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  ١٣٨٩دی   

  

  :89 تير ماه یادداشت

   : ، در می یابيم 89را به اخبار روز شمار کارگری تيره ماه سال با نگاھی گذ

 ومسئله بيکاری و افزایش آن در سطح سراسر کشور توجه و بازنگری به  -1
 از جمله مصائب و مشکالت عمده  درصدی واحدھای توليدی۵٠تعطيلی 

مشکل بيکاری از سال ھا پيش و بدنبال پيروی .  تيرماه است روزشمار کارگری
طرح تعدیل " وگسترش ياست نئوليبرالی و آزاد سازی ساز و کارھای بازار از س

بانک "  و "صندوق بين المللی پول " که منتج از سری برنامه ھای " ساختاری 
انعطاف پذیر ساختن نيروی " و " تعدیل نيروی کار" مسئله .  است" جھانی 

 خودمانی کهی اصالح ساختاربه اصطالح در بخش . از نتایج آ؟ن است " کار
در سطح صنایع و بخش و بيکاری ھای بيرویه را سازی ھای وسيع و گسترده 

 ،)خصوصی(واگذاری ھا به بخش خودمانی در جریان .بدنبال داشت خدمات 
بدون مناقصه و با شرایطی سھل و کم ،بسياری از صنایع کليدی و سودآور

 بسياری از . استهھزینه در اختيار سپاه و وابستگان سران رژیم واگذار شد
 کارگرانی که برخی از آنھا سابقه ی -کارگران این نھادھا و واحدھای توليدی 

در .  از کار اخراج شدند-داشتند و بيش از دو دھه کار طوالنی و چندین ساله 
کارخانه ھای سود بازده، بسياری از کارگران با شرایطی سخت تر و مزایای 

تخدام شدند تا بتوان آن ھا را ھر زمان که اس“ قراردادھای موقت”کمتر، تحت 
  . الزم بود اخراج کنند

:  ایلنا در مطلبی با عنوان –برگزاری دولتی کار ایران خدر رابطه با رشد بيکاری نيز 
و دلبازی ھای   شايد اگر دست" : آورده است " اشتغال بنویسيد، بيکاری بخوانيد 

امروز ميزان بيكاری تا بدين حد می شد ھزینه ھای صنعتی   زيرساختبابتنفتی 
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ھاي صنعتي در  اكنون حوزه. شد آمد و روي دست اقتصاد ايران بار نمي باال نمي
 ۴٠اند صنايع با كمتر از  برند كه نمايندگان مجلس بارھا گفته شرايطي به سر مي
ترين اتفاق  بدون شك در چنين حالتي بيكاري طبيعي. كنند درصد ظرفيت كار مي

آباد به  وقتي در شھرك صنعتي شمس. ... شود تصادي محسوب ميبراي ھر اق
 كارخانه با ۵ كارخانه فقط ٨۵٠عنوان بزرگ ترين شھرك صنعتي خاورميانه از بين 

البته نباید . كنند، اقتصاد نيز پيامدي جز بيكاري ندارد درصد ظرفيت كار مي١٠٠
گزارش ھای ... يست ن٨٩فراموش كرد كه بيكاري فقط محصول اقتصاد در بھار سال 

 ٨٧ نسبت به سال ٨٨ استان در سال ٢١موجود نشان می دھد که نرخ بيکاری در 
به این مجموعه ھمانطوری که در روز شمار کارگری تير  “.افزایش نشان می دھد

نرخ بکاری در بين جوانان دو برابر نرخ بيکاری کشور : ماه و در خبر ھا آمده است 
  .د بيکاران کشور ارای تحصيالت عالی ھستند 2ر د25است و ھمچنين بيش از 

این امر مھم است که ھمواره بر سر آمار تيرماه ، توجه نکته گفتنی یادداشت 
شيخ ( بين اقتصادانان مستقل و سوسياليست و مرکز آمار ایران و وزیر کار ،بيکاران
ن اقتصاد دانان چپ ميزا.  و حتی خانه کارگری ھا بشدت اختالف است )اسالمی
 ميليون نفر اعالم داشته اند وحتی یکبار وزیر تعاون دولت 6ا ترا در ایران بيکاری 

 ميليون نفرپذیرفت که 4احمدی نژاد ؛ رقم بيکاری گسترده در کشور را تا مرز 
آمار ارایه شده : می توان با صراحت گفت . بشدت مورد اعتراض وزیر کار قرار گرفت 

بيکاری بين فعاالن کارگری و وزیر کار مورد اختالف از سوی مرکز آمار و اینکه نرخ 
سراسرجامعه ایران و در خانه خرابی کشاندن است، نمی تواند بر فاجعه ای که در 

پذیرش .  سرپوش بگذاردکارگران ، زحمشکان و تھيدسان کشورمان داشته است،
 و این آمار از سوی وزیر کار، حاکی از ورشکستگی سياست ھای اقتصادی ویرانگر

غير علمی دولت احمدی نژاد است که به رغم شعار ھای انتخاباتی برای اشتغال 
بيکاری یک مليون نفر تنھا . در کشور شده است“ اشتغال زدایی”زایی، تنھا سبب 

طی یک سال، سبب شده است تا کشور با باالترین ميزان بيکاری رسمی در چند 
شته توسط روزنامه مھر در بررسی ای که سال گذ. سال گذشته مواجه باشد

 ، کشور در ٨٨ تا ١٣٨۴ سال بين ۵صورت گرفت، نشان داده شده است که در 
بر .  درصد بود، مواجه بوده است١١/ ٩ با باالترین نرخ بيکاری که برابر با ٨٨سال 

 ٨٩در سال .  ساله کشور بيکار بودند٢۴ تا ١۵ درصد جوانان ٢۴/ ٧اساس این آمار، 
 . درصد است٢٩/ ۶روه سنی، طبق گزارش مرکز آمار، برابر با بيکاری برای این گ

برای اینکه اقوالم را مستند کرده باشم ، با ذکر نقل قولی از خبرگزاری دولتی کار 
در گزارش مرکز آمار ایران سعی شده است تا با : " ایلنا آمده است –ایران 

و " یين نگھداشته شوداستفاده از اشتغال غير قانونی کودکان کار ، نرخ بيکاری پا
ھم مرکز آمار و ھم وزارت کار سعی در انکار حقایق مربوط به ” : می نویسد یا

به   ...”: و یادآوری می کند“ .اقتصاد ایران و پنھان کردن نرخ واقعی بيکاری دارند
دليل شکست در اجرای برنامه ھای اشتغال زایی دولت، در حال حاضر نرخ بيکاری 

)  ميليون نفر۵معادل ( درصد ١٧ف آمار منتشرشده، به بيش از در ایران، بر خال
 اضافه کنم در عرصه تعطيلی واحد ھای توليدی در اکثر .افزایش پيدا کرده است

مناطق صنعتی کشور،آسمان نيوز از قول اتاق بازرگانی گزارش می کند و می 
 ای توليدروزھای بحرانی بر«به گزارش اقتصادی اتاق بازرگانی، از " : نویسد 
 درصد واحدھای توليدی در اکثر ۵٠بر اساس این گزارش . خبر می دھد» ایرانی

کشور در حال تعطيلی یا در آستانه تعطيلی ھستند و یا با کم تر از  مناطق صنعتی
  ." خود مشغول به کار اند  درصد ظرفيت اسمی٣٠
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بخش ھای  مسئله واگذاری بخش صنایع و ؛ھمانگونه که در محور اول آوردم  -2
که به مسئله ازخدمات به نيروی سپاه ، بسيج و آقازاده ھا ، آنچنان شاخص است 

. را برجسته می نمایدو بخش ھای از خدمات صنایع در سطح خودمانی سازی 
عدیده ای که توسط دولت احمدی نژاد ھای نه ھای روشن واگذاری و نمبطوری که
 بدون پرداختن به جزئيات امر –را ته و رسانه ھای دولتی نيز گزارشش صورت پذیرف

در این زمينه به گزارش از جمله  . ، رقم زد دراختيار افکار عمومی گذاشتند-
 ۶ دولت احمدی نژاد سھام "آمده است، 89خبرگزاری دولتی مھر، در اواخر تيرماه

“ ساتا”نيروگاه و شرکت پتروشيمی را به سازمان تأمين اجتماعی نيروھای مسلح 
 بنابراین گزارش، دولت احمدی نژاد سھام شرکت ھای  .ه استواگذار کرد

( پتروشيمی بوشھر، پتروشيمی مارون، پتروشيمی پارس، پتروشيمی پردیس 
و نيروگاه سيکل ترکيبی گيالن را به ھمراه چھل درصد سھام دولت در ) غدیر

 ميليارد دالر ۵/١شرکت مدیریت بھره برداری گيالن را به این شرکت در ازای 
 شکل معامله بدین صورت است که دولت این  .بدھکاری خود واگذار خواھد کرد

شرکت ھا را به سپاه پاسداران خواھد فروخت و سپس پول آن را به صندوق 
ً کامال مشخص است که  .کرد واریز خواھد“ ساتا”نيروھای مسلح 

 به ھمه این شرکت ھای بسيار مھم با شعبده بازی. در کار نيست فروشیً اصوال
حسين رادمرد، رئيس مرکز اصناف ایران، نيز  .یغمای سپاه پاسداران خواھد رفت

 فروشگاه بزرگ زنجيره ای در سطح ٣٠٠ بسيج طرحی را برای ایجاد :اعالم کرد
وابسته به اصالح طلبان به نقل “ جرس” کشور تھيه کرده است و ھمچنين سایت 

سوجات از طرف سپاه پاسداران  درصد من٨٠بازار منسوجات نوشت که،   از فعاالن
کنند که، معامالت بزرگ طال در  آگاھان اعالم می. شود به صورت قاچاق وارد می

و ھمچنين تجارت ورود طال به داخل کشور در دست سپاه پاسداران انجام   کشور
   .می گيرد

داد سفيد که رتوجه به خود قراردادھای موقت و بویژه برگه ھای قراھمچنين  -3 
دست و پای کارگران را از پيش ،می شوداز آن ھا یاد " سفيد امضاء " وان تحت عن

وصول مطالبات در برابر ھر کنش و واکنش کارگری بسته و آنان را حتی در برابر 
روند روزمرگی مسائل و گذران . رکات دفاعی سوق می دھدح تصرفا به، خود

 که در مقایسه با ویدهفرار کارگران قرار دادی از جھت آماری به آن حدی مشکالت
فتاب آدر این مورد سایت . د رسيده است  در ص60سال ھای پيش به رقم باالی 

در باره مسئله قراردادھای موقت : "  آورده است 89 تير 31طی گزارشی به تاریخ 
آن در نشست مجلس، می نویسد که، این طرح با مخالفت “ به سازی”و طرح 

گزارش، به نقل از قاضی پور، نماینده اروميه، در این . مجلس روبه رو شده است
 درصد ۶نيروھای قرارداد موقت کار در ابتدای اجرای این قانون ”: گفته می شود

اما در سال .  درصد نيروی دایمی بودند٩۴نيروی کار کشور را تشکيل می دادند و 
جود، طبق قانون کار مو...  درصد رسيده است۶٠ھای اخير تعداد کارگران موقت به 

ھنگامی که کارگری موقت باشد، اخراج آن بسيار آسان است و ھيچ حمایتی ھم 
آن ما دراین ماه با نوع جدیدی از بردگی کار روبرو ھستيم و  ."از وی نمی شود

ان  نوع جدیدی از توافقنامه برای فرار از رعایت حقوق کارگرقراردادھای پله ای
   .ایران است 

متاسفانه نوعی ": آمده است در این باره ن تھران به گزارش خبرنگار مھر استا
قرارداد جدید موسوم به پله ای بين کارگران و کارفرمایان رایج شده که در آن 
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صاحبان صنایع توافقنامه ھای متقابل را از یک ماه شروع و آن را به شکلی تناوبی 
ييع قرار افزایش می دھند که در این سبک جدید قرارداد، حقوق کارگران مورد تض

قراردادھای گوناگون در  در پردیس، در مراکز صنعتی، اقسام مختلفی از.می گيرد
جھت گذران  راستای فرار از اعطای حقوق کارگرانی که به واسطه نياز شغلی
 بدین ترتيب ...."دارد زندگی خود و خانواده مجبور به تن دادن به آنھا ھستند، وجود

 وجود نظام اسالمی و دولت نکبت، امروز ار جدا از قرارداد ھای سفيد امضاء 
 اسالمی، بمثابه دولت سرمایه داریخود احمدی نژاد، این سرمایه داران و 

 تا  راانجام کار بدون قرارداد قراردادھای پله ای یعنی بزرگترین کارفرما در ایران،
نی مبنا  ھر کارگر به کار گمارده شده را از ھمين روش پله کااحراز توانایيھای کاری

اخراج سریع پس از اتمام کوتاه مدت و   قراردادھایی بدین ترتيب.قرار می دھند
توسط اداره کار و امور اجتماعی از  با حقوق پایينتر از سقف تعيين شده قرارداد
 ،  اسالمی ایران بشری سرمایه داریای بردگی کار که ھمين رژیم ضدفراز ھانواع 

ر،در برابر اوج بيکار سازی ھا ی بيرویه و گسترده کارگران رابرای دست یابی به کا
  .، قرار داده اندندشکمی به صف 

تير ماه ما ھمچنان با سوانح کاری کارگران حين کار، کارگری در روز شمار  -4  
، مسئله منصور ن کشاندن آنانمسئله معلمان و دستگيری فعاالن معلم و زندا
توبوسرانی تھران و حومه و حمله به اسالو چھره شناخته شده سندیکای مستقل ا

پسر و عروس جوان او ،فشار به کارگران سندیکای نيشکر ھفت تپه و فعاالن 
ده گرفته ، موضوع زحمتکشان افغانی و نادیسندیکای اتوبوسرانی تھران و حومه

، اعتصاب بازار و کوتاه آمدن دولتيان در قبال اعتصاب و شدن حقوق کودکان افغانی
تگان و تجمعات سنشسته و بازنشزار ھا ، مسئله بيمه کارگران باز بسته شدن با

 ھزار چایکار گيالن ھمه وھمه محور 50بيش از  روز ھای تلخ روبرو شدن باآنان و 
  .  است 1389بار روز شمار کارگری تير ماه سال خھای ا

 
: دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله 

سایت آفتاب، کلمه، دنيای اقتصاد، ،   مھر– ایسنا –ایلنا (ھای ایران  برگزاریخ
کميته : (مستقل مانند  وتشکل ھا،نھادھا وسایت ھای) …مردمک وسایت سفير

شرکت واحد  ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری،سندیکای کارگران
  خودرو،کانون مدافعاناتوبوسرانی تھران وحومه،جمعی ازفعاالن کارگری ایران

حقوق کارگر، وبالگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کميته پيگيری ایجاد تشکل 
خبرنامه اميرکبير،خبرنامه مازندران،سایت کارگری،وبالگ کارگرفلز کار، ھای آزاد

،کانون صنفی معلمان تھران،کردستان ميدیا، ساواالن سسی، سحام  ميدان زنان،
تارنمای ( نطورامکانات خبررسانی ھای خارج ازکشوروھمي درداخل) نيوزوغيره

) …پيام ،وبالگ کارگری راه کارگروغيره –  سایت روشنگری-چشم انداز کارگری
اضافه  .آمده و به نظرتان می رسد وخبرھای دریافتی به ایميل آدرس ھایم فراھم

ره تير کنم من لينک روز شمار کارگری دوره ھای پيش را نيز در پایان روز ھمين شما
ماه گذاشته ام تا عالقمندان در صورت نياز به فعل و انفعاالت مبارزات کارگران و 
زحمتکشان کشور و سایر فعاالن آن  ھااز روز شمار ھا نيز دسترسی داشته 

  .باشند
خوشحالی ام آنگاه افزون می گردد که فعاالن کارگری ، مدافعان به حقوق کارگران 

تش ميرسد ، بتواند نکته نظر ھا و انتقادا خود را بر و ھر آنکس که روزشمار به دس
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من بيش از ھر چيز از این دریافت ھا . سر این مجموعه کار با من در ميان نھد 
  با دوستی و رفاقت . خرسند و خواھم آموخت 

  
  اميرجواھری لنگرودی 

  1389دی ماه 

  

  1389روز شمار کارگری تير ماه 
 رى دستگيرى پدرام نصرالھی فعال كارگ

پدرام نصرالھی عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای : در تاریخ اول تير گزارش داد آژانس ايران خبر
پدرام نصر الھی در تاريخ .  ظھر توسط نيرو ھای امنيتی دستگيرو روانه زندان شد12 ساعت 31/3/89کارگری مورخ 

عدام احسان فتاحيان دستگير و مدتی در زندان بسر برد  به اتھام شرکت درراھپيمايی در اعتراض به ا21/8/88
 ماه حبس تعزيری محکوم شد ، سپس در اعتراض به 6نامبرده در دادگاه به .وسپس با قرار وثيقه از زندان آزاد شد 

ام  پدر31/3/89اما .  ماه حبس را به يک ميليون تومان جريمه نقدی تبديل نمودند 6حکم صادره دردادگاه تجديد نظر، 
نصر الھی که از طرف اجرای احکام دادگستری احضار شده بود ، دستگير و مجددا برای اجرای حکم به زندان مرکزی 

  .سنندج انتقال داده شد 

 بر بيکاران کشور افزوده می شود نفر  يک ميليون نهساال
  

 ھزار نفر 48ھم اکنون : رم گفتنماينده زنجان و طا: ایسنا در تاریخ اول تير آمده است به گزارش خبرگزاری دولتی 
 . ھزار نفر نيز به اين آمار افزوده مي شود14بيکار در سطح استان وجود دارد و ساالنه 

 ھزار 7 ھزار نفر آن در شھر زنجان ساکن ھستند و ساالنه 25 ھزار بيکار استان، 48از :جمشيد انصاري اظھار کرد
  . نفر نيز به آمار بيکاران زنجان اضافه مي شود

: وي با بيان اين که اگر افزايش ساالنه بيکاران نبود، مشکل بيکاري در طول چھار سال خاتمه مي يافت، ادامه داد
ساالنه يک ميليون نفر به آمار بيکاران در سطح کشور افزوده مي شود که ھمين امر، مھار بيکاري را سخت کرده 

  . است
  

  مشکالت بيمه کارگران در ایران 
  

در سه “ : تير، می گوید١ن کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران، در گفت و گو با خبرنگار دولتی ایلنا، یکی از کارگرا
سالی که از بحرانی شدن وضع کارخانه می گذرد کارگران با پرداخت حق بيمه خود نسبت به تمدید دفترچه ھای 

 ٢٣رفرما ھيچ اقدامی برای پرداخت سھم در تمامی این مدت کا. بيمه خود و ثبت سوابق خود اقدام کرده اند
  “.درصدی خود انجام نداده است

 نگرانی از کمبود گاز در زمستان 

نبود ذخيره سازی / زمستان بحران کمبود گاز داريم: معاون وزير نفت: نوشتخبرگزاری مھر ایران در تاریخ اول تير
  پاشنه آشيل صنعت گاز 

شاره به زمستان بھاری سال گذشته از عدم ايجاد مخازن ذخيره سازی به حمدهللا محمد نژاد معاون وزير نفت با ا
 درصد در مصرف گاز صرفه جويی 30 تا 20زمستان امسال اگر : عنوان پاشنه آشيل صنعت گاز کشور ياد کرد و گفت

  . با بحرانھای جدی مواجه می شويمنشود 
اقتصاد و انرژی با اشاره به اينکه ايران دومين دارنده به گزارش خبرنگار مھر، حمدهللا محمد نژاد در پنجمين کنگره 

ش ھای اصلی کشور تبديل ھم اکنون اين ذخاير گاز طبيعي، به يکی از چال: ذخاير گاز طبيعی جھان است، گفت
  . شده است

ول سرد معاون وزير نفت در امور مھندسی با اشاره به اينکه با توجه به افزايش قابل توجه مصرف گاز به ويژه در فص
ھم اکنون مسابقه ای بين توليد و مصرف گاز در : سال، مديران در ماھھای پايانی سال خواب ندارند، تصريح کرد
  . ، معادل آن بايد گاز توليد کردکشور ايجاد شده؛ به طوری که ھر چه مصرف گاز باالتر می رود

با روند فعلی مصرف : داز، اظھار داشت درصدی مصرف گاز طبيعی کشور تا افق چشم ان5.5وی با پيش بينی رشد 
 ميليارد دالر سرمايه گذاری شويم؛ باز ھم به يک 500گاز در کشور، اگر تا افق چشم انداز حتی موفق به جذب 

  . خبری از صادرات گاز نخواھد بودواردکننده انرژی تبديل خواھيم شد و 
و غير دولتی برای مرتفع کردن مشکالت و چالش اين مقام مسئول با تاکيد بر ھمکاری تمامی دستگاھھای دولتی 

 درصد بوده و اين در حالی 62ھم اکنون سھم گاز در سبد انرژی کشور : ھای پيش روی صنعت گاز کشور، بيان کرد
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  . رصد سھم در اين سبد انرژی دارد د55است که برق به عنوان يک انرژی پاک تر، تنھا 
وردھای انجام گرفته، در برنامه چھارم توسعه بايد مصرف گاز کنترل می شد، محمدنژاد با يادآوری اينکه بر اساس برآ

 110 درصد افزايش يافت؛ به طوری که مصرف اين حامل انرژی از 10اما در اين برنامه، مصرف گاز حدود : بيان کرد
  . رد مترمکعب در سال افزايش يافت ميليا161ميليارد مترمکعب به 

 درصدی شده بود؛ اما 5.5ين در حالی است که در برنامه چھارم توسعه، پيش بينی رشد به گفته معاون وزير نفت، ا
  .  دو برابر افزايش پيدا کرددر اين برنامه مصرف گاز ايران به

  طرح جامعی برای گاز نداريم 
رد و به گزارش مھر، وی در ادامه يکی از چالش ھای پيش روی توسعه صنعت گاز کشور را سرمايه گذاری عنوان ک

  .  ميليارد دالر در اين صنعت سرمايه گذاری انجام شود10 تا 8در برنامه پنجم توسعه بايد ساالنه بين : افزود
اما در مورد جلسات تدوين اين برنامه ھيچ : محمدنژاد با اشاره به تدوين برنامه پنجم توسعه صنعت نفت، يادآور شد

در امه در غياب کارشناسان وزارت نفت تصويب شده که ممکن است نماينده ای از وزارت نفت حضور ندارد و اين برن
  . آينده مشکالتی را ايجاد کند

در حال حاضر به : معاون وزير نفت با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلی يک طرح جامع در بخش گاز وجود ندارد، تبيين کرد
  . ا به مخازن نفتی تزريق کنيمز رطور قطعی نمی دانيم اولويت صنعت گاز با صادرات است يا بايد گا

  زمستان پارسال بھاری بود، امسال بحران داريم 
:  ميليون متر مکعب گاز در کشور توليد شد، بيان کرد541اين مقام مسئول با يادآوری اينکه زمستان سال گذشته 

  . تی تامين گاز خانگی اختصاص ياف ميليون متر مکعب آن برا479اما از اين ميزان توليد حدود 
 تکرار 1386اگر زمستان سال : وی با اعالم اينکه زمستان سال گذشته يک زمستان کامال بھاری بود، بيان داشت

  . م که البته باز ھم جوابگو نبودمی شد، بايد کل توليدات گاز را به بخش خانگی اختصاص می دادي
صرف گاز صرفه جويی نشود، با بحران ھای  درصد در م30 تا 20محمد نژاد با بيان اينکه برای زمستان امسال اگر 

 گاز در کشور در نظر بايد راھکارھای جديدی برای کنترل مديريت مصرف: جدی مواجه می شويم، خاطر نشان کرد
  . گرفته شود

  فقدان ذخيره سازی پاشنه آشيل صنعت گاز 
روی صنعت گاز کشور را فقدان به گزارش مھر، معاون وزير نفت در امور مھندسی يکی از مھمترين چالش ھای پيش 

در حال حاضر در اکثر نقاط کشور، مخازن ذخيره سازی فرآورده ھای : مخازن زيرزمينی گاز طبيعی عنوان کرد و گفت
  . سازی گاز طبيعی ايجاد نشده استنفتی موجود است؛ ولی تاکنون حتی يک مخزن برای ذخيره 

 مخازن ذخيره سازی گاز طبيعی يکی از ضرورت ھای صنعت گاز محمدنژاد در پايان با بيان اينکه بدون شک ايجاد
ھم اکنون برخی از کشورھای اروپايی که حتی يک متر مکعب توليد گاز ندارند، با ايجاد : کشور است، بيان داشت

  .مخازن ذخيره سازی گاز را از ساير کشورھا می خرند و ذخيره سازی می کنند
  

  : ايع مس ايرانرئيس صندوق بازنشستگي شركت ملي صن
 كاركنان مس در شرايط جسمي مطلوبي نيستند 

رئيس صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس :  آمده است 89 ایلنا در تاریخ اول تير –خبرگزاری کار ایران 
ھاي كار اين شركت ھزينه بازنشستگي با ھزينه  به دليل عوارض كار در معادن مس و ساير محيط: گويد ايران مي
  .  درماني كاركنان بازنشسته صنايع مس برابر استخدمات

جاري حداقل مستمري كه به بازنشستگان و از  عبدالرضا داوري در گفت وگو باخبرنگار ايلنا با بيان اينكه براي سال
به دليل :  ھزار تومان در ماه كمتر نيست؛ گفت514شود از مبلغ  كارافتادگان اين صندوق بازنشستگي پرداخت مي

  . ھاي كار در صنعت مس، كاركنان اين شركت در شرايط جسمي مطلوبي نيستند  زيان آور بودن محيطسخت و
شرايط كار در معادن و ساير صنايع زير مجموعه شركت ملي مس طوري است كه آثار و عوارض : وي تصريح كرد

اركنان بازنشسته اين شود وبه ھمين دليل بيشتر ك جسمي و فيزيكي در كاركنان مس را دراز مدت مشاھده مي
  . شركت امروز نياز خدمات درماني ھستند

تنھا در منطقه مس سرچشمه به دليل عوارض : رئيس صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس يادآور شد
 درصد زنان ساكن در منطقه دچار افسردگي ھستند و ھمچنين به دليل واقع شدن 70ناشي از استخراج مس، 
شوند در نتيجه كمبود اكسيژن استثنايي ھستند چنانچه  ر نقاط مرتفع كودكاني كه متولد ميمحل اقامت كاركنان د

  . دھند  درصد جمعيت يك مدرسه استثنايي را تشكيل مي80ھم اكنون
اش آنھا به دليل انجام كارھاي سخت و زيان آور و اقامت در  به گفته داوري كاركنان صنعت مس و اعضاي خانواده

  . اي نيازمند بيشترين توجه ھستند از نظر دستري به خدمات درماني و بيمهھاي آلوده  محل
طور كه بايد ھيچگاه به كاركنان شركت   آن77ھاي پس از جنگ تا سال  با اين حال وي مدعي شد كه در فاصله سال

اي ھ سازي در اولويت ھاي خصوصي صنايع ملي مس توجه نشده است و منابع و حقوق كارگران پس از سياست
بعدي مسووالن وقت قرار داشته است و به دليل ھمين سياست ھا ميانگين سنوات و مستمري بازنشستگان 

  . تر از ميانگين كشوري بوده است ھا پايين كشوري تا مدت
به گفته داوري با وجود اين شرايط سخت كاري تعداد زيادي از كارگران شركت مس با پايه حقوقي بسيار پايين 

اند به طوري كه مستمري آنھا ھيچگاه كفاف خارج زندگي و درماني آنھا را نداده  تي بازخريد شدهبازنشسته و ح
  . است

 به بعد با تغيير شرايط و نحوه 77تنھا از سال : رئيس صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس گفت
  . بازنشستگي و وضع درآمدي كاركنان مس بھتر شده است

ھاي  سازي حقوق و دستمزد، دريافتي بازنشتگان مس بابت مستمري طرح ھمساندرراستاي اجراي : وي افزود
 ميليارد تومان افزايش يافت كه با تمھيدات صورت گرفته تمامي اين مطالبات در 600 ھزار و 6 به ميزان 88سال 



 7

 با شكرت ملي ھاي درماني و تاييد اسناد پزشكي نيز اين صندوق تيرماه پرداخت خواھد شد و دربحث پرداخت ھزينه
  . صنايع مس تعامل خوبي دارد

 و در ادامه راه اندازي و بھره 64داوري با يادآوري اينكه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس در سال 
 3در حال حاضر اين صندوق ماھانه مستمري حدود : برداري از كارخانه مس سرچشمه فعاليت خود را آغاز كرد گفت

  .  ھزار نفر افزايش پيدا كند6 سال آينده اين تعداد به 5رود كه تا  كند و انتظار مي ا پرداخت ميھزار كارگر بازنشسته ر
ھا ارزشي بالغ  در حال حاضر مجموع دارايي: وي ھمچنين در خصوص وضعيت مالي صندوق بازنشستگي مس گفت

  . رسد ن مي ھزار ميليارد توما2 ميليارد تومان دارد و ميزان گردش مالي صندوق به 500بر 
ھاي  به گفته اين مقام مسوول، صندوق بازنشستگي مس به دليل ارتباطي كه با صنعت مس دارد در برخي پروژه

  .ھايي نيز انجام داده است گذاري اقتصادي داخلي و خارجي مرتبط با استخراج و صنعت مس سرمايه

 بازنشستگي مس با سازمان تامين وي ھمچينين در خصوص اسانامه جديد وزارت رفاه مبني برادغام صندوق 
در حال حاضر صندوق در وضع مطلوبي قرار : ھاي بازنشستگي، گفت اجتماعي در راستاي تجميع تمامي صندوق

ھاي بيمه  اي صندوق گذار يكسان شدن كيفيت و كميت خدمات درماني و بيمه معتقديم منظور قانون و از آنجا كه  دارد
 جھت رفاه حال بيمه شدگان صندوق، سطح خدمات خود را متناسب با ساير اي بوده است آماده ھستيم تا در

   .ارتقا دھيم  ھاي بيمه كننده صندوق
  پايان پيام

 گيریم برای خرید نان خشک از نانوایی ھا قرض می: پرسنل شھرداری کرند غرب 
یی از جمله اضافه کاری که ھيچگونه مزایا  ماه است٢٠ پرسنل شھرداری کرند غرب نزدیک به –آسمان دیلی نيوز 

این , را دریافت نکرده اند .. …سه ماه اول سال جاری  ؛حقوق٨٨؛حق لباس ؛حق مسکن و عيدی و پاداش
دیگر برای خرید نان خشک و روزمره مان از نانوایی نان را غرضی ” :نوشته اند  ستمدیدگان در نامه ای تکان دھنده

نبوده اند و  ایم این است که ھيچ مسئولی حاضر به کمک ما پرسنلاما علت اینکه این نامه را نوشته  ميگيریم
   ”!مگر کسی به داد ما برسد لذا خواھشمند است این مطلب را منعکس کنيد, کسی کاری به کار ما ندارند

  : كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران
  ايم  حق بيمه را از جيب داده

كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران :  آمده است 89لنا در تاریخ اول تير  ای–کار ایران دولتی خبرگزاری 
  . ندا ھاي خود را با پرداخت ھزينه شخصي تمديد كرده  بيمه در سه سال گذشته دفترچه: گويند مي

در سه سالي كه از : تگو با خبرنگار ايلنا، گفدر گفت) ITI( كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران يكي از كارگران 
گذرد كارگران با پرداخت سھم ھفت درصدي حق بيمه خود نسبت به تمديد دفترچه  بحراني شدن وضع كارخانه مي

  . اند ھاي خود و ثبت سوابق خود اقدام كرده بيمه
ت ف سھم ھرداخت مطالبات كارگران اينبه گفته اين كارگر، به دليل توقف فعاليت كارخانه و خودداري كارفرما از پ

  . است درصدي حق با ھزينه شخصي و از جيب كارگران پرداخت شده
  . است  درصدي خود انجام نداده23در تمامي اين مدت كارفرما ھيچ اقدامي براي پرداخت سھم : وي گفت

 درصد از حقوق ھركارگر بيمه شده بابت خدمات 30بر اساس قوانين كار و تامين اجتماعي ايران، ماھانه معادل 
  .  درصد است23 و 7شود كه سھم كارگر و كارفرما به ترتيب  اي و درماني در نظر گرفته مي بيمه

آخرين بار در ھفته گذشته : اين كارگر ھمچنين از ادامه پرداخت نشدن مطالبات كارگران اين كارخانه خبر داد و گفت
  .  پرداخت شدر علي الحساب ھزار تومان از طلب ھفت ميليون توماني ھر كارگر بطو300

 با وجود چندين مصويه ھيات دولت مبني بر پرداخت مطالبات معوقه، بازنشستگي كارگران و از سرگيري  ؛وي گفت
  . است توليد در كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران ھنوز ھيچ تغييري در وضع اين كارخانه ايجاد نشده

رگر در استان فارس قرار دارد كه درپي واگذاري به بخش خصوصي  كا700كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران با 
  . است دچار بحران شده

  پايان پيام

  در نامه مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري به محصولي مطرح شد؛ 
  تجمع احتمالي بازنشستگان تامين اجتماعي در مقابل مجلس 

 درصدي 6در پي اعالم وزير رفاه مبني بر افزايش :  آمده است 89 ایلنا در تاریخ اول تير –خبرگزاری کار ایران 
در نامه اي به صادق   مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري89مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي در سال 

  . محصولي به شدت نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد
  : گزارش ايلنا،متن كامل اين نامه به شرح ذيل است به 

تی است از لثان حضرتعالی مواردی را بصورت خبر مبنی بر رفع تبعيض در بخش سازمان ھای احتراماً از آنجا که مد
بازنشستگی مالحظه می نمایيم برخود الزم دانستيم به مواردی که نوعی تبعيض در نحوه افزایش حقوق 

می باشند بازنشستگان تامين اجتماعی نسبت به سایر بازنشستگان صندوق ھایی که مستقيماً متولی آن دولت 
 درصد به حقوق کارمندان دولت مجموعه بازنشستگان لشگری ـ 6جناب آقای وزیر تصویب افزایش . را جلب نمایيم

 قانون خدمات کشوری و قانون برنامه چھارم توسعه 125کشوری به معنای نادیده گرفتن دو قانون مھم یعنی ماده 
ن حداقل به ماخذ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی است که ھر دو تاکيد بر افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگا
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می باشد اعمال سياست انقباضی برای کارمندان و بازنشستگان نشان از یک زندگی توام با ریاضت برای این 
 و 88درصد نرخ تورم اعالمی در پایان سال 11 درصد یعنی مابه التفاوت 5قشرھا دارد ریاضتی که به واقع نه به ميزان 

د ميزان افزایش حقوق بلکه به معنای واقعی، تورمی است که در سبد کاالھا و خدمات این گروه از مصرف درص6
  . کنندگان محقق می شود

از آنجا که سبد مصرفی اقشار مذکور بسيار محدود و در قالب کاالھا و خدمات ضروری است بطور قطع و یقيين تورم 
 نتيجه ما می توانيم کاھش قدرت خرید آنھا را تا عدد دو رقمی ھم در سبد مصرفی آنھا بسيار بزرگتر است و در

خواھند خود را با شرایط جدید تطبيق بدھند موضوعی است که باید آنرا اینکه این گروھھا چگونه می . شاھد باشيم
 به طور قطع یکی از رویکردھا، کاھش کمی و کيفی سبد مصرفی است این. در عکس العمل مصرف کنندگان دید

 درصدی مصرف 4 توسط بانک مرکزی تایيد شده و رشد منفی 87موضوعی است که حداقل آمار آن در سال 
کنندگان بخش خصوصی که برای اولين بار طی سالھای نسبتاً دور، مجدداً شاھد آن بودیم این حقيقت را گواھی 

ه این وضعيت باشد ما با یک عکس می دھد اگر بپذیریم این تصميم در خصوص ترميم حقوقھا می تواند تشدید کنند
العمل منطقی در بازار مواجه خواھيم شد که نتيجه آن کاھش توليد و متعاقب آن کاھش سرمایه گذاری ـ کاھش 

اشتغال و افزایش بيکاری است پدیده ای که به ھيچ وجه منطبق با نياز جامعه امروز که باالی یک ميليون نفر جویای 
  . ار اضافه می شود نمی باشدکار به صف نيازمندان به ک

جناب وزیر در حقيقت ما باید بپذیریم که تقاضا در ھر جامعه ای محرک عرضه است و اگر تقاضا منفی شد توليد 
کننده و عرضه کننده کاال، خود را منقبض می کنند و این سياست نھایتاً به رکود خواھد انجاميد و البته خروج از رکود 

کند لذا به نظر می رسد دولت در خصوص تصميم اخذ شده حتماً قادر است ر را طلب میھزینه ای فراتر از تصو
استدالل و تحليل مناسب را ارائه دھد چرا که در غير اینصورت، تصور می شود شاید کشورمان قرار است جا پای 

