن عده ی دیگری از کارگران ودیدار این چندمين
 .اعضای خانواده اش به منزل او رفتند کارگری برای اعالم ھمبستگی با رضا شھابی و مبارزات وی و مالقات با

ه ی رضا شھابی ،برجسته ترین وجوه ِ ی آخرین وضعيت حبس وپروند کارگران در این مالقات ضمن پرس و جو در باره
 .شمردند نماینده ی کارگران شرکت واحد و از اعضای سندیکای کارگران این شرکت را باز مبارزاتی رضا شھابی

کارگری ،در مبارزات کارگری خود به جای تکيه  از جمله در این نشست ، این نکته یادآوری شد که رضا به عنوان یک فعال
به جای ھر دولت ،نھاد یا (  معنوی بر کارگران -کارگران و از جمله تکيه ی مالی ار ِ کارگری بررجوع بهبر نھادھای سازشک

 .تاکيد داشته است) دیگر  سازمان
خانواده و دوستان رضا شھابی در پيگيری وضعيت قضایی پرونده  در این مالقات ھمچنين از اقدامات انجام شده توسط

 رد بسيار چشمگيرو قابل تقدیری که در این دیدار به وضوح مشخص بود روحيه ی بسيارمو .وی پرس و جو به عمل آمد
ھای رضا بود که نشانگر  باالی ھمسر رضا شھابی و دیگر اعضای خانواده اش و باورھای ایشان به اندیشه ھا و تالش

   .پيوند اندیشه و مبارزات رضا با خانواده اش می باشد
 

  خواھد رسيد ًجنوبی احتماال با اتحادیه کارکنان به توافقدولت آفریقای : تحليل گران
 

آفریقای جنوبی که در اعتصاب ھستند برای رسيدگی به   نمایندگان اتحادیه ھای کارکنان غير نظامی–آسمان دیلی نيوز 
 .مذاکره خواھند شد خواسته ھای خود با دولت، وارد

برای افزایش دستمزدھا در دومين روز خود به  غير نظامیاعتصاب بيش از یک ميليون کارکنان ادارات و مؤسسات 
 .اعتصاب کنندگان اقدام به تيراندازی با گلوله ھای پالستيکی کرد پليس برای متفرق کردن. خشونت گرایيد
 .کردند کارکنان اعتصابی اقدام به مسدود کردن ورودی ھای بيمارستان ھای ژوھانسبورگ ھزاران تن از

ًگویند دولت احتماال برای کاھش خسارات   اعتصاب در روزھای آینده ادامه یابد اما تحليل گران میگرچه به نظر می رسد
معلمان و دیگر کارکنان سازمان ھای دولتی با اتحادیه کارکنان به توافق  مالی ناشی از اعتصاب کارکنان مراکز بھداشتی،

 .یافت دست خواھد
  .درصد ھستند  دھم۶ مميز ٨ش دستمزد به ميزان اتحادیه ھای کارکنان اعتصابی خواھان افزای

 
  داد وزیر بازرگانی از سونامی قيمت آرد و تاثيرات آن بر بھای نان خبر

 
خبر داده بود، ” حذف تدریجی یارانه ھا“حاليکه دولت از   در آستانه ورود به فاز عملی ھدفمند کردن یارانه ھا، و در- فارس

 .شود آرد امسال در یک مرحله ھدفمند و به یک قيمت واحد عرضه مییارانه “ وزیر بازرگانی اعالم کرد
یارانه  فارس، مھدی غضنفری در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی فارس در خصوص چگونگی ھدفمند شدن به گزارش

 نان در ھا یارانه آرد و شدن یارانه ھمزمان با اجرای قانون ھدفمند: نان و کاالھای اساسی در سال جاری اظھار داشت
 .شود یک مرحله ھدفمند می

اجرای این قانون  شد که با  تومان عرضه می۴۵٠ ریال و آرد آزاد به قيمت ٧۵ای به قيمت  آرد یارانه تاکنون: وی افزود
 .شود قيمت آرد به قيمت جھانی و بين این دو قيمت عرضه می