وص انقباض دستمزدھا و یونان ـ اسپانيا ـ پرتغال و سایر کشورھای درگير بحران اقتصادی بگذارد که شواھد در خص
لذا ما سراحتاً اعالم می کنيم چنانچه . افزایش مالياتھا در دو متغيری ھستند که این عالئم را از خود بروز می دھند

مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی به استناد مصوبه مذکور تا سقف 
 تير ماه که مصادف است با سالروز تاسيس تامين اجتماعی کليه 25ر روز درصد حداقل حقوق نباشد د15افزایش 

اعضا این اتحادیه به ھمراه سایر بازنشستگان تحت پوشش سازمان در مقابل خانه ملت دست به اجتماعی توام با 
 قبل از این اميدواریم.سکوت خواھند زد تا فریاد تظلم خواھی خود را به این صورت به گوش نمایندگان ملت برسانند

حرکت حضرتعالی به جای بکار بردن جمالتی فراتر از قانون به سمت اجرای مصوبه شورای عالی کار منطبق بر ماده 
  . قانون تامين اجتماعی عمل نمایند96

 پايان پيام

 محمد اشرفی فعال کارگری احضار شد
 

 محمد اشرفی عضو کميته 31/3/1389کارگری طی ھفته ھای گذشته در تاریخ  بدنبال دستگيری گسترده فعاالن
شبعه فوق   به1/4/1389 بازپرسی دادگاه انقالب احضار شد که باید خود را روز سه شنبه 3شعبه  پيگيری تلفنی به

 . بھمن این فعال کارگری است22معرفی کند احضار فوق مربوط به پرونده 
کتابھا ، سی دی ھا و نوشته  اه کيس ، نيمه شب دستگير و ھمر3ساعت 1388 بھمن 21محمد اشرفی در تاریخ 

ميليون تومانی آزاد شد در این پرونده جدید ضمن  50 ھایش به اوین تحویل گردید و پس از حدود یک ماه با کفالت
 بھمن عليه جمھوری 22تکثير و توزیع بيانيه ی ساختار شکنانه به مناسبت  تکرار اتھامات قبلی اتھام نوشتن و

 .احضار کرده اند) جدید( دند و اکنون ایشان را به جھت پرونده فوقکرده بو اسالمی وارد
بسيار دشوار  از فعاالن کارگری به دليل پرونده سازی ھای متعدد عليه محمد اشرفی وضعيت ایشان را برخی

 . قلمداد می کنند
اردیبھشت 11 پرونده ساخته شده است که دو پروند ه مربوط به  بر عليه این فعال کارگری سه1388طی سال 

 به یک سال زندان محکوم گردید 28الله دستگير کردند و طی یکی از پرونده ھا در شبعه  است که ایشان را در پارک
تکليف آن روشن نشده  یک پرونده نيز که رونوشتی از ھمان پرونده بود به دادگاھھای عمومی فرستادند که ھنوز و

تشکيل داده اند با توجه به اینکه یک پرونده  1388  بھمن21ی ایشان در و سومين پروند را نيز بدنبال دستگير. است 
 .داده بودند که حکم آن تمام شده است  بر عليه اش تشکيل1365نيز در سال 

فعاالن کارگری ثابت کرده است که اتھامات وارده کذب و واھی است اما  علی رغم اینکه ایشان مانند بسياری از
  .دروغين را ابزاری برای تعقيب و آزار او قرار می دھداتھامات  ھمچنان دادگاه

                   1/4/1389 کيانی. ح

  و نياز تھران به سرمایه گذاری  درصدی واحدھای توليدی۵٠تعطيلی 

 
که با دو ماه تاخير ابالغ شد مشکالت بسياری را برای دستگاه ھای  ٨٩ ضوابط اجرایی بودجه –آسمان دیلی نيوز 

این  جھان نيوز ضمن اشاره به. اجرای برنامه ھا و پروژه ھای سال جدید به وجود آورده است کشور جھتاجرایی 
 . نکته از احتمال تاخير بی سابقه در طرح ھا و برنامه ھای دولت خبر می دھد

ابط بودجه علی الحساب طبق ضو جھان نيوز با اشاره به این نکته که تاکنون حقوق و مزایای کارمندان نيز به صورت
افزایش حقوق و معوقات در حساب کارمندان منظور خواھد شد،  ًای سال قبل پرداخت شده و احتماال در این ماه رقم

 که امسال دولت در نظر دارد طرح ھدفمند کردن یارانه ھا را کليد بزند، یکی از عوامل با توجه به این: نوشته است
 .له عنوان می شودتأخير نيز از جانب مسئوالن دولتی این مسأ

 رئيس مرکز پژوھش ھای مجلس و نماینده تھران با انتشار نامه ای در سایت الف خطاب به ھم زمان احمد توکلی
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توسعه شد و در این زمينه  روسای قوای مجریه و مقننه خواستار بازنگری در تدوین و تصویب الیحه برنامه پنجم
 . ھشدار داد

رئيس مجلس، در مراسم راه اندازی دومين ریل باس ارم ساخت   فرد نایبحجت االسالم محمد حسن ابوترابی
 ميليارد دالر سرمایه ١٠٠٠تحقق رشد اقتصادی برنامه پنجم نيازمند : اظھار داشت   قزوین–داخل در مسير تھران 

 . است
سی این الیحه را عمال کار برر این در حالی ست که اعضای کميسيون تلفيق برنامه پنجم انتخاب شده اند و مجلس

 . آغاز کرده است
ریاست مرکز تجارت جھانی ایران در گفت و گوی تلفنی با ایلنا خبرگزاری  در ھمين حال محمد رضا سبز علی پور،

اقتصادی  تاکيد کرد که مطمئنا تصویب مکرر قطعنامه ھا موجب می شود تا کشورھای جھان در معامالت کار ایران
 . دید نظر کنندخود با شرکت ھای ایرانی تج
 .در این زمينه قطعنامه تحریم را غير قانونی خواند تھران در تازه ترین واکنش خود

 قانون اساسی ٨۵اساسنامه سازمان ھدفمند سازی یارانه ھا مجددا مغایر اصل  ھمزمان از سوی شورای نگھبان
 ور مجلس در نشست ھدفمندھر چند حجت االسالم مير تاج الدینی معاون رئيس جمھوری در ام .شناخته شد

برای اجرای قانون  کردن یارانه ھا که توسط پژوھشکده امور اقتصادی برگزار شد ، خواھان افزایش سرعت کار
 . ھدفمند کردن یارانه ھا شد

طرح تحول اقتصادی : فرایند اجرایی قانون ھدفمند کردن یارانه ھا بيان داشت  این مقام در نشست خبری بررسی
کلمه با نگاھی  این سخنان در حالی بيان می شود که سایت. ین نظام اقتصادی کار آمد و منصفانه استتدو در گرو

 ۵٠بر اساس این گزارش . خبر می دھد» ایرانی روزھای بحرانی برای توليد«به گزارش اقتصادی اتاق بازرگانی، از 
ر آستانه تعطيلی ھستند و یا با کم تر از کشور در حال تعطيلی یا د درصد واحدھای توليدی در اکثر مناطق صنعتی

 . خود مشغول به کار اند  درصد ظرفيت اسمی٣٠
وزارت جھاد کشاورزی، ھدفمند کردن یارانه ھا را برای  ھمزمان جعفر خلقانی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

 .کرد صنعت کشاورزی مثبت ارزیابی
با خبرگزاری فارس از کاھش  س اتحادیه خشکبار در گفت و گواین در حالی است که اسدهللا عسگر اوالدی رئي

 . صادرات پسته ایران خبر داد
 شرکت خارجی مذاکرات خود را با برخی ۴سوآپ نفت خام در ایران متوقف شده است و  و به گزارش خبرگزاری مھر

 .رقبا برای دور زدن ایران آغاز کرده اند از
دیوان محاسبات کشور در جمع مدیران دستگاه ھای اجرایی در خرم آباد  در چنين فضایی عبدالرضا رحمانی رئيس

  نفت ایران را نخرند چه باید کرد ؟ مطرح کرد اگر روزی

ھيات امنای تامين اجتماعی آرامش خاطر کارگران و بازنشستگان را ھدف قرارداده 
 است

اعضای شوراھای اسالمی کاراستان ) ارشنبهچھ( امروز:  آمده است 89 تير 2 ایلنا در تاریخ–خبرگزاری کار ایران 
تھران و کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعی در کانون توحيد تھران گردھم آمدند تا مواضع خود را نسبت به 

  . مسائل مرتبط با تامين اجتماعی به گوش مسووالن برسانند
 عالی شوراھای اسالمی کار کشور و رئيس به گزارش خبرنگار ايلنا در ابتدا ناصربرھانی عضوھيات مديره کانون

جمھوری نه در  انتظار داريم مدعيان حمايت از رئيس: کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار استان تھران گفت
  . حرف بلکه درعمل الزام خود را به محرومان جامعه به خصوص کارگران و بازنشستگان اثبات کنند

اين ھيات با مصوبات خام وسست  : ی تامين اجتماعی در باره کارگران گفتوی بااشاره به مصوبات اخير ھيات امنا
اندازد وگويا اعضای ھيات امنا آرامش خاطر کارگران و بازنشستگان را ھدف  خود امنيت جامعه کارگری را به خطر مي

  . قرارداده اند
 ديگربرای شرکت در اين ھمايش دعوت مديرعامل تامين اجتماعی و برخی از مسووالن وی با بيان اينکه ازوزير رفاه، 
کند بلکه ھمايش موازی با اين ھمايش ھم  آقايان نه تنھا دراين ھمايش شرکت نمي: به عمل آمده بود تصريح کرد

  . دھند تشکيل مي
 فوريتی مجلس در باره اين ٢اگرچه طرح : برھانی با تاکيد براينکه تامين اجتماعی امروزدرمخاطره است گفت

ون است اما در ترکيب ھيات امنای سازمان تامين اجتماعی عدالت و سه جانبه گرايی رعايت نشده سازمان قان
  .  نفره حضوردارند٩ نفردراين ھيات امنای ٢است چرا که از کارگران وکارفرمايان فقط 

 شوراھای رئيس کانون. دراين ھنگام کارگران و بازنشستگان حاضردرجلسه با تکبيرسخنان برھانی را تاييد کردند
طبق گفته دکتر احمدی : جاری گفت جمھور درھفته کارگر سال اسالمی کار استان تھران با اشاره به سخنان رئيس

کنيم که رعايت اصل  نژاد سازمان تامين اجتماعی ملک شخصی کسی نيست بنابراين ما نيز ھمين جا اعالم مي
  . دانيم جانبه گرايی را الزم مي٣

تواند  پرداخت اين بدھی مي:  ھزار ميليارد تومانی دولت به تامين اجتماعی گفت٢٠ھی برھانی با اشاره به بد
  . بسياری از مشکالت اعضای سازمان تامين اجتماعی را حل کند

: رئيس کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران خواستار نظارت برشستا و بانک رفاه کارگران شد واظھارداشت
  . بانک است و از ارائه خدمت به کارگران خبری نيستتنھا اسم کارگری روی اين 

 درصد فرانشيزاز کارگران در ۵٠برھانی با انتقاد شديد از مصوبه ھيات امنای تامين اجتماعی در خصوص دريافت 
اند حال چطور اقايان  کارگران مانع ازانجام اين کار در دولتھای گذشته شده: مراکزملکی تامين اجتماعی گفت

  .  اين کار را که برخالف قانون اساسی وقانون تامين اجتماعی است را اجرا کنندخواھند مي
  ا باطل کند ھيات امنا مصوبه خود ر
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برھانی با انتقاد از پارسا، رئيس کانون عالی . وی اظھار اميدواری کرد که ھيات امنا مصوبه خود را باطل کند
جای تعجب : ت امنای سازمان تامين اجتماعی اظھار داشتشوراھای اسالمی کار کشور و نماينده کارگران در ھيا

رساند و ما بايد اين مصوبات  است که وی اطالعات و مصوبات ھيات امنای تامين اجتماعی را به اطالع کارگران نمي
  . ھا بخوانيم ھا و روزنامه را در سايت

  . قوق کارگران نيستند ازسمت خود استعفا دھندافرادی که نمايندگی را به عھده دارند اگر قادربه دفاع از ح: او افزود
جمھورخواست که مانع مصوبات غير قانونی ھيات امنای تامين  برھانی از قوه قضاييه، ديوان عدالت اداری و رئيس

  . اجتماعی شوند
 درصدی مستمری ۶افزايش :  درصدی حقوق را مربوط به کارمندان دولت دانست و اظھار داشت۶وی افزايش 

تگان با قوانين جاری کشور تطابق ندارد و غير قانونی است بنابراين تا ديرنشده وزير رفاه در اين موضوع بازنشس
  . تجديد نظر کند

 مسوول ۵٠درادامه علی اکبر خباھا رئيس کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعی استان تھران با بيان اينکه از
اين افراد نيامدند وجا دارد که بگويم کسی نخاردپشت من : گفتدعوت کرده بوديم که دراين ھمايش شرکت کنند 

  . جز ناخن انگشت من
خواھيم و به دنبال حقوق  ما صدقه نمي: وی دريافت فرانشيز ازکارگران را بر خالف قانون الزام عنوان کرد وگفت

  . قانونی خود ھستيم
: ز توھين به اين قشر ارزيابی کرد وگفت درصدی مستمری بازنشستگان تامين اجتماعی را ني۶خبازھا افزايش 

  .  قانون کار باشد۴١ درصد تامين اجتماعی ماده ٩۶افزايش مستمری ما بايد براساس ماده 
 درصدی مستمری باشد و تاکيد ٢٠رئيس کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعی استان تھران خواستار افزايش 

ھای ميليونی قابل پرداخت است اما برای  رخی ھاست حقوقچگونه است که در شستا که حيات خلوت ب: کرد
  . بازنشستگان که صاحبان اصلی سازمان ھستند پول ندارند

آنھايی که درساختمان شکيل خود درميدان ونک ھستند بدانند که ساختمان وزارت : او با ھشدار به وزير رفاه گفت
  . ل کارگران و برای کارگران استرفاه از پو

  ريف آنھا ازمحروم و مستضعف چيست که نعما نفھميدم 
آقايان مدام دم از حمايت : درادامه علی دھقان کيا عضو ھيات مديره کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران گفت

زنند اما ما نفھميدم که نعريف آنھا ازمحروم و مستضعف چيست و آيا کارگران و بازنشستگان محروم  مستضعف مي
  . نيستند
 تير به خواسته ھايمان ترتيب اثر داده نشود در مقابل مجلس تجمع خواھيم کرد؛اظھار ٢۵ان اينکه اگر تا او با بي
از يک طرف مديريت تامين اجتماعی مدعی است که در آمدھايش افزايش داشته است اما از سويی : داشت
  . گويد کسری بودجه دارد ديگرمي

تماعی بايد به صورت مساوی بين نمايندگان کارگری کارفرمايی و  نفره تامين اج٩ھيات امنای : دھقان کيا گفت
  . دولت تقسيم شود

آنان چگونه ميخواھند اين بدھی را :  ھزار ميليارد تومانی دولت به تامين اجتماعی گفت٢٢وی با اشاره به بدھی 
  .  سال پرداخت کنند٣طی 

رئيس ھيات مديره بيمارستان ميالد با بيان اينکه درادامه محمد اشرفی دبير شورای عالی تامين اجتماعی و نايب 
سازمان تامين اجتماعی نھادی عمومی : ھای جامعه کارگری ضرورت دارد گفت طبقه بندی و اولويت بندی خواسته

  . وغير دولتی است ووظيفه دولت فقط نظارت بر سازمان است
  ريت دولت در تامين اجتماعی نيست نياز به مدي

نياز به مديريت دولت در تامين اجتماعی نيست : ارکان تامين اجتماعی و دفاع از اين ارکان گفتوی با مھم دانستن 
  . ای متفاوت است و دولتی نيست ھای بيمه چرا اين سازمان با ساير صندوق

اگر کسی اھل علم است بيايد تا محاسبه کنيم و ببينيم که منابع و مصارف و ضريب افزايش : اشرفی تصريح کرد
  . ھا چيست ريمستم

  . ھای نظارتی اين سازمان ھم ديگروجود خارجی ندارد متاسفانه امروز تامين اجتماعی رھاست واھرم: وی گفت
ھای خانه کارگرو پرويزنصيری مسوول امورآموزش و اعضای خانه  دراين نشست حسن صادقی معاون اموراستان

 . کارگر نيزحضورداشتند

  وطنان داغدار درخواست مادر فرزاد کمانگر از ھم
  

مادر فرزاد کمانگر، معلم اعدام شده کرد طی پيامی از ھمه وجدان ھای آگاه که در این مدت به ھر : خبرگزاری ھرانا
  . شيوه با خانواده وی ابراز ھمدردی کرده اند تشکر کرد

ان برگزیده این ملت در  تن از فرزند۵بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، وی در این پيام افزوده است به دنبال اعدام 
 اردی بھشت ماه ھمه افراد آزاده و آزاده اندیش به شيوه ایی به ابراز ھمدردی با خانواده آنان پرداخته ١٩صبحگاه 

است و این چنين حمایت و پشتيبانی آحاد ملت از فرزندان آن ھا ثابت کرد که ملت تا ابد شھدا و آرمان انسانی آن 
   .ھا را فراموش نخواھد کرد

دایه سلطنه مادر فرزاد کمانگر افزود، اطالع پيدا کرده ام که با وجود سپری شدن چھلم شھدا اما تعدادی زیادی از 
مردم به پاس احترام به شھدا طبق عرف و سنت ھم چنان اقدام به پوشش لباس سياه و ھم چنين توقف 

  . مراسمات عروسی در شھرھای مختلف کرده اند
ی از ھمه این افراد، دیگر لزومی به ادامه انجام چنين کارھایی را جایز نمی بينم زیرا ھمه من ضمن تشکر و قدردان

 اردیبھشت ماه و چھلم جانباختگان نشان دادند که خون شيرین، فرھاد، فرزاد، ٢٣آزادیخواھان در روز پنج شنبه 
ھترین پاداش به جانباختگان این مھدی و علی امروز در قلب فرزندان دلير این ملت جاریست و ادامه راه آنان ب

 . بار دیگر به مقاومت ھمه زندانيان سياسی درود و سالم می فرستم. سرزمين ھست
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 دو گزارش از کارخانه ھای گيالن

  کارخانه پينک

این کارخانه در شھر صنعتی رشت و در :  گزارش می دھد 89کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تير 
مالکان کارخانه سه برادر تبریزی ھستند که به . کارخانه متعلق به بخش خصوصی است. واقع استورودی دوم آن 

 نفر از این 100حدود .  کارگر مشغول به کارند700دراین کارخانه بيش از . جناح ھای قدرت و سرمایه وابسته اند
ت که باید تحمل یک تن بتون را محصول کارخانه توليد کيسه ھا و گونی ھایی اس. کارگر مرد و بقيه زن ھستند

تمامی کارگران قراردادی . داشته باشد و از آن ھا در حمل و جابه جایی بتون برای ساخت و ساز استفاده می شود
در پایان سال که با مصادف با پایان . بوده و توسط شرکت ھای مختلف خدماتی به این کارخانه معرفی شده اند

قراردادھا برای کارگران .  به اجبار امضای خرید سنوات و تسویه حساب می گيرندقرارداد کارگران است از آن ھا
 15قدیمی ترین کارگران حدود .  جدید دو ماھه تمدید می شود قدیمی شش ماھه و یکساله است و برای کارگران

کارخانه . تشيفت کاری در کارخانه برای کارگران زن سه شيفت و کارگران مرد دو شيفت اس. سال سابقه دارند
کارخانه دارای . سالن نھار خوری ندارد و فقط به کارگرانی که اضافه کاری می کنند یک کلوچه داده می شود 

مواد اوليه کارخانه به شکل پودر از روسيه وارد می شود که توسط . سرویس ایاب و ذھاب برای کارگران است
ا دستگاه ھای بافندگی بافته و سرانجام به صورت دستگاه ھای تزریقی ژاپنی به رول و نخ پالستيک و سپس ب

اخراج ھا و استخدام کارگران به طور سليقه ای توسط کارفرما و . گونی در قسمت دوزندگی دوخته می شوند 
متاسفانه باید گفت که رقابت بين کارگران بر سر ماندن باعث شده که . نمایندگان ضدکارگرش انجام می شود

کارخانه دارای شورای اسالمی وابسته به . ب بعضی دیگر از ھم طبقه ای ھای خود را بزنندبعضی از کارگران زیرآ
  . کارفرماست

  . اعضای شورا از کارگران قدیمی ھستند
  

     کارخانه فوالد گيالن

این کارخانه واقع در شھر صنعتی رشت : گزارش می دھد 89کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری در تير 
مدیر عامل شرکت . ته می شود که بيشترین سھامداران آن اعضای خاندان ھاشمی رفسنجانی ھستنداست و گف

مدیر داخلی کارخانه . که خود از سھامداران است شخصی به نام دانيال زاده است که در دفتر تھران حضور دارد
 سال 5ز رانندگان تریلر با بيش از  تن ا4 اقدام به اخراج 89فردی ضدکارگر به نام رزازاست که در نيمه اول خرداد 

این اخراج در حالی اتفاق افتاد که این رانندگان با آزمایش عدم اعتياد ثابت . کرد  - آن ھم به اتھام اعتياد -سابقه 
دانيال . رفتند) مدیر عامل(سپس با مدارک عدم اعتياد به دفتر تھران نزد دانيال زاده . کردند که این اتھام واھی است

علت اخراج کارگران را جویا شد و پس از اثبات عدم اعتياد رانندگان آن ھا را به سر کار " رزاز" با تماس با زاده
الزم به ذکر است در کارخانه .  روز طول کشيد8فاصله اخراج کارگران راننده و بازگشتشان پس از اعتراض . بازگرداند 

 راننده دیگر به طور 3 تریلر توسط رانندگان ھدایت شده و 50و تریلر مشغول به کار ھستند   راننده 53فوالد گيالن 
 ھزار 300 ھزار تومانی رانندگان را به حدود 500اخيراً رزاز دستمزدھای ماھيانه . رزرو در کارخانه به سر می برند

دموقت ھمواره رزاز با استخدام کارگران قراردا. تومان تقليل داده و اضافه کاری ھای آن ھا را نيز کاھش داده است
رانندگان باید . این کارگران راننده را تھدید به اخراج می کند که این مسئله نگرانی رانندگان را به دنبال داشته است

کارخانه فاقد .  تن بار را به شھرھای ساوه و سمنان ببرند40در ھر سرویس با احتساب وزن تریلر چيزی حدود 
و ورق ھای نوردشده در فوالد گيالن به شھر صنعتی ساوه و کارخانه ھای اکثر بارھا . ھرگونه تشکل کارگری است

  . نورد لوله، گالوانيزه و ماھان واقع در سمنان حمل می شود که ھمه آن ھا در زنجيره مالکيت فوالد گيالن قرار دارد
  

  فعاالن ضدسرمایه داری گيالن      

 1389تير 
 

مسئوالن قولھا را اجرایی / ایرالکو آالینده کارگر با تعطيلی دیگھای 200رابطه اخراج 
 کنند

 
شوک کارگری که به اراک وارد شد چنان بود که اعتراضاتی را به ھمراه داشت و  به گزارش خبرنگار مھر در اراک،

 .خواستار توجه مسئولين به این امر شدند کارگران

: ایرالکو غير قانونی اخراج شدند، گفت  کارگر200که فرماندار اراک در گفتگو با خبرنگار مھر در این زمينه با بيان این
ایرالکو در اراک غير قانونی دانسته و این کارخانه باید نسبت به   کارگر کارخانه200کميسيون کارگری اراک، اخراج 

 .نظر کند عملکرد خود تجدید

کارگران صورت گرفته است و  اجبا توجه به اعتراضات کارگری در این زمينه که از زمان اخر: محمدحسن آصفری افزود
 .ملزم به رعایت قانون شدند در پی غير قانونی تشخيص دادن این عمل، مسئولين کارخانه

احترام بگذارند و به جای   قانون اساسی44مدیران شرکت ایرالکو ملزم شدند که به مواد اصل : وی تصریح کرد
 .کارگيری آنھا در مشاغل جانبی بھره ببرند  و بهتعدیل نيرو از ظرفيت ھای قانونی برای بازنشستگی پرسنل
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  دیگ، آش اخراج کارگران را پخت61تعطيلی 

مھمترین آالینده ھای شھر اراک، سه  از روند اجرای حکم تعطيلی دیگ ھای آالینده کارخانه ایرالکو به عنوان یکی از
 .نده تاکنون تعطيل شده است دیگ آالی730دیگ از  314سال است که می گذرد و از ابتدای حکم تاکنون 

 امسال سه خط توليد قدیم سيستم خط قدیم آلومينيوم سازی اراک آالینده است و بر اساس حکم قضایی تابستان
 .این کارخانه نيز باید از مدار توليد خارج شود

کارخانه قدیم دیگ از خط دو  61بر اساس حکم مراجع قضایی در این ھفته : فرماندار اراک نيز در این رابطه گفت
اراک از مدار توليد خارج شد و متاسفانه مدیران این  ایرالکو و یک کارگاه این شرکت به علت آالیندگی ھوای شھر

 . کارگر خطوط مذکور کردند200زده اقدام به اخراج  واحد توليدی در عکس العملی شتاب

 نوسازی ایرالکو برای رفع آالیندگی

 .است  ساله40 استان مرکزی و شھر صنعتی اراک با قدمتی ایرالکو از باسابقه ترین صنایع

کارخانه در دولت مصوب  اعتراضات چند ساله مردم اراک نسبت به آالیندگی این صنعت باعث شد طرح نوسازی این
نوسازی عقب افتاد و در سه سال گذشته این   سال به دليل تخصيص نيافتن اعتبارات الزم طرح10شود اما حدود 

 .ی و به سرانجام رسيدطرح نھای

اندازی شد با این حال  گرچه طرح نوسازی با نام اولين پروژه بزرگ زیست محيطی و کارخانه سبز در کشور راه
کنونی این کارخانه خصوصی شده به فکر ادامه  فعاليت خطوط قدیم این شيرینی را غبارآلود کرد و سرمایه دارای

 .فعاليت خطوط آالینده ھستند

 ساله ایرالکو و قول مسئوالن کارخانه 17پرونده 

در شورای تامين اراک  مدیران ایرالکو: فرشيد محمد حسينی طاھری دادستان اراک نيز با تایيد این مطلب گفت
اخراج کارگران با برخورد جدی مراجع قضایی  متعھد شدند که ھيچ مشکلی برای کارگری ایجاد نکنند و در صورت

 .مواجه خواھند شد

کميسيون کشاورزی مجلس نيز  مسئول مستقيم بيکاری کارگران، مدیران ایرالکو ھستند چون در:  کردوی اضافه
بازنشستگی و بيمه بيکاری و ایجاد فرصت ھای شغلی جدید  متعھد شده اند که با استفاده از ظرفيت ھای قانونی

 .سازی کنند برای شاغالن این واحد تصميم

 وجه استایرالکو، صنعت مادر که نيازمند ت

آلومينيوم در اراک ، خطوط  ھزار تنی جدید110طبق مصوبات سفرھای دولت به استان مرکزی با راه اندازی واحد 
آند نيز به شعاع مناسبی از محدوده شھر انتقال می  قدیمی این کارخانه باید برچيده می شد و کارگاه ھای پخت

 .یافت

امنيت شغلی طيفی از این نيروھا  روی انسانی دارد و به خطر افتادن نفر ني600کارخانه آلومينيوم سازی سه ھزار و 
برای دادن مھلتھای متعدد در تعویق حکم قضایی بوده  با اجرای احکام قضایی ھمواره دغدغه مسئوالن و عاملی

 .است

 و کميسيون کشاورزی، آب این کارخانه دو سال قبل به بخش خصوصی واگذار شد و سال گذشته طی جلسه ای در
را برای ایجاد فرصتھای شغلی جدید و استفاده از  منابع طبيعی مجلس، صاحبان ایرالکو متعھد شدند که راھکار الزم

 .از نيروھا ارائه دھند ظرفيت ھای قانونی در بازنشستگی طيفی

د با این سرمایه ھا بای حفظ منابع طبيعی و زیست محيطی کشور یکی از اولویتھای دولت و مردم است اما حفظ
  .کارگر نشود برنامه ریزی صحيح و برخورد قاطع با متخلفان موجب بيکاری قشر

  در قطعنامه ھمايش مشترك کارگران و بازنشستگان استان تھران تاکيد شد؛ 
 خواستار لغو دريافت فرانشيز از بيمه شدگان ھستيم 

  
 قطعنامه ھمايش مشترك کارگران و :  آمده است 89 تير 2 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

  .  صادر شد1389بازنشستگان استان تھران پيرامون حفظ و صيانت از سازمان تامين اجتماعي دردوم تيرماه 
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  : به گزارش ایلنا، متن کامل این بيانيه به شرح ذیل است
 رھبري و حمايت از رياست با پيروي از مقام معظم عنوان سخنگويان اكثريت جامعه كارگري،  حاضرين در ھمايش به

محترم جمھوري اسالمي ايران، مطالبات اساسي خود را در مقطع كنوني به شرح زير اعالم و خواستار انجام و 
  . باشيم رسيدگي به آن مي

 قانون 44سازمان تامين اجتماعي به استناد قانون، يك نھاد عمومي غير دولتي تعريف شده و مشمول اصل -1
بنابراين ھرگونه دخل و تصرف در آن، مغاير با فرمايشات مقام معظم رھبري و قانون اجرايي آنكه . باشد اساسي نمي

در خواست ما از مسوولين محترم حفظ و حراست كامل از . مصوب مجلس شوراي اسالمي است، خواھد بود
  . باشد ھاي اين سازمان كه متعلق به جامعه بيمه شدگان است، مي سرمايه

 قانون مديريت خدمات كشوري كه در آن 113انون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و ماده با توجه به ق-2
عنوان اصلي سازمان تامين اجتماعي به صندوق تامين اجتماعي تغيير نام يافته است به شدت مخالفت خود را 

 اصل سه جانبه گرايي به صورت اعالم و از دولت و مجلس محترم درخواست اصالح و تغيير قوانين مذكور با رعايت
ضمنا تا اصالح قوانين ياد شده خواھان اداره مراجع . باشيم مساوي و با حفظ استقالل اداري و مالي آن مي

  . باشيم سياست گذاري سازمان تامين اجتماعي با رعايت اصل سه جانبه گرايي به صورت مساوي مي
 3نون الزام سازمان تامين اجتماعي به اجراي بندھاي الف و ب ماده  قانون تامين اجتماعي و قا29با توجه به ماده -3

باشدخواستار لغو ھرگونه دريافت فرانشيز از بيمه شدگان به  قانون تامين اجتماعي كه در حال حاضر نيز جاري مي
  . باشد را خواستاريم  ھيات امنا كه برخالف قانون مذكور مي21/2/89ويژه لغو مصوبه مورخ 

جمھور محترم جمھوري  شود برابر فرمايشات جناب آقاي دكتر احمدي نژاد رئيس  محترم درخواست مياز دولت-4
  . اسالمي ايران در روز جھاني كارگر نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تمھيدات الزم را به عمل آورد

 قانون تامين 96اده  قانون كار و م41جاري مطابق ماده  خواستار افزايشات حقوق مستمري بگيران در سال-5
موضوع ھمسان سازي حقوق   كل كشور، 88 قانون بودجه سال 39اجتماعي بوده ضمنا خواھان اجراي كامل بند 

  . باشيم بازنشستگان و مستمري بگيران مي
ھاي تابعه و بانك رفاه كارگران  ھاي سازمان، الخصوص شستا و شركت گذاري خواستار نظارت كامل بر امور سرمايه-6

 ھيات محترم ديوان عدالت كه مالكيت و مديون بانك مذكور به 13/8/86باشيم، نظر به اينكه به استناد راي مورخ  مي
سازمان تامين اجتماعي محول گرديده و تاكنون اقدامي عملي صورت نگرفته است خواھان اجراي راي مذكور 

  . باشيم مي
عه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي كشور، مقرر گرديده است به قرار اطالع در پيش نويس اليحه برنامه پنجم توس-7

صندوقھاي بازنشستگي خصوصي در كشور ايجاد و توسعه پيدا نمايد ما كارگران و بازنشستگان اين اقدام را 
  . داريم درتضعيف سازمان تامين اجتماعي قلمداد نموده و به شدت اعتراض خود را اعالم مي

  
  پايان پيام

  بری از وضعيت علی اکبر باغانی چھار ده روز بی خ
  

علی اکبر باغانی دبيرکل کانون صنفی معلمان ایران پس از گذشت دو ھفته ھمچنان ممنوع : خبرگزاری ھرانا
  . المالقات است

 اردی بھشت ماه ٨بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، علی اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان ایران که از تاریخ 
  . ر بازداشت وزارت اطالعات بسر می برد در طی دو ھفته گذشته ممنوع المالقات بوده استسالجاری د

پيگيری ھای خانواده باغانی برای مالقات با معلم بازنشسته و فعال صنفی علی رغم صدور برگه مالقات از سوی 
موران وزارت اطالعات اجازه دادستانی تھران به جایی نرسيده است، روز گذشته نيز با وجود صدور برگه مالقات ما

  . دیدار وی با خانواده اش را ندادند
خانواده وی نسبت به سالمت جسمی او به شدت نگران ھستند نامبرده از بيماری پروستات در رنج است و می 

  . بایست تحت نظر پزشک باشد

  آخرین اخبار از وضعيت آموزگاران دربند؛ باغانی، عبدی و بھشتی 
  

خانواده علی اکبر باغانی دبيرکل کانون صنفی معلمان، با وجود نامه :  دفاع از زندانيان سياسیکميته دانشجویی
از سوی دیگر . دادستانی برای مجوز مالقات حضوری با وی، برای دومين ھفته پياپی موفق به مالقات با وی نشدند

معلمان و انتقال وی به بند عمومی اخبار رسيده از آزادی قریب الوقوع اسماعيل عبدی، از اعضای کانون صنفی 
  . حکایت دارد

 دبيرکل کانون صنفی معلمان ایرانبه گزارش کميته دانشجویی دفاع از زندانيان سياسی، روز پنج - علی اکبر باغبانی 
 خانواده علی اکبر باغانی، دبيرکل کانون صنفی معلمان ایران، با حضور در زندان اوین و پس ١٣٨٩شنبه سوم تيرماه 

  . ز ساعت ھا سرگردانی، برای دومين ھفته پياپی موفق به مالقات با وی نشدندا
 با وجود نامه دادستانی که بعنوان - که از پنج شنبه ھفته گذشته ممنوع المالقات بود -خانواده علی اکبر باغانی 

تند، و این دوھفته بی خبری با مجوز دیدار حضوری با ایشان صادر شده بود، حتی اجازه دیدار کابينی با وی را نيز نياف
  . توجه به بيماری پروستات وی، بر نگرانی خانواده و دوستان وی افزوده است

: ھمسر باغانی که روز پنج شنبه با حضور در زندان اوین، موفق به دیدار با وی نشده بود در توضيح این مساله گفت
ی ای که از پيش، مجوز آن را از دادستان داشتيم، ھمه ی بچه ھا را ھم با خود برده بودم که در دیدار حضور«

  » !فرارسيدن روز پدر را ھم تبریک بگویيم که متاسفانه چنين نشد
ادامه بازداشت غيرقانونی باغانی در حالی است که وی در روزھای آینده مراسم ازدواج دختر خود را در پيش دارد و 

 ٢٨پدری فرھنگی و بازنشسته، که . این خانواده مبدل گشتهعدم حضور وی در این مراسم، به یکی ار دغدغه ھای 
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آموزگاری که سال ھا، با شادی شاگردانش . سال از عمر خویش را، در راه تربيت جوانان این مرز و بوم نھاده است
  . شاد بوده است و با اندوه آنھا، اندوھگين

  
در . عضو کانون صنفی معلمان حکایت دارداخبار رسيده ھمچنين از آزادی قریب الوقوع اسماعيل عبدی، دیگر 

تماسی که روز پنج شنبه از طرف دادستانی با خانواده عبدی گرفته شد، به ایشان اعالم شد تا طی روزھای آینده 
 اردیبھشنت ماه ٢٩اسماعيل عبدی، در تاریخ . وثيقه ای را برای ارائه به دادستانی، جھت آزادی وی تھيه کنند

  .  نفره منتقل شد۴- ٣ و پس از تحمل یک ماه انفرادی، چندی پيش به سلولی  بازداشت گردید١٣٨٩
  

ھمچنين خانواده محمود بھشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، از مالقات کابينی با وی و ادامه وضعيت 
احل خود را طی بنا به گفته خانواده بھشتی، وی در این دیدار گفته است که پرونده اش مر. نامشخص وی خبر دادند

 .می کند و بازجویی ھایش ادامه دارد و از مدت زمانی که قرار است در بازداشت بماند، آگاھی درستی ندارد

  پيام ھمبستگی کارگران ایران به کارگران جھان 
  
ران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه، اتحادیه آزاد کارگ 

ایران، ھيئت بازگشائی سندیکای کارگران فلز کار مکانيک و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، پيام 
 . ونکور کانادا، ارسال کردند-ھمبستگی مشترکی به به مجمع عمومی کنفدراسيون اتحادیه بين المللی کارگران 

  : متن این پيام به شرح زیر است
يون اتحادیه بين المللی ی دوستان و ھمکاران شرکت کننده در مجمع عمومی کنفدراسبا درودھای فراوان به تمام

  کارگران 
دوستان، بسيار ناراحت ھستيم از اینکه نماینده ای از ایران در جمع شما حضور ندارد تا بتواند ضمن ابالغ 

ا شما رودرو در ميان بگذارد، ھمبستگی کارگران ایران با مجمع عمومی شما، مسائل امروز جنبش کارگری ایران را ب
ای پربار و موفق را برای شما و جنبش کارگری  اما بدانيد ما از راه دور خود را در کنار شما ميدانيم و آرزوی ھفته

  . یمجھانی دار
  ! یاران و ھمکاران

و مشکالت حاد ما اید و در جریان مسائل  ھمانطوری که در نزدیک به یک دھه گذشته با حمایتھایتان ما را یاری کرده
بوده اید و ھستيد، ميخواھيم به اطالع شما برسانيم جنبش کارگری ایران در یکی از سخت ترین دوران خود بسر 

  . ميبرد
المللی و حقوق بنيادی کارگران پایبند نبوده است،  دولت ایران نه تنھا در طول حيات خود به ھيچيک از توافقات بين

ه به اوضاع سياسی جاری در ایران، شرایط را فراھم دیده است تا تعرضی ھر چه بلکه در یک سال گذشته با توج
بيشتر را به پایه ای ترین حقوق کارگران سازمان دھد و در صدد یورش بيش از پيش به معدود تشکل ھای موجود 

  . کارگری در ایران بر بياید
نيتی در روز روشن و بدون نشان دادن ھيچ ھمکاران ما آقایان سعيد ترابيان و رضا شھابی از سوی نيروھای ام

شوند و نزدیک  حکمی و با وارد آوردن اتھامات واھی در حضور خانواده ھایشان، در خانه و محل کار خود دستگير می
ھمچنين طی ھفته ھای . به دو ھفته است خانواده ھا و ھمکارانشان از سرنوشت آنان ھيچگونه اطالعی ندارند

ز فعالين کارگری آقایان عليرضا اخوان و بھنام ابراھيم زاده دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل گذشته دو نفر دیگر ا
  . شده اند

آقایان منصور اسانلو و ابراھيم مددی بمدت سه سال است بدليل ایجاد سندیکا در زندان بسر ميبرند و در طول این 
کی نيز محروم بوده اند و در زندانھای خطرناک اند بلکه حتی از مراقبتھای پزش مدت نه تنھا مرخصی نداشته

  . شوند نگھداری می
اعضای ھيئت مدیره سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه بخاطر فعاليتھای صنفی نه تنھا ماھھا به زندان افکنده 

ور حکم شدند بلکه از کار خود نيز اخراج شده اند و اعدام فرزاد کمانگر، دستگيریھای بی مورد، آزار و اذیت و صد
زندان و شالق برای فعالين معدود تشکلھای کارگری موجود در ایران، شرایط بسيار نگران کننده ای را برای آنان و ھر 

  . نوع فعاليت بسيار ساده صنفی پدید آورده است
 آنان ھمکاران معلم نه تنھا خودشان بلکه خانواده و عزیزانشان نيز بخاطر این مشکالت در رنج ھستند و بسياری از

  . در حال رفتن به زندان می باشندیا در زندان و یا 
  ! دوستان و ھمکاران

دولت ایران نه تنھا بيشتر مواخذه نشد بلکه پاداش ھم نصيب " آی آل او"ما امسال شاھد آن بودیم که در نشست 
انات خود استفاده ما ميدانيم که شما از تمامی امک. برداشته شد" آی ال او"اش گردید و نامش از ليست ویژه 

  . ميکنيد و تالش دارید جنبش کارگری ایران فدای زد و بند ھای اقتصادی و سياسی دولت ھا قرار نگيرد
ما ضمن ارج نھادن به تالشھای تاکنونی شما در حمایت از کارگران ایران از شما ميخواھيم و انتظار داریم بيش از 

مه دھيد و در ھمبستگی با آنان گامھای بزرگتری برای عقب راندن گذشته به حمایتھای خود از کارگران ایران ادا
  . شرایط تحميل شده بر کارگران ایران بردارید

کارگران برای دستيابی به مطالبات انسانی خود ابزاری جز ھمبستگی طبقاتی ندارند و ما با تاکيد بيش از پيش بر 
ومی  و درودھای گرم و بيکران خود را نثار مجمع عمھمبستگی بين المللی طبقه کارگر، دست شما را می فشاریم

  . در حال برگزاری شما ميکنيم
  در ھمبستگی با شما 

 اتحادیه آزاد – سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه –سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه : ایران
  انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه -يک  ھيئت بازگشائی سندیکای کارگران فلز کار مکان–کارگران ایران 
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  ت از کارگران ایران . ژ. حمایت ث
  
ت، از بزرگترین سندیکاھای کارگری فرانسه در نامه ای به سفير جمھوری اسالمی ایران در پاریس، به . ژ. ث

  .بازداشت ھای کارگری و ادامه ی حبس فعالين سندیکایی در ایران اعتراض کرده است
  :، متن این نامه به شرح زیر استش اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایرانبه گزار

  ٢٠١٠ ژوئن ٢١
  آقای سفير

یک بار دیگر نقض آزادی ھای سندیکائی و تصميمات حکومتی در زمينه ی سرکوب جنبش سندیکائی مستقل به 
بارھا به اقدامات سرکوبگرانه . ت. ژ.  ث.عنصری نگران کننده در حوزه ی حقوق بنيادی در ایران تبدیل شده است

عليه فعاالن کارگری در ایران اعتراض کرده و قاطعانه شيوه ی برخورد حکومت را که در صدد خفه کردن فعاليت ھای 
. ت. ژ. ث. مستقل سندیکائی با استفاده از نيروھای انتظامی، ارتش و پاسداران است محکوم نموده است

زنان و مردانی که با تحقير رنج و مرگ در مبارزه برای آزادی ھای سندیکائی درگيرند ھمبستگی کامل خود را با 
در این چارچوب، ھمبستگی رفيقانه خود را با فعاالن سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی . اعالم می دارد

و ھمه ی کارگران زندانی که تھران و حومه و به ویژه با منصور اسالو، ابراھيم مددی، سعيد ترابيان، رضا شھابی 
آقایان ترابيان و شھابی بدون ھيچ گونه محکوميت قبلی در خانه ی خود . فعاليت کارگری داشته اند اعالم می کنيم

مبارزه ی آنھا . در ضمن آقای شھابی به ھنگام دستگيری در مرخصی استعالجی بوده است. دستگير شده اند
  .نواده شان و دوستانی است که از آنان پشتيبانی می کنندشایان تحسين و احترام برای آنان، خا

در ماه آوریل به ھنگام معاینه ی پزشکی در کرج . ما نگرانی خود را در باره ی سالمت آقای اسالو ابراز می داریم
روم کرده اما او را از این مداوا مح. اعالم شد که منصور اسالو نيازمند مداوائی مناسب در بيرون از محيظ زندان است

 زندان گوھر دشت که بند زندانيان جرائم عادی است به سلول ۵ ماه مه گذشته از بند ٢٩منصور اسالو روز . اند
گفته می شود که این انتقال به علت اتھام جدیدی به او به خاطر تماس با اعضای اپوزیسيون . انفرادی انتقال یافت
  !رس مطرح شده در حالی که او در زندان بوداین اتھام جدید در ماه ما. در زندان بوده است

ما خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط این فعاالن ھستيم و شکایت جدیدی به سازمان بين المللی کار عليه 
ما در مقابل عدم احترام شما به آزادی ھای بنيادی ھشياری خود را از دست . مقامات ایران تسليم می کنيم

  .نخواھيم داد
  . از رد کامل سياست تان از جانب ما اطمينان داشته باشيدآقای سفير

  
 ژان فرانسوا کورب

  
 نفر به اتھام  بدحجابی١٥٠٠دستگيری 

 
معاون اجتماعي نيروي انتظامي در نشـست جمعيـت ره پويـان انقـالب اسـالمي بـا بيـان : خبرگزاری حکومتی ایسنا

از ابتداي خرداد ماه كه اين طرح اجرا شـد، : ير شدند، گفت نفر دستگ524ھزار و  اينكه از آغاز طرح عفاف و حجاب يك
  .ھيچ يك از دستگير شدگان شكايتي از عملكرد و نحوه برخورد پليس نداشتند

 نفـر دسـتگير 524ھـزار و  از آغاز اجراي اين طرح يـك: افزود» عفاف و حجاب«سردار بھمن كارگر، پيرامون اجراي طرح 
 نفر از آنھـا 30ھاي اجراي اين طرح ارشاد و حدود  ھاي آنھا در پايگاه و حضور خانواده درصد آنان با ارشاد 98شدند كه 

  .تحويل مراجع قضايي شدند
 31 سـال ، 20 تـا 16 درصـد از دستگيرشـدگان در سـنين 67: ھاي سنين دستگيرشـدگان، گفـت وي در توضيح گروه

  . سال سن داشتند30 تا 26 درصد آنھا بين 8/13 سال بودند و 25 تا 21درصد در سنين 
 مطلقـه بودنـد و از نظـر 3/2 درصد متاھـل و 1/13 درصد دستگير شدگان مجرد، 84: معاون اجتماعي ناجا تصريح كرد

 درصد كارمنـد كـه عمـدتا مـشغول بـه كـار در موسـسات و 5/11 درصد محصل، 3/19 درصد آنان دانشجو، 25شغلي 
  .بخشي خصوصي ھستند، بودند

  . بودند   درصد از دستگير شدگان براي بار اول و ھفت درصد آنان براي بار دوم دستگير شده88 به گفته سردار كارگر،
  
  ھاي ضد انقالبي است ساخته و پرداخته سايت» گشت نسبت«

 روز قبل از اجـراي طـرح عفـاف و 15: را توطئه دشمنان انقالب اسالمي معرفي كرد و تاكيد كرد» گشت نسبت«وي 
ھـاي نـسبت  خرداد اجرا شد، سايت ھاي ضد انقالب شروع به شايع پراكني در خصوص گـشتحجاب كه در روز اول 

  .ھاي ضد انقالبي است ساخته و پرداخته سايت» گشت نسبت«كردند و 
براي اجراي طرح عفاف و حجاب نيروي انتظـامي چھـار پايگـاه را بـه ايـن : معاون اجتماعي نيروي انتظامي توضيح داد

  . نفر را داده است20ه آنان سھميه دستگيري روزانه امر اختصاص داده و ب
شود ، نحوه پوشش ، رفتار و برخـورد مـاموران نيـروي انتظـامي بـا وي از  ھر كسي دستگير مي: وي خاطرنشان كرد

شـوند و بـا حـضور  شود و اين افـراد بـه چھـار پايگـاه تعبيـه شـده منتقـل مـي طريق عكس و فيلم مستند سازي مي
  .كنند ن ، ماموران زن آنان را ارشاد ميھاي آنا خانواده

ھيچ مامور مردي حق ارشـاد بـانوان بـدحجاب را نـدارد ، چـرا كـه نيـروي انتظـامي بـراي ايـن امـر : سردار كارگر افزود
  .ماموران زني را پرورش داده است

  
  حجابي ھاي خصوصي مروج بدحجابي و بي برخورد با شركت

  كنيم با بدحجابان مذكر نيز برخورد مي
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حجـابي خبـر داد و  ھاي خـصوصي مـروج بـدحجابي و بـي وي از انجام كارھاي اطالعاتي در خصوص برخورد با شركت
ھـاي دارد كـه در آن  ھـا و فروشـگاه سازمان اماكن نيز بنا به توصيه نيروي انتظامي درصدد برخورد بـا مغـازه: بيان كرد

  .زنان با وضعيت نامناسب در آن فعاليت و يا حضور دارند
عاون اجتماعي نيروي انتظامي با تاكيد بر اينكه برخورد با بدحجابان مونث تنھا در دستور كـار پلـيس نيـست، عنـوان م

  .كنيم با بدحجابان مذكر نيز برخورد مي: كرد
  يابد با تمام حواشي موجود ھمچنان ادامه مي» عفاف و حجاب«طرح 

  شود؟ آيا بازيگر باحجابي نيز پيدا مي
گشت برخورد با مزاحمان نواميس ادامه دارد و حتي : م گشت مزاحمين نواميس، خاطرنشان كردوي در خصوص تداو

  .در خارج از اين طرح ماموران نيروي انتظامي موظفند در صورت مشاھده مزاحمي با وي برخورد كنند 
ن ملـي جوانـان از سردار كارگر در ادامه در پاسخ به سوال يكي از افـراد حاضـر در جلـسه مبنـي بـر اسـتفاده سـازما

  شود ؟ آيا بازيگر با حجابي نيز پيدا مي: بازيگران بدحجاب ، توضيح داد
خـالء قـانوني زيـادي وجـود دارد و قـانون شـفاف نيـست و : سردار كارگر با انتقاد بر عملكرد قوه قـضاييه ، اظھـار كـرد

  .مصاديق آن كلي است

 ن وزارت اطالعات ربودن و شکنجه وحشيانه عروس منصور اسالو توسط ماموري

  ! در کشور خود بی پناھيم
  

 ھنگامی که زویا ١٧:٣٠ تيرماه حوالی ساعت ٢روز چھارشنبه : نژاد  مجتبی سميع-خبرگزاری حقوق بشر ایران 
صمدی عروس منصور اسانلو رئيس سندیکای شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه از محل کارش عازم منزل بود در 

ی که از مترو پياده شد تا مسافرین بتوانند از مترو خارج شوند مورد یورش وحشيانه ایستگاه متروی طرشت وقت
  . مامورین وزارت اطالعات قرار گرفت

مامورین وزارت اطالعات در مقابل چشمان مردم که شاھد صحنه بودند روسری خانم صمدی را از روی سر وی 
  . دھند  زمين می کشاندند وی را مورد ضرب وشتم قرار میکشيده و در حالی که او را از موھایش گرفته بودند و روی

ماموران در خالل شکنجه به او . شود بعد از بازداشت، وی به مدت چھار ساعت به مکانی نامعلوم برده می
  » .باید تعھد بدھی که اگر اسانلو آزاد شد نباید در ایران بماند و کاری انجام دھد«: گویند می
در . داد الوقوع وی خبر می ته خبری منتشر شد که از عفو منصور اسانلو و آزادی قریبچنين در روزھای گذش ھم

  : آید وگویی داشتيم که در پی می زمينه عفو منصور اسانلو و بازداشت عروس وی با پروانه اسانلو ھمسرش گفت
ام در   عصر وقتی عروسروز چھارشنبه: گوید می» رھانا«خانم اسانلو در شرح بازداشت عروس خود، زویا صمدی به 

از ھمان ھنگام بازداشت . راه بازگشت به خانه بود، در ایستگاه متروی طرشت مورد ھجوم مامورین قرار گرفت
بندند و او را با خود به جای  بند می ھایش را با چشم زنند و چشم بند می کنند، به او دست شروع به زدن وی می

  » .برند نامعلومی می
کنند  قدر سریع و ضربتی این کار را می کند، اما مامورین آن زداشت از مردم درخواست کمک میصمدی در ھنگام با

اطالع  بند از محل آن بی برند که به خاطر زدن چشم او را به محلی می. ماند که فرصتی برای کمک به او باقی نمی
  . است

زنند که تازه امروز  قدر کتک می  صمدی را آنجا خانم در آن«: گوید پروانه اسانلو در مورد وضعيت کنونی صمدی می
ریزی از ناحيه  االن در حال حاضر در شوک عصبی قرار گرفته است، خون. عوارض آن یک به یک مشخص شده است

  » .بينی و حالت تھوع و کمردرد شدید از عوارض این ضرب و شتم شدید است
  

عروس من ھيچ گناھی نداشته است و . رت گرفته استدانم برای چه این کار صو من نمی«: دھد اسانلو ادامه می
من . بار او را در شب نامزدی دیده است ھمسر من تنھا یک. زندانی بودن آقای اسانلو ھيچ ربطی به او ندارد

اند و  ام، آخر به چه گناھی باید با او چنين رفتاری بشود؟ او را بازداشت کرده اش شده شرمنده عروسم و خانواده
  » .اند اند و بعد از این مدت او را زیر پل سيدخندان زخمی رھا کرده اعت مداوم کتکش زدهسه چھار س

رسانند و او را به بيمارستان منتقل  خانواده اسانلو بعد از اطالع از این موضوع خود را به خانم زویا صمدی می
نباید در «گویند که  ن امنيتی به او میمامورا. گيرد کنند و تا پاسی از شب وی در بيمارستان تحت درمان قرار می می

  » .در این مورد داشته باشد» شکایتی«و ھيچ » رسانی کند و کسی را از این موضوع با خبر کند این زمينه اطالع
این چه کاری است؟ مگر آقای اسانلو از «: گوید ھمسر رئيس سندیکای کارگران شرکت واحد در این خصوص می

خواھند که تعھد بدھد کشور را ترک کند یا بعد از آزادی کاری انجام ندھد؟  عروس وی میخود اختياری ندارد که از 
کنند با تحت فشار قرار  ھا فکر می آن. داند که چه کاری باید انجام بدھد و چه کاری را نه آقای اسانلو خودش می

دترین شرایط تحمل کرده است، ھا را در ب او ھمه سختی. شود دادن ھمسر من، او به یک اسانلوی دیگر تبدیل می
  » به خانواده وی چرا کار دارند؟

تھدیدش . اش کنند اند که خفه اند و دور گردنش پيچيده زن نامحرم، در وسط خيابان روسریش را از سرش برداشته«
ونی این اسالم است؟ قانون این است؟ ممکلت ما قان. کشند یا چيزھای دیگر می کنند که اگر حرفی بزند او را می

  » کنند؟ ھا چه کسانی ھستند و از کجا ھستند که در روز روشن چنين کاری می ندارد؟ این
المللی کار، آی ال او، در گزارش ساالنه خود در مورد ایران اعالم کرد که قوه قضائيه  چند روز قبل سازمان بين

رانی  گران شرکت واحد اتوبوسجمھوری اسالمی با عفو منصور اسانلو، رئيس زندانی ھيئت مدیره سندیکای کار
  . تھران و حومه، موافقت کرده است

کند در مورد صحت این  پروانه اسانلو اولين پيامد شنيدن این خبر را ربوده شدن و شکنجه عروس خود عنوان می
زی ابالغ نه به خود آقای اسانلو و نه ما چنين چي. ایم ما ھم این موضوع را فقط شنيده«: گوید می» رھانا«موضوع به 
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خواھيم او را آزاد کنيم و شما باید قول بدھيد که او را از ایران  اند که ما می تنھا به عروس من گفته. نشده است
  » .کند ببرید و تعھد بدھيد که او کاری نمی

 این چه آزادی است؟ اگر می خواھند او. کس ربطی ندارد مساله فعاليت منصور اسانلو به ھيچ«: دھد وی ادامه می
. خواھيم به این شکل آزاد شود طور است نمی را با این کارھا و تھدیدھا آزاد کنند، آن آزادی چه ارزشی دارد؟ اگر این

مگر ما باید به زور از این ایران برویم؟ ایران کشور ما . این آزادی نيست، این خود دربند بودن و زندانی بودن است
که برای خرید ھم بخواھيم از خانه بيرون برویم احساس ناامنی  ما از این. جا دیگر امنيتی نداریم گر چه در این. است
  » .کنيم می

شھر تحمل  منصور اسانلو ھم اکنون چھارمين سال زندانی بودن خود را در اندرزگاه سه، سالن ھشت زندان رجایی
نلو وقتی این خبر را در زندان شنيد،  آقای اسا ایم، ه ما چھار سال را تحمل کرد«: کند کند، پروانه اسانلو اضافه می می

خواھيم که   آزادی به این شکل را نمی اش پنج سال است، یک سال دیگر مانده است،  محکوميت. بسيار متاثر شد
چھار سال مظلومانه . اند ھزار بال سر ما آورده. کنيم تا از زندان آزاد شود یک سال دیگر ھم صبر می. آزادی نيست
کنند؟  اش کردند، آخر با یک نفر چقدر بد می اش کردند، از کار اخراج  ما دیگر بس نيست؟ زندانی برای تحمل کردیم،

  » ا حق زندگی ندارد؟ھ چقدر؟ یعنی در این کشور ھيچ کس جز آن
  

  ،»پناه است خانواده منصور اسانلو بی«خواھد، چرا که  لو در پایان از ھمه نھادھای حقوق بشر کمک میپروانه اسا
اش   از ھر کسی که دل ھای حقوق بشری،  از سازمان المللی، کنم از تمام نھادھای بين دادخواھی می«: گوید او می

پناھيم، خانواده  جا بی ما این. تواند کاری انجام دھد به داد ما برسد تپد و می شان می ھا و حقوق انسانی برای آدم
  » .بيند جا آسيب فراوانی دیده و می آقای اسانلو در این

  
 ماه در زندان ٨ دستگير شد و ٨۴ماه سال  منصور اسانلو، ریيس ھيات مدیره سندیکای واحد نخستين بار در دی

 در ٨۶اسانلو در تابستان سال . ماه بعد به قيد کفالت آزاد شد  نيز برای بار دوم دستگير و یک٨۵وی در آبان . ماند
سومين . در لندن شرکت و سخنرانی کرد) اف تی آی(نقل المللی کارگران حمل و  اجالس ساليانه اتحادیه بين

وی پيش از بازداشت در خيابان، از سوی .  و پس از بازگشت به کشور صورت گرفت٨۶ تيرماه ١٩دستگيری او در 
وی بعد از بازداشت به زندان اوین منتقل شد و سپس به . ماموران امنيتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت

 . برد شھر منتقل شد که تا کنون بدون مرخصی در این زندان به سر می زندان رجایی
  

 اعتصاب پزشکان بھداری زندان اروميه
 

بـه .بد کاری خود دست به اعتصاب نامحدود زدند پزشکان بھداری زندان اروميه در اقدامی اعتراضی نسبت به شرایط
و عدم وجود امکانات حداقلی پزشـکی بـرای   خودگزارش ھرانا، این پزشکان به علت عدم پرداخت حقوق چندین ماه

پزشکان معتـرض  از روز سـه شـنبه اول تيرمـاه اعتـصاب خـود را  .کشيدند رسيدگی به وضعيت زندانيان دست از کار
 .تا تغيير شرایط به کار باز نخواھند گشت شروع کرده و اعالم داشتند

  
 وس منصور  اسانلوگزارشی از برخورد وحشيانه ماموران اطالعات رژیم با عر

  
  ھنگامی که زویا صمدی عروس منصور اسانلو رئيس سندیکای١٧:٣٠ تيرماه حوالی ساعت ٢روز چھارشنبه 

 که از زمانی شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه از محل کارش عازم منزل بود در ایستگاه متروی طرشت کارگران
  .عات قرار گرفتمورد یورش وحشيانه مامورین وزارت اطال، مترو پياده شد

 را از روی سر وی کشيده و در زویامامورین وزارت اطالعات در مقابل چشمان مردم که شاھد صحنه بودند روسری 
به مدت را وی . دادند وی را مورد ضرب وشتم قرار ،حالی که او را از موھایش گرفته بودند و روی زمين می کشاندند

باید تعھد «: گویند ماموران در خالل شکنجه به او می. جه می کنندبرده و شکنچھار ساعت به مکانی نامعلوم 
  ».بدھی که اگر اسانلو آزاد شد نباید در ایران بماند و کاری انجام دھد

ھرانا در رابطه با زویا صمدی با . الوقوع منصور اسانلو قریب منتشر شده مبنی بر آزادی  خبریبه گزارش رھانا،  اخير
  : برگزار کرده است که مشروح آن را در زیر می خوانيدویی وگ پروانه اسانلو گفت

ام در  روز چھارشنبه عصر وقتی عروس: گوید می» رھانا«خانم اسانلو در شرح بازداشت عروس خود، زویا صمدی به 
از ھمان ھنگام بازداشت . راه بازگشت به خانه بود، در ایستگاه متروی طرشت مورد ھجوم مامورین قرار گرفت

بندند و او را با خود به جای  بند می ھایش را با چشم زنند و چشم بند می کنند، به او دست به زدن وی میشروع 
  ».برند نامعلومی می

کنند  قدر سریع و ضربتی این کار را می کند، اما مامورین آن صمدی در ھنگام بازداشت از مردم درخواست کمک می
اطالع  بند از محل آن بی برند که به خاطر زدن چشم او را به محلی می. ماند که فرصتی برای کمک به او باقی نمی

  .است
زنند که تازه امروز  قدر کتک می جا خانم صمدی را آن در آن«: گوید پروانه اسانلو در مورد وضعيت کنونی صمدی می

زی از ناحيه ری االن در حال حاضر در شوک عصبی قرار گرفته است، خون. عوارض آن یک به یک مشخص شده است
  ». و کمردرد شدید از عوارض این ضرب و شتم شدید است بينی و حالت تھوع
عروس من ھيچ گناھی نداشته است و . دانم برای چه این کار صورت گرفته است من نمی«: دھد اسانلو ادامه می

من . زدی دیده استبار او را در شب نام ھمسر من تنھا یک. زندانی بودن آقای اسانلو ھيچ ربطی به او ندارد
اند و  ام، آخر به چه گناھی باید با او چنين رفتاری بشود؟ او را بازداشت کرده اش شده شرمنده عروسم و خانواده

  ».اند اند و بعد از این مدت او را زیر پل سيدخندان زخمی رھا کرده سه چھار ساعت مداوم کتکش زده
رسانند و او را به بيمارستان منتقل   را به خانم زویا صمدی میخانواده اسانلو بعد از اطالع از این موضوع خود
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نباید در «گویند که  ماموران امنيتی به او می. گيرد کنند و تا پاسی از شب وی در بيمارستان تحت درمان قرار می می
  ».ته باشددر این مورد داش» شکایتی«و ھيچ » رسانی کند و کسی را از این موضوع با خبر کند این زمينه اطالع

این چه کاری است؟ مگر آقای اسانلو از «: گوید ھمسر رئيس سندیکای کارگران شرکت واحد در این خصوص می
خواھند که تعھد بدھد کشور را ترک کند یا بعد از آزادی کاری انجام ندھد؟  خود اختياری ندارد که از عروس وی می

کنند با تحت فشار قرار  ھا فکر می آن. دھد و چه کاری را نهداند که چه کاری باید انجام ب آقای اسانلو خودش می
ھا را در بدترین شرایط تحمل کرده است،  او ھمه سختی. شود دادن ھمسر من، او به یک اسانلوی دیگر تبدیل می

  »به خانواده وی چرا کار دارند؟
تھدیدش . اش کنند اند که خفه دهاند و دور گردنش پيچي زن نامحرم، در وسط خيابان روسریش را از سرش برداشته«

این اسالم است؟ قانون این است؟ ممکلت ما قانونی . کشند یا چيزھای دیگر می کنند که اگر حرفی بزند او را می
  »کنند؟ ھا چه کسانی ھستند و از کجا ھستند که در روز روشن چنين کاری می ندارد؟ این

ر گزارش ساالنه خود در مورد ایران اعالم کرد که قوه قضائيه المللی کار، آی ال او، د چند روز قبل سازمان بين
رانی  جمھوری اسالمی با عفو منصور اسانلو، رئيس زندانی ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

  .تھران و حومه، موافقت کرده است
کند در مورد صحت این  وان میپروانه اسانلو اولين پيامد شنيدن این خبر را ربوده شدن و شکنجه عروس خود عن

نه به خود آقای اسانلو و نه ما چنين چيزی ابالغ . ایم ما ھم این موضوع را فقط شنيده«: گوید می» رھانا«موضوع به 
خواھيم او را آزاد کنيم و شما باید قول بدھيد که او را از ایران  اند که ما می تنھا به عروس من گفته. نشده است

  ».کند يد که او کاری نمیببرید و تعھد بدھ
این چه آزادی است؟ اگر می خواھند او . کس ربطی ندارد مساله فعاليت منصور اسانلو به ھيچ«: دھد وی ادامه می

. خواھيم به این شکل آزاد شود طور است نمی را با این کارھا و تھدیدھا آزاد کنند، آن آزادی چه ارزشی دارد؟ اگر این
مگر ما باید به زور از این ایران برویم؟ ایران کشور ما . د دربند بودن و زندانی بودن استاین آزادی نيست، این خو

که برای خرید ھم بخواھيم از خانه بيرون برویم احساس ناامنی  ما از این. جا دیگر امنيتی نداریم گر چه در این. است
  ».کنيم می

شھر تحمل   زندان رجایی در اندرزگاه سه، سالن ھشتمنصور اسانلو ھم اکنون چھارمين سال زندانی بودن خود را 
 آقای اسانلو وقتی این خبر را در زندان شنيد،  ایم، ه ما چھار سال را تحمل کرد«: کند کند، پروانه اسانلو اضافه می می

ه خواھيم ک  آزادی به این شکل را نمی اش پنج سال است، یک سال دیگر مانده است،  محکوميت. بسيار متاثر شد
چھار سال مظلومانه . اند ھزار بال سر ما آورده. کنيم تا از زندان آزاد شود یک سال دیگر ھم صبر می. آزادی نيست
کنند؟  اش کردند، آخر با یک نفر چقدر بد می اش کردند، از کار اخراج  برای ما دیگر بس نيست؟ زندانی تحمل کردیم،

  »ندگی ندارد؟ھا حق ز چقدر؟ یعنی در این کشور ھيچ کس جز آن
  ،»پناه است خانواده منصور اسانلو بی«خواھد، چرا که  پروانه اسانلو در پایان از ھمه نھادھای حقوق بشر کمک می

اش   از ھر کسی که دل ھای حقوق بشری،  از سازمان المللی، کنم از تمام نھادھای بين دادخواھی می«: گوید او می
پناھيم، خانواده  جا بی ما این. تواند کاری انجام دھد به داد ما برسد د و میتپ شان می ھا و حقوق انسانی برای آدم

  ».بيند جا آسيب فراوانی دیده و می آقای اسانلو در این
 ماه در زندان ٨ دستگير شد و ٨۴ماه سال  منصور اسانلو، ریيس ھيات مدیره سندیکای واحد نخستين بار در دی

 در ٨۶اسانلو در تابستان سال . ماه بعد به قيد کفالت آزاد شد دوم دستگير و یک نيز برای بار ٨۵وی در آبان . ماند
سومين . در لندن شرکت و سخنرانی کرد) اف تی آی(المللی کارگران حمل و نقل  اجالس ساليانه اتحادیه بين

ان، از سوی وی پيش از بازداشت در خياب.  و پس از بازگشت به کشور صورت گرفت٨۶ تيرماه ١٩دستگيری او در 
 اوین منتقل شد و سپس به   وی بعد از بازداشت به زندان. ماموران امنيتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت

  .برد شھر منتقل شد که تا کنون بدون مرخصی در این زندان به سر می زندان رجایی
  

    عدم برگزاری جلسه دادگاھی ھفت تن از اعضای کميته ھماھنگی

 و اعال 89/4/11 تن از کارگران و ازاعضای کميته ھماھنگی از طرف دادگاه انقالب اروميه در تاریخ  فتدر پی احضار ھ
 به نام     جھت اعالم حکم به دادگاه مراجعه نمایند ، این کارگران 89/5/2 نامبردگان مبنی بر اینکه در تاریخ   به  م

 عيسی ابراھيم  -   رحمان ابراھيم زاده  -    رحمان تنھا-  صمد احمد پور -   حسين پيروتی -   فتاح سليمانی   ھای
 برابر احضار یه ای که از طرف شعبه اول دادگاه انقالب 89/5/2 در تاریخ   ساکن اشنویه  و عباس ھاشم پور زاده

تعيين  در ساعت   آقای فریدون احمدی که وکالت ایشان را به عھده دارد  به ھمراه  دستشان رسيده بود  به اورميه
 دادگاه برگزار نشد وبه ایشان اعالم شد در   اما به دليل عدم حضور قاضی ، جلسه  حاضر شدند   دادگاه شده در

.  مجدد به دادگاه انقالب اروميه مراجعه نمایند 89/5/10تاریخ   

 با وثيقه از   روميه روز درزندان ا12    بازداشت شده و پس ازگذراندن88/12/8  قابل ذكر است كه نامبردگان در تاریخ
  .زندان آزاد شدند 

کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری    
1389 تير 2  

 

 انتخابات کانون بازنشستگان کارگران ایران خودرو برگزارشد
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دوبار اخالل وزارت کشور در انتخابات  ازنشستگان کارگران ایران خودرو بعد ازمجمع کانون ب 89تير 2روز چھارشنبه 
 بازنشستکان کارگران ایران خودرو برای بار دوم انتخاب شدند  مدیره سرانجام برگزار وھئيت مدیره کانون ھئيت

انتخاب  دگان خودراایران خودرو در حالی برای ششمين بار است دور ھم جمع می شوند تا نماین کارگران بازنشسته
  کنند

کارشکنيھای خود مانع برگزاری انتخابات ھئيت مدیره  که کانون آنھا در آستانه انحالل قرار گرفته بود وزارت کشور با
 نفر از کارگران قدیمی این 2500دستکاری در اساسنامه آن ومحروم کردن بيش از  کانون می شد ودر آخر نيز با

بدون حضور کارگران  به عنوان نمایندگان کارگران اجازه داد تا کارگران نمایندگان خودراانتخاب شدن آنان  کانون از
 قدیمی انتخاب کنند

 

 اعتصاب کارگران قراردادی شھرداری پاوه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 

کارگران قراردادی شاغل در :  تير آمده است 3در تاریخ به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبـــر 
 ماه حقوق 4در اعتراض به عدم پرداخت ) از توابع استان کرمانشاه ( ھرداری شھرستان پاوه ش

  آنھا خواستار پرداخت حقوق ھای معوقه خود شدند. ھای شان، دست از کار کشيدند

 ھاى كودكان كار و خيابان  گردھمايى انجمن

ھاى حامى كودكان  ھاى غيردولتى و انجمن سازمان:  آمده است89 تير 3به گزارش خبرگزاری کارایران ایلنا در تاریخ 
  . كنند كار و خيابان امروز با برگزارى مراسمي، در مورد معضالت و مشكالت كودكان كار و خيابان رايزنى مي

امروز با : وگو با خبرنگار ايلنا تاكيد كرد زاده عضو كميته ھماھنگى شبكه يارى كودكان كار ايران در گفت فاطمه قاسم
ھاى حامى كودكان كار و خيابان ضمن معرفى خود به  ارى مراسمى در فرھنگسراى پايداري، انجمن و سازمانبرگز

ھاى خود در زمينه كودكان  مردم، در مورد مشكالت كودكان كار و خيابان رايزنى و مشروت كرده و در خصوص فعاليت
  . دھند به مردم حاضر در اين مراسم توضيحاتى را ارائه مي

 و 3زاده اين گردھمايى به مناسبت روز جھانى مبارزه عليه كار كودكان با ھمكارى شھردارى منطقه  ه قاسمبه گفت
  . شود  امروز برگزار مي21 الى17شبكه يارى كودكان كار و خيابان از ساعت 

 2ار كودكان طى الزم به ذكر است كه برنامه شبكه يارى كودكان كار و خيابان به مناسبت روز جھانى مبارزه با استثم
 .ھفته گذشته لغو شده بود

  
 درگيری شجاعانه مردم با گشت ارشاد در رشت 

  
و  دختر خانم گير داد تير توی مطھری رشت یک ماشين گشت ارشاد به یه٣ دیروز ٨حدود ساعت : باالترین

فت جلوی گشت دختر ر مادر. ميخواست سوار ماشينش کنه که با مقاومت خود دختر خانم و مادرش رو برو شدن
مامور که سوار الگانس پليس بود از ماشين پایين اومد  یه. ارشاد و گفت باید از جنازه من رد بشيد تا دختر منو ببرید

کردن  "ھو"اول مردم با . ضرباتی رو زد که این امر با واکنش غير قابل تصور مردم روبرو شد و با باتوم به مادر اون دختر
و گشت ارشاد حمله ور  ثانيه نگذشته بود که مردم به سمت ماشين الگانس30ادند اعتراض خودشون رو نشون د