نظارت بر بازار که روز  ر خصوص ستاد تأمين کاال وھا د حاشيه دومين ھمایش صادرات و تأثير ھدفمندکردن یارانه وی در
ستاد ھمان ستاد تنظيم بازار است که با حضور معاون  این: گذشته در کارگروه تحول اقتصادی تصویب شد، اظھار داشت

شود و سازمان حمایت به وظایف نظارتی خود و وزارت بازرگانی به وظایف  تشکيل می ای یکبار اول رئيس جمھور ھفته
 .پردازد بازار خود در این مدت می ظيمتن



تحول اقتصادی بيانگر آن است که تمام پيشنھادات در خصوص  مصوبه روز گذشته کارگروه: غضنفری تصریح کرد
 .تحول اقتصادی داده شود تا از آن طریق تصميم مناسب اخذ شده و اجرا شود ھا به ستاد طرح گذاری قيمت
نيامده و صرفا حول محور  ھارات وزیر بازرگانی دولت دھم، سخن چندانی از نان به ميانذکر است، با اینکه در اظ الزم به

آرد به نانوایی، خدمات جانبی، پخت و فروش نان به  آرد بحث شده است، اما برای تبدیل آرد به نان، ھزینه ھای حمل
زافی که فعال قابل پيش بينی باعث خواھد شد که یک کيلوگرم نان به قيمت گ صورت عددی و نه به صورت کيلویی،

 .مصرف کننده برسد نيست، به دست
خواھد آمد که نان جزء الینفک غذای روزانه آنان  فشار این افزایش قيمت بر دوش قشر کم درآمد و زحمت کش کشور

تا دیگر اقالم خواھد داشت و این یک سونامی اقتصادی است که آثار مخرب آن  ھمچنين آثار تورمی شدیدی بر. است
 .دیگر مشخص خواھد شد چند ماه

کردن یارانه ھا، و نتایج اقتصادی و اجتماعی آن ھشدار  کارشناسان و صاحبنظران، نسبت به روند و تحقق طرح ھدفمند
  .داده اند

 
  خبری مطلق از حسين سرشومی، فعال دانشجویی بی

 
ماموران   خرداد توسط٣١ی طلب که از خواه و برابر  از وضعيت حسين سرشومی دانشجوی آزادی–نيوز  آسمان دیلی

 .اداره کل حفاظت اطالعات استان اصفھان بازداشت شده خبری در دست نيست
داری  مرکزی اصفھان نگه طا در بند حفاظت اطالعات زندان-فعال دانشجویی که اکنون در بازداشتگاه امنيتی الف این
 .خانواده اش محروم بوده است شود، تا این لحظه از حق مالقات و حتی تماس تلفنی با می

 ميليونی آزاد ۵٠ی  توسط اطالعات اصفھان بازداشت و نھایتا با وثيقه ٨٧ماه  ماه و اسفند وی دوبار دیگر نيز در شھریور
 .بود شده
در مورد ) دستگرد(مرکزی اصفھان  طا واقع در زندان-  است به دليل وضعيت نامناسب بازداشتگاه امنيتی الف گفتنی

ی وی نيز توسط مامورین اطالعات برای  خانواده ھمچنين.  جسمی و روحی وی نگرانی جدی وجود داردسالمتی
  .اند تحت فشار قرار گرفته جلوگيری از انتشار خبر بازداش سرشومی

 
کارگران  دولت تا کنون پاسخی در مورد بيمه: نایب رئيس شورای عالی استان ھا

  ساختمانی نداده است
 

اعالم این که طبق قانون بيمه کارگران ساختمانی کار فرما ملزم است قبل   حجت هللا تاج محمدی با– آسمان دیلی نيوز
مجلس قانونی را در : کرد پروانه از شھرداریھا نسبت به ارایه بيمه نامه کارگران ساختمانی اقدام کند تاکيد یا ھنگام اخذ