حمله با اونا باعث ترس مامور ھا شدند به صورتی  شدند و مامورھا فرار کردند مردم با خُرد کردن شيشه الگانس و
راه ميکایيل تا صيقالن 4از (تا به حال توی مطھری چنين جمعيتی ندیده بودم .که دیگه جرات نکردند در محل بمونند

آور و باتوم وارد عمل  این وضعيت تا چندین دقيقه ادامه داشت تا اینکه گارد ویژه با گاز اشک). معترض بود پر از مردم
  .شد شد و ظاھرا فردی که باعث شکسته شدن شدن بنز پليس شد دستگير

  
  :برای مشاھد فيلم این درگيری به لينک زیر را کليک کنيد

  
QxoHdkLTzDo=v?watch/com.youtube.www://http 

محمد اشرفی فعال کارگری و عضو کميته پيگيری دستگير و به مکان نامعلومی 
 انتقال داده شد 

مد اشرفی فعال کارگری  مح: آمده است 89 تير 3 تاریخ در بنابر گزارش رسيده به سايت دانشجويان سوسياليست
 بازپرسی دادگاه انقالب احضار و و در روز سه ٣ به شعبه ٣١/٣/١٣٨٩و عضو کميته پيگيری پس از آنکه در تاريخ 

  .  نامعلومی انتقال داده شده استشنبه پس از مراجعه به شعبه مذکور، دستگير و به مکان
 کميته پيگيری برای ايجاد تشکل کارگری از طريق  محمد اشرفی عضو٣١/٣/١٣٨٩بنابر گزارش دريافتی در تاريخ 

 به شبعه فوق ١/۴/١٣٨٩ بازپرسی دادگاه انقالب احضار شد که بايد خود را روز سه شنبه ٣تلفنی به شعبه 
  بھمن اين فعال کارگری است ٢٢نده معرفی کند احضار فوق مربوط به پرو

 بارسی دادگاه انقالب مراجعه کرده بود، ٣عبه  به ش١/۴/١٣٨٩محمد اشرفی پس از آنکه روز سه شنبه مورخ 
ن بنابر گزارشات دريافتی تاکنون از سرنوشت و مکا. دستگير و از آنجا به مکان نامعلومی انتقال داده شده است

  . نگھداری وی خبری در دست نيست



 20

 ٨٨ه در سال الزم به ذکر است محمد اشرفی پيش تر در پی مراسم بزرگداشت روز جھانی کارگر در پارک الل
نقالب شھر تھران بازداشت شده بود و پيش تر بابت اين اتھام به تحمل يکسال حبس تعزيری از سوی دادگاه ا

  . محکوم شده بود
خبر دستگيری محمد اشرفی در حاليست که طی روزھای اخير فعالين کارگری از سوی نيروھای امنيتی و حاميان 

ند، که تعدادی از فعالين کارگری به بھانه ھای واھی و مختلف روانه سرمايه تحت فشارھای شديد قرار گرفته ا
 .بازداشت و زندانھای نگھبانان سرمايه ميشوند و بيش از ھميشه تحت فشار و تھديد قرار ميگيرند

  
 دو فعال آذربایحانی دستگير شدند

  
ينی ارتش ایران روز دوشنبه فيروز یوسفی فعال مدنی آذربایجانی و درجه دار اخراجی نيروی زم: ساواالن سسی

  .  توسط ماموران حفاظت اطالعات ارتش در تھران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است٨٩ خرداد ٣١
ماموران حفاظت اطالعات ارتش، این فعال آذربایجانی را ھنگامی که وی جھت دریافت مزایای بازخرید اجباری به 

  . روی زمينی ارتش مراجعه نموده بود بازداشت کرده اندکارگزینی پادگان فرماندھی ترابری ني
بازپرس شعبه سوم دادسرای امنيت تھران به خانواده این فعال آذربایجانی گفته است که یوسفی پس از مصاحبه با 

به گفته قاضی نيروی زمينی ارتش عليرغم . رسانه ھای خارجی در خصوص اخراجش از کار بازداشت شده است
امل اداری این فعال آذربایجانی مدعی است که وی از طریق مصاحبه با رسانه ھای خارجی اسرار تسویه حساب ک

  . نظامی را فاش کرده است
 طی تماس تلفنی با خانواده از بازداشت خود در مکانی نامعلوم خبر داده ٨٩ تير ٢فيروز یوسفی روز چھارشنبه 

طالع از ھویت نھاد صادر کننده حکم جلب و محل بازداشت وی تالشھای خانواده این فعال آذربایجانی برای ا. است
  . بی نتيجه بوده و این امر باعث نگرانی خانواده از وضعيت سالمتی او شده است

این فعال مدنی دوشنبه ھفته گذشته نيز به شعبه سوم دادسرای امنيت تھران احضار و مورد بازجویی مامورین 
  . امنيتی قرار گرفته بود

 پس از ده سال خدمت در نيروی زمينی ارتش ایران به حکم کمسيون رسيدگی به تخلفات ٨٨فند ماه یوسفی اس
 در شھرھای تھران و مراغه ٨٧این فعال آذربایجانی آبان و اسفند .کارکنان این نھاد نظامی بازخرید اجباری شده بود
  . نيز بازداشت و به قيد وثيقه از زندان آزاد شده بود

   قھرمانی فرد معلم و فعال مدنی آذربایجانی در خدا آفرین بازداشت شکرهللا
 توسط ٨٩ تير ١شنبه  شکرهللا قھرمانی فرد فعال مدنی آذربایجانی و معلم دبستانھای شھر خدا آفرین روز سه

  . ماموران امنيتی در کليبر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد
 اتومبيل شخصی این معلم آذربایجانی را در شھر کليبر و در مسير ٨٩ تير ١شنبه  ماموران امنيتی عصر روز سه

ماموران پس از بازداشت قھرمانی فرد به منزل این . بازگشت از تبریز به خدا آفرین متوقف و وی را بازداشت کرده اند
ر وی موفق فعال آذربایجانی در شھرک سد خداآفرین مراجعه و قصد تفتيش منزل را داشته اند که با ممانعت ھمس

  . به تفتيش منزل نشده اند
شناسی دانشگاه آزاد تبریز می  شکرهللا قھرمانی فرد معلم دبستانھای روستایی شھر خدا آفرین و دانشجوی روان

 بازداشت و پس از مدتی بازداشت به قيد وثيقه از ٨۶ و اسفند ٨٣تير ١٢، ٨١ آذر ٢١باشد که پيش از این نيز در 
  .زندان آزاد شده بود

  

  وزارت اطالعات ربودن و شکنجه وحشيانه عروس منصور اسالو توسط مامورین

روز گذشته خانم صمدی عروس منصور اسالو رئيس : تير آمده است 3بنابه گزارشات رسيده از ایران در تاریخ 
 تن از مامورین وزارت اطالعا ربود شد و مورد شکنجه 3کت اتوبوس رانی تھران و حومه توسط سندیکای شر

.وحشيانه آنھا قرار گرفت  

 ھنگا می که خانم زویا صمدی عروس منصور اسالو رئيس سندیکای 17:30 تيرماه حوالی ساعت 2روز چھارشنبه 
د در ایستگاه متروی کرج وقتی که از مترو پياده شد شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه از محل کارش عازم منزل بو

آنھا در مقابل . تا مسافرین بتوانند از مترو خارج شوند مورد یورش وحشيانه مامورین وزارت اطالعات قرار گرفت
چشمان بھت زده مسافرین که شاھد صحنه یورش وحشيانه و غير انسانی مامورین وزارت اطالعات بودند موھای 

ا چنگ زدند و در حالی که او از موھایش گرفته بودند و می کشاندند وی را مورد ضرب وشتم قرار می خانم صمدی ر
خانم صمدی فریاد می زد و تقاضای کمک می کرد و به مسافرین اعالم می کرد که من عروس آقای اسالو . دادند

بودند و به نقطه نامعلومی منتقل ھستم ھمزمان برای ممانعت از اعتراض و فریاد کمک بر دھان او چسب زدند و ر
.کردند  

سپس خانم صمدی که توسط سه نفر ربوده شده بود سوار بر یک ماشين نمودند و به یک نقطه نامعلومی با خود 
سپس به او دستبند ،پابند و چشم بند زدند و به جایی . او را در سلولی که در نقطه نامعلومی بود قرار دادند .بردند

ضربات و حشيانه بر سر و صورت او . رای مدت طوالنی تحت وحشيانه ترین شکنجه ھا قرار دادنداو را بستند و ب
آثار شکنجه بر تمامی اعضای بدن او عيان است و باعث . متمرکز بود و ھمچنين سر او را بارھا به دیوار کوبيدند

ھمچنين تمامی بدن او در اثر پارگی لثه،آسيب دیدگی دندانھا،متورم شدن سر،زخمی شدن دستھا و پای راست و 
. این شکنجه ھای وحشيانه کبود شده است  
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مامورین وزارت اطالعات ھنگامی که او را مورد شکنجه وحشيانه قرار می دادند با فریادھای وحشيانه به خانم 
تو باید تعھد بدھی که اگر اسالو آزاد شد نباید اینجا بمونه و نباید کاری انجام «: صمدی می گفتند

مامورین وزارت اطالعات پس از ساعتھا شکنجه و اذیت وآزار جسم شکنجه شده و در شوک فرو رفته او را .»دهب
آنھا ھمچنين به او تاکيد کردند که نباید . به زیر پل سيد خندان انداختند و آنجا را ترک کردند21:45حوالی ساعت 

خانم زویا صمدی عليرغم . عواقب آن را خواھد دیدشکایت کند و در این مورد با کسی صحبت کند در غير اینصورت 
اوچند ماه است .  ساعت ھنوز در شوک بسر می برد و وضعيت عادی خود را باز نيافته است24گذشت نزدیگ به 

 دادگاه انقالب احضار 14که ممتد مورد تھدید تلفنی بازجویان وزارت اطالعات قرار دارد و حتی یک بار او را به شعبه 
. وقتی که خانواده به آنجا مراجعه می کند به آنھا گفته می شود که ما چنين احظاریه ای را صادر نکرده ایم. کردند 

. مامورین وزارت اطالعات سال گذشته خانم صمدی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و قصد ربودن او را داشتند  

   بازداشت چند شھروند دیگر در مھاباد
براساس اخبار رسيده به آژانس خبری موکریان ، به دنبال :  تير آمده است 3 تاریخ به گزارش خبر نامه ندا در

بازداشت تعدادی از شھروندان مھابادی در روزھای اخير روز گذشته نيز چند تن دیگر از شھروندان این شھر توسط 
  .نيروھای امنيتی بازداشت شدند

 غزال و جمال جاللی از جمله این بازداشت شدگان می اسماعيل احمدزاده ،حسين نوجوان ،ساالر قھرمانی ،ھيوا
  .باشند

  یادآور می گردد پيش از این نيز دو شھروند مھابادی به نام ھای ریبين نبردی و محمدامين راشدی
  .از سوی نيروھای امنيتی در این شھر بازداشت شده بودند

  .می اعالم نشده استتاکنون ھيچ علت یا عللی برای دستگيری این افراد از سوی مراجع رس

  
 "طرح مسکن مھر به سازمان زندان ھا واگذار شود"
  

طرح مسکن مھر پنجمين سال خود را می گذراند، مردم چشم انتظارند و اجاره نشين، : وب سایت مھدی خزعلی
 از سوی دیگر، ھنوز چند ماھی از !می گویند سازه ھای نيمه کاره مسکن مھر فاقد استاندارد ھای الزم است

دستور رھبری برای تعطيلی بازداشتگاه مخوف و مرگبار کھریزک نگذشته بود که خبر استقرار زندانيان جدید در 
رئيس دادگستری تھران، در پاسخ سئوال نمایندگان مردم از علل و چرایی ! کھریزک، لرزه بر اندام مردم انداخت

بلکه در نزدیکی بازداشتگاه کھریزک، زندانی کھریزک بازگشایی نشده است، : " بازگشایی کھریزک، اعالم کرد
  !"استاندارد ساخته ایم و راه اندازی کرده ایمً کامال

 مرا بر آن داشت تا پيشنھاد کنم، طرح مسکن –! ً آنھم از نوع کامال استاندارد-این سرعت عمل در ساخت زندان 
، ھمه متقاضيان مسکن مھر را اسکان خواھند مھر را نيز به سازمان زندانھا واگذار کنيم، قطعاً ظرف مدت پنج ماه

  !دست مریزاد !  جا دارد به این تالش و ھمت مضاعف آفرین گفت–!  آنھم از نوع استاندارد-داد
   مھدی خزعلی– تھران – 4/4/89
  

  بعداز طھر درب جنوبی دانشگاه تھران۵تير ساعت ١٨تجمع معلمان 
  

  وبالگ اتحاديه معلمان ايران
  

ھمکاران ارجمند   درب جنوبی دانشگاه تھران ازادی معلمان دربند را فریاد می زنيم17 تير ساعت 18تجمع معلمان 
 از زندان ازاد ٨٩ خرداد ٢٢بودند تمامی معلمان دربند بعد از ھستيد نيروھای امنيتی وعده داده ھمانطور که مطلع 

متاسفانه به . سکوت کرده بودند   ھمکاران خوداز این رو فعاالن جامعه ی معلمان نيز به اميد ازادی . خواھند شد 
ایران  امنيتی اظھار داشته اند وعد ه تو خالی بيش نبوده از این رو اتحادیه معلمان نظر می رسد انچه که نيروھا ی

نمودن معلمان شریف مجدا دست به تجمع  از ھمه ی ھمکاران ارجمند خود می خواھد در اعتراض به زندانی
  تجمع معلمان استان تھران در اعتراض به زندانی کردن معلمان نداعتراض اميز بزن

   تير١٨زمان 
  ١٧ساعت 
  درب جنوبی دانشگاه تھران......... وعده ما

  
  بيانيه کانون صنفی معلمان ايران.تير4
  

  به نام خداوند جان و خرد 
ماھی که سخت اما صبورانه دو . حدود دو ماه از بازداشت دبيرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ايران گذشت

  به چه دليل؟ : ھنگام اعالم خبر بازداشت، نخستين پرسش ھر شنونده خبر اين بود. پشت سر گذاشتيم
کانون صنفی معلمان ايران با مالحظه شرايط حساس کشور در سال تحصيلی جاری علی رغم وجود انتقادات و 

رگونه اقدام جمعی اعتراضی و يا حتی صدور بيانيه انتقادی اعتراضات به عملکرد مديران آموزش و پرورش از انجام ھ
  . خودداری کرد

بازداشت طوالنی مدت تعدادی از ھمکاران خود به ويژه آقای رسول بداقی و قطع حقوق وی را به اميد طی مراحل 
انواده او به قانونی در اسرع وقت و تعيين تکليف و آزادی وی صبورانه با سکوت تحمل کرد و شاھد شرايط دشوار خ
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ھمچنين ما شاھد ادامه بازداشت و احضار ھمکاران ديگر نظير آقايان ھاشم . ويژه کودکان خردسالش در نبود پدر بود
  . ھستيم... خواستار، عبدهللا مومني، محمد داوري، اسماعيل عبدی و

  ھمکاران گرامی 
  : گذرد شتی سخنگوی کانون صنفی معلمان مياکنون که نزديک به دو ماه از بازداشت آقايان باغانی دبير کل و بھ

  .  درھای خانه ملت به روی خانواده بازداشت شدگان و ھمکاران آن ھا بسته شده است-
 وزير محترم آموزش و پرورش برخالف پيشينه نسبتاً مثبت دوران نمايندگی مجلس از ديدار و گفت و گوبا نمايندگان -

  . يدتشکل ھای صنفی معلمان خودداری می نما
  .  روزنامه ھا و خبرگزاری ھا از درج اخبار نھادھای صنفی معلمان منع شده اند-
  .  وبالگ کانون صنفی معلمان با تعداد مراجعين اندک در شبانه روز فيلتر و سپس ھک شده است-

ير رسول در اين شرايط اقدام فرديِ سخنگوی کانون د رمنزل خويش به منظور جلوگيری از فراموش شدن افرادی نظ
  ! بداقی جرم تلقی شده و به اين اتھام بازداشت می شود

صدور بيانيه ای در شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی معلمان سراسر کشور برای دبير کل کانون تھران جرم 
  ! تلقی شده و بازداشت می شود

  : اکنون پرسش اين است
کسانی است؟ به کدام دليل فضای کار صنفی  امنيتی نمودن فضای جامعه برای تشکل ھای صنفی به سود چه -

  بايد اين گونه نا امن گردد؟ 
اما .  وزير محترم به درستی بخشی از خواسته ھای معلمان را کسب منزلت اجتماعی از دست رفته می داند-

ز زبان حداقل در يکسال گذشته که برخوردھا ی غير محترمانه با معلمان افزايش يافته است کوچکترين اعتراضی را ا
رسول بداقی به چه دليل با شرايط بسيار نامناسب به زندان رجايی شھر منتقل شد؟ اساساً . ايشان نشنيده ايم

  چرا زندان رجايی شھر ؟ در حاليکه ھنوز دادگاھی برای رسيدگی به اتھامات او تشکيل نشده است؟
ھام ، آيا امکان متواری شدن يا برھم زدن  آقايان بھشتی ، باغانی و ساير بازداشت شدگان برفرض وارد بودن ات-

صحنه ی ارتکاب جرم را دارند که بايد در اين مدت در زندان بمانند؟ آيا نمی توان تا زمان تشکيل دادگاه احتمالی با 
  قرار وثيقه آن ھا را آزاد نمود؟ 

 سليم حکم می کندبا  در فضای يک طرفه کنونی آيا می توان سخن از اعتماد متقابل گفت؟ اساساً کدام عقل-
  نھادھای مدنی که درچارچوب قانون فعاليت می کنند با چنين رويکردی برخورد نمود؟ 

 به راستی آيا امنيت در کشور ما تا اين حد آسيب پذير است که با صدور يک بيانيه صنفی يا اقدامی فردی و يا -
موجب وارد ) ی ديگر به روی افراد بسته شده در حالی که تمامی راه ھای قانون(حتی گفتگو با يک رسانه خارجی 

شدن خدشه به آن گردد؟ طرح عنوان برھم زننده امنيت برای چنين اقداماتی آيا خود موجب نزول وجھه ی نھادھای 
  امنيتی و قضايی کشور نيست؟ 

و چه توجيه  با فرض واقعی بودن اتھام سرپرست خانواده قطع حقوق و ايجاد فشارمالی برای ھمسر و فرزندان ا-
   عقلی ويا انسانی دارد؟- شرعی

کانون صنفی معلمان ايران بی صبرانه منتظر آزادی ھمه ی ھمکاران خود و رسيدگی به اتھامات آنان در يک فضای 
  .غير امنيتی است

الزم به يادآوری است معلمان ايران به دليل نقشی که در دوران انقالب و پس از آن داشته اند خود را بخشی از 
لذا ادامه . انقالبی که از ھدف ھای اصلی آن گسترش عدالت و آزادی بوده است . صاحبان اين انقالب می دانند

بازداشت ھمکاران خود و محدوديت ھای ايجاد شده برای نھادھای صنفی را عملی خالف اصول و ارزشھای انقالب 
  . ارزيابی می نمايند

  کانون صنفی معلمان ايران
  

  زداشتی برای فعا الن معلم در ایران باز ھم احکام با

گذشت دو ھفته ھمچنان ممنوع المالقات  اکبر باغانی دبيرکل کانون صنفی معلمان ایران پس از که علی درحالی
عضو این کانون، قرار وثيقه تعيين نموده و این معلم زندانی به  است، دادستانی تھران برای اسماعيل عبدی، دیگر

 .منتقل شده است 209 دسلولی چند نفره در بن
رغم  مالقات با این معلم بازنشسته و فعال صنفی علی اکبر باغانی برای ھای خانواده علی به گزارش ھرانا، پيگيری

نيز ماموران وزارت اطالعات ) شنبه پنج(تھران به جایی نرسيده و روز گذشته  صدور برگه مالقات از سوی دادستانی
 .اش را ندادند زه دیدار وی با خانوادهی پياپی، اجا ھفته برای دومين
و  برد  از بيماری پروستات رنج می ماه در بازداشت است، باغانی که از روز ھشتم اردیبھشت است که این درحالی

 .خانواده وی نسبت به سالمت جسمی او به شدت نگران ھستند
  اردیبھشت ماه در پی مصاحبه با29ه از عبدی از دیگر اعضای کانون صنفی معلمان ایران ک حال، اسماعيل در ھمين
سلولی چندنفره در ھمين   به209ھای برون مرزی بازداشت شد، پس از تحمل یک ماه سلول انفرادی در بند  رسانه

 .بند منتقل شده است
ته این فعال صنفی از تبدیل قرار بازداشت موقت وی به قرار وثيقه سخن گف ی دادستانی تھران در تماسی با خانواده

  .تامين این قرار شده است است و خواھان

  انتخابات کانون بازنشستگان ایران خودرو برگزارشد

 
کشور در انتخابات  روز چھارشنبه مجمع کانون بازنشستگان کارگران ایران خودرو بعد از دوبار اخالل وزارت – کارکو
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 ایران خودرو برای بار دوم انتخاب شدند ھئيت مدیره سرانجام برگزار وھئيت مدیره کانون بازنشستکان کارگران
برای ششمين بار است دور ھم جمع می شوند تا نمایندگان خودرا انتخاب  کارگران بازنشسته ایران خودرو در حالی

 کنند
انتخابات ھئيت مدیره  آنھا در آستانه انحالل قرار گرفته بود وزارت کشور با کارشکنيھای خود مانع برگزاری که کانون
 نفر از کارگران قدیمی این ٢۵٠٠کردن بيش از   می شد ودر آخر نيز با دستکاری در اساسنامه آن ومحرومکانون

نمایندگان کارگران اجازه داد تا کارگران نمایندگان خودرا بدون حضور کارگران  کانون از انتخاب شدن آنان به عنوان
 .انتخاب کنند قدیمی

  صف ھای طوالنی پمپ بنزین

 
در روز اول تير اکثر پمپ بنزین , بنزین دولتی خودروھا برای سه ماھه ی تابستان  با واریز سھميه–نيوز آسمان دیلی 

پمپ , )جنگل سردار(پمپ بنزین ھمت, )ابشناسان(پمپ بنزین نيایش. تھران شاھد صف ھای طوالنی بود ھای
  .شلوغی را سپری کردند در صف ھایی که بعضا طول آنھا به چند کيلومتر ميرسيد روز… بنزین آزادی و

  جان باختن یک کارگر در اثر سانحه در سد داریان ھجيج

 
سانحه ی محيط کار در   به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبـــر کارگری به نام فرھاد ایزدی بر اثر–دیلی نيوز  آسمان

ت ھای پيمانکاری کار می برای یکی از شرک این کارگر که. جان خود را از دست داده است” داریان ھجيج ” سد 
الزم به ذکر است سد ھجيج . شکنی، دچار برق گرفتگی شده بود کرده، اھل استان لرستان بوده و در حين سنگ

 کيلومتری شھرستان پاوه ٢٠است که از سال گذشته، کار خود را آغاز کرده و در  یکی از سدھای در دست احداث
  .است واقع

  حقوق اری پاوه در اعتراض به عدم پرداختاعتصاب کارگران قراردادی شھرد

 
در اعتراض به ) از توابع استان کرمانشاه  )  کارگران قراردادی شاغل در شھرداری شھرستان پاوه–آسمان دیلی نيوز 

   .آنھا خواستار پرداخت حقوق ھای معوقه خود شدند. کار کشيدند  ماه حقوق ھای شان، دست از۴عدم پرداخت 

  
 ده در عاشورا به سه سال زندان محکوم شد حقوقدان دستگيرش

 
 متعلق به کلمهسایت به گزارش . به سه سال زندانی محکوم شد روز عاشورا دستگيرشدگانابوالفضل قاسمی از 

. موز وکالت استآو در حال حاضر کاراست  رشته حقوق از دانشگاه عالمه فارغ التحصيل، ابولفضل قاسمی موسوی
چندی پيش قاضی مقيسه  بنا به این گزارش، .شدانقالب دستگير و به زندان اوین منتقل   ظھر عاشورا در ميدانوی

تبانی و اجتماع به قصد برھم زدن "،"نظام فعاليت تبليغی عليه" اتھام او را به اسالمیدادگاه انقالببي ٢٨در شعبه 
 ۵۴مرحله تجدید نظر در شعبه  محکوم کرد و پرونده اش در  زندان به سه سال"توھين به رھبری" و "امنيت ملی

  .زندانی است زندان اوین ٣۵٠ابوالفضل قاسمی در بند  .شد  تایيد اسالمیدادگاه انقالببي
  

  ؛ 89 ماه از سال3با گذشت 
  است  تامين اجتماعي ھنوز تصويب نشده89آقاي رييس جمھور بودجه سال 

جاري   بودجه سال1389 ماه از سال 3با گذشت :  است  آمده89 تير 5 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
  . سازمان تامين اجتماعي ھنوزتصويب نشده است

جاري در بخش منابع و مصارف  بودجه سال: يك منبع مطلع درسازمان تامين اجتماعي با بيان اين مطلب به ايلنا افزود
   ھزار ميليارد تومان است 30سازمان تامين اجتماعي رقمي نزديك به 

ھا معتقدند كه عدم تصويب و ابالغ بودجه از سوي ھيات امناي تامين اجتماعي معني خاصي دارد و  برخي: وي گفت
تواند تاييد مديريت فعلي تامين  توان اين طور برداشت كرد كه تصويب و ابالغ بودجه تامين اجتماعي به نوعي مي مي

  . امين اجتماعي تمايلي به انجام اين كار ندارندھا در وزارت رفاه و ت اجتماعي تلقي شود كه گويا برخي
 3 اين سازمان پس از گذشت 89ھاي موجود در تامين اجتماعي و عدم ابالغ بودجه سال  ادامه چالش: او تصريح كرد

  . رسد جمھور براي حل اين موضوعات ضروري به نظر مي دھدكه دخالت رييس ماه از سال نشان مي
  پايان پيام

  : وگو با ايلنا يون اجتماعي مجلس درگفتنايب رييس كميس
  دريافت فرانشيز از كارگران مغاير عدالت محوري است
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نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس دريافت :   آمده است 89 تير 5 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
  . ارزيابي كرد درصدي از كارگران را مغاير شعار عدالت محوري دولت و مجلس 50فرانشيز 

 درصد 50اگر مصوب ھيات امناي تامين اجتماعي مبني بر دريافت : وگو باخبرنگار ايلنا افزود ھادي مقدسي درگفت
فرانشيز از كارگران در مراكز ملكي درماني تامين اجتماعي صحت داشته باشد مجلس مانع از انجام اين كارخواھد 

  . شد
دراين خصوص نيز موارد به ھيات تحقيق : ديره تامين اجتماعي نيزگفتوي درخصوص دو شغله بودن اعضاي ھيات م

  . دراين ھيات بررسي و اعالم نظرخواھد شد و تفحص از تامين اجتماعي اعالم شده است و اين موضوع
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ھيات تحقيق و تفحص در سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي مستقر 

  . با توجه به تعطيالت و اين كه احكام اعضا تازه صادر شده اين كار ھنوز انجام نشده است: ير ؟گفتشده يا خ
  پايان پيام

  : يك فعال كارگري با انتقاد از مصوبه اخير ھيات امناي سازمان تامين اجتماعي
 كند  دريافت فرانشيز دستاوردھاي كارگران را پايمال مي

  
به اعتقاد يك فعال كارگري مصوبه اخير ھيات :    آمده است 89 تير 5 ایلنا در تاریخ – به گزارش خبرگزاری کار ایران

كننده به مراكز ملكي سازمان تامين  امناي سازمان تامين اجتماعي مبني بر دريافت فرانشيز از بيمه شدگان مراجعه
  . بخشد اجتماعي پايمال شدند دستاوردھاي طبقه كارگري را سرعت مي

در سه دھه گذشته، ھر سال خدمات درماني بيشتري از : ني نژاد در گفت و گو با خبرنگار ايلنا يادآور شدمازيار گيال
شوند چنانچه تاكنون كارگران عالوه بر خروج  اي سازمان تامين اجتماعي خارج مي دايره قراردادھا و تعھدات بيمه

اني سازمان شاھد افزايش سطح فرانشيز داروھا، ھا و پزشكان از تعھدات درم ھا درمانگاه بسياري از بيمارستان
  . پرتونگاري و خدمات آزمايشگاھي در مراكز درماني غير ملكي طرف قرارداد با سازمان تامين اجتماعي نيز بودند

 درصدي از 50وي با بيان اينكه اقدام غير قانوني اخير ھيات امناي سازمان تامين اجتماعي مبني بر دريافت فرانشيز 
اين : كننده به مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي در ھمين راستا صورت گرفته است؛ افزود ران مراجعكار گ

درحالي است كه تاكنون از يك سو ھيچ اقدام موثري در جھت پرداخت مطالبات معوقه سازمان تامين اجتماعي 
عنوان بيمه  معه توسط دولت بهھاي جديدي از جا توسط دولت صورت نگرفته است و از سوي ديگر ھر روز گروه

  . شوند اي و درماني سازمان تامين اجتماعي تحميل مي ھاي بيمه شدگان جديد به صندوق
كننده تعھدات درج  اين فعال كارگري تراشكار با يادآوري اينكه مصوبات ھيات امناي سازمان تامين اجتماعي نبايد نقض

: ايف تعيين شده براي دولت در اصول قانون اساسي باشد؛ گفتشده در قانون تامين اجتماعي براي سازمان و وظ
ھاي  اي براي فرار دستگاه ھاي مغاير با قوانين مصوب به وحدت رويه ھاي اخير صدوربخشنامه متاسفانه در سال

  . اجرايي از ارائه خدمات و انجام تعھدات تبديل شده است
 قانون تامين اجتماعي دريافت 3و بندھاي الف و ب از ماده  قانون اساسي 29 و 3به موجب اصول : گيالني نژاد گفت

اي كه بابت درمان به مراكز درماني متعلق به سازمان تامين اجتماعي مراجعه  فرانشيز از كارگران بيمه شده
  . كنند غير قانوني است مي

ه سازمان تامين اجتماعي وي با بيان اينكه كارگران شاغل و بازنشسته ھمه ماھه معادل يك سوم دريافتي خود را ب
در ھيچ جاي قانون به دريافت : دھند تا در موقع لزوم بتواند از خدمات درماني سازمان استفاده كنند؛ گفت مي

  . فرانشيز از بيمه شدگان اشاره نشده است
 لایر از 2  سال پيش فعاليت خود را با كسر80اين كارگر تراشكار با يادآوري اينكه صندوق بين النسلي اجتماعي در 

كند ھمچنان به ارائه خدمات   درصد از مزد ماھانه كارگران را كسر مي30مزد كارگران شروع و تا به امروز كه معادل 
 ميليون نفري 30با مصوبه اخير ھيات امناي سازمان تامين اجتماعي جمعيت : بيمه و درماني مشغول است؛ گفت

  . شتر از گذشته محروم شده اندبيمه شدگان تامين اجتماعي از حقوق قانوني بي
گيالني نژاد با بيان اينكه ھيات امناي سازمان تامين اجتماعي مانند ساير كاركنان اين سازمان در استخدام بيمه 

محدود كردن خدمات درماني سازمان تامين اجتماعي در حالي : شدگان بوده و بايد به آنھا خدمات بدھند؛ يادآور شد
  .  قانون اساسي ناموفق بوده است29ر عمل به تعھدات خود در اصل است كه دولت ھمچنان د

به گفته اين فعال كارگري دولت موظف است از محل درآمدھاي عمومي آحاد مردم ايران را از خدمت تامين اجتماعي 
 بيماري در راه ماندگي، حوادث ، از كارافتادگي ، بي سرپرستي ، پيري، چون حمايت بيمه اي در زمان بازنشستگي ،

  . و بھداشتي برخوردار كند
  پايان پيام

  کارگر ايرالکو در اراک 200اخراج غيرقانونی 

 ديگ 60تنھا چند روز از اجرای حکم دادگستری و تعطيلی :  تير آمده است 5در تاریخ خبرگزاری مھر به گزارش 
رخانه شوک جديدی به مردم اراک وارد  کارگر اين کا200آالينده کارخانه آلومينيوم سازی اراک نمی گذرد که اخراج 

  کرد و سئوال جديدی در ذھن مردم شکل داد، آيا بين تعطيلی ديگھا با اخراج کارگران رابطه ای وجود دارد؟ 
به گزارش خبرنگار مھر در اراک، شوک کارگری که به اراک وارد شد چنان بود که اعتراضاتی را به ھمراه داشت و 

  . ئولين به اين امر شدندکارگران خواستار توجه مس
:  کارگر ايرالکو غير قانونی اخراج شدند، گفت200فرماندار اراک در گفتگو با خبرنگار مھر در اين زمينه با بيان اينکه 

 کارگر کارخانه ايرالکو در اراک غير قانونی دانسته و اين کارخانه بايد نسبت به 200کميسيون کارگری اراک، اخراج 
  . د نظر کندعملکرد خود تجدي

با توجه به اعتراضات کارگری در اين زمينه که از زمان اخراج کارگران صورت گرفته است و : محمدحسن آصفری افزود
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  . در پی غير قانونی تشخيص دادن اين عمل، مسئولين کارخانه ملزم به رعايت قانون شدند
 قانون اساسی احترام بگذارند و به جای 44مديران شرکت ايرالکو ملزم شدند که به مواد اصل : وی تصريح کرد

  . تعديل نيرو از ظرفيت ھای قانونی برای بازنشستگی پرسنل و به کارگيری آنھا در مشاغل جانبی بھره ببرند
   ديگ، آش اخراج کارگران را پخت 61تعطيلی 

آالينده ھای شھر اراک، سه از روند اجرای حکم تعطيلی ديگ ھای آالينده کارخانه ايرالکو به عنوان يکی از مھمترين 
  .  ديگ آالينده تاکنون تعطيل شده است730 ديگ از 314سال است که می گذرد و از ابتدای حکم تاکنون 

سيستم خط قديم آلومينيوم سازی اراک آالينده است و بر اساس حکم قضايی تابستان امسال سه خط توليد قديم 
  . داين کارخانه نيز بايد از مدار توليد خارج شو

 ديگ از خط دو کارخانه قديم 61بر اساس حکم مراجع قضايی در اين ھفته : فرماندار اراک نيز در اين رابطه گفت
ايرالکو و يک کارگاه اين شرکت به علت آاليندگی ھوای شھر اراک از مدار توليد خارج شد و متاسفانه مديران اين 

  .  کارگر خطوط مذکور کردند200ج واحد توليدی در عکس العملی شتاب زده اقدام به اخرا
  نوسازی ايرالکو برای رفع آاليندگی 

  .  ساله است40ايرالکو از باسابقه ترين صنايع استان مرکزی و شھر صنعتی اراک با قدمتی 
اعتراضات چند ساله مردم اراک نسبت به آاليندگی اين صنعت باعث شد طرح نوسازی اين کارخانه در دولت مصوب 

 سال به دليل تخصيص نيافتن اعتبارات الزم طرح نوسازی عقب افتاد و در سه سال گذشته اين 10د شود اما حدو
  . طرح نھايی و به سرانجام رسيد

گرچه طرح نوسازی با نام اولين پروژه بزرگ زيست محيطی و کارخانه سبز در کشور راه اندازی شد با اين حال 
رد و سرمايه دارای کنونی اين کارخانه خصوصی شده به فکر ادامه فعاليت خطوط قديم اين شيرينی را غبارآلود ک

  . فعاليت خطوط آالينده ھستند
   ساله ايرالکو و قول مسئوالن کارخانه 17پرونده 

مديران ايرالکو در شورای تامين اراک : فرشيد محمد حسينی طاھری دادستان اراک نيز با تاييد اين مطلب گفت
رای کارگری ايجاد نکنند و در صورت اخراج کارگران با برخورد جدی مراجع قضايی متعھد شدند که ھيچ مشکلی ب

  . مواجه خواھند شد
مسئول مستقيم بيکاری کارگران، مديران ايرالکو ھستند چون در کميسيون کشاورزی مجلس نيز : وی اضافه کرد

ری و ايجاد فرصت ھای شغلی جديد متعھد شده اند که با استفاده از ظرفيت ھای قانونی بازنشستگی و بيمه بيکا
  . برای شاغالن اين واحد تصميم سازی کنند
  ايرالکو، صنعت مادر که نيازمند توجه است 

ھزار تنی جديد آلومينيوم در اراک ، خطوط 110طبق مصوبات سفرھای دولت به استان مرکزی با راه اندازی واحد 
 پخت آند نيز به شعاع مناسبی از محدوده شھر انتقال می قديمی اين کارخانه بايد برچيده می شد و کارگاه ھای

  . يافت
 نفر نيروی انسانی دارد و به خطر افتادن امنيت شغلی طيفی از اين نيروھا 600کارخانه آلومينيوم سازی سه ھزار و 

 بوده با اجرای احکام قضايی ھمواره دغدغه مسئوالن و عاملی برای دادن مھلتھای متعدد در تعويق حکم قضايی
  . است