که قبال برمبنای دستمزد روزانه محاسبه می شد به  نی را وضع کرد که بر اساس آن حق بيمه کارگران ساختما٨٧سال 
ضمن آنکه در اصالح قانون توسط مجلس تنظيم آئين نامه اجرایی به گارگروھی به  درصدی از دستمزد ماھيانه تغيير داد

 .وزارت رفاه سپرده شد ریاست
و پيش بينی این شورا از رکورد در به مصوبه مجلس   با توجه٨٧شورای عالی استانھا در سال :تاج محمدی اضافه کرد

 .طرحی را آماده و جھت اصالح قانون مصوب مجلس ارایه کرد بازار مسکن به دليل تبعات این مصوبه
مدت  با توجه به دغدغه ھایی که آن زمان ایجاد شده بود قانون مصوب به: استانھا تصریح کرد نایب رئيس شورای عالی

کار امور و اجتماعی سپرده  عدی مجلس تنظيم آئين نامه به وزارت کشور،رفاه ویکسال مسکوت ماند و در اصالحيه ب
 درصد دستمزد ۴مبنای محاسبه بيمه کارگران ساختمانی  در آئين نامه جدید که توسط دولت اخيرا ابالغ شده. شد

 از دستمزد روزانه بوده است درصد ۴گردید با توجه به اینکه آنچه تاکنون اعمال می شد  ماھيانه برای ھر متر مربع تعيين
 ھزارتومان حق ٨٠حدود   متر مربع که در گذشته٢٠٠ برابر افزایش می یابد یعنی برای یک ساختمان ٣٠حق بيمه تا 

 ھزار تومان بایستی به عنوان حق بيمه ۴٠٠و   ميليون٢بيمه توسط کار فرما پرداخت می شد ولی با قانون فعلی 
 .اخذ پایان کار ارایه شود ذ پروانه وکارگران ساختمانی در ھنگام اخ

رکود ساخت و ساز معضالت و مشکالتی را در سالھای اخير  قانون فعلی با توجه به وضعيت بازار مسکن و: او گفت
 .بوجود آورد
مسکوت ماندن آئين  شورای عالی استانھا به دالیل مختلفی با ارایه طرحی دو فوریتی خواستار: ادامه داد تاج محمدی

 .ه ابالغی توسط دولت شد تا بررسی کارشناسی انجام گيردنام
شورای عالی استانھا  از جمله دالیلی که می توان برای این تصميم: ھا یاد آور شد رئيس شورای عالی استان نائب

تبع آن در بوده که این نگاه عمال حوزه ساخت و ساز و به  عنوان کرد نگاه در آمدزایی وزارت رفاه در تھيه این آئين نامه
 این آئين نامه حتی به نفع.می دھد و ساخت وساز را با رکود جدی مواجه ساخته است آمدھای پایدار شھری را کاھش

نخواھد بود و کارگران  کارگران ساختمانی ھم نيست به ھر حال وقتی ساخت و ساز متوقف شود برای کارگران ھم کار
 .دھند رجيح میاشتغال خود را به قوانين سخت گيرانه کنونی ت

ھایی است که بایستی توسط  ضمن اینکه این آئين نامه به نوعی با اصل قانون ھم دارای مغایرت: وی افزود
 .کارشناسان مربوط رفع گردد
 سوال که آیا افزایش حق بيمه کارگران ساختمانی تاثيری ھم در افزایش بھای مسکن دارد، تاج محمدی در پاسخ به این

درخواست ھای پروانه ساخت  ذار است از زمان ابالغ این قانون در شھرداری ھا به شدت شاھد افتقطعا تاثيرگ: گفت
قيمت مسکن تاثير گذارست و با ادامه روند کنونی کارفرما بار  بودیم بنابراین خود رکود ساخت و ساز درميان مدت در رکود

 .سياست دولت در بازار مسکن داردمسکن منتقل می کند و اثر منفی را خالف  تحميلی خود را به بھای
تاکنون خبری  شورای عالی استانھا پيشنھاد مسکوت ماندن آئين نامه را به ھيئت دولت ارایه داد: گفت تاج محمدی