اين کارخانه دو سال قبل به بخش خصوصی واگذار شد و سال گذشته طی جلسه ای در کميسيون کشاورزي، آب و 
منابع طبيعی مجلس، صاحبان ايرالکو متعھد شدند که راھکار الزم را برای ايجاد فرصتھای شغلی جديد و استفاده از 

  . رائه دھندظرفيت ھای قانونی در بازنشستگی طيفی از نيروھا ا
حفظ منابع طبيعی و زيست محيطی کشور يکی از اولويتھای دولت و مردم است اما حفظ اين سرمايه ھا بايد با 

  برنامه ريزی صحيح و برخورد قاطع با متخلفان موجب بيکاری قشر کارگر نشود
  

 توضيحی در باره خبر دیدار فعالين کارگری با علی نجاتی 

ر جمعی از فعالين کارگری عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری و به دنبال انتشار خبر دیدا
انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز، نامه ای از سوی سندیکای نيشکر ھفت تپه دریافت کردیم که در آن به ذکر 

پذیرفتيم و بعد از پيگيری ما این اشتباه را . برای آقای علی نجاتی اعتراض داشتند" رئيس ھيئت مدیره " عنوان 
  .موضوع، چند روز بعد، جوابيه ای را برای این دوستان فرستادیم، ولی انتشار آن را ضروری ندانستيم

اما درج نامه سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه در برخی سایت ھا، ما را بر آن داشت که برای رفع ھر گونه ابھام و 
 از جنبش کارگری ایران، اصل نامه این دوستان و پاسخ سایت ما را انتشار جلوگيری از جنجال آفرینی محافلی دور

بی تردید کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، به عنوان جمعی از کارگران و فعالين . دھيم
مبستگی کارگری، ھر یک از تشکل ھای کارگری موجود را در جایگاھی که دارند، می بيند و تالش برای تقویت ھ

. عملکرد ما در این چند سال، گواه این ادعاست. کارگری را یکی از اھداف اساسی و از وظایف مبرم خود می داند
      . برای آگاھی کارگران و فعالين کارگری، متن نامه دوستان سندیکای نيشکر ھفت تپه و جوابيه ما در ذیل می آید

  ھای کارگریسایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 

    1389   تير5 
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   یک اطالعيه  توضيحی در باره

از سوی دوستان کميته ھماھنگی » دیدارجمعی ازفعالين کارگری باعلی نجاتی «اخيراً اطالعيه ای تحت عنوان 
برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری و انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز منتشر شده است که توضيحاتی را از 

 خود با ھمکار گرامی و عضو ھيأت  این دوستان در اطالعيه خود ضمن گزارش از خبر دیدار. ما ضروری می کندجانب 
 علی نجاتی به نادرست از ایشان به عنوان رئيس ھيأت مدیره سندیکای کارگران ھفت تپه نام  مدیره سندیکای ما

ات در افکار عمومی شود، ھيأت مدیره سندیکای ھفت تواند منجر به ایجاد ابھام از آنجا که چنين خبری می. برده اند
تپه الزم ميداند تأکيد کند که در انتخابات اخير این ھيأت، ھمکاران ما رضا رخشان و قربان علی پور به سمت رئيس 

این تغييرات قبال در اطالعيه جداگانه ای به اطالع عموم رسيده . ھيأت مدیره و سخنگوی سندیکا انتخاب شده اند
. دانيم که این اطالعات نادرست به چه دليلی وارد اطالعيه دوستان کميته ھماھنگی شده است ما نمی. است

بنا . کند که ما این را صرفاً به پای بی اطالعی این دوستان بگذاریم شرط وفاداری به ھمبستگی کارگری ایجاب می
 اخبار پيرامون مبارزات کارگران ھفت تپه و سندیکای  انتظار داریم که با دقت بيشتری به انتشار  بر این از این دوستان

این اولين شرط کمک واقعی به مبارزات کارگران ھفت تپه و تقویت ھمبستگی . کارگران این شرکت مبادرت کنند
   .کارگری است

       ھيأت مدیره سندیکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه

13/3/1389  

  دوستان سندیکای نيشکر ھفت تپه

  ام و سالم ھای گرم و رفيقانه احتر با

از اینکه در خبر مربوط به دیدار جمعی از فعالين کارگری با علی نجاتی، به جای یکی از اعضای ھيئت مدیره سندیکا 
. درج شده است از شما پوزش می خواھيم" رئيس سابق ھيئت مدیره سندیکای نيشکر ھفت تپه " ، به اشتباه 

ت سھوی ما که در پاره ای از موارد ، در جریان تایپ و ارسال اینگونه اخبار ، در این این را بيشتر به حساب اشتباھا
بر اساس پرنسيپ . . . " کميته ھماھنگی . " جا و آن جا پيش می آید بگذارید تا قصد و غرضی عمدی و ھدف دار 

يم گيری ھای جمعی کارگران ھا و معيار ھای اصولی و مورد قبول خود ، ھيچگاه به خود اجازه نمی دھد که در تصم
اتخاذ شده باشد ــ " اکثریت قریب به اتفاق اعضای ھيئت مدیره آن سندیکا " ــ بویژه اینکه چنين تصميماتی از جانب 

  .به ھر نحو ممکن ، دخالت و اعمال نظر نماید 

تی کارگران قائل است ، ھمچنين در راستای اھميت بسيار زیادی را که برای اتحاد و ھمبستگی طبقا"کميته " این 
، نه خود و نه ھيچ جریان و شخص دیگری را به غير از خود کارگران ، برای دخالتگری ھایی از این نوع ، صالح نمی 

    .داند و به تصميمات جمعی کارگران ــ ھر چه که باشند ــ اکيداً احترام می گذارد 

ستگی طبقاتی کارگران و وحدت بيش از پيش ، ضمن تأکيد مجدد بر امر خطير ھمب"کميته ھماھنگی " لذا 
به خاطر چنين اشتباھی در ارسال آن خبر  نمایندگان سندیکای این شرکت ، یکبار دیگر از آن نمایندگان محترم 

      .پوزش می طلبد و برای آن نمایندگان گرامی آرزوی موفقيت و سرافرازی در ھمه شئون زندگی و کار را دارد 

 می فشاریم و آرزو می کنيم که در دستيابی به مطالبات و خواست ھای به حق کارگران در دست شما را به گرمی
  . ھمه زمينه و عرصه ھا موفق و پيروز باشيد 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  89 خرداد 16

جاري خبری نيست   بودجه سال1389 ماه از سال 3با گذشت   

  .سازمان تامين اجتماعي ھنوزتصويب نشده است :  تير آمده است 5ا در تاریخ  ایلن–گزارش کار ایران 
جاري در بخش منابع و مصارف  بودجه سال: با بيان اين مطلب به ايلنا افزود يك منبع مطلع درسازمان تامين اجتماعي

  ان است ھزار ميليارد توم30به تامين اجتماعي رقمي نزديك به :  تير آمده است 5تاریخ  سازمان
دارد و  معتقدند كه عدم تصويب و ابالغ بودجه از سوي ھيات امناي تامين اجتماعي معني خاصي ھا برخي: وي گفت

تواند تاييد مديريت فعلي تامين  مي توان اين طور برداشت كرد كه تصويب و ابالغ بودجه تامين اجتماعي به نوعي مي
  .و تامين اجتماعي تمايلي به انجام اين كار ندارند فاهھا در وزارت ر اجتماعي تلقي شود كه گويا برخي

 3 اين سازمان پس از گذشت 89موجود در تامين اجتماعي و عدم ابالغ بودجه سال  ھاي ادامه چالش: او تصريح كرد
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  .رسد جمھور براي حل اين موضوعات ضروري به نظر مي دھدكه دخالت رييس سال نشان مي ماه از
 پايان پيام

  
 ت بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعی محرومي

  
صندوق بين النسلی “ :  تير از قول گيالنی نژاد فعال کارگری آمده است 5به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 

 درصد از ٣٠ ریال از مزد کارگران شروع و تا به امروز که معادل ٢ سال پيش فعاليت خود را با کسر ٨٠اجتماعی در 
با مصوبه اخير ھيات امنای .  کارگران را کسر می کند ھمچنان به ارایه خدمات درمانی مشغول استمزد ماھانه

 ميليونی بيمه شدگان تامين اجتماعی از حقوق قانونی ، بيشتر از گذشته ٣٠سازمان تامين اجتماعی جمعيت 
  “ محروم شده اند 

   مورد ربودن رویا صمدی اطالعيه اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران در
  

، خانم رویا صمدی عروس منصور اسانلو رئيس ١٣٨٩ تيرماه ٢پيرو گزارش رسانه ھای گروھی، روز چھارشنبه 
سندیکای شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه، توسط مأموران وزارت اطالعات ربوده شد و مورد شکنجه ھای 

آزاد کردند اما آثار شکنجه و تعھدی که وزارت اطالعات از خانم وحشيانه قرار گرفت؛ ھرچند پس از چند ساعت وی را 
  . رویا صمدی خواسته است، حاکی از نکات بسيار مھمی است

یکم اینکه نظام سرمایه داری جمھوری اسالمی ایران برای بقای ننگين خویش نقطه ی تيز سرکوب را ھمواره 
یی و فشارھایی از اینگونه تالش دارد از ھمبستگی جنبش متوجه فعاالن کارگری کرده است، دوم اینکه با آدم ربا

کارگری، جنبش زنان و دیگر جنبش ھای اجتماعی پيشگيری کند، در واقع به جامعه ھشدار می دھد ھر آنکس که 
اعتراض کند سرکوب خواھد شد و سرانجام جمھوری اسالمی ایران در سی و یک سال کارنامه ی ننگينش به روش 

سل شده است تا جنبش ھای اجتماعی به ویژه فعاالن جنبش کارگری را سرکوب عریان کند؛ این ھای مختلفی متو
بار دامنه ی تھدید و ارعاب را گسترده تر کرده و در برابر چشمان مردم با روش ھای قرون وسطایی به آدم ربایی می 

  . پردازد
ش ددمنشانه ی جمھوری اسالمی ایران را محکوم اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران، ضمن اینکه یور

می کند، از ھمه ی فعاالن کارگری و آزادیخواھان می خواھد که با افشای گسترده در داخل کشور و در سطح بين 
  . المللی، جمھوری اسالمی ایران را محکوم کنند تا بار دیگر تراژدی قتل ھای زنجيره ای تکرار نشود

  
  ایت از کارگران در ایران اتحاد بين المللی در حم

   ٢٠١٠ ژوئن ٢۶ برابر با ١٣٨٩ تيرماه ۵شنبه 
  

 کارگر خباز کيست ؟ 

   )نگاھی به شرایط کار کارگران خباز و اعتراض ھای اخير کارگران خبازسقز  (  

 خبازی کارگاھی است که ھمه کارگران آن در یک مکان معين و در زیر یک سقف نيستند و ھر خبازی در یک نقطه
به این دليل کارگران خباز در سطح شھر و در تمام جامعه، پراکنده و در بين مردم کار و . شھر و یا روستا قرار دارد

ارتباط آنھا با مردم، به صورت روزمره وجود دارد و روزانه خانواده ھای بسياری برای خرید نان، . زندگی می کنند
ن خباز به جزئی از خانواده شھروندان، تبدیل شده اند و عموم مردم، به این دليل، کارگرا.  می خورد گذرشان به آنجا

بنابراین الزم دیدم برای آشنایی . یعنی مشتریان دایمی خبازی ھا، با شرایط کار و زیست این کارگران آشنا ھستند
راضات بيشتر خوانندگان و دیگر دوستان کارگر، نگاھی به موقعيت و مشکالت این بخش از طبقه کارگر و اعت

اميدوارم که مطالعه این نوشته، مورد استفاده دوستان کارگر و بخصوص . اخيرکارگران خباز شھر سقز داشته باشم
     .کارگران خباز قرار بگيرد

در بسياری از شھرھا، . خود مشغول کرده است که صدھا کارگر را به  کارخبازی یکی از مشاغلی می باشد 
این کارگران . ی وارد کارگاه خبازی شده، تا کمک خرجی برای خانواده خود شوند سالگ10 تا 6 از سنين  کودکان

 8 صبح تا 4کوچک از ھمان ابتدای زندگی خود، به جای اینکه به مدرسه رفته و تحصيل کنند، باید ھر روز ساعت 
 آنھا از ھمان روزی که .شب، با دستمزدی ناچيز کار می کردند و با برخورد غير انسانی کارفرمایان نيز مواجه بودند

وارد محل کار می شوند، احساس نابرابری می کنند و ھميشه دنبال راھی ھستند که خود را از جمالت رکيک، 
بسياری از کارگران خباز بارھا از سوی . کتک کاری ھای روزمره یا برخورد ھای تحقير آميز کارفرما نجات دھند

ند و اگر روزی در این رابطه فراخوانی داده شود، من اولين نفری ھستم کارفرماھا، مورد حمله فيزیکی قرار می گير
  .که آثار به جا مانده از کتک کاری و شکنجه بدنی دوران کودکی ام را به معرض دید ھمگان خواھم گذاشت

ی کار در خبازی به عنوان شغل سخت و زیان آور شناخته می شود، اما تعداد زیادی از کارگران به سن بازنشستگ
چرا که کارفرمایانی زیادی ھستند که از بيمه کارگران خودداری کرده و یا ھمسران خود را . نرسيده و فوت کرده اند

در چنين شرایطی اگر کارگران دور ھم جمع شده و می خواستند به فکر چاره ای . به جای کارگران بيمه می کنند
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پس از اخراج کارگر، . قرار می گرفتند و اخراج می شدندبرای اعتراض به این وضعيت باشند، مورد تعرض کارفرما 
  .کارفرمای دیگری حق نداشت او را به کار بگيرد

مواردی را نيز به یاد دارم که کارگر خبازی به دليل شرایط بد کاری، از دست کارفرما فرار کرده و برای کار به شھرھای 
زمان شاه من با چند نفر از کارگران در . ی به سقز باز گردانده استدیگر ایران رفته، اما کارفرما او را با زور و کتک کار

، دیر از خواب بيدار شده )که الزم نمی دانم نام او را ببرم ( یکی از خبازی ھای شھر کار می کردم، یکی از کارگران 
به نشانه عروس، روی بود، کارفرما به درب منزل او می رود و کارگر بيچاره را بيرون آورده و یک پارچه قرمز رنگ 

  .سرش می اندازد و او را با شادی و کف زنان، در ميان مردم شھر به مغازه آورد

اما . از آن روز به بعد، من و دیگر کارگران احساس کردیم که باید برای خالصی از این ھمه بی حرمتی کاری بکنيم
تنھای کاری که بلد بودیم و .  دانستيم نمیچگونه و از چه راھی باید با این شرایط مقابله می کردیم؟ این را 

اگر امروز در برخی از شھرھای ایران، کارگران خباز سقزی . ھميشه آن را تبليغ می کردیم فرار به دیگر شھرھا بود
این کارگران در اوج نا . فراوان است، یکی از دالیلش ھمين مسئله و دليل دیگر، بيکاری روزافزون این منطقه است

 57بعد از انقالب . يشه دنبال راھی بودند که بتوانند یک زندگی دور از تحقير و بی حرمتی داشته باشنداميدی، ھم
نيز،ھر زمان به شرایط نامطلوب کاری معترض می شدیم، بالفاصله آرم کومله به پيشانی ما می زدند و ھنوز ھم با 

 کارفرمایان بر اساس منافع خودشان، ھر کاری که الزم .این اتھام، ما را سرکوب می کنند و از ادامه راه باز می دارند
    . بدانند بر عليه ما کارگران انجام می دھند

کارگران خباز ھمواره در دفاع از مطالبات خود، در حال جدال و کشمکش با کارفرمایان ھستند و این امر باعث اتحاد  
رفته که در مواردی، کارگران خباز برای رسيدن به حتی این اعتراض ھا تا آنجا پيش . ھر چه بيشتر آنھا شده است

اولين اعتصاب کارگران خباز در دوره حکومت رضا شاه بود که آنھا . خواسته ھای خود، دست از کار کشيده اند
را به رسميت " سندیکای کارگران خباز تھران و حومه " خواھان ایجاد تشکل خود شدند و با این اعتراض دولت وقت، 

  .شناخت

رگران خباز سقز نيز در ھر شرایطی، برای متحقق شدن خواسته ھای خود و ایجاد تشکل خود ساخته ، تالش کا
اگر چه . ھای فراوانی کرده اند و بارھا نيز مورد سرکوب دولت ھای مختلف بوده و نمایندگان شان به زندان افتاده اند

 آن پلمب می شد، اما آنھا ھيچ وقت نا اميد نشده و تشکل خود ساخته کارگران خباز، مورد تعرض قرار گرفته و درب
کارگران خباز اولين صنف کارگری شھر . مبارزه خود را برای داشتن حق تشکل و افزایش دستمزدھا ادامه داده اند

 یک  سپس آنھا طی. ، اقدام به تشکيل سندیکای تازه تاسيس خود نمودند1358سقز بودند که در بھار سال 
 و در محل سندیکا اعتصاب خود را  م کردند که برای افزایش دستمزدھا، دست از کار می کشنداطالعيه ای اعال

خواست کارگران این بود که دستمزد آنھا باید یک برابر اضافه شود و کارفرمایان موظف اند کارگران خود . شروع کردند
 نيمه شب ادامه داشت که در نتيجه، 3ا  شب ت8بعد از کار روزانه یعنی از ساعت  این اعتصاب . را بيمه نمایند

   . کارفرمایان خواست کارگران را قبول کردند و کارگران ھم اعتصاب خود را شکستند

از جمله آنھا می توان از عبدهللا خوش . خبازی ھای سقز فعالين زیادی را به جنبش کارگری ایران تقدیم کرده است
و در این سالھای آخر محمد ) شاطر حامد( د، عبدالحميد کریمی پيام، محمود محمدی اخکند، رحمان محمدی اخکن

کارگران و فعالين خباز ھمواره با حربه سرکوب مواجه شده و یا توسط مامورین . عبدی پور، جالل حسينی، را نام برد
رده و در برخی از آنھا بر اثر فشارھای پليسی، از شھر و دیار خود مھاجرت ک. امنيتی بازداشت و زندانی شده اند

  .شھرھای ایران و یا در کشورھای دیگر، مشغول به کار شده اند

به دنبال تصرف شھر سقز توسط نيروھای نظامی دولت و پلمب سندیکای کارگران خباز، عده ای از کارفرمایان از 
که این چھره این امر باعث شد . فعالين کارگریی که سابقه دفاع از مبارزه طبقاتی کارگران داشتند، شکایت کردند

  .بسته شد" ھای سرشناس کارگری از شھر خارج شوند و سندیکای کارگران خباز عمال

در سال ھای بعد، کارگران خباز سقز، مراسم ھا و جلسات خود را برای حل مشکالت شان را در خارج از شھر برگزار 
 به طور انفرادی انجام می دادند ھمچنين اعتراض ھای خود را نسبت به شرایط نا مطلوب کاری شان را. می کردند

 جمع کثيری از کارگران خباز تصميم گفتند که 1373سال . که برای کارگران معترض ھيچ نتيجه ای حاصل نمی شد
در این سال، انجمن صنفی کارگران خباز سقز اعالم . به ھر طریقی که شده سندیکای خود را تاسيس کنند

نمایندگان کارگران قبل از ھر چيز روی چند نکته اساسی تاکيد کردند که . دموجودیت کرد و فعاليت خود را آغاز کر
  :باید به دست بياورند

  . بيمه کليه کارگران در محل کار– 1

  .  عقد پيمان دسته جمعی با نماینده کارفرما– 2

  . آموزش کارگران در مورد مسائل کارگری– 3

  . یر نظر ھيئت مدیره تشکيل کالسھای نھضت سواد آموزی در سندیکا و ز– 4
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  .این چھار بند در دستور کار نمایندگان خباز قرار گرفت و برای به دست آوردن آن تالش ھای زیادی به عمل آمد 

را تھدید  از ھمان ابتدای تشکيل انجمن، بارھا نمایندگان کارگران از طرف کارفرمایان، مورد حمله قرار گرفتند و آنھا 
.  در اراده نمایندگان در دفاع از ھم طبقه ای ھای خود، تاثيری نداشت  این اقدام.می کردند که استعفا دھند

عده ای از آنھا، این بار از طریق مسئولين امنيتی اقدام کردند و از آنھا : کارفرمایان راه دیگری را در پيش گرفتند
مامورین امنيتی . رد قضایی قرار دھندتحت پيگ..." کمونيست و کومله و" خواستند که نمایندگان کارگران را به عنوان 

 1378نيز نماینده ھا را تحت فشار گذاشتند که استعفا دھند، اما چون نتيجه ای نگرفتند، اداره اطالعات در سال 
اقدام به دستگيری ابراھيم کریمی ، محمود صالحی، محمد عبدی پور و جالل حسينی نمود و آنھا مدت زیادی را در 

  . بازداشت بسر بردند

 مراسم روز جھانی کارگر را به داخل شھر ھا ھدایت کردند 60 بودند که بعد از ده  کارگران خباز سقز، اولين کسانی
 مراسم روز جھانی کارگر را به خيابانھا شھر آوردند که در این مراسم ده ھا نفر از کارگران  و برای اولين بار ) 1376( 

  .  مختصر می خواھم به اعتراض اخير کارگران خبازبپردازم با این پيشينه ) 1383. ( دستگير شدند 

   اعتراض ھای اخير کارگران خباز سقز و نتایج آن

کارگران خباز سقز ھر ساله برای عقد پيمان، با مشکالتی روبرو بوده اند و نماینده کارفرما ھيچ وقت به ميل خود 
ت که این نماینده با حمایت بعضی از مسئولين شھر، چند سال اس. حاضر به عقد پيمان با نماینده کارگر نمی شد

این . حاضر به نشست با نماینده کارگر نبوده و اگر ھم در این جلسه شرکت می کرده، بی نتيجه پایان می یافت
کارشکنی باعث می شد که ابتدای ھر سال، بعد از مذاکرات طوالنی و یا حتی با اعتصاب کارگران، نماینده کارفرما 

 6به ھمين دليل در سال ھای گذشته در مواردی حتی . ی شد که تن به قرارداد و پيمان دسته جمعی بدھدناچار م
  . ماه از سال ھم می گذشت، بدون اینکه دستمزد کارگران خباز افزایش داشته باشد

تا برای عقد امسال ھم نماینده کارگران خباز سقز از اسفند ماه سال گذشته، از نماینده کارفرما درخواست نمود 
به این ترتيب کارگران . پيمان، تشکيل جلسه دھند، اما ھر بار نماینده کارفرما از حضور در جلسه امتناع می کرد

آنھا در محل . وقتی سخنان نمایندھای خود را در این باره شنيدند، تصميم گرفتند که خودشان دست به کار شوند
 روز به آنجا مراجعه کرده بودند، طوماری 20کارگرانی که در مدت سندیکا اقدام به تشکيل جلسات نمودند و ھمه 

پس از آن از بين ھمکاران خود، چند نفر نماینده را انتخاب نمودند تا برای یک اعتصاب سراسری آنھا را . امضا کردند
  . رھبری کنند

 کارفرمایان را تھدید کردند که نمایندگان منتخب کارگران خباز در اولين اقدام، اطالعيه ای صادر نموده و دولت و 
 که به امضای  اولين اطالعيه و طوماری. درصورت عدم رسيدگی به خواسته ھای شان، دست از کار خواھند کشيد

بالفاصله نماینده دولت از استان، عازم سقز شد و با . تمام ارگانھای دولتی ارسال شد  نفر رسيده بود برای 138
اگر چه در این نشست، قول افزایش دستمزدھا را به کارگران دادند، اما ھيچ .  دادنماینده کارگران تشکيل جلسه
  . اقدام عملی جدیی انجام نگرفت

 اطالعيه شماره یک از طرف کارگران صادر شد و در آن اعالم کردند که تصميم گرفته اند 25/3/89سرانجام در تاریخ 
مسئولين دولتی در شھر سقز، پس از . ز کار بکشند صبح به مدت چند ساعت دست ا7 ساعت 26/3/89در روز 

پخش اطالعيه، نماینده کارگران را احضار کردند و از آنان درخواست نمودند که اقدام به اعتصاب نکنند تا ما نماینده 
این مذاکرات ساعت ھا ادامه داشت، اما نتيجه ای حاصل نشد و نماینده . کارفرما را موظف به امضای پيمان کنيم

  . رفرما تن به امضای پيمان دسته جمعی نمی دادکا

بعدازظھر روز پنج شنبه صدھا کارگر در محل انجمن تجمع کردند و از نمایندگان منتخب خود انتقاد کردند که چرا به 
وعده وعيدھای مسئولين و کارفرمایان، اکتفا نموده و ھيچ اقدامی نکرده اند و در ھمان روز چند نفر دیگر نماینده 

غروب ھمين روز از طرف کارگران اطالعيه دیگری صادر می . تخاب می کنند تا به جمع نمایندگان قبلی اضافه شوندان
 ساعت 4 صبح یعنی 10 صبح تا 6 ساعت 29/3/89ما کارگران در روز شنبه مورخه  :" شود و در آن اعالم می کنند
ساعت در تمام کوچه و خيابان ھای شھر جھت این اطالعيه سریع و در عرض چند ". دست از کار خواھيم کشيد 

  .ساعاتی بعد، ھمه جا در ميان مردم، بحث از اعتصاب کارگران خباز بود. اطالع مردم نصب شد

به دنبال پخش این خبر در سطح شھر، نمایندگان کارفرما دست به کار شدند و اسامی کارگاه ھایی که در روز 
اعالم اسامی این کارگاھا به . مقام ھای نيروی انتظامی اعالم کردند تعطيل رسمی ھستند را به 29/3/89شنبه 

   ....این دليل بود که اگر ھر کارگاه دیگری تعطيل باشد، مجرم شناخته شود و 

 در حاليکه ھمه ارگانھای دولتی تعطيل بودند، در مرکز اداره اطالعات شھرستان 28/3/89سرانجام روز جمعه مورخ 
ر نماینده منتخب کارگران خباز و نماینده کارفرمایان تشکيل شد و بعد از چند ساعت گفتگو، سقز، جلسه ای با حضو

  . شب پيمان دسته جمعی برای مدت یک سال به امضای دو طرف رسيد9ساعت 
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" انجمن صنفی کارگران خبازی ھای سقز و حومه " بعد از امضای پيمان از طرف نماینده کارگران و نماینده کارفرما، 
  . اطالعيه ای از کارگران خواست تا به اعتصاب دست نزنند  طی 

   اطالعيه انجمن صنفی کارگران خبازی ھای سقز و حومه  

با توجه . ضمن تشکر و قدردانی از کليه کارگران عزیز خباز به اطالع کليه ھمکاران گرامی ، کارگران خباز می رساند 
یندگان کارگران خباز از طرف انجمن صنفی و نمایندگان کارفرمایان  شب نما9 راس ساعت 28/3/89به اینکه در تاریخ 

  .  به توافق رسيده اند 1389از طرف اتحادیه در خصوص دستمزد سال 

لذا از کليه کارگران عزیز دعوت به عمل می آید تا طبق روال گذشته به کار خود ادامه داده و جھت تنظيم برگ 
  .  و دیگر روزھای آتی به انجمن صنفی مراجعه فرماید29/3/89ورخ دستمزد جدید در بعدازظھر روز شنبه م

  با تشکر انجمن صنفی کارگران خبازیھای سقز و حومه

 جمع زیادی از کارگران در محل انجمن، منتظر نتيجه مذاکره بودند که بعد از توافق 28/3/89قابل ذکر است که شب 
ران رساندند و یا اطالعيه را داخل مغازه ھای نانوایی و تنظيم اطالعيه، سریع و در ھمان شب به دست کارگ

  . انداختند، تا صبح که کارگران جھت کار مراجعه می کنند آن را ببينند

از سویی کارگرانی که به جز نيروی کارشان، ھيچ چيزی . به این ترتيب کارگران برنده این ميدان مبارزه نابرابر بودند
 دولت، اداره کار، فرمانداری، اتحادیه کارفرما و نيروی انتظامی قرار داشتند که ازھر در اختيار نداشتند و از سوی دیگر

  . نظر دارای قدرت بودند

من این موفقيت را به کليه کارگران . اما کارگران تنھا با اتحاد و یکپارچه بودن خود در برابر بی عدالتی پيروز شدند
و دارم که ھميشه و در ھر حال سر بلند و پيگير برای احقاق حق خباز و نمایند گان آنھا، تبریک می گویم و آرز

  .محرومان باشند

  محمود صالحی  

           1389 تير 5

   درب جنوبی دانشگاه تھران١٧ تير ساعت ١٨تجمع معلمان 

 
 می دربند را فریاد ازادی معلمان:  درب جنوبی دانشگاه تھران١٧ تير ساعت ١٨ تجمع معلمان –دیلی نيوز  آسمان
 زنيم

 خرداد ٢٢وعده داده بودند تمامی معلمان دربند بعد از  ھمکاران ارجمند ھمانطور که مطلع ھستيد نيروھای امنيتی
 .  از زندان ازاد خواھند شد٨٩

متاسفانه به نظر می رسد . بودند  از این رو فعاالن جامعه ی معلمان نيز به اميد ازادی ھمکاران خود سکوت کرده
خالی بيش نبوده از این رو اتحادیه معلمان ایران از ھمه ی  ھا ی امنيتی اظھار داشته اند وعد ه توانچه که نيرو

 خواھد در اعتراض به زندانی نمودن معلمان شریف مجدا دست به تجمع اعتراض اميز ھمکاران ارجمند خود می
 بزنند

 تجمع معلمان استان تھران در اعتراض به زندانی کردن معلمان
 تير ١٨زمان 

 ١٧ساعت 
 درب جنوبی دانشگاه تھران……… وعده ما

   ایران وبالگ اتحادیه معلمان

چند  صدور قرار وثيقه برای اسماعيل عبدی،فعال صنفی معلمان، و انتقال به سلول
  نفره

 
اسماعيل عبدی قرار وثيقه تعيين نموده است و   دادستانی تھران برای فعال صنفی معلمان–آسمان دیلی نيوز 

 . منتقل کردند٢٠٩سلول چند نفره در بند  ران وزارت اطالعات این زندانی را بهمامو
 اردی بھشت ماه ٢٩عبدی از دیگر اعضای کانون صنفی معلمان ایران که از  بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، اسماعيل

اوین منتقل  ستقر در زندان وزارت اطالعات م٢٠٩با رسانه ھای برون مرزی بازداشت و به بازداشتگاه  در پی مصاحبه
 .است شده است پس از تحمل یک ماه سلول انفرادی به سلول چند نفره منتقل شده
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بازداشت موقت به قرار وثيقه سخن گفته  دادستانی تھران در تماسی با خانواده ای این فعال صنفی از تبدیل قرار
   .است و خواھان تامين قرار شده است

  را ندارد ھا قاء موج بدبينی نسبت به ھدفمند کردن یارانهکسی حق ال: وزیر بازرگانی

 
ھا با فشار تقاضا مواجه  ھدفمند کردن یارانه کسی حق ندارد به مردم القاء کند که در شرایط: مھدی غضنفری گفت

 .شدھا ھم رو به رو نخواھيم  کمبود عرضه در جریان ھدفمندسازی یارانه ما فشار تقاضا نداریم و با. خواھيم بود
کاالھا در ذھن  ھایی که از کمبود تمام مدل: ایسنا، وزیر بازرگانی در ھمایش روز ملی اصناف اظھار کرد به گزارش

. شویم ھا با تھاجم تقاضا مواجه نمی یارانه داریم، باید از ذھن خارج کنيم زیرا به محض اجرای قانون ھدفمند کردن
ھای ما با تمام توان و ظرفيت باال  ھای خود را انبار کند چون کارخانهکاال نباید کسی این طور به ذھنش خطور کند که

 .کنند می کار
ھا دارند و درصددند تا این  ھدفمند کردن یارانه وی با ابراز نگرانی از برخی افراد که اطالعات ناکافی نسبت به طرح

بر ممکن است در جریان ھدفمند  برخی از کاالھای انرژی: گسترش دھند، گفت اطالعات ناکافی را به سطح جامعه
. تقاضا به ھم بخورد ھا افزایش منطقی قيمت پيدا کند ولی این به منزله آن نيست که رابطه عرضه و یارانه کردن

 .اداره و تحت شعاع قرار بدھد بنابراین نباید اجازه داد تا امواج روانی و شایعات بازار را
ظریف و  ایم زیرا اصناف به طور دقيق،  ایم، پشيمان نشده کرده ناف کارھرگاه با اص: وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد

 را ھمراھی کردند و خوشبختانه فضای وزارت بازرگانی و کار در درون این وزارتخانه به متعھدانه و مسووالنه ما
 .را دارد ۴۴ھای اصل  بينی شده در سياست ھای پيش ای است که آمادگی ھرگونه ھمکاری در حوزه گونه

در آستانه ماه مبارک رمضان : ایم، گفت کرده غضنفری با بيان اینکه با کمک اصناف کشور تالطم در بازار را مدیریت
رویم، بنابراین اصناف باید خود را ھمانطور که در تنظيم  مدارس پيش می قرار داریم و پس از آن به سمت بازگشایی

 .آفرینی کنند  ھم به خوبی نقشمقتدرانه نشان دادند، در این ایام بازار شب عيد
انتخابات   اتحادیه دیگر ھم در شرف برگزاری۴:  اتحادیه کشوری، گفت١۴ادامه با اشاره به تشکيل  وزیر بازرگانی در

 . اتحادیه کشوری دیگر فعال شود٢٠ھستند و تا پایان سال باید 
کشوری بازوی اجرایی  ھای اگر اتحادیه:  گفتھای کشوری در بحث نظارت بر بازار، انتقاد از عملکرد اتحادیه وی با

اطالعاتی بدھند؛ معنی سخن من این نيست که اتحادیه  وزارت بازرگانی ھستند، انتظار داریم که به ما کمک فنی و
دھيم به این معنا است که   اتحادیه کشوری تشيکل می۴٠بلکه وقتی نزدیک به  تواند مانع واردات شود کشوری می

 .نباشد ا باید بر بازار نظارت کنند و ھيچ کاالی غيراستانداردی در بازارھ اتحادیه این
ھر کاالیی باید توسط واردکننده  بازار اسالمی نباید محل تھاجم کاالھای غيرکيفی باشد و واردات: غضنفری گفت
 .اشداش پاسخگوی مردم ب شد، اتحادیه مربوطه دار صورت بگيرد تا اگر در بازار دچار مشکل شناسنامه

 .واردکنندگان که توسط وزارت بازرگانی به ثبت رسيده، بيش از پيش فعال شود انتظار داریم که گروه: او تصریح کرد
 اظھار  و امن است، بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با بيان این که امروز مشتری نيازمند خدمات آسان وزیر
گيرد، به این معناست  استقبال گسترده قرار می شود و مورد فتتاح میاگر فروشگاه ھایپراستار در غرب تھران ا: کرد

ھای خدماتی و خدمات صنف بازرگانی را  این تنوع بخشی به سيستم اگر. ھای متنوع نياز داریم که به سرویس
 یلھا که متعلق به جامعه اصناف نيست، تما است برای خرید به شکل جدیدی از سوپرمارکت نپذیریم، مشتری ناچار

 .پيدا کند
درعرصه بازار و بازاریابی و معرفی محصوالت خود  ھای آنان به اعتقاد غضنفری اصناف باید از تجربيات جوانان و مھارت

  .استفاده کنند

  چھار ده روز بی خبری از وضعيت علی اکبر باغانی

 
ایران که از تاریخ  ون صنفی معلمان بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، علی اکبر باغانی دبير کل کان–نيوز  آسمان دیلی

طی دو ھفته گذشته ممنوع المالقات   اردی بھشت ماه سالجاری در بازداشت وزارت اطالعات بسر می برد در٨
 .بوده است

مالقات با معلم بازنشسته و فعال صنفی علی رغم صدور برگه مالقات از سوی  پيگيری ھای خانواده باغانی برای
اطالعات اجازه  ایی نرسيده است، روز گذشته نيز با وجود صدور برگه مالقات ماموران وزارتتھران به ج دادستانی

 .دیدار وی با خانواده اش را ندادند
او به شدت نگران ھستند نامبرده از بيماری پروستات در رنج است و می  خانواده وی نسبت به سالمت جسمی

  .پزشک باشد بایست تحت نظر

  
   عروسم فرزندش را سقط کرد براثر حمله ماموران

خانواده منصور اسانلو، خواستار پی گيری :  آمده است 89 تير 6 به نقل از سایت انقالب اسالمی در ھجرت در تاریخ 
خانم اسانلو، در مصاحبه با روز ضمن اعالم این . قانونی بازداشت و ضرب و شتم عروس جوان این خانواده شدند

 به شدت  او در اثر این حمله.ماھه باردار بود و ما این قضيه کامال بی اطالع بودیمعروس من دو : خبرھمچنين گفت
 .دچار خونریزی شده و وقتی پی گيری کردیم متوجه شدیم دو ماھه باردار بوده و جنين متاسفانه سقط شد
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ی بين المللی من از نھادھا. قضيه عروسم، زنگ خطری برای ھمه ما بود: گفت" روز"پروانه اسانلو ھمچنين به 
حقوق بشری ميخواھم کمک کنند و نگذارند چنين اقداماتی در ھيچ کجای دنيا اتفاق بيفتد و ھمين جا اعالم ميکنم 

که ھر یک از اعضای خانواده من جانش به خطر بيفتد و یا اتفاقی برای ما بيفتد مسئوالن قوه قضائيه و مسئوالن 
   .جمھوری اسالمی مقصر ھستند

، رئيس ھيات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبرسرانی ایران و از سرشناس ترین فعاالن منصور اسانلو
  . سال حبس تعزیری محکوم شده است۵کارگری ایران است که با اتھاماتی امنيتی به تحمل 

 اعالم اکنون و در حاليکه آقای اسانلو، چھارمين سال زندان خود را پشت سر می گذارد، عروس جوان او براساس
خانواده اش، بازداشت و در مکانی نامعلوم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از تھدید برای عدم افشای این قضيه، 

  .در پل سيد خندان رھا شده است

در حاليکه مقامات قضایی و مسئوالن امنيتی جمھوری اسالمی تاکنون در این زمينه سکوت اختيار کرده و از ارائه ھر 
از وضعيت جسمی و روحی عروس خانواده و سایر " روز" خودداری کرده اند، پروانه اسانلو در گفتگو با گونه توضيحی

اعضای خانواده آقای اسانلو سخن گفته و اعالم کرده است که خانواده او ھيچ گونه امنيتی ندارند و مسئوليت ھر 
  . جمھوری اسالمی استاتفاقی برای ھر یک از اعضای خانواده آقای اسانلو به عھده مسئوالن

  .این گفتگو را در ذیل بخوانيد

. خانم اسانلو، طی روزھای گذشته اخباری مبنی بر بازداشت و ضرب و شتم خانم زویا صمدی منتشر شده است
  آیا شما این قضيه را به صورت قانونی پی گيری خواھيد کرد؟

 وقتی این اتفاق افتاد شب تعطيلی بود و بعد متاسفانه. بله قطعا پی گيری می کنيم و رسما شکایت خواھيم کرد
از آن ھم تا سه روز تعطيل بود و ما نتوانستيم کاری صورت بدھيم اما قطعا روز یک شنبه در این خصوص اقدام 

  .خواھيم کرد تا ببينيم آیا برای اولين بار ھم که شده در این گونه موارد رسيدگی خواھد شد یا نه

  ردی با یکی از اعضای خانواده شما صورت گرفته است؟فکر ميکنيد چرا چنين برخو

  >.می خواھند آقای اسانلو را تحت فشار قرار دھند.  قصد ایجاد رعب و وحشت برای خانواده ما را دارند فقط

  آقای اسانلو که زندان ھستند، چرا باید ایشان را تحت فشار بيشتر قرار دھند؟

 سال است در زندان به سر می برد اینقدر می ترسند و چرا ۴ا از منصور که این را باید خود آقایان پاسخ دھند که چر
  .با خانواده کسی که ھزینه ھمه فعاليت ھای صنفی اش را می پردازد، این چنين رفتار ميکنند

  آیا عروس شما فعاليت سياسی یا اجتماعی خاصی انجام ميدھند؟

این مساله کامال در راستای ایجاد .  انجام نمی دھندنه خير، ایشان مھندس ھستند و ھيچ گونه فعاليت خاصی
فشار مضاعف برای آقای اسانلو صورت گرفته و عروس بی گناه مرا برده و به شدت به روح و روان و جسم او آسيب 

  .زده اند تا آقای اسانلو و ما را بترسانند

  آیا شما ميدانيد این اتفاق از سوی چه ارگان یا نھادی صورت گرفته؟

  . زویا چشم بند داشته و نه ميداند او را کجا برده اند و نه ميدانيم که چه کسانی بوده اندنه،

  مشخصا خواسته شان از خانم زویا صمدی چه بوده است؟

از او خواسته بودند برگه تعھدی را امضا کند که براساس آن تعھد دھد آقای اسانلو، بعد از آزادی فعاليتی انجام ندھد 
  !نواده اش از کشور خارج شودو به ھمراه خا

  آقای اسانلو در جریان این قضيه ھستند؟ ایشان چه نظری دارند؟

ابتدا تصميم گرفتم چيزی به او نگویم؛ نمی خواستم نگرانی اش بيشتر شود اما خبر را شنيده بود و ناچار شدم 
ع را پی گيری کنيم و من ھم به به شدت ناراحت شد و گفت باید از طریق قانونی موضو. ھمه چيز را به او بگویم

  .ایشان قول دادم که صد در صد این موضوع را پی گيری خواھيم کرد
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  این برخوردھا با خانواده شما آیا مسبوق به سابقه بوده و تھدیداتی دریافت کرده بودید؟

 بودند و حتی یکبار چند بار به محل کارش رفته. از یک سال پيش عروسم را بارھا به صورت تلفنی تھدید کرده بودند
 احضارش کردند و من ١۴یکبار ھم به شعبه . در خيابان یک کلت کمری را به پھلویش گذاشته و تھدید کرده بودند

آقای اسانلو . اما ما ھيچ گاه تصور نمی کردیم چنين اتفاقی بيفتد. رفتم اما در آن شعبه گفتند ما احضار نکرده ایم
او ھميشه در چارچوب قانون رفتار کرده و .  قانونی و امنيتی انجام نداده استیک فعال صنفی است و ھيچ کار غير

عروسم ھم بيگناه است او تا کنون تنھا یک بار آقای اسانلو را در شب نامزدی اش دیده و حتی تاکنون به مالقات 
عا چنين برخوردی برای ما آقای اسانلو در زندان ھم نرفته است وھيچ ارتباطی با فعاليت ھای آقای اسانلو ندارد؛واق

  .غير قابل تصور بود

  در خصوص این برخوردھا و تھدیداتی که می گویيد از یک سال پيش در جریان بوده آیا پی گيری خاصی کرده اید؟

بله بارھا به رئيس قوه قضائيه، دادستان تھران و دفتر حقوق شھروندی قوه قضائيه نامه نوشته و ھمه مسائل را 
اما دریغ از یک پيگيری، نه با ما تماسی گرفتند و نه پی گيری کردند و کار کشيد به ھمين جا که می شرح داده ایم 

  .بينيد

    براثر حمله ماموران، عروسم فرزندش را سقط کرد

  در حال حاضر وضعيت جسمی و روحی خانم صمدی چگونه است؟

غير . ھنوز تعادل روانی خود را باز نيافته است. ھمچنان در حالت شوک است. ه آسيب فراوانی دیده استمتاسفان
از خونریزی بينی و لثه و آسيبی که به دندان ھایش وارد شده، عروس من دو ماھه باردار بود و ما این قضيه کامال 

م متوجه شدیم دو ماھه باردار بوده و جنين به شدت دچار خونریزی شده و وقتی پی گيری کردی. بی اطالع بودیم
  .متاسفانه سقط شد

  .این روزھا برخی شایعات نيز درباره احتمال آزادی آقای اسانلو به گوش ميرسد

این زمزمه ھا را ما نيز .  سال است در زندان به سر می برد و یک سال از محکوميت او باقی مانده۴منصور االن 
  .نه ای از آزادی او نه ما دیده ایم و نه خود منصورشنيده ایم اما ھنوز ھيچ نشا

  آقای اسانلو اکنون در چه شرایطی ھستند؟

متاسفانه ھم چشم او نياز به معاینات پزشکی دارد و .  زندان رجایی شھر است٨ سالن ٣منصور االن در اندرزگاه 
  .ھم قلب او نياز به آنژیوگرافی دارد، اما توجھی نمی شود

  که می فرمایيد، شما چه اقداماتی صورت خواھيد داد؟با این اوصافی 

ما اصال . ما تنھا می توانيم به مراجه قضایی مراجعه کنيم و منتظر بمانيم که پی گيری کنند. کاری نمی توانيم بکنيم
ھر لحظه امکان دارد برای یکی دیگر از اعضای خانواده چنين مشکالتی ایجاد کنند؛ . احساس امنيت نمی کنيم

من از نھادھای بين المللی حقوق بشری ميخواھم کمک کنند و . ه عروسم، زنگ خطری برای ھمه ما بودقضي
نگذارند چنين اقداماتی در ھيچ کجای دنيا اتفاق بيفتد و ھمين جا اعالم ميکنم که ھر یک از اعضای خانواده من 

  .مسئوالن جمھوری اسالمی مقصر ھستندجانش به خطر بيفتد و یا اتفاقی برای ما بيفتد مسئوالن قوه قضائيه و 

  فرشته قاضی

 توليد نفت ايران به نصف کاھش يافته است 

معادل 1357در حالى كه ميزان صادرات نفت ايران در سال :  تير آمده است 6به گزارش خبرگزاری مھر در تاریخ  
 ھزار 357ميليون و 2بعد به يعنى سى سال 1387 ھزار بشكه اعالم شده است، اين ميزان در سال 656ميليون و 4

  . بشكه كاھش يافته است
ھر چند ميزان صادرات نفت ايران در اين دوره زمانى كاھش قابل توجھى را تجربه كرده است اما با اين حال ميزان 

  ميليون دالر اعالم شده و ميزان درآمد حاصل از800 ميليارد و 23معادل با 1357درآمد حاصل از اين صادرات در سال 
  .  ميليارد دالر برآورد شده است73 معادل 1387صادرات در سال 

 ميليون 6ھاى پيش از پيروزى انقالب اسالمى به حدود  بر اساس اين گزارش ظرفيت توليد نفت خام در ايران در سال
 6ه توليد  ماه نسبت ب2ھا تا حدود  دھد ايران توانسته است در اين سال آمارھا نشان مي. بشكه در روز رسيده بود

با اين حال ظرفيت توليد نفت . ميليون بشكه نفت اقدام كند اما پيش و پس از آن به اين ميزان توليد نرسيده است
  .  ميليون بكشه گزارش شده است6  ھزار تا900 ميليون و 5ھا بين  ايران در آن سال
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گزارش شده است و بر اساس  ھزار بشكه 387ميليون 4ظرفيت توليد نفت 1387بر اساس اين گزارش در سال 
ھزار بشكه در روز 150 ميليون و 5به ظرفيت توليدى معادل با 1393برنامه پنجم توسعه مقرر است ايران تا سال 

تواند جايگاه استراتژيك و توان  البته افزايش ظرفيت توليد متضمن افزايش توليد نيست و ظرفيت توليد مي. دست يابد
  . اى خاص افزايش دھدھ ا در زمانبالقوه كشورھا ر

ريزى و نظارت راھبردى رياست جمھورى منتشر شده است ميزان  به موجب گزارشى كه از سوى معاونت برنامه
 ھزار بشكه در روز رسيده است كه اين رقم 241 ميليون و 5 به طور متوسط به 1357توليد نفت خام ايران در سال 

  . زارش شده است ھزار بشكه گ16و  ميليون 4سى سال بعد از آن 
ھاى اخير ھمواره افزايش ظرفيت توليد نفت خود را ھدف گيرى كرده است به طورى كه در قالب  ايران طى سال

ميليون بشكه در روز را مد نظر قرار داده اما ھمواه اين مھم به 5ھا سوم و چھارم دستيابى به ظرفيت توليد  برنامه
از سوى ديگر به گفته . محقق نشده است... گذارى كافى و   سرمايهھا و نبود دليل برخى شرايط موجود و تحريم

  . كند  توليد كاھشى را تجربه ميكارشناسان با توجه به اين كه مخازن ايران در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، حجم
ين توليد سبب شده بود ايران عنوان دوم1357ميزان صادرات نفت خام از سوى ايران به بازارھاى جھانى در سال 

گيرى نھضت اسالمى ايران به عنوان دومين توليد كننده نفت خام  پيش از اوج. كننده نفت جھان را از آن خود كند
كرد اما با اعتصاب كاركنان صنعت نفت در اعتراض به وقايع  درصد از ميزان نفت موجود در بازار را تامين مي10حدودا 

 شھريور حجم توليد نفت ايران تنزل يافت و پس از 17 شھروندان در  و به شھادت رساندن1357شھرويور ماه سال 
پيروزى انقالب اسالمى ھشت سال جنگ تحميلى تاثيرى ناگوار بر صنعت نفت داشت چرا كه صنايع نفتى ايران در 

  . ھا صورت گرفته است ھاى فراوانى در اين حوزه تيررس دشمن بوده و در بسيارى موراد تخريب
زارش ايران پس از پايان جنگ تحميلى نسبت به بازسازى تاسيسات نفتى خود اقدام كرده و بر اساس اين گ

ده نفت اوپك را از آن خود توانسته است تا حد زيادى وضعيت پيشين را جبران كرده و باز ھم عنوان دومين توليد كنن
  . كند

ھاى سنگينى در بخش نفت  ه با تحريمھاى اخير ھموار اين جايگاه در حالى به دست آمده است كه ايران طى سال
  . روبرو بوده است

بر اساس اين گزارش گذشته از كاھش توليد و به تبع آن كاھش صادرات، افزايش ميزان مصرف داخلى نيز بر نصف 
  . شدن ميزان صادرات نفت تاثير گذار بوده است

اين . اى ميان توليد و صادرات خود داشت  ھزار بشكه585اى  فاصله1357بر اساس آمارھاى ارائه شده ايران در سال 
  . ھزار بشكه رسيده است659 اين رقم به يك ميليون و 1387در حالى است كه در سال 

  : يك كارفرماي بخش خصوصي 
  روند تعديل كارگران تشديدخواھد شد

ماي بخش خصوصي با به اعتقاد يك كارفر:    آمده است 89 تير 6 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
  . ھا روند تعديل كارگران تشديدخواھد شد افزايش بھاي انرژي مصرفي كارخانه

 درصد 30 تيرماه به بعد بھاي برق مصرفي كارخانه ھا 15وگو با خبرنگار ايلنا با يادآوري اينكه از پرور درگفت عباس وطن
  . بال خواھد داشتاين اقدام تعديل نيروي انساني را به دن: گرانتر خواھد شد،گفت

 درصدي 14 درصدي برق مصرفي كارخانه ھا باعث افزايش 30اين فعال بخش خصوصي با يادآوري اينكه افزايش 
 درصد 50اين افزايش درصنايع ذوب فلزكه مصرف انرژي بيشتر است تا : شود،گفت بھاي محصوالت غذايي مي

  . نيزخواھد رسيد
ھاي توليدي براي ادامه فعاليت خود مجبور به تسويه حساب با كارگران  ارگاهپرور در نتيجه اين اقدام ك به گفته وطن

ھا افزايش نيافته است، بھاي  بيشتري خواھند شد زيرا تنھا در شرايط كنوني كه ھنوز بھاي برق مصرفي كارخانه
  .  برابرگرانتر از اجناس خارجي وارداتي و قاچاق است4اجناس داخلي 

ي برق بھاي كاالھاي خارجي در مقايسه با كاالھاي داخلي تغيير محسوسي نخواھد با افزايش بھا: وي افزود
  . داشت

از : اين فعال كارفرمايي با بيان اينكه تعديل نيروي انساني متناسب با افزايش ھزينه توليد تغييرخواھدكرد،گفت
  . اند كرده اكنون برخي كارفرمايان خود را براي تجديد نكردن قراردادھاي كارگران آماده ھم

تنھا درسه ماھه ابتداي سال جاري به دليل كاھش يافتن قدرت خريد مردم از ميزان توليدات : وي يادآور شد
  . اند ھا كاسته و در نتيجه كارگران بسياري بيكار شده كارخانه
 پايان پيام

  تجمع اعتراضی کارگران شرکت ایرالکو

 
 از کارگران شرکت ایرالکو در اعتراض به امور صنفی در مقابلتعدادی ,  تير۶یکشنبه   روز–آژانس ایران خبـر 

  . تجمع کردند١١ تا ١٠فرمانداری شھر اراک تجمع بين ساعت 

  : يك فعال بخش خصوصي
 ايجاد اشتغال بدون تامين نقدينگي شدني نيست

  



 35

بدون تامين : گويد مييك فعال بخش خصوصي :  آمده است 89 تير 6 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
  . ھاي شغلي جديد وجود نخواھد داشت نقدينگي مورد نياز واحدھاي توليدي، امكان ايجاد فرصت

وگو با خبرنگار ايلنا با يادآوري اينكه طبق  مديره خانه صنعت و معدن جوانان تھران در گفت علي صدري، رئيس ھيات
بر اين اساس بايد : صد ھزار فرصت شغلي جديد است؛ گفت، دولت موظف به ايجاد يك ميليون و يك89بودجه سال 

ھا به بخش   ھزار از اين فرصت28در استان تھران تا پايان اسفندماه يكصد ھزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود كه 
  . صنعت مربوط است

اوليه، پرداخت اين در شرايطي است كه عموم واحدھاي توليدي به دليل كمبود نقدينگي براي خريد مواد : وي افزود
رو ھستند و در راستاي قانون  حقوق كارگران، تھيه ابزار توليد و تامين انرژي و آب مصرفي كارخانه با مشكل روبه

  .  قادر به جذب نيروي جديد و توسعه توليدات خود نيستند89بودجه سال 
اي كه بابت   الزم است تا ھزينه ماه زمان8 تا 4در حالت عادي به طور ميانگين : اين فعال بخش خصوصي يادآور شد

توليد كاال صرف شده است از طريق فروش محصوالت بازگردد و در اين مدت بايد در كارخانه نقدينگي كافي براي 
  . انجام سفارش جديد وجود داشته باشد

له كمبود انجامد مسئ ھا كه به آزادسازي و افزايش ھزينه توليد مي صدري با بيان اينكه با ھدفمند شدن يارانه
تواند به وقفه در روند توليد، تاخير در  كمبود نقدينگي مي: تري به خود خواھد گرفت؛ گفت نقدينگي شكل جدي

  . پرداخت مطالبات و حتي تعديل كارگران منجر شود
در چنين شرايطي كه دولت موظف به ايجاد يك ميليون و يكصد ھزار فرصت شغلي شده است بايد در : وي افزود
  . ھا اقدام موثري صورت گيرد ين نقدينگي مورد نياز كارخانهجھت تام

به گفته صدري اگرچه در اين زمينه براساس توافقي كه ميان خانه صنعت و معدن جوانان ايران با سازمان صنايع 
نك انجام شده قرار است تا واحدھاي توليدي با سابقه، خوشنام و نمونه براي تامين نقدينگي مورد نياز خود به با

ھاي شغلي جديد و دوام آنھا بستگي به ميزان تسھيالت پرداخت  صنعت و معدن معرفي شوند اما تعداد فرصت
  . شده بانكي و زمان تعيين شده براي بازپرداخت آن دارد

خود اين فعال كارفرمايي با بيان اينكه كارفرمايان واحدھاي صنعتي تاكنون از اين توافق براي تامين نقدينگي مورد نياز 
ھا در پرداخت تسھيالت به  در شرايط كنوني ايجاد اشتغال بستگي به ھمكاري بانك: اند، گفت استقبال خوبي كرده

واحدھاي توليدي دارد چرا كه در غير اينصورت يا اشتغالي ايجاد نخواھد شد و يا اشتغال ايجاد شده در نھايت تنھا 
  . براي يك تا دو سال دوام خواھد داشت

  پايان پيام
  

  !!است کارگران دردمندی که جرمشان بيکاری
 

نفر کارگر منتظر ایستاده بودند ۵٠دربند حدود  ابتدای خيابان, تجریش,  در منطقه یک ميدان قدس–آژانس ایران خبر 
 .کار ببرد تا شاید کسی پيدا شود و آنھا را به سر

تاشاید کاری , اکثر روزھا این جا ميایستيم” : او که مردی ميانسال بود گفت, بایکی از کارگران وارد گفتگو ميشوم 
این , یعنی اکثر روزھا بيکاریم . کس نيست که نياز به کار ما داشته باشد  ھرچقدر منتظرميمانيم ھيچ, گيرمان بياید 
وميگویند شما چھره  ولی درد آورتر اینکه برخی مواقع ماموران حکومتی به ما حمله ميکنند! ا ميکشد  انتظار مار

. زیبا ميدھند ما یقه چرکين ھا شھر را زشت ميکنيم  از نظر آنھا آقازاده ھا به شھر چھره!!!! ھر را نازیبا کرده اید ش
است که بيکاریم وآه دربساط نداریم وھميشه شرمنده زن وبچه ھای خودمان  گناه ما چيست ؟ ما جرممان فقط این

 . ”ھستيم
 

   چينیعضویت اجباری کارگران در بسيج برای خبر
 

است به  رشت شخصی که از مدیران یک شرکت معدن و استخراج سنگ-  در اتوبان قزوین –ایران خبر  آژانس
در خواست وبه نوعی ابالغ کرده که  چند روز است که بسيج منطقه از ما” :خبرنگارآژانس ایران خبـــــــــــر گفت 

 ” .کنيم سه نفر از کارگرانمان را جھت عضویت در بسيج معرفی
ميخواھند بدین طریق خبرچين , انجام بدھيم  این کار ھم ا جباری است و باید حتما این کار را” : وی درادامه گفت 

 .باشند در کارخانه ھا و شرکت ھا داشته
  

مسئوالن قولھا را اجرایی /  کارگر با تعطيلی دیگھای آالینده ایرالکو200رابطه اخراج 
 کنند

  
 دیگ آالینده 60تنھا چند روز از اجرای حکم دادگستری و تعطيلی :  اراک آمده استبه گزارش خبرگزاری مھر از

 کارگر این کارخانه شوک جدیدی به مردم اراک وارد کرد و 200کارخانه آلومينيوم سازی اراک نمی گذرد که اخراج 
   وجود دارد؟سئوال جدیدی در ذھن مردم شکل داد، آیا بين تعطيلی دیگھا با اخراج کارگران رابطه ای

  
بود که اعتراضاتی را به ھمراه داشت و  ه گزارش خبرنگار مھر در اراک، شوک کارگری که به اراک وارد شد چنانب

 .شدند کارگران خواستار توجه مسئولين به این امر
: راج شدند، گفتکارگر ایرالکو غير قانونی اخ 200فرماندار اراک در گفتگو با خبرنگار مھر در این زمينه با بيان اینکه 

کارخانه ایرالکو در اراک غير قانونی دانسته و این کارخانه باید نسبت به   کارگر200کميسيون کارگری اراک، اخراج 



 36

 .تجدید نظر کند عملکرد خود
که از زمان اخراج کارگران صورت گرفته است و  با توجه به اعتراضات کارگری در این زمينه :افزود محمدحسن آصفری

 .مسئولين کارخانه ملزم به رعایت قانون شدند غير قانونی تشخيص دادن این عمل،در پی 
 قانون اساسی احترام بگذارند و به جای 44ملزم شدند که به مواد اصل  مدیران شرکت ایرالکو: وی تصریح کرد
 .ببرند بھرهظرفيت ھای قانونی برای بازنشستگی پرسنل و به کارگيری آنھا در مشاغل جانبی  تعدیل نيرو از

 پخت  دیگ، آش اخراج کارگران را61تعطيلی 
ھای شھر اراک، سه  اجرای حکم تعطيلی دیگ ھای آالینده کارخانه ایرالکو به عنوان یکی از مھمترین آالینده از روند

 .آالینده تاکنون تعطيل شده است  دیگ730 دیگ از 314سال است که می گذرد و از ابتدای حکم تاکنون 
و بر اساس حکم قضایی تابستان امسال سه خط توليد قدیم   است  قدیم آلومينيوم سازی اراک آالیندهسيستم خط

 .توليد خارج شود این کارخانه نيز باید از مدار
 دیگ از خط دو کارخانه قدیم 61در این ھفته  قضایی بر اساس حکم مراجع :فرماندار اراک نيز در این رابطه گفت

علت آالیندگی ھوای شھر اراک از مدار توليد خارج شد و متاسفانه مدیران این  این شرکت به ایرالکو و یک کارگاه
 .کردند  کارگر خطوط مذکور200توليدی در عکس العملی شتاب زده اقدام به اخراج  واحد

 نوسازی ایرالکو برای رفع آالیندگی
 .است ساله 40قدمتی باسابقه ترین صنایع استان مرکزی و شھر صنعتی اراک با  ایرالکو از

نوسازی این کارخانه در دولت مصوب  اعتراضات چند ساله مردم اراک نسبت به آالیندگی این صنعت باعث شد طرح
اعتبارات الزم طرح نوسازی عقب افتاد و در سه سال گذشته این   سال به دليل تخصيص نيافتن10شود اما حدود 

 .رسيد طرح نھایی و به سرانجام
کشور راه اندازی شد با این حال  ازی با نام اولين پروژه بزرگ زیست محيطی و کارخانه سبز درگرچه طرح نوس

سرمایه دارای کنونی این کارخانه خصوصی شده به  فعاليت خطوط قدیم این شيرینی را غبارآلود کرد و
 .ھستند فعاليت خطوط آالینده  ادامه فکر
    

 ارخانهو قول مسئوالن ک ساله ایرالکو 17 پرونده
مدیران ایرالکو در شورای تامين اراک : تایيد این مطلب گفت اراک نيز با فرشيد محمد حسينی طاھری دادستان

قضایی  ھيچ مشکلی برای کارگری ایجاد نکنند و در صورت اخراج کارگران با برخورد جدی مراجع متعھد شدند که
 .مواجه خواھند شد

ایرالکو ھستند چون در کميسيون کشاورزی مجلس نيز  رگران، مدیرانمسئول مستقيم بيکاری کا: وی اضافه کرد
ظرفيت ھای قانونی بازنشستگی و بيمه بيکاری و ایجاد فرصت ھای شغلی جدید  متعھد شده اند که با استفاده از

 .این واحد تصميم سازی کنند برای شاغالن
 است ایرالکو، صنعت مادر که نيازمند توجه

تنی جدید آلومينيوم در اراک ، خطوط  ھزار110لت به استان مرکزی با راه اندازی واحد طبق مصوبات سفرھای دو
ھای پخت آند نيز به شعاع مناسبی از محدوده شھر انتقال می  قدیمی این کارخانه باید برچيده می شد و کارگاه

 .یافت
طيفی از این نيروھا  ادن امنيت شغلی نفر نيروی انسانی دارد و به خطر افت600آلومينيوم سازی سه ھزار و  کارخانه

مھلتھای متعدد در تعویق حکم قضایی بوده  با اجرای احکام قضایی ھمواره دغدغه مسئوالن و عاملی برای دادن
 .است

خصوصی واگذار شد و سال گذشته طی جلسه ای در کميسيون کشاورزی، آب و  این کارخانه دو سال قبل به بخش
استفاده از  ایرالکو متعھد شدند که راھکار الزم را برای ایجاد فرصتھای شغلی جدید ومجلس، صاحبان  منابع طبيعی

 .ظرفيت ھای قانونی در بازنشستگی طيفی از نيروھا ارائه دھند
باید با  طبيعی و زیست محيطی کشور یکی از اولویتھای دولت و مردم است اما حفظ این سرمایه ھا حفظ منابع

 .نشود رد قاطع با متخلفان موجب بيکاری قشر کارگربرنامه ریزی صحيح و برخو
 

  اند ماه است که حقوق نگرفته۴کارگران باطری نور ساوه بيش از 

 
 ماه است که حقوق و مزایای خود را ۴ساوه بيش از   نفر از کارگران کارخانه باطری نور۶٠ - آژانس ایران خبــــــــر

 . بھانه ھای واھی از پرداخت حقوق این کارگران امتناع می ورزدکارخانه به  کارفرمای این. دریافت نکرده اند
کرده است که در صورت  اما کارفرما تھدید, این کارخانه بارھا تھدید کرده اند که کار را تعطيل خواھند کرد کارگران

 .شد تعطيل کردن اعالم ورشکستگی خواھد کرد و آنھا بيکار خواھند

  شد وھای انتظامی رژیم کشته ساله کرد توسط نير١۴جوان یک نو

 
 ساله از سوی ١۴کردستان، این بار یک نوجوان   در ادامه کشتار کاسبکاران کرد در مناطق مرزی–آسمان دیلی نيوز 

 .گرفته و جان خود را از دست داد نيروھای نظامی مورد اصابت گلوله قرار
از ” دولی درماناوی“ی انتظامی در منطقھی تيرماه نيروھا به گزارش خبرگزاری کردستان، شامگاه جمعه، چھارم

 .کاسبکاران را به رگبار بستند سردشت، گروھی از” ھومل“توابع 
ی  منطقه” فقيه خدریان“ابراھيمی، فرزند محمد، اھل روستای   ساله به نام زانيار١۴بر اثر این حمله نوجوانی 
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 .دقرار گرفت و جان خود را از دست دا ھدف گلوله” باسکی کوله سه“
 . رأس نيز به غنيمت نيروھای رژیم درآمدند٢٠تلف شده و   رأس از چھارپایان نيز۶٠در این حمله ھمچنين 

 .داد ای مرزی در مریوان خبر و کردستان از زخمی شدن دو کاسبکار دیگر در منطقه از سوی دیگر خبرگزاری کرد
ی ” ئاسن ئاوا“نظامی پاسگاه   نيروھایشامگاه چھارشنبه ھفته گذشته، گروه دیگری از کاسبکاران در کمين

سوران “ ساله و ٢۴” یدهللا برازی“از کاسبکاران به اسامی  مریوان قرار گرفته و بر اثر تيراندازی این نيروھا دو تن
 .شدند به شدت زخمی” امينی
ھای متعلق به نيروھای انتظامی اسب  تيراندازی به سوی این کاسبکاران کرد و زخمی شدن دو تن از آنان، پس از

   ضرب گلوله ماموران نيروھای انتظامی از پای درآمدند  راس اسب به٢٠آنان را نيز به رگبار بسته و حداقل 

متال در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه و  تجمع جمعی از کارگران پارس
 اخراج خود 

متال تھران در اعتراض به پرداخت   پارسجمعی از کارگران کارخانه:  تير آمده است 7 در کلمهبه نوشته سایت 
  . جمھوری واقع در ميدان پاستور تجمع کردند نشدن مطالبات معوقه و اخراج خود صبح امروز در محل دفتر رياست

  
 ماه مطالبات معوقه و ۵متال در اعتراض به پرداخت نشدن بيش از   کارگر کارخانه پارس۴۵٠ نفر از مجموع ٣٠٠حدود 

  . اند کرده به اخراج کارگران قراردادی تجمعتصميم کارفرما 
  

ای از کارگران قراردادی خواسته است تا ھرچه زودتر برای  به گفته کارگران به تازگی کارفرما در اطالعيه
 سال درکارخانه ١٢ کارگر قراردادی با سابقه باالی ١۵٠حداق : گويند کارگران مي. حساب خود اقدام کنند تسويه
کنندگان مدعی ھستندکه کارفرما بابت حقوق و مزايای شب عيد  ھمچنين تجمع.  به کار ھستندمتال مشغول پارس

  گويند  اين در حالی است که برخی کارگران مي.  ماه بدھکار است۵و دستمزد سه ماه اول سال به ھرکارگر بيش از 
  
  ” . حساب خود اقدام کنند ای تسويهای از کارگران قراردادی خواسته است تا ھرچه زودتر بر کارفرما در اطالعيه“ 

متال بابت سنوات، پاداش و ساير مطالبات به کارگران بازنشسته شده نيز بدھی دارد به طوری که يا  کارفرمای پارس
تعدادی از کارگران مشمول بازنشستگی پيش از موعد به دليل پرداخت نشدن حق بيمه منتظر بازنشستگی 

  . اند که سنوات پايان خدمت خود را يکسال بعد دريافت کنند ه کارفرما تعھدکردهھستند و يا درازای بازنشستگی ب
  

ھای چدنی است که در منطقه غربی تھران قرار دارد و به گفته  متال توليدکننده با سابقه لوله و گلوله کارخانه پارس
 با ٨٩ ماه مانده به شروع سال ٣گويند سھامدار عمده کارخانه از  کنندگان مي تجمع. قرن سابقه دارد کارگران نيم

قطع امکانات رفاھی و قبول نکردن سفارش جديد زمينه توقف اين واحد توليد را فراھم کرد به طوری که اکنون 
 . فعاليت دراين واحد با سابقه راکد شده است

  درست يكسال از تشكيل كميته مادران عزادار مى گذرد

tk.maadaraan://ttph /  
درست يكسال از تشكيل كميته مادران عزادار مى گذرد :  آمده است 89 تير 7به نوشته سایت مادران عزا در تاریخ 
تجمعات ميليونى مردم در اعتراض به نتايج اعالم شده انتخابات و ناديده گرفتن  و من گذر حوادث را مرور مى كردم ،
ننه را به ياد دارم و نيز به ياد دارم كه الريجانى و شاھرودى با چه عجله اى حتى اين جمعيت عظيم توسط قوه مق

قبل از تاييد شوراى نگھبان اين تقلب بزرگ و نابخردانه را تبريك گفتند و باز به ياد مى آورم بعدھا وقتى اين اعتراضات 
 بخوبى آنھا را مى شناسيم به خود ادامه يافت چگونه نيروھاى امنيتى ، انتظامى و لباس شخصى ھايى كه امروز

پرت كردن از  شكنجه ، تجاوز ، اجازه دادند تا به سمت ميليون ھا نفر شليك كنند و دھھا نفر را با شليك مستقيم ،
به قتل رسانند و باز ھم مجلس چشمھايش ... زير كردن با ماشين نيروى انتظامى و  ساختمان خوابگاه ھا و پل ھا ،

ئيه بدون كمترين دغدغه اى از اين جنايات ھولناك گذشت و تمام مساعى خود را در به بند را بست و قوه قضا
پس از اين اتفاقات بود كه زنان ايران در واكنش به اين جنايات . كشيدن فرزندان معترض اين مرز و بوم بكار بست 

 ضايع شده فرزندان اين سرزمين ھولناك تصميم به تشكيل جمع مادران عزادار را گرفتند تا به احقاق حق به شدت
در راستاى ھدف مبارزه با ھرگونه خشونت خواستار معرفى و محاكمه عادالنه آمران و عامالن جنايات و . بپردازند 

آزادى بى قيد و شرط تمامى زندانيان عقيدتى و سياسى شدند و بعدھا كه صدور حكم اعدام براى ايجاد جوّ رعب و 
لغو حكم اعدام نيز به   به سكوت كردن مردم از طرف قوه قضائيه بكار گرفته شد ،وحشت بيشتر در جھت وادار

  . واسته ھاى مادران اضافه گرديد خ
بله يكسال از اين حوادث گذشت و اينبار عربده كشان مجلس را ھدف قرار مى دھند و مزد ناديده گرفتن ھاى پياپى 

  .  رھبرى را به راى گذاشتى ى حكمالريِ جانى تو غلط كرد: خود را مى گيرند كه 
اگر در جريان انتخابات ميشد آن عده از مردم ايران را كه به غير از صدا و سيماى جمھورى اسالمى به ھيچ رسانه 

ديگرى دسترسى ندارند توجيه كرد كه انتخاب مردم حاكم شده است و با منعكس نكردن خبر اعتراض ميليونى 
 نفر در ھمين رسانه نيز ناگزير پخش مى گردد و اينبار 200خبر شاھكار كمتر از مردم واقعيات را كتمان كرد امروز 

مردم از ھمين رسانه مى بينند كه چگونه تعداد قليلى به خود اجازه مى دھند تا خود را ھمه مردم ايران قلمداد 
 وادار كنند از راى ونمايند و ھرچه دلشان خواست به مجلس بگويند و بدون ذره اى ھراس مجلس را تھديد نمايند 

  . خود بگذرد 
 نفر ادعاى ملت ايران 200 نفر را نتوانستند سازماندھى كنند ولى ھمين 200جالب آنكه در كالن شھر تھران بيش از 
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بودن را داشتند و محيرالعقول تر آنكه مجلس با عربده چند صد نفر راى خود را پس مى گيرد و اين درحالى است كه 
  . مين مجلس ناديده گرفته مى شود  مردم به نتيجه انتخابات به راحتى توسط ھاعتراضات ميليونى

راستى اگر مجلس به خوبى از ماھيت اين عربده كشان اطالع نداشت و خبر از قداره ھاى ھمراھشان و مجوزھاى 
ا پس مى گرفت ن سرعت راى خود رھميشه آماده برايشان كه به آنھا اجازه انجام ھر كارى را مى دھد نداشت با اي

  ؟ 
اگر ميليونھا نفر فقط در تھران حق پرسيدن از راى خود را ندارند و مجوز حضور در خيابان را آنھم بدون ھيچ شعارى 
نمى يابند و به گلوله بسته مى شوند و يا حكم زندان ھاى طويل المدت مى گيرند چگونه است كه چند صد نفر 