 .مبنی بر توقف آئين نامه اجرایی جدید دریافت نکردیم
تواند  رکود ساخت و ساز نمیوزارت رفاه ھم در بلند مدت با : عالی استانھا خاطر نشان کرد نایب رئيس شورای



 .درآمدھایی که از این حيص متصور شده را محقق کند
حق   برابری٣٠ درصد توسط دولت ممنوع اعالم شده و افزایش ١٠افزایش بھای خدمات بيشتر از  به گفته تاج محمدی،

 خود از دستمزد روزانه و حق برداشتھای بيمه از این حيص ھم توجيه قانونی ندارد؛ تصور این است که اعضای کارگروه در
 .ماھيانه دچاره اشتباه شده باشند

روزانه حقوق  ممکن است سھوا در متن آئين نامه به جای دستمزد: شورای عالی استانھا عنوان کرد نایب رئيس
ق شده عمال به لحاظ انشایی باید حقو ماھيانه انشاء شده باشد چون واژه دستمزد ماھيانه در این آئين نامه قيد

است به ھمين دليل شورای عالی استانھا تصميم گرفت از  ماھيانه قيد می شد دستمزد مختص دستمزدھای روزانه
  .این مشکل را پی گيری کند طریق مذاکره و ارایه پيشنھاد

 
   سال گذشته٣سقوط شاخص اشتغال در 

 
 کردند که در این موضوع اشاره میھای زودبازده به  چرایی فوریت اجرای طرح بنگاه مسووالن دولت نھم در توضيح

بازار مواجه خواھد شد که  ، کشور با ورود وسيع نيروی کار به)١٣٨٩ تا ١٣٨۶ھای  منظور ھمان سال(ھای بعد  سال
 ٢٠٠جھرمی، وزیر وقت کار از ورود ساالنه یک ميليون و  .ھایی برای اشتغال این نيروھا تنظيم شود ضروری است طرح

  ھزار شغل٢٠٠داد و مدعی بود که با ایجاد ساالنه حداقل یک ميليون و  کار خبر می  به بازارھزار نيروی کار جدید
 .توان به کاھش نرخ بيکاری در کشور دست یافت می

 ميليون و ۴ سال گذشته که قرار بود ۴دھد که طی  ننشسته است، اما آمار نشان می امروز دیگر جھرمی در مسند کار
 .است شور ایجاد شود، بلکه تعدادی شغل از مشاغل موجود کشور کاسته شدهھزار شغل جدید در ک ٨٠٠

 ١١٫٣ھزار نفر اعالم و نرخ بيکاری،  ۴۶۶  ميليون و٢٣ برابر با ١٣٨۵بنا به آمار رسمی کشور، جمعيت فعال ایران در سال 
طبق آمار . ر وجود داشت ھزار شاغل در کشو٨١۴ ميليون و ٢٠حدود  ١٣٨۵مطابق این آمار در سال . درصد اعالم شد

. رسيد  درصد١٠٫۶ به ٨۵ درصد کاھش نسبت به سال ٠٫٧ با ١٣٨۶آمار ایران، نرخ بيکاری سال  اعالمی از سوی مرکز
با توجه به .  درصد بود١١٫٩زمستان   درصد و٩٫٨ درصد، پائيز ٩٫٩ درصد، تابستان ١٠٫٧ برابر ٨۶این نرخ در بھار سال 

کرد، مشخص است که   ھزار نفر اعالم می۵٧٩ميليون و  ٢٣ را ١٣٨۶ت فعال سال جداول بانک مرکزی که جمعي
 .اند سال شاغل بوده ھزار نفر در این١٠٣ميليون و ٢١

 کند نشينی می ؛ اشتغال عقب٨٧سال 
کاھش  ٨۶ درصد اعالم کرد که نسبت به سال ١٠٫۴ کل کشور را ٨٧آمار ایران نرخ بيکاری سال  ، مرکز١٣٨٨اوایل سال 

 تصریح شده بود که بررسی نرخ ١٣٨٧زمستان  در این گزارش با اعالم نتایج طرح آمارگيری از نيروی کار در. داد شان مین
بررسی روند . اند ، بيکار بوده)شاغل و بيکار(درصد از جمعيت فعال  ١٢٫۵ دھد ساله و بيشتر نشان می١٠بيکاری افراد 
 ١٣٨٧پایيز   درصد و نسبت به٠٫۶ معادل ١٣٨۶ص، نسبت به زمستان نرخ حاکی از آن است که این شاخ تغييرات این

شود   ھزار نفر معلوم می٨٩٢ميليون و  ٢٢با احتساب جمعيت فعال در این سال؛ یعنی .  درصد افزایش داشت٣حدود 
 . وجود داشته است١٣٨٧سال   ھزار شغل در روزھای پایانی۵١١ ميليون و ٢٠که 

 بيکاری ر برابر نرخنشينی دولت د ؛ عقب١٣٨٨سال 
 ٨۴٠ ميليون و ٢٣داد که از جمعيت فعال  می  نشان١٣٨٨گزارش مرکز آمار ایران درباره طرح آمارگيری نيروی کار در سال 

 ٧٠٣ ميليون و ٢١داد   نفر بيکار بودند که نشان می٩٧٣ ھزار و ٨٣٩ميليون و  ٢ درصد برابر ١١٫٩ نفری کشور، ۶٧۶ھزار و 
افزوده شده و   ھزار شغل به مشاغل کشور۴٩٠به عبارتی در این سال تنھا حدود . داشته استکشور وجود  شغل در

 . درصد افزایش داشته است١٫۵لذا نرخ بيکاری در کشور 
 ميليون ٢۴فعال   عنوان شده است که از جمعيت١٣٨٩گزارش مرکز آمار درباره نرخ بيکاری در فصل بھار سال  ترین در تازه

 نفر دارای حداقل ۵۵١ ھزار و ۶٧٨ ميليون و ٢٠بيکار و   نفر۶۴٠ ھزار و ۵٢۵ ميليون و ٣ نفری در ایران، ٢٠١ ھزار و ٢٠۴و 
 که قرار است طبق دستور شورای ١٣٨٩ ماه نخست سال ٣این به این معناست که در  .اند یک ساعت کار در ھفته بوده

نشده است بلکه  جاد شود، نه فقط شغلی ایجاد ھزار فرصت شغلی ای١٠٠اشتغال در این سال یک ميليون و  عالی
ماه باقيمانده، یک ميليون و ٩دولت، باید در   شغل نيز از بين رفته است؛ یعنی برای دستيابی به اھداف١۵٢ ھزار و ٣٢٢
 .رسد بسيار دشوار به نظر می  ھزار شغل در کشور ایجاد شود که امری۴٢٢

 ھزار ٢٨٩، تعداد ١٣٨۶دھد که در سال   نشان می١٣٨٩بھار سال  ا پایان ت١٣٨۵ھای  مقایسه آمار فوق در محدوده سال
 ھزار شغل از ۵٩٢، ١٣٨٧ھزار شغل به مشاغل قبلی کشور افزوده شده و در سال  ۴٩٠ ، حدود١٣٨٨شغل و در سال 

ارت دیگر به عب. است  ھزار شغل دیگر از دست رفته٣٢٢ نيز ١٣٨٩ ماه نخست سال ٣موجود از بين رفته و در  مشاغل
 ھزار شغل نيز از ١٣۵نشده است، بلکه بيش از  ، نه فقط شغلی افزوده١٣٨٩ تا ابتدای تابستان ١٣٨۶از ابتدای سال 

ھا ایجاد شده است، ولی از بين رفتن برخی  شغل طی این سال البته شکی نيست که تعدادی. دست رفته است
ای برای  دھد که فاجعه  ھزار شغل را نشان می١٣۵ عدد شده به مشاغل از بين رفته مشاغل و تفاضل مشاغل ایجاد