  ى و ھتك حرمت از مجلس مى شوند ؟ از به ھرگونه فحاشاجازه حضور جلوى مجلس را مى يابند و مج
و اين ھمزمان با آن مى شود كه قوه قضائيه پس از يكسال سكوت در مقابل جنايات اتفاق افتاده از خانواده 

جانباختگان مى خواھد تا با قبول ديه از بيت المال به دليل مشخص نبودن قاتالن ، پرونده شكايات خانواده ھا را 
را ... آيا مسئوالن قضاوت در كشور فيلم ھتك حرمت از مجلس ، سخنرانى حسن خمينى و .  اعالم نمايد مختومه

ھمانھا كه مجوز داشتند با اينكه به . ديدند ؟ شايد بتوانند ردى از آمران و عامالن جنايات را در آنھا شناسايى كنند 
 تا ھرچه دلشان مى خواھد بگويند و ماموران نيروى چند صد نفر ھم نمى رسيدند ميكروفون و بلندگو داشته باشند
ھمانھا . ھمانھا كه نه شناسايى و نه زندانى شدند  انتظامى ھم به خوبى وظيفه حفظ امنيتشان را بعھده گرفتند ،

ھمانھا كه رئيس مجلس را بخاطر  كه با فرستادن ناھار و آب ميوه برايشان به خاطر اين رسوايى بزرگ تقدير شدند ،
آنانكه راى رھبرى را قبل از اعالم  ،) الريِ جانى ( راى گذاشتن نظرى خالف نظر رھبرى جانى خطاب كردند به

  . ؟ رھبر به غلط كردن وا دارند !رسمى مى دانند و قادرند مجلس را به خاطر عدم تبعيت از يك رايِ 
قعى مردم مى پنداشت حاظر به تن راستى اگر مجلس باور داشت كه حمايت مردمى را دارد و خود را نماينده وا

  ھرچه تمامتر رايش را پس بگيرد ؟ دادن به چنين خفتى مى بود كه با عربده چند صد نفر با سرعت 
 مرداد و راستى آيا براى 28و چه قرابت عجيبى است بين اينان و سلفشان دار و دسته شعبان بى مخ در كودتاى 

تبديل مى ن واقعيت كه ھمان قايق نظام ھم كم كم فقط به يك پدالو مجلس ، قوه قضائيه و رھبر نظام فھميدن اي
  شود ھنوز ھم سخت است ؟ 

 يك مادر عزادار

   ھزار چايکار۵٠روزھای تلخ 

کاران روزھای  ارديبھشت و خرداد در طول يکصد سال گذشته برای چاي::  تير نوشت 7 در تاریخ خودنويسسایت 
سالى است كه سوء مديريت و بى توجھى دولتمردان به اين نوشيدنى باارزش اما چند . داد خوش کاری را نويد مي

شان   ھزار خانوار چايكار گيالنی و مازندرانی ھيچ ابايى از تشريح وضعيت۵٠كار را به جايى رسانده است كه بيش از 
  . با گريه نداشته باشند

حد دولت خاتمی سوء استفاده کرده و چای  ای بيھ گيري داران از سھل اند که کارخانه تعدادی از مديران دولت مدعي
  . اند را به اين روز انداخته

ھای باقی مانده در  اواسط فرودين ماه بود که مديرکل ھماھنگی امور اقتصادی استانداری گيالن از خريد چاي
ه براساس مصوبات حسين کاووسی در گفت و گو با ايرنا اعالم کرده بود ک. کارخانجات چايسازی استان خبر داده بود

داران، چای  نشست کميته بازرگانی و تجارت چای ھفدھم فروردين، مقرر شد تا برای حل مشکل چای و کارخانه
اند، توسط تجار و اصناف خريداری   کارخانجاتی که موفق به فروش چای خود نشده٨٧خشک توليد شده در سال 

  . شود
اين مقام مسوول در حالی مقدار .  در حد ھمان حرف باقی ماندای که با گذشت بيش از يک ماه عملی نشد و وعده

 ٢٠٠چای موجود در انبارھای کارخانجات چای گيالن را بين ھزار تا دو ھزار تن عنوان کرد که طبق برآوردھا اين رقم تا
  . دگير رقمی که مورد تاييد رييس ھيات مديره سنديکای کارخانجات چای شمال ھم قرار مي. ھزار تن می رسد

به دفعات اتفاق افتاده است که کشاورزان به دليل ازدحام جمعيت و محدود بودن ظرفيت خريد روزانه، برگ 
  . اند را دور می ريزند سبزھايی که طی ساعات طوالنی و شرايط طاقت فرسا چيده

كنند كه يک ماه  ى جالب در مورد وضعيت چايكاران اين است كه آنھا اين شرايط دشوار را در حالى تحمل مي نكته
سوالی که اغلب چايکاران طرح . بعد از آغاز فصل برداشت چاى ھنوز قيمت خريد اين نوشيدنى اعالم نشده است

کنند اين است اين چگونه مديريتی است که با گذشت يکصد سال از کاشت يک محصول پرطرفدار و مشخص  مي
  تعيين قيمت ھم برای آن عاجز ھستند؟ بودن فصل برداشت آن حداقل در داخل کشور دولتمردانش از 

ی  ای به کارخانه  ای پيش پاافتاده است که آنان از کارخانه  ھزار خانوار چايکار مساله۵٠ی بيش از  آيا تامين ھزينه
  شوند؟  ديگر پاس داده مي

است كه به اين در حالى .  تومان خريداری شد٢٩٠، ٢ تومان و درجه ۵٢٠سال گذشته برگ سبز درجه يك به قيمت 
 محسوب شده و ٢ى سخت تحويل برگ سبز،چای خريداری شده اغلب درجه  دليل وضعيت تشريح شده و پروسه

  . که اصال با تورم دو رقمی موجود در ايران ھم ھمخوانی ندارد.شود پول اندکی نصيب چايكار مي
خشمگين از تمام . اين روزھا خشمگيننداى در تمام مناطقى كه باغات چايكارى قرار دارد مردم  بدون ھيچگونه مبالغه

  . نژاد به گيالن به آنھا داده شده است ھايى كه طى دو سفر احمدي وعده
تنھا چند روز قبل از انتخابات رياست جمھوری سال گذشته خبرش » اتفاقى«احياى سازمان چاى كه به صورت 

ن سازمان بتواند بخشى از مشكالتشان را حل عمومى شد و تعدادى از چايكاران را اميدوار كرد كه شايد احياى اي
كند، وقتى گفته شد كه اين فقط يك مانور تبليغاتى صرف است پاسخ شنيدند كه براى احياى كل ساختار نيازمند 
زمان ھستيم اما با وجود آنكه يك سال از اين ماجرا گذشته است اما ھيچ اتفاق جديدى براى چايكاران روی نداده 

  . است
 ١٢گويند ھيچ حق انتخابى ندارند كه اگر داشتند ھيچگاه براى مبالغی اندك، بيشتر از  نااميدند آنان ميچايكاران 
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ى  دانند نتيجه تازه در شرايطى كه نمي. ماندند ساعت را در باران و آفتاب در انتظار خريد برگ سبزشان منتظر نمي
 !زحماتشان را به چه قيمتی از آنان خواھند خريد

  !يک سال مبارزه، ھمچنان پيگير و پايدار: دران عزادار در ايراناطالعيه ما

از آغاز جنبش اعتراضی مردم ايران که ابتدا به خاطر اعتراض به نتيجه : تير نوشت 7 در تاریخ مدرسه فمينيستی
ھای  ھای ايران انسان سالی که خيابان.  شکل گرفت سالی گذشت١٣٨٨انتخابات مھندسی شده خرداد سال 

ی خواھی را که خواھان پاسخ گويی مسئوالن به تقلب آشکار انتخاباتی در قالب جنبشی مدنی بودند، پذيرا آزاد
حکومت اما اعتراض قانونی مردم را پاسخی جز شکنجه و گلوله و کشتار در زندانھايش و در خيابانھا نداشت .شدند
ه سوگ دلبندانشان نشاند و بسياری را برای به بند کشيدنھا و کشتارھا بار ديگر مادرھای بسياری را ب.و نداد

مادران داغدار و خانواده زندانيان سياسی در .ھا کشاند ھا و دادگاه آگاھی از وضعيت فرزندھايشان جلوی زندان
شان سياه  طور به نشان دادخواھی فرزندھای کشته شده اعتراض به سرکوب،زندان،شکنجه،کشتار و ھمين

  .  در زندان ھا و خيابان ھا شدندمجازات عاملين و آمرين جنايت ھای صورت گرفتهپوشيدند و خواھان محاکمه و 
 ٨ تا ٧ اعالم کردند که در يک حرکت نمادين، ھر شنبه ساعت ٨٨ تيرماه سال ۴مادران عزادار طی فراخوانی در 

گرفتن عکس فرزندان بعدازظھر در ميدان آب نمای پارک الله و پارکھای ديگر تھران گردھم می آيند و با در دست 
کنند و صدای اعتراضشان را به گوش مردم دنيا خواھند رساند و تا رسيدن به خواسته  خود، شمع روشن مي

ھای حامی مادران عزادار در شھرھای  پس از انتشار اين فراخوان گروه.ھايشان دست از مبارزه برنخواھند داشت
  . ن تجمعات اعتراضی برگزار کردنده ھمراه با مادران عزادار ايراھا نيز ھر ھفت مختلف ايران و جھان شکل گرفت و آن

قريب به (شان از آن روز تعداد بسياری از مادران و حاميان. بود١٣٨٨آغاز حرکت اعتراضی مادران عزادار ششم تيرماه 
 تمام اين مدت ، در نوبت ھای مختلف مورد حمله و يورش نيروھای امنيتی قرار گرفتند و دستگير شدند و در) نفر٩٠

مادران اما روز به .ھايشان مورد تھديد،اذيت و آزار ،احضار و ضرب و شتم نيروھای سرکوبگر قرار گرفتند خود و خانواده
شان بيشتر شد و مصمم به اشکال مختلف مبارزه مدني، از تجمع جلوی زندان اوين و دادگاھھای  روز ھمبستگي

ھمراھی با اعتصاب غذای زندانيان و شرکت در مراسم يادبود کشته شدگان، ھا گرفته تا  انقالب،تجمع در ساير پارک
ھا و اعتراض و مخالفت با اعدام ھم چنان  باختگان در تھران و شھرستان ھای جان ديدار و ھمدردی با خانواده

 اين حرکت اعتراضي، به شکلی گسترده مورد حمايت بسياری از گروه ھای. ھای خود پای فشردند برخواسته
پوش کوبا ومادران  توان به حمايت مادران سياه سياسی و اجتماعی در سراسر دنيا نيز قرار گرفت که از آن جمله مي

آرژانتين و ھمين طور برخی شخصيت ھای حقوق بشری و صلح خواه ايرانی و بين المللی ، فعاالن / ميدان مايا
  . ن و نويسندگان اشاره کرد شاعراجنبش زنان، جنبش دانشجويي،ھنرمندان سينما ، تاتر ،

تھديد، ارعاب، دستگيری و زندان نه تنھا مانع حرکت اعتراضی مادران نشد، بلکه خواسته ھايشان را عمق بخشيد 
تا برای جلوگيری از تکرار تاريخ، تابوھای گذشته را شکستند، خط کشی ھا را کنار زدند و ھمراه با خانواده زندانيان 

محاکمه علنی و مجازات آمرين و عاملين جنايات سی و يک  - ١: ونی و گذشته، خواستارسياسی و جان باختگان کن
 احکام محکوم کردن مجازات اعدام و پايان دادن به - ٣آزادی تمامی زندانيان سياسی و عقيدتي،  -٢سال گذشته، 
  . اعدام شدند

 از پای نخواھند نشست و با قامتی استوار، امروز پس از يک سال اگر چه مادران عزادار رخت عزا از تن در آورند، ولی
پيگير و پايدار و تا جان در بدن دارند، مادران دادخواھی ھستندکه برای رسيدن به خواسته ھای خود مبارزه خواھند 

 .کرد
  

  اعتراض کارگران پاالیشگاه آبادان
  

رابر درب اصلی پاالیشگاه آبادان  تير ماه، گروھی از نفتگران با برپایی حرکتی اعتراضی در ب7صبح روز دوشنبه 
  . گردھم آمدند

 8خبرگزاری ھرانا . منابع خبری تعداد شرکت کنندگان این گردھمایی اعتراضی را حدود یکصد تن برآورد کرده اند
ھمزمان با تجمع گروھی از کارگران معترض در تھران، جمعی از کارگران پاالیشگاه ”: تيرماه درگزارشی یادآور شد

رجنوب ایران نيز، به دليل بيکاری خود، در مقابل در اصلی آن پاالیشگاه دست به تجمع زده و باعث انسداد آبادان د
بعد از ساعتی نيروی انتظامی در محل تجمع حضور پيدا کرد و کارگران بدون ... موقت در و توقف عبور و مرور شدند 
عترض با تجمع و با دراز کشيدن مقابل درب ورودی، کامال دراقدام بعدی، کارگران م. ایجاد درگيری صحنه را ترک کردند

توسط چند لباس شخصی و با ضرب و ... درجریان این اقدام، دو نفر از کارگران ... مسير رفت و آمد را مسدود کردند 
شتم مجبور به سوار در یک دستگاه ماشين شده و ھنوز خبری از مکان دستگيری و وضعيت آنھا منتشر نشده 

 .“...است 
  

  صبح امروز صورت گرفت؛ 
   متال تھران   نفري كارگران پارس300تجمع 

  
متال تھران در  جمعي از كارگران كارخانه پارس:   آمده است 89 تير 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

ري واقع در ميدان جمھو اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه و اخراج خود صبح امروز در محل دفتررياست
  . پاستور تجمع كردند

متال در اعتراض به پرداخت نشدن   كارگر كارخانه پارس450 نفر از مجموع 300كم  به گزارش خبرنگار ايلنا، دست
  . اند كرده  ماه مطالبات معوقه و تصميم كارفرما به اخراج كارگران قراردادي تجمع5بيش از 

اي از كارگران قراردادي خواسته است تا ھرچه زودتر براي  در اطالعيهبه گفته كارگران به تازگي كارفرما 



 40

  . حساب خود اقدام كنند تسويه
  . متال مشغول به كار ھستند  سال دركارخانه پارس12 كارگر قراردادي با سابقه باالي 150حداق : گويند كارگران مي

 شب عيد و دستمزد سه ماه اول سال به كنندگان مدعي ھستندكه كارفرما بابت حقوق و مزاياي ھمچنين تجمع
  .  ماه بدھكار است5ھركارگر بيش از 

متال بابت سنوات، پاداش و ساير مطالبات به كارگران  گويند كارفرماي پارس اين در حالي است كه برخي كارگران مي
وعد به دليل بازنشسته شده نيز بدھي دارد به طوري كه يا تعدادي از كارگران مشمول بازنشستگي پيش از م
اند كه سنوات  پرداخت نشدن حق بيمه منتظر بازنشستگي ھستند و يا درازاي بازنشستگي به كارفرما تعھدكرده

  . پايان خدمت خود را يكسال بعد دريافت كنند
ه ھاي چدني است كه در منطقه غربي تھران قرار دارد و به گفت متال توليدكننده با سابقه لوله و گلوله كارخانه پارس
  . قرن سابقه دارد كارگران نيم

 با قطع امكانات رفاھي و قبول 89گويند سھامدار عمده كارخانه از سه ماه مانده به شروع سال  كنندگان مي تجمع
نكردن سفارش جديد زمينه توقف اين واحد توليد را فراھم كرد به طوري كه اكنون فعاليت دراين واحد با سابقه راكد 

  . شده است
 امپايان پي

  

  تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته جلوی بيمه تامين اجتماعی

  
 کارگران بازنشسته امروز جلو بيمه تامين اجتماعی اقدام به تجمع اعتراضی نمودند و درخواست –آژانس ایران خبر 

 آنھا به گزارش ایران کارگر تاکنون ھيچ رسيدگی ازسوی دولت به مسائل و مشکالت, حقوق معوقه خود را داشتند 
  نشده است و جواب مشخصی نيز دراین خصوص به آنھا داده نشده است 

   حکم زندان کاوه گل محمدی تائيد شد

  
 کاوه گل محمدی یکی از اعضای کميته ھماھنگی برای –کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 ماه حبس 4تھام عضویت در کميته ھماھنگی به کمک به ایجاد تشکلھای کارگری در کامياران ، که سال گذشته به ا
  .تعزیری محکوم شده بود، حکم او در دادگاه تجدید نظراستان کردستان تائيد و قطعی شد

قابل ذکر است که احضاریه ای از طرف دادگاه کامياران برای کاوه گل محمدی ارسال شده که باید تا روز ششم 
به دادگاه ” جھت پاره ای ابھام ”  کند در این احضاریه نوشته شده است که تيرماه خود را به دادگاه کامياران معرفی

  .مراجعه کند که البته این پرونده جدید می باشد 

  
  شرکت واحد تحت عنوان طرح بازخریدگراناخراج کار

 
تيرماه به تعداد از اول . کردن خود تحت فشار قرار دارندبازخرید برای  اتوبوس رانی تھران و حومه د واحشرکتران کارک

با گران تعداد زبادی از کار.  اتوبوسرانی تھران و حومه طرح بازخرید ابالغ شده است واحدشرکتگران زیادی از کار
برای وادار . تحت فشار برای بازخرید شدن قرار گرفته اند ميليون تومان دریافت 15 کار در قبال  سابقه  دھهدوبيش از 

 عليه آنھا بکار  زیادی فشارھایی خود، نی تھران و حومه جھت تن دادن به بازخرید شرکت اتوبوس راکارگرانکردن 
 پارکينگ اتوبوسھا را به نقاط دور افتاده و خارج از شھر و یا به شھرھای دیگر مانند کرج منتقل کرده .گرفته می شود

  . سرویس ایاب و ذھاب را قطع و یا بسيار محدود کرده اند.اند
  
 و مبالغ سنگينی بابت خرید آن اند سال پيش برای مسکن ثبت نام کرده 2 این شرکت که از گراناز کارشماری به 

مسکن آنھا زودتر از کسانی که با طرح مشگل  در صورت موافقت با طرح بازخرید، دادند وعده داده ، پرداخت کرده اند
  :  در این باره می نویسد"رانفعالين حقوق بشر و دمکراسی در ای" .بازخرید موافقت نکنند حل خواھد شد

  
خطوط جدیدی که سپاه پاسداران قصد . از طرفی دیگر خطوط جدید اتوبوسرانی را به سپاه پاسداران واگذار می کنند

راه اندازی آن را دارد ترمينال جنوب و پایانه افشار می باشد که از مدتی پيش راننده ھای جدید آن را استخدام شده 
به نظر می آید که . ھمزمان اقدام به اخراج کارکنان تحت عنوان بازخرید می کنند. ندازی آن ھستنداند و در صدد راه ا

  .سپاه پاسداران قصد به تصرف در آوردن این شرکت را دارد
در راستای طرح به اصطالح خصوصی سازی، اتوبوسھایی که با امکانات ملی خریداری شده است ، اخير به افرادی 

در .نزدیگان مدیر عامل شرکت اتوبوس رانی و از افراد سپاه پاسداران می باشد فروخته می شودکه از بستگان و 
طرح . شھریور تعداد زیادی از اتوبوسھا برای فروش آماده سازی می شوند17حال حاضر در توقفگاه غرب،جنت آباد و 

 سپاه پاسداران است در حال تدریجی تبدیل شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه به شرکتھای خصوصی که در دست
شرکت اتوبوس رانی که اکثرا مردم کم در آمد از آنھا استفاده می کنند با تبدیل شدن به . انجام می باشد

شرکتھای خصوصی کرایه آنھا به چندین برابر افزایش می یابدو شرایط را بر مردم محروم و کم در آمد سختر خواھد 
  .کرد

فوق توسط مدیر عامل شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه سرھنگ پاسدار طرحھای ضد کارگری وضد مردمی 
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  . اردشير مقيم پور که با نام مستعار حسين بيژنی صورت می گيرد
  

  آنگاه که شعبان بی مخ ھا حاکمان مطلق می شوند : نامه ی یک مادر عزادار
  

کميته مادران عزادار می گذرد و من گذر درست یکسال از تشکيل :  تير آمده است 7در خبر ھای سایت ھا در تاریخ 
تجمعات ميليونی مردم در اعتراض به نتایج اعالم شده انتخابات و نادیده گرفتن این  حوادث را مرور می کردم ،

جمعيت عظيم توسط قوه مقننه را به یاد دارم و نيز به یاد دارم که الریجانی و شاھرودی با چه عجله ای حتی قبل از 
نگھبان این تقلب بزرگ و نابخردانه را تبریک گفتند و باز به یاد می آورم بعدھا وقتی این اعتراضات ادامه تایيد شورای 

یافت چگونه نيروھای امنيتی ، انتظامی و لباس شخصی ھایی که امروز بخوبی آنھا را می شناسيم به خود اجازه 
پرت کردن از  شکنجه ، تجاوز ، ليک مستقيم ،دادند تا به سمت ميليون ھا نفر شليک کنند و دھھا نفر را با ش

به قتل رسانند و باز ھم مجلس چشمھایش ... زیر کردن با ماشين نيروی انتظامی و  ساختمان خوابگاه ھا و پل ھا ،
را بست و قوه قضائيه بدون کمترین دغدغه ای از این جنایات ھولناک گذشت و تمام مساعی خود را در به بند 

پس از این اتفاقات بود که زنان ایران در واکنش به این جنایات . عترض این مرز و بوم بکار بست کشيدن فرزندان م
ھولناک تصميم به تشکيل جمع مادران عزادار را گرفتند تا به احقاق حق به شدت ضایع شده فرزندان این سرزمين 

کمه عادالنه آمران و عامالن جنایات و در راستای ھدف مبارزه با ھرگونه خشونت خواستار معرفی و محا. بپردازند 
آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان عقيدتی و سياسی شدند و بعدھا که صدور حکم اعدام برای ایجاد جوّ رعب و 

لغو حکم اعدام نيز به  وحشت بيشتر در جھت وادار به سکوت کردن مردم از طرف قوه قضائيه بکار گرفته شد ،
  . ه گردید خواسته ھای مادران اضاف

بله یکسال از این حوادث گذشت و اینبار عربده کشان مجلس را ھدف قرار می دھند و مزد نادیده گرفتن ھای پياپی 
  . الریِ جانی تو غلط کردی حکم رھبری را به رای گذاشتی : خود را می گيرند که 

 سيمای جمھوری اسالمی به ھيچ رسانه اگر در جریان انتخابات ميشد آن عده از مردم ایران را که به غير از صدا و
دیگری دسترسی ندارند توجيه کرد که انتخاب مردم حاکم شده است و با منعکس نکردن خبر اعتراض ميليونی 

 نفر در ھمين رسانه نيز ناگزیر پخش می گردد و اینبار ٢٠٠مردم واقعيات را کتمان کرد امروز خبر شاھکار کمتر از 
ينند که چگونه تعداد قليلی به خود اجازه می دھند تا خود را ھمه مردم ایران قلمداد مردم از ھمين رسانه می ب

نمایند و ھرچه دلشان خواست به مجلس بگویند و بدون ذره ای ھراس مجلس را تھدید نمایند و وادار کنند از رای 
  . خود بگذرد 

 نفر ادعای ملت ٢٠٠ھی کنند ولی ھمين  نفر را نتوانستند سازماند٢٠٠جالب آنکه در کالن شھر تھران بيش از 
ایران بودن را داشتند و محيرالعقول تر آنکه مجلس با عربده چند صد نفر رای خود را پس می گيرد و این درحالی 

  . است که اعتراضات ميليونی مردم به نتيجه انتخابات به راحتی توسط ھمين مجلس نادیده گرفته می شود 
 ماھيت این عربده کشان اطالع نداشت و خبر از قداره ھای ھمراھشان و مجوزھای راستی اگر مجلس به خوبی از

ھميشه آماده برایشان که به آنھا اجازه انجام ھر کاری را می دھد نداشت با این سرعت رای خود را پس می گرفت 
  ؟ 

ان را آنھم بدون ھيچ شعاری اگر ميليونھا نفر فقط در تھران حق پرسيدن از رای خود را ندارند و مجوز حضور در خياب
نمی یابند و به گلوله بسته می شوند و یا حکم زندان ھای طویل المدت می گيرند چگونه است که چند صد نفر 

  اجازه حضور جلوی مجلس را می یابند و مجاز به ھرگونه فحاشی و ھتک حرمت از مجلس می شوند ؟ 
کسال سکوت در مقابل جنایات اتفاق افتاده از خانواده و این ھمزمان با آن می شود که قوه قضائيه پس از ی

جانباختگان می خواھد تا با قبول دیه از بيت المال به دليل مشخص نبودن قاتالن ، پرونده شکایات خانواده ھا را 
را ... آیا مسئوالن قضاوت در کشور فيلم ھتک حرمت از مجلس ، سخنرانی حسن خمينی و . مختومه اعالم نماید 

ھمانھا که مجوز داشتند با اینکه به . د ؟ شاید بتوانند ردی از آمران و عامالن جنایات را در آنھا شناسایی کنند دیدن
چند صد نفر ھم نمی رسيدند ميکروفون و بلندگو داشته باشند تا ھرچه دلشان می خواھد بگویند و ماموران نيروی 

ھمانھا . ھمانھا که نه شناسایی و نه زندانی شدند  فتند ،انتظامی ھم به خوبی وظيفه حفظ امنيتشان را بعھده گر
ھمانھا که رئيس مجلس را بخاطر  که با فرستادن ناھار و آب ميوه برایشان به خاطر این رسوایی بزرگ تقدیر شدند ،

 آنانکه رای رھبری را قبل از اعالم ،) الریِ جانی (به رای گذاشتن نظری خالف نظر رھبری جانی خطاب کردند 
  . ؟ رھبر به غلط کردن وا دارند !رسمی می دانند و قادرند مجلس را به خاطر عدم تبعيت از یک رایِ 

راستی اگر مجلس باور داشت که حمایت مردمی را دارد و خود را نماینده واقعی مردم می پنداشت حاظر به تن 
  ر رایش را پس بگيرد ؟ دادن به چنين خفتی می بود که با عربده چند صد نفر با سرعت ھرچه تمامت

 مرداد و راستی آیا برای ٢٨و چه قرابت عجيبی است بين اینان و سلفشان دار و دسته شعبان بی مخ در کودتای 
مجلس ، قوه قضائيه و رھبر نظام فھميدن این واقعيت که ھمان قایق نظام ھم کم کم فقط به یک پدالو تبدیل می 

  شود ھنوز ھم سخت است ؟ 
  

  دار یک مادر عزا
  ١٣٨٩ تير ۶
  

  : كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تھران رييس
   درصدي مستمري ھا اصالح شود 6افزايش 

  
رييس ھيات مديره كانون كارگران بازنشسته :    آمده است 89 تير 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

روز تامين (  تير25ه كانون ھاي استاني از ما مي خواھند كه اعضاي ھيات مدير: تامين اجتماعي استان تھران گفت
  . در مقابل مجلس يا سازمان تامين اجتماعي تجمع اعتراضي برگزاركنيم) اجتماعي
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 كانون كارگري بازنشستگي در استان ھاي كشور فعال و 16حدود : وگو با خبرنگار افزود علي اكبر خباز ھا درگفت
  . ي مستمري بازنشستگان برخالف عدالت محوري است و بايد مورد اصالح قرار گيرد درصد6مصر ھستند كه افزايش 

 درصد است، 15 ميليون كارگر كه بيمه پرداز تامين اجتماعي ھستند 8وي با بيان اينكه ميزان افزايش حقوق 
  . مي كنند درصد افزايش مستمري تصويب 6 ھزار بازنشسته 200چگونه است كه براي يك ميليون و : اظھارداشت

اين موضوع :  تيرگفت25خبازھا درمورد برنامه كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان تھران براي روز 
  . بستگي به نظر اعضاي ھيات مديره دارد اما نظر شخصي من قبال اعالم شده است

  پايان پيام
  

 مقابل تاالر مولوی در ھنرمندان تئاترتحصن 
 

خبرآنالین، بر سایت حکومتی به گزارش .کنند  مقابل تاالر مولوی تحصن می15 دوشنبه ساعت ھنرمندان تئاتر امروز
 :شود برگزار می اساس اعالم ھنرمندان عرصه تئاتر این تحصن با دو موضوع

  متوقف شد؟ ھای نمایشی آن چرا تاالر مولوی در اقدامی غيرفرھنگی و غير قانونی پلمب و فعاليت
  ھا پایان یابد؟ مشخص نمی شود تا بالتکليفی گروهچرا وضعيت این تاالر 

 ،آن مھمتر ھنرمندان تئاتر شده کنندگان با اعالم اینکه چند روز از رفتار غير فرھنگی که با این تاالر و از تحصن
: ندا رفع مظلوميت ھنرمندان تئاتر دیده نمی شود، اعالم کرده ای از بھبود اوضاع و گذرد ولی متاسفانه ھيچ بارقه می

 «. ارائه پاسخ به دو سئوال یاد شده ھمگی در مقابل تاالر مولوی تحصن کنيم تااین شد با تصميم جمعی قرار بر«
انتظامات دانشگاه تھران پلمب شد و در  ماه با دستور شنبه اول تير تاالر مولوی با وجود ميزبانی از چند نمایش، سه
در ھمين حال  .شگاه تھران و جھاد دانشگاھی مرتبط استدان ادامه مشخص شد این موصوع به اختالف درونی

تا اوضاع را در اختيار گيرند، اما ھنوز وضعيت این  مسئوالن دانشگاه تھران، مھدی مکاری مدیر تاالر را برکنار کردند
  .است ھای دانشجویان  آذر واقع شده و مرکز اجرای نمایش16تاالر مولوی در خيابان .تاالر مشخص نيست

  
  کارگری به دو سال زندان محکوم شد فعال

  
خسرو بوکانی، فعال کارگری و عضو ھيات اجرایی کميته : کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

شعبه اول دادگاه انقالب اروميه،  . ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری به دوسال زندان محکوم شد
 به وی ١٣٨٩/۴/٧امات واھی و ھمچنين عضویت در کميته ھماھنگی را در روز دوشنبه حکم دو سال زندان، به اتھ

 روز از زمان صدور آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان ٢٠الزم به توضيح است که ین حکم تا . ابالغ کرد 
ان و فعالين کارگری و کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، احضار و دستگيری کارگر. ميباشد

ما . دیگر فعالين اجتماعی را محکوم کرده و خواھان پایان دادن به این گونه اقدامات ضدکارگری و غيردمکراتيک است
از ھمه تشکل ھا و نھادھای کارگری و تمامی انسانھای عدالت طلب می خواھيم که به این فشارھا و روش ھای 

  . آزادی ھمه کارگران و فعالين کارگری شوندسرکوب گرانه اعتراض کرده و خواستار 
  
  را متوقف کردند به ایران صادرات نفت غول نفتیده
 

 ماه گذشته ۶سنای آمریکا طی  با وجود شکست طرح تحریم بنزین ایران در: آذرجزایری/ خبرآنالین سایت حکومتس 
تا به تازگی شرکت توتال فرانسه نيز توقف در این راس. کردند  شرکت بزرگ نفتی واردات بنزین به ایران را متوقف١٠

مدیرعامل  براین اساس با توجه به اینکه اعالم رسمی این خبر توسط .رسما اعالم کرد واردات بنزین به ایران را
کویت یازدھمين شرکتی  "ایندپندنت"شرکت توتال در کویت صورت گرفته است پيش بينی می شود گروه نفتی 

ھوآ  مالزی، ژن" پتروناس"حالی است که سه شرکت  این در. زین به ایران را متوقف کندباشد که بزودی واردات بن
  .حال حاضر بيشترین حجم واردات بنزین به ایران را در اختيار دارند کویت در" ایندپندنت"چين و گروه نفتی 

گفته می شود با توجه  ه البته درصد بنزین مورد نياز خود را از طریق واردات تامين می کند ک٣٠حاضر ایران  در حال
دیگر کشورھا نگرانی زیادی را برای کشور به ھمراه  به حمایت ھای چين از تامين بنزین ایران توقف واردات از سوی

آتی مسووالن نفتی سعی دارند با کاھش سھميه ھای بنزین، مصرف  ضمن اینکه طی ماه ھای. نخواھد داشت
  .د تا از این طریق بتوان حجم واردات را تا حد چشمگيری کاھش دادمدیریت کنن این فراورده در کشور را

توسط پتروشيمی ھا در مواقع ضروری از  در این بين مسووالن نفتی با تاکيد بر تامين نياز داخلی از طریق توليد بنزین
می و افزایش حال تالش ھا برای بازسازی پاالیشگاه ھای قدی با این. حجم نگرانی ھا در این خصوص کاسته اند

 این در حالی است که سال گذشته طرح توسعه ظرفيت. پاالیشگاه به قوت خود باقی است ظرفيت توليد بنزین این
به گفته مدیرعامل شرکت  پاالیشگاه ھای قدیمی کشور به دليل کمبود منابع مالی با تاخيرھای زیادی ھمراه بوده و

اميدوار بود که در توليد بنزین به خودکفایی   آینده نمی توانملی پاالیش و پخش فراورده ھای نفتی تا دو سال
  .کننده بنزین باقی خواھد ماند  ایران وارد٩١برسيم و ھمچنان تا سال 

عنوان کشورھایی یاد می شود که ھمچنان در تامين بنزین، ایران را  در این بين از امارات، عربستان، ھند و چين به
ھای  براساس تحليل. ينه نيز تحليل ھایی وجود دارد که نگرانی ھا را تشدید می کنددر این زم اما. یاری می کنند

آمریکا احتمال دارد به زودی نيز  موجود از سوی کارشناسان بين المللی، با توجه به تبادالت اقتصادی این کشورھا با
رای واردات بنزین از ونزوئال و چين بيش در این بين شانس ایران ب .این کشورھا از واردات بنزین به ایران خودداری کنند

  .است از دیگر کشورھا مطرح
 

  تحریم بنزین از کجا آغازشد
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واردات از  اگرچه این توقف. خردادماه سال گذشته توقف صادرات بنزین به ایران را اعالم کرد شرکت ریالینس ھند

شد برای تحریم صادرات بنزین به   آغازیسوی مقامات نفتی این کشور به دليل تامين نياز داخلی عنوان شد اما
اميدواری کرده بودند که صادرات بنزین به ایران در آینده ای  اگرچه مسووالن این شرکت در ھمان زمان ابراز. ایران

روابط  ، پایانی بود برای٢٠١٠اما توقف خرید نفت خام این شرکت از ایران در ابتدای سال  نزدیک از سر گرفته شود
  .ند با ایرانریالینس ھ

. بنزین از سوی برخی از شرکت ھای بزرگ بين المللی آغاز شد براین اساس دی ماه سال گذشته توقف واردات
ترافيگورا اولين شرکت ھایی محسوب می شوند که واردات بنزین به ایران را متوقف  سه شرکت ویتول، کلينگورو

ایران صادر می   ھزار بشکه محصوالت نفتی به٧٠حدود براساس گزارش ھای موجود این سه شرکت روزانه  .کردند
  .دھد این ميزان نيمی از واردات کشورمان در این بخش را تشکيل می. کردند

کننده  که این شرکت بزرگترین معامله تصميم شرکت ویتول برای قطع صادرات به ایران از این رو حائز اھميت است
  .نفت در جھان است

 در خصوص این تصميم شرکت متبوعش در گفت وگو با روزنامه فایننشيال تایمز تاکيد کرده یک مدیر شرکت ویتول،
  .ھای ایران شرکت نکند  تصميم گرفت در مناقصه٢٠١٠ویتول از آغاز سال : است 

فایننشيال تایمز گفته است که  ھمچنين یک مدیر شرکت سویيسی ترافيگورا که در کار معامله نفت و فلز است به
  .را قطع کرد ، پيش فروش بنزین به ایران٢٠١٠کت از ابتدای سال این شر

 
است مشکالت و ریسک سياسی ناشی صدور بنزین   ترافيگورا به فایننشيال تایمز گفته آنگونه که این مدیر شرکت

ھه تجارت با شرکت گلينکور نيز پس از سه د. الشعاع قرار داده است را تحت به ایران، فواید ناشی از معامله با ایران
از دالیل  المللى یکى ھاى بين گفته می شود تردید بانک. معامالت خود با ایران را قطع کرد ٢٠٠٩ ایران در سال

   .است براى توقف صادرات بنزین به ایران بوده» گلينکور اینترنشنال«تصميم شرکت 
 

  قطع واردات توسط دوغول نفتی
 
 

ایران را   صدور بنزین به2010یی بریتيش پتروليوم نيز از ابتدای سال ھلندی شل و شرکت بریتانيا شرکت فرانسوی
  .متوقف کردند