 .شود محسوب می کشور
 گير است صنعتی که زمين

 فرصت ٩٠٩ ھزار و ۶٠۴ ميليون و ۶، صنعت کشور با در اختيار داشتن ١٣٨۵سال  مطابق آمار مرکز آمار ایران در پایان
 ۶داشتن  ، بخش صنعت با در اختيار١٣٨٩در پایان بھار سال . درصدی در اشتغال کشور داشت ٣١٫٧ شغلی سھم

دھد که نه فقط در این مدت  می  درصد اشتغال کشور، نشان٣١٫٢ فرصت شغلی برابر با ٢١٧ ھزار و ۴۴۶ميليون و 
است، بلکه تفاضل مرگ و مير مشاغل و مشاغل ایجاد شده  شغلی در صنعت مازاد بر مشاغل از بين رفته ایجاد نشده

این آمار در حالی . دھد که بيانگر بيماری مزمن کشور در بخش صنعت است نشان می  را۶٩٢  ھزار و١۵٨تراز منفی 
 .ھا ھمواره بر رشدھای باال در صنعت کشور تاکيد شده است طی این سال است که

 اندازیم طرحی نو در
 ماه مورد ٣٩موعاً در اشتغالزایی دولت نھم مج ھای به عبارتی طرح.  ماھه است٣٩آمار فوق متعلق به یک بازه زمانی 

از مشاغل را از بين برده است که البته کفه ترازو به سمت مرگ و مير  اشاره، تعدادی شغل ایجاد کرده و تعدادی
رفته از   فرصت شغلی در تفاضل مشاغل ایجاد شده و از بين۵٠٠ ھزار و ٣که ماھانه حدود  طوری به مشاغل بوده است،



 ھزار ١٠٠برای ایجاد یک ميليون و   است که ھنوز ھم دولت دھم از عزم جدی خوداین در حالی. کف کشور رفته است
ھای دولت دھم مشابه دولت نھم باشد،  اشتغال در برنامه اگر روند حرکتی ایجاد. دھد شغل در سال جاری خبر می
با  ھایی که ر راه باشند، طرحتری د تر و با نظارت دقيق ھایی پخته که طرح یافت، مگر این قطعاً روند مذکور ادامه خواھد

ضمن پایداری، از حداقل  ھای کارشناسی، عالوه بر ایجاد شغل، قادر باشند تا مشاغلی ایجاد کنند که بررسی
  .برخوردار باشند استانداردھای الزمه چون بيمه و حداقل حقوق برای شاغالن آنھا

 
 

  

 و 87سال ھای اضافه نمایم ؛ عالقمندان به روز شمار کارگری 
  : می توانيد به لينک ھای زیر نيز مراجعه نمایند  89 و 88

  
  ٨٧وبالگ روزشمار کارگری ایران سال

http://roozshomarkargari.wordpress.com/ 

  ٢٠٠٩ - ١٣٨٨ خرداد – اردیبھشت –ماھھای فروردین

http://archives.rahekargar.org/maghalat/
01-20091103/200911-maghalat.htm 

  ٢٠٠٩ - ١٣٨٨ شھریور – مرداد –ماھھای تير

http://archives.rahekargar.org/maghalat/201001/2010
0125-01-maghalat.htm 

٢٠٠٩ - ١٣٨٨ آذر – آبان –ماھھای مھر   

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20100324_10_R
SK_IRAN-3.pdf 

     2010 -١٣٨٨ اسفند– بھمن -ماھھای دی

http://www.rahekargar.net/articles_20100420/2010_
186_rsk-iran4.pdf 

  ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار کارگری فروردین ماه سال 

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=
45&pgn=7 

  
  ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار اردیبھشت ماه سال 



http://www.rahekargar.net/labor_iran/20100705_71_r
sk-amir.pdf 

 

  ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار خرداد سال 

http://www.rahekargar.net/labor_iran/2010-07-
24_68_rs-89-3.pdf 

 

  ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار تير ماه سال 
  

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110106_128_r
oozshomar89-4.pdf 
 
 