داچ شل، تنھا با اعالم توقف صادرات بنزین به ایران از ھر نوع  در انزمان راینر وینزنرید، سخنگوی شرکت نفتی رویال
 این در حالی است.  خبر بسنده کردتوقف این صادرات خودداری کرد و تنھا به اعالم این اظھارنظری در خصوص علت

از جمله شرکت ھایی  در حاليکه شل.  پارس جنوبی نيز خودداری کرد14 و 13که این شرکت از حضور در فازھای 
برای حضور در پروژه ھای نفتی ایران وبر  محسوب می شد که تا پيش از شدت تحریم ھا عليه ایران تمایل بسياری

 . می ورزیدافزایش این نوع ھمکاری اصرار
ھاى نفتى به ایران را متوقف کرد با  فرآورده تيز در ھمان زمان صادرات بنزین و سایر» بریتيش پتروليوم«غول نفتى 

براین اساس . ھاى چينى تأمين کرد کنندگان دیگرى مانند شرکت طریق عرضه این حال ایران نياز خود به بنزین را از
سوم  تا یک اکنون  اقدام به صادرات بنزین به ایران کرده است که ھم٢٠٠٩متعلق به چين نی از سال  ھوآ شرکت ژن

   .کند بنزین وارداتی ایران را تامين می
 

  دوگانگی پتروناس مالزی در
 

مالزی خبری منتشر شد مبنی بر توقف صادرات  اواخراسفندماه سال گذشته به نقل از سخنگوی شرکت پتروناس
نخست وزیر مالزی در . به نوعی از سوی مقامات این کشور تکذیب شد  این خبرالبته. بنزین این شرکت به ایران

سخنگوی  براساس اظھارات. فروش بنزین به ایران را عدم وجود تقاضا از سوی ایران خوانده بود آنزمان دليل توقف
) ٨٨ اسفند ١۴ و ١٣( مارس ۵و  ۴ پتروناس مالزی آخرین محموله بنزین صادراتی پتروناس به مقصد ایران، در روزھای

   .در بندرعباس در جنوب ایران تخليه شده است
نگرفته ) توقف فروش بنزین به ایران) پتروناس تصميمی در این زمينه: با این حال نخست وزیر مالزی تاکيد می کند

داشت اما ثالث، قرارداد فروش تحویل فوری بنزین به ایران را  است و این شرکت در ماه مارس، از طریق یک شرکت
  .درخواستی وجود نداشته است از آن زمان به این سو

و در صورت وجود درخواست جدید برای فروش تحویل فوری،  نخست وزیر مالزی گفته است این معامله تجاری بوده
  .بررسی می شود این موضوع از سوی طرف ھای درگير

 روس ھا پمپ بنزین ھا آمریکایی را ترجيح دادند
لوک . کردند ھائی پيوست که از صدور بنزین به ایران خودداری روسيه به شرکت" لوک اویل"رکت نفتی ش در این بين

پيش از این لوک . نفتی اناران قطع کرده بود  ميليون دالر زیان، ھمکاری خود را با ميدان۶٣اویل پيش از این با تحمل 
)  ميليون ليتر٨٠ تا ۴٠( ھزار بشکه ۵٠٠ ھزار تا ٢۵٠بار  ھر دو ماه یک اویل، به عنوان دومين شرکت نفتی روسيه،

شرکت   ھزار پمپ بنزین در ایاالت متحده آمریکا است و٢لوک اویل روسيه، صاحب . فروخت می بنزین به ایران
توانست منافع این  ھمکاری با ایران، می این دليل، ادامه به. از سھامداران عمده آن است" کونوکو فيليپس"آمریکائی 

   .را در آمریکا به خطر بياندازدشرکت 
 
 

  توتال ھم رفت
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اعالم کرد شرکت نفتی توتال فرانسه فروش بنزین به ایران را از یکماه پيش تا  روزنامه انگليسی فایننشال تایمز

اوباما ریيس جمھور  براساس این گزارش، شرکت توتال تنھا چند روز قبل از اینکه باراک. متوقف کرده است کنون
  .به ایران را متوقف کرده است  قانون تحریم ھای جدید بر ضد ایران را امضا کند فروش بنزینآمریکا

رئيس شرکت مذکور اخبار منتشر شده در رسانه ھای غربی  این خبر در حالی منتشر می شود که ماه گذشته
  .ایران را تکذیب کرده بود مبنی بر توقف فروش بنزین به

 ميليارد یورو نفت خام و ميعانات ۶. ٢در سال گذشته مبلغ  شرکت توتال، این شرکت ٢٠٠٩بنا بر گزارش ساالنه 
 این در حالی.  ميليون یورو فرآورده نفتی به ایران فروخته است۴. ٢٧و ھمچنين مبلغ  گازی از ایران خریداری کرده

پارس جنوبی، از ایران نفت   دراست که توتال ھمچنان به ازای اجرای طرح توسعه چھار ميدان گازی در ایران از جمله
 پارس جنوبی، ٣ و ٢ھای گازی سيری، فازھای  ميدان شرکت نفتی توتال اجرای طرح توسعه. کند خام دریافت می

ای  نامه ، این شرکت موافقت٢٠٠٩ھمچنين بنابر گزارش ساالنه شرکت توتال برای سال  .بالل و درود را بر عھده دارد
   .رائه خدمات فنی برای ميدان گازی درود به امضا رسانده استنيز با ایران مبنی بر ا را
 

  توقيف محموله نيروگاه بوشھر

ھای غربی در سازمان ملل اعالم کردند  ت  ديپلما:   آمده است 89 تير 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
نيت  شورای ام ان توسط آلمان را تخطی از قطعنامهکه نماينده روسيه در اين سازمان، توقيف کاالھای ارسالی به اير

  . و عملی غيرقابل قبول خواند
ھای  ھای ارسالی به ايران و بازجويی از افراد مرتبط با محموله روسيه پيش از اين نارضايتی خود از توقيف فناوري

  .  اطالع شورای امنيت رسانده بودارسالی توسط دولت آلمان را به
ھای ارسالی روسيه را   ميالدى محموله٢٠١٠ ميالدى و ماه ژانويه سال ٢٠٠٩ نوامبر سال گمرک آلمان در ماه
  .  بارگيری شده بود را توقيف کردآالت کنترل کيفيت که به مقصد ايران ھا و ماشين بازرسى و رايانه

ترى جنوب شھر  کيلوم15بنا بر اين گزارش، نيروگاه اتمى بوشھر ھزار مگاواتى و از نوع آب سبک است که در 
 ميالدى با کمک يک شرکت آلمانى آغاز شد اما پس از پيروزى 1974احداث اين نيروگاه در سال . بوشھر قرار دارد

 ميالدى 1992 ماه آگوست سال 25انقالب اسالمى طرف آلمانى حاضر به ھمکارى با ايران نشد و سرانجام در 
اتم استروى « را امضا کردند که براساس آن شرکت روسى اى ھاى ھسته نامه جامع ھمکاري تھران و مسکو توافق

  .  نيروگاه بوشھر را برعھده گرفت ميالدى عمليات تکميل1995ھشتم ماه ژانويه سال » اکسپورت
 ميالدى 1999بر اساس نخستين تاريخ مورد توافق ايران و روسيه، قرار بود اين نيروگاه در ھشتم ماه جوالى سال 

  . ال است که به تعويق افتاده است س10بردارى از آن تاکنون حدود   بھرهتکميل شود اما تاريخ
ھم اکنون اين نيروگاه در مراحل نھايى تکميل است و شرکت پيمانکار روسى بر شمار نيروھاى خود براى افزايش 

  . کار در اين نيروگاه افزوده استسرعت 
  عرضه. اى به نيروگاه را آغاز کرد  وخت ھسته ميالدى تحويل س2007 دسامبر سال 16روسيه ھمچنين از روز 
  .المللى انرژى اتمى انجام شد نامه بين دولتى روسيه و ايران و تحت کنترل آژانس بين سوخت بر اساس توافق

  
    خدمات کشاورزی  نفر از کارگران شرکت12خراجا

راجی خدمات کشاورزی مقابل اداره  نفر از کارگران اخ12 ، 1389/6/4،روز یکشنبه ه به دست ما دبنابر خبر رسي
 سال سابقه کار، دو ماه است که 25 تا 7 خدماتی ھریک با  این کارگران.  سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند کار

 روز برای آنان بيمه پرداخت نموده و بيمه کامل یک ماه 15از کار اخراج شده و پيمانکار مربوطه نيز ھر ماه به تناوب ، 
 این کارگران با قرارداد سفيد امضاء در طول ماه مشغول بکار  این در حالی است که.  پراخت نکرده است را برای آنان

در پی .  در حال حاضر مشمول بيمه بيکاری نمی باشند  بوده و ھمچنين به دليل استفاده قبلی از بيمه بيکاری ،
 رسيدگی نکرده   این کارگران وز کسی به شکایت اداره کار ، متا سفانه تا به امر اعتراض این کارگران در مقابل

 . است 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  1389 تير7

 
 است درصدی حقوق بازنشستگان مخالف15دولت احمدی نژاد با افزایش 

  ھيات دولت است تعيين ميزان افزايش مستمري بگيران نھادھاي عمومي غيردولتي برعھده

را منوط به تصويب ھيات وزيران و ھيات  انون تامين اجتماعي نيز افزايش ھمه مستمري ھاي بازنشستگي ق96ماده 
   . درصدي را تصويب كرده است6وزيران ھم افزايش 
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علت  رئيس ھيات مديره صندوق تامين اجتماعي در خصوص:  تير آمده است 7 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری کار ایران 
افزايش شش درصدي  : ستمري بگيران تامين اجتماعي و ديگر بازنشستگان تاكيد كردافزايش يكسان حقوق م

  .مصوبه مجلس صورت گرفته است حقوق مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي وديگر بازنشستگان براساس
و تصريح  كل كشورمصوب مجلس شوراي اسالمي اشاره 89سال   قانون بودجه7به گزارش ايلنا ، دكتر براتي به بند 

ميزان افزايش حقوق كاركنان و مستمري بگيران ھمه ادارات دولتي و نھادھاي  براساس اين قانون تعيين: كرد 
  . دولتي برعھده ھيات دولت گذاشته شده است عمومي غير

 قانون تامين اجتماعي نيز افزايش ھمه مستمري ھاي 96ماده : افزود  رئيس ھيات مديره صندوق تامين اجتماعي
  .به تصويب ھيات وزيران و ھيات وزيران ھم افزايش شش درصدي را تصويب كرده است ازنشستگي را منوطب

بازنشستگان ھمچون سال ھاي  بھروزبراتي با بيان اين كه افزايش حقوق مستمري بگيران تامين اجتماعي و ديگر
دي حقوق مستمري بگيران افزايش شش درص : گذشته بر اساس مصوبات قانوني مجلس صورت گرفته است گفت

مصوب نمايندگان ملت درمجلس و با توجه به اختيارات ھيات   براساس قانون بودجه89و بازنشستگان نيز در سال 
  .است وزيران دردولت تصويب شده

نيز ادامه داشته است و اعمال  ضمنا يارانه ھمسان سازي حقوق بازنشستگان ازطرف دولت ، امسال: وي افزود 
  .خواھد شد
  پايان پيام

   شدند دو تن دیگر از فعاالن حقوق معلمان در ایران بازداشت

معلمان در ایران به نام ھای مختار  براساس گزارش ھای رسيده، در دو روز گذشته دو تن دیگر از فعاالن حقوق
 .شدند اسدی و محمد باقری، در تھران و کرج بازداشت
اخير، تھدید تلفنی شده و از  ون صنفی معلمان ایران طی روزھایبراساس ھمين گزارش ھا شماری از اعضای کان

  .حقوق معلمان ادامه ندھند آنان خواسته شده است که فعاليت ھایشان را در جھت احقاق
اکبر باغانی و محمود بھشتی لنگرودی ، دبيرکل و سخنگوی  پيشتر، شماری از فعاالن حقوق معلمان، از جمله علی

این بازداشت ھا با اعتراض فدراسيون آموزش بين المللی روبرو . بازداشت شده بودند یران،کانون صنفی معلمان ا
  .و این نھاد بين المللی خواستار آزادی تمام فعاالن حقوق معلمان شده است شده

  در کرج دستگير شد  کانون صنفی معلمان ایرانعضو
 

صنفی معلمان  کانوناعضای مختار اسدی از ، مفلم فعال سرویس حقوق بشر/آژانس خبری موکریانبه گزارش 
وی نيز توسط  منزل فرھنگی،فعال این دستگيری در پی  . شددستگير تير ماه در کرج 7مورخ  روز دوشنبه، ایران

نگھداری و  تا لحظه تنظيم خبر از محل .نددوی را نيز ھمراه خود بر بازرسی قرار گرفته و کامپيوتر مأموران مورد
یاد آور می گردد مختار  .فرھنگی خبری در دست نيست ھمچنين اتھامات احتمالی این فعال ی ووضعيت مختار اسد

 .نمود در تبعيد سپریدورانی از زندگی اش را صنفی  پيشتر نيز به دليل فعاليتھای اسدی
 

 قزوین تجمع اعتراضی کارگران کارخانه مه نخ
کارخانه تجمع ميکنند ونسبت به عدم پرداخت حقوقشان  ز جلو کارگران کارخانه مه نخ قزوین ھررو–آژانس ایران خبـر 

است که حقوق نگرفته اند و به ھمين دليل در وضعيت اسفناک معيشتی به  اعتراض ميکنند این کارگران سه ماه
اقدامی  تمام وعده وعيد ھایی که به ما ميدھند پوشال است و تا به حال ھيچ: ازکارگران گفت  یکی. سر ميبرند 

  .  ما انجام نداده اندبرای
  

  خواسته كارگران سايپا از دولت
  

جمعي از كارگران كارخانه خودروسازي سايپا :   آمده است 89 تير 8 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
نوز ھاي پيمانكاري و تبديل وضع قراردادھاي كارگران ھ جمھور مبني بر حذف شركت گويند با وجود دستور رييس مي

  . به صورت پيماني مشغول به كار ھستند
مسووالن شركت سايپا با بيان اينكه ھنوز بخشنامه مربوط به تبديل وضع : اين كارگران درگفت و گو با ايلنا گفتند

كارگران پيمانكاري صادر و ابالغ نشده است استمرار حضور و فعاليت پيمانكاران نيروي انساني در مجموعه سايپا را 
  . كنند يتوجيه م

ھاي  اين كارگران با يادآوري اينكه تفاوت كارگران پيماني با كارگران قراردادي و رسمي در دريافت استفاده از كمك
ھاي نقدي و غير نقدي كه در ايام و  كارگران پيماني مشغول ھيچ يك از كمك: تشويقي و رفاھي است، افزودند

گيرد نيستند و اين درحالي است كه دروضع اقتصادي  ا تعلق ميھاي ويژه به ديگر كارگران شاغل در سايپ مناسبت
  . ھاي كارگري بسيار سودمند است ھايي براي رفع نياز خانواده كنوني چنين كمك

كارگران پيماني سايپا با بيان اينكه تنھا قرارداد كار عده معدودي از كارگران پيماني سايپا در سال گذشته تبديل 
  . ھاي الزم براي تبديل وضع قراردادھاي كار را صادركنند خواستند تا بخشنامهوضعيت شده است از دولت 

 پايان پيام

 . مختار اسدی از فعاالن کانون صنفی معلمان ايران بازداشت شد



 46

 مختار اسدی از فعاالن کانون صنفی معلمان : تير آمده است 8به گزارش منعکس در سایت فعالين کتارگری در تاریخ 
  .  تير ماه در کرج بازداشت شد7خ شنبه مورايران روز دو

خود در پی بازداشت اين فرھنگي، منزل وی نيز توسط مأموران مورد بازرسی قرار گرفته و کامپيوتر وی را نيز ھمراه 
  . برده اند

 فعال به گزارش آژانس خبری موکريان، از محل نگھداری و وضعيت مختار اسدی و ھم چنين اتھامات احتمالی اين
  . ھنگی خبری در دست نيستفر

 .ياد آور می گردد مختار اسدی پيشتر نيز به دليل فعاليت ھای صنفی مدتی را در تبعيد سپری نموده بود
 

 فروش نازل کارخانه صندوق نسوز کاوه به بخش خصوصی

 
 سازی به خصوصی  کارخانه صندوق نسوز کاوه که ازکارخانه ھای قدیمی تھران ميباشد درپی–ایران خبـر  آژانس

  . ميليارد تومان به فروش رسيد۴قيمت بسيار نازلی بالغ بر 

 کارمندان فتنه گر را: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احمدی نژاد 
 شناسایی کنيد

 
باید عوامل فتنه که در دستگاه : احمدی نژاد گفت  معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی–آسمان دیلی نيوز 

 .شناسایی شوند فعال ھستند توسط مسئوالنھای اجرایی 
 در جمع مسئوالن ٨٩خدمات کشوری در سال  به گزارش مھر، لطف هللا فروزنده در اولين ھمایش تشریح مدیریت

برخی : اینکه باید ھيئت ھای تجدید نظر در کشور را فعال کنيم ، افزود استانداری و استاندار تھران با اشاره به
چوب  اه ھای اجرایی ما فعاليت می کردند، وبالگ درست می کردند، کم کاری می کردند ودستگ عوامل فتنه در

والیت فقيه داشته باشند و  الی چرخ می گذاشتند این در حالی است که آنان قسم خورده بودند التزام به قانون و
 .مسئوالن باید این کارمندان را شناسایی کنند

ليست نيروھای مازاد  وابط اجرایی وجود دارد که بر اساس آن تمام دستگاه ھااشاره به اینکه یک حکمی در ض وی با
 قانون برنامه در این زمينه اجازه داده ١۴۶خوشبختانه ماده  :را اعالم می کنند تا برایشان برنامه ریزی کنيم، افزود

امل فتنه و افرادی که سمتی برویم تا فضا را ساماندھی کرده و برای کسانی ھمچون عو است و ما باید جدی به
 .نمی کنند نا امن کنيم کار

دولت نھم : بھره وری و دقت بيشتر کاھش دھيم، افزود فروزنده با بيان اینکه در تالشيم تصدی گری دولت را با ھدف
رجوع، کاھش فساد اداری بھترین آمار را دارد اما اینھا کفایت نمی کند و باید  و دھم از نظر رضایتمندی ارباب

 .تالش را بکنيم ترینبيش
به انتقال نيروھای دستگاه ھای دولتی،  معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمھور ھمچنين با اشاره

ھرگونه : شھرستانھای دیگر کشور در قالب طرح سبک سازی استان تھران افزود اجرایی و وزارتخانه ھا به استانھا و
اجازه استخدام   سال دیگر نيز سازمان ھا و ادارات دولتی درتھران١٠ و تا ماموریت به تھران ممنوع است انتقال و
 .ندارند

  
 لو احضار پسر منصور اسا:واده اسالوافزايش فشارھا بر خان

س منصور کمتر از يک ھفته بعد از بازداشت و ضرب و شتم عرو: تير می نویسد 8 در تاریخ دانشجو نيوزسایت 
 برای ھدی 81ناس کارگری به دادگاه احضار شد و ھمزمان، حکم صادره در سال لو، پسر کوچک اين فعال سرشاسا

آزادی نرگس محمدی نيز به امروز موکول شد و آن .صابر، از فعاالن ملی ـ مذھبي، به اجرای احکام فرستاده شد
يگر نيز تقاضای ر د نف6سوتر و در زاھدان، دو نفر از بازداشت شدگان بعد از انتخابات به اعدام محکوم شدند؛ برای 

  .  استاعدام شده
  لو احضار پسر منصور اسا

  .  می بايست در دادگاه حضور يابد فراخوانده شد و امروز1027پسر کوچک منصور اسانلو به شعبه 
پسر من روز دوم تير ماه سال : با بيان اين خبر توضيح داد" روز"لو در مصاحبه با پروانه اسانلو، ھمسر منصور اسا

 باز چرا او را احضار کرده  روز آزاد شده و پرونده او منع تعقيب خورده بود؛ اما نمی دانيم18ازداشت و بعد از گذشته ب
  . اند

روز دوم تير خيابان ھا آرام بودند و خبری از شلوغی ھای روزھای قبل : خانم اسانلو در تشريح پرونده پسرش گفت
خيلی آسيب روحی و روانی . ه ھمراه تعدادی ديگر بازداشت کردندپسرم برای خريد کفش بيرون رفت و او را ب. نبود

 روز بعد آزاد شد و بعد برای بازپرسی او را احضار کردند که من ھم رفتم و پرونده پزشکی پسرم را ھم 18ديده بود 
ن بردم و گفتم که پسر من به دليل جراحی سنگينی که روی جمجمه اش انجام شده، تحت نظر پزشک است و اکنو

از پسرم سئوال و . در جمجه او پروتز گذاشته اند و او اصال از خانه بيرون ھم نمی رود و با کسی ھم ارتباط ندارد
  . م به پرونده اش منع تعقيب زدندجواب کردند و تمام شد بعد ھ

نمی دانم . برود 1027ديروز باز زنگ زدند و گفتند پسرم بايد در راستای ھمان پرونده به شعبه : خانم اسانلو افزود
قضيه .  سال است در زندان است و اکنون خانواده اش را اين گونه تحت فشار قرار می دھند4چرا؟ آقای اسانلو که 
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من ديروز که . عروسم تمام نشده، اين مشکل را پيش آورده اند؛ ھمه اينھا برای اعمال فشار به آقای اسانلو است
  . بينيم امروز چه اتفاقی می افتدم تا بآقای اسانلو زنگ زد موضوع پسرم را نگفت

ھمچنان مشکل روحی دارد، اعصابش : وی در خصوص وضعيت جسمی و روحی عروس اش، خانم زويا صمدی گفت
زير نظر پزشک است و از اين پزشک به آن . به ھم ريخته است و دست راستش را ھم نمی تواند تکان بدھد

  . پزشک، مدام در رفت و آمد ھستيم
گفته بود قضيه خانم صمدی را از طريق قانونی پی گيری خواھد کرد، خبر داد که به " روز"لو که پيش تر به ساخانم ا

  . ن پی گيری قضايی موضوع شده استمراجع قضايی شکايت کرده و خواھا
   پيش ھدی صابر  سال9اجرای حکم 

  . بر در مرحله اجرا است ھدی صا81ھمزمان دکتر محمد شريف، وکيل دادگستری خبر داد که حکم سال 
ديروز از اجرای احکام برای آقای صابر احضاريه فرستاده اند که در رابطه : اظھار داشت" روز"دکتر شريف در گفتگو با 

  . واسته اند به اجرای احکام برود قطعی شده، است و از ايشان خ81 که حکم آن پرونده در سال 79با پرونده سال 
 سال زندان محکوم شده اند و اکنون ميخواھند آن حکم را 8ر اساس آن حکم آقای صابر به ب: وکيل آقای صابر افزود

  . م تا اين موضوع را پی گيری کنممن امروز به دادگاه می رو. اجرا کنند
ديروز ھمسر خانم محمدی به دادگاه رفته؛ : گفت" روز"آقای شريف که وکالت نرگس محمدی را نيز بر عھده دارد به 

منتظريم ببينيم فردا چی . فته بودند ساعت دو بياييد که مجددا ساعت دو رفته و گفته اند فردا وثيقه بياوريدبه او گ
  . ودمی ش

  تعويق دادگاه محبوبه کرمی 
براساس گزارش سايت تغيير برای برابري، پس از .دادگاه محبوبه کرمي، از فعاالن جنبش زنان، به تعويق افتاد

 از بازداشت محبوبه کرمي، فعال کمپين يک ميليون امضاء، دادگاه وی که قرار بود ھفتم  روز١٢٠گذشت نزديک به 
  .  مردادماه موکول شد١٨تيرماه برگزار شود، به تاريخ 

 دادگاه انقالب تھران، به دليل عدم حضور پيرعباسي، قاضی دادگاه و ٢۶با وجود حضور محبوبه کرمی در شعبه 
در حال حاضر، حدود چھار ماه است که محبوبه کرمی در . سه دادگاه وی برگزار نشدفراھانی نماينده دادستان، جل

بازداشت موقت به سر می برد، و با اينکه از مشکالت جسمی رنج می برد، قاضی پرونده حاضر به تقليل قرار 
  . نيست

  بالتکليفی سلمان سيما 
ردادماه سال جاری برای دومين بار طی يکسال  خ٢٢سلمان سيما، عضو سازمان دانش آموختگان ايران نيز که از 

  .  اوين نگھداری می شود٣۵٠گذشته بازداشت شده است، در وضع بالتکليفی در بند 
 الف که طی آن وی سه بار جھت تزريق ٢به گزارش ادوارنيوز، درپی اعتصاب غذای چند روزه سلمان سيما در بند 

وضعيت کما و بی ھوشی پيش رفت، اين فعال دانشجويی دانشگاه سرم به بھداری منتقل و يک بار نيز تا آستانه 
  .  به اعتصاب غذای خود پايان داد منتقل و٣۵٠آزاد به بند عمومی 

 روزه صادر شده بود، اما اکنون با ۵اين درحالی است که قرار بازداشت موقت سلمان سيما در ابتدا به صورت 
 ٣۵٠امال بالتکليف و با وجود پايان بازجويی ھا در بند عمومی  روز از بازداشت مجدد وی در وضعيتی ک١٧گذشت 

  . محبوس است
  هللا يوسف زادگان و بھزاد حيدری آزادی عبد

  .  روز بازداشت، آزاد شد١٠۶ تيرماه بعد از ٧زادگان دانشجوی نخبه کشور روز دوشنبه  عبدهللا يوسف
  .  ميليون تومانی آزاد شده است٩٠وی با قرار وثيقه 

ی حقوق، در تاريخ  ی مدال طالی المپياد ادبی و دانشجوی برتر رشته زادگان، دارنده زارش آفتاب، عبدهللا يوسفبه گ
  .  بازداشت شده بود١٣٨٨ اسفند ماه ٢۴

سازی دانشگاه صنعتی امير کبير و از اعضای انجمن اسالمی اين  ھمچنين بھزاد حيدری دانشجوی رشته کشتي
  . ازداشت شده بود، امروز آزاد شد خرداد در ميدان انقالب ب٢٢ضی روز دانشگاه که در تجمع اعترا

  . ود ترم محروميت از تحصيل محکوم شده ب٢ به حکم کميته انضباطی دانشگاه به ١٣٨۵حيدری پيش از اين در سال 
  انتقال حامد برائی به زندان سقز 

وز پنج شنبه از بازداشتگاه به زندان مرکزی حامد برائی زندانی کرد که حدود دو ھفته پيش بازداشت شده بود ر
  . سقز منتقل گرديد

يادآور می گردد .به گزارش آژانس خبری موکريان، اتھام برائی ھمکاری با يکی از احزاب غير قانونی عنوان شده است
  . ودانقالب به زندان محکوم شده بحامد برائی پيشتر نيز به اتھام ھمکاری با احزاب مخالف از سوی دادگاه 

   شھروند در زاھدان 8اعدام برای 
عوامل اغتشاشگر "محمد مرزيه، دادستان عمومی و انقالب زاھدان در نشستی مطبوعاتی گفت که برای آنچه 

 نفر ديگر درخواست اعدام شده و برای ۶ نفر محکوم به اعدام و برای ٢ناميده می شوند، " دھه فاطميه در زاھدان
نده ھايی در حال تکميل د از بروز اين حادثه جلوگيری کنند ولی کوتاھی کردند ھم پروساير مقصرين که می توانستن

  . شدن است
براساس گزارش وب سايت ھرانا، درخرداد سال گذشته پس از انفجار مسجد امام علی و بنا به اظھارت ابراھيم 

 سنت توسط نيروی انتظامی  نفر از شھروندان اھل١۵٠حميدي، مديرکل دادگستری استان سيستان و بلوچستان، 
  .  ھشت نفر جز دستگيرشدگان بودنددستگير شدند که اين

انجمن فعاالن حقوق بشر بلوچستان از سازمان عفو بين الملل، سازمان ديده بان حقوق بشر و شورای حقوق بشر 
  . ن بلوچ سکوت نکنندسازمان ملل خواسته است در مقابل اعدام شھروندا

  ليال طيری 
   روز: منبع

  
 ، پسرش به دادگاه احضار شدلومنصور اسادر ادامه فشار به خانواده 
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 شد و امروز می بایست در دادگاه  بيدادگاه انقالب اسالمی تھران احضار1027لو به شعبه پسر کوچک منصور اسا

سر من روز دوم تير پ: با بيان این خبر توضيح داد" روز"پروانه اسانلو، ھمسر منصور اسانلو در مصاحبه با  .حضور یابد
 روز آزاد شده و پرونده او منع تعقيب خورده بود؛ اما نمی دانيم باز چرا او را 18ماه سال گذشته بازداشت و بعد از 

  .احضار کرده اند
روز دوم تير خيابان ھا آرام بودند و : خانم اسانلو در تشریح پرونده پسرش گفت: در ادامه این مصاحبه امده است

پسرم برای خرید کفش بيرون رفت و او را به ھمراه تعدادی دیگر بازداشت . غی ھای روزھای قبل نبودخبری از شلو
 شد و بعد برای بازپرسی او را احضار کردند که من ھم   روز بعد آزاد18خيلی آسيب روحی و روانی دیده بود . کردند

جراحی سنگينی که روی جمجمه اش انجام رفتم و پرونده پزشکی پسرم را ھم بردم و گفتم که پسر من به دليل 
شده، تحت نظر پزشک است و اکنون در جمجه او پروتز گذاشته اند و او اصال از خانه بيرون ھم نمی رود و با کسی 

  .از پسرم سئوال و جواب کردند و تمام شد بعد ھم به پرونده اش منع تعقيب زدند. ھم ارتباط ندارد
نمی دانم .  برود1027زنگ زدند و گفتند پسرم باید در راستای ھمان پرونده به شعبه دیروز باز : خانم اسانلو افزود

قضيه .  سال است در زندان است و اکنون خانواده اش را این گونه تحت فشار قرار می دھند4چرا؟ آقای اسانلو که 
من دیروز که .  اسانلو استعروسم تمام نشده، این مشکل را پيش آورده اند؛ ھمه اینھا برای اعمال فشار به آقای

  .آقای اسانلو زنگ زد موضوع پسرم را نگفتم تا ببينيم امروز چه اتفاقی می افتد
ھمچنان مشکل روحی دارد، اعصابش : وی در خصوص وضعيت جسمی و روحی عروس اش، خانم زویا صمدی گفت

ست و از این پزشک به آن زیر نظر پزشک ا. به ھم ریخته است و دست راستش را ھم نمی تواند تکان بدھد
گفته بود قضيه خانم صمدی را از طریق " روز"خانم اسانلو که پيش تر به  .پزشک، مدام در رفت و آمد ھستيم

قانونی پی گيری خواھد کرد، خبر داد که به مراجع قضایی شکایت کرده و خواھان پی گيری قضایی موضوع شده 
  .است

 

از تحت عنوان طرح بازخريد شدن و حومه ران شرکت واحد تھسندیکای اخراج کارکنان 
 کار

 کارکنان شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه تحت فشار :  تير آمده است 8 در تاریخ ايراناز بنابه گزارشات رسيده 
  . ايد به بازخريد شدن تن در دھندقرار دارندکه ب

تعداد زبادی .  حومه طرح بازخريد ابالغ شده استاز اول تيرماه به تعداد زيادی از کارکنان شرکت اتوبوسرانی تھران و
  . بل طرح بازخريد قرار گرفته اند ميليون تومان در مقا15 دھه کار در قبال 2از کارکنان که با بيش از 

برای وادار کردن کارکنان شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه جھت تن دادن به بازخريد فشارھايی عليه آنھا بکار می 
سرويس .نگ اتوبوسھا را به نقاط دور افتاده و خارج از شھر و يا به شھرھای ديگر مانند کرج منتقل کرده اندپارکي. برند

  . د کرده اند و موارد متعدد ديگراياب و ذھاب را قطع و يا بسيار محدو
ابت خريد آن  سال پيش برای مسکن ثبت نام کرده بودند و مبالغ سنگينی ب2به تعدادی از کارکنان اين شرکت که از 

پرداخت کرده اند وعده داده شده است که در صورت موافقت با طرح بازخريد، مسکن آنھا زودتر از کسانی که با طرح 
  . خريد موافقت نکنند حل خواھد شدباز

خطوط جديدی که سپاه پاسداران قصد . از طرفی ديگر خطوط جديد اتوبوسرانی را به سپاه پاسداران واگذار می کنند
اندازی آن را دارد ترمينال جنوب و پايانه افشار می باشد که از مدتی پيش راننده ھای جديد آن را استخدام شده راه 

به نظر می آيد که . ھمزمان اقدام به اخراج کارکنان تحت عنوان بازخريد می کنند. اند و در صدد راه اندازی آن ھستند
  . ا داردصرف در آوردن اين شرکت رسپاه پاسداران قصد به ت

در راستای طرح به اصطالح خصوصی سازي، اتوبوسھايی که با امکانات ملی خريداری شده است ، اخير به افرادی 
در .که از بستگان و نزديگان مدير عامل شرکت اتوبوس رانی و از افراد سپاه پاسداران می باشد فروخته می شود

طرح .د زيادی از اتوبوسھا برای فروش آماده سازی می شوند شھريور تعدا17حال حاضر در توقفگاه غرب،جنت آباد و 
تدريجی تبديل شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه به شرکتھای خصوصی که در دست سپاه پاسداران است در حال 

شرکت اتوبوس رانی که اکثرا مردم کم در آمد از آنھا استفاده می کنند با تبديل شدن به . انجام می باشد
وم و کم در آمد سختر خواھد ی کرايه آنھا به چندين برابر افزايش می يابدو شرايط را بر مردم محرشرکتھای خصوص

  . کرد
طرحھای ضد کارگری وضد مردمی فوق توسط مدير عامل شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه سرھنگ پاسدار 

  . ستعار حسين بيژنی صورت می گيرداردشير مقيم پور که با نام م
  
  

 ار خوزستانی محاکمه شدروزنامه نگ
  

برگزار  تيرماه برای چندمين بار 8فرھاد باغبانی روزنامه نگار و از فعالين سياسی در خوزستان روز سه شنبه دادگاه 
ابتدای اسفندماه سال ،  روزنامه نگار و از اعضای یک حزب سياسی در استان خوزستاناین ھرانا،  به گزارش.شد

  .  شددستگير فرودگاه اھواز  تن دیگر در3گذشته ھمراه با 
 

پس از دستگيری ماموران امنيتی با مراجعه به منزل وی و شکستن درب خانه، تعدادی از کتاب ھا، سی دی ھا و 
دوربين عکاسی و کامپيوتر وی که حاوی اطالعات مھم کاری بود را ھمراه بردند و تاکنون نسبت به استرداد آنان بی 

 ميليون تومانی موقتا آزاد 50بانی پس از یک ھفته بازجویی و تفھيم اتھام با قرار وثيقه فرھاد باغ  .تفاوت بوده اند
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 نيز "تشویش اذھان عمومی و اقدام امنيت ملی"در مراحل بعدی احضار و بازجویی که تاکنون نيز تداوم دارد، . شد
  .وی اضافه شده استبه اتھامات 

  

   و دستگيری دو نفر تجمع اعتراضی کارگران پاالیشگاه نفت آبادان
  

ھمزمان با تجمع گروھی از کارگران معترض در تھران، جمعی از :  تير آمده است 8به نوشته سایت جـــرس در تاریخ 
کارگران پاالیشگاه آبادان در جنوب ایران نيز، بدليل بيکاریِ◌ِ خود، در مقابل در اصلی آن پاالیشگاه دست به تجمع زده 

  .  توقف عبور و مرور شدندو باعث انسداد موقت در و
به گزارش منابع خبری جرس، صبح دوشنبه ھفتم تيرماه، حدود یکصد تن از کارگران آن واحد صنعت نفت مھم 

کشور، در اعتراض به بيکاریِ خود توسط مقامات مسئول، در مقابل در اصلی پاالیشگاه آبادان تجمع کردند که بعداز 
  . ضور پيدا کرد و کارگران بدون ایجاد درگيری صحنه را ترک کردندساعتی نيروی انتظامی در محل تجمع ح

در اقدام بعدی، کارگران معترض با تجمع و با دراز کشيدن مقابل درب ورودی، کامال مسير رفت و آمد را مسدود 
  . کردند

 توسط چند لباس شخصی در جریان این اقدام، دو نفر از کارگران که در حال فيلم گرفتن با موبایل خود از تجمع بودند،
و با ضرب و شتم مجبور به سوار در یک دستگاه ماشين شده و ھنوز خبری از مکان دستگيری و وضعيت آنھا منتشر 

  . نشده است
متال تھران، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه و  روز دوشنبه ھمچنين گروھی از کارگران کارخانه پارس

دليل تجمع .  جمھوری واقع در ميدان پاستور تھران دست به تجمع زدند قابل دفتر ریاستاخراج خود، از بامداد در م
متال، اعتراض به پرداخت نشدن بيش از پنج ماه مطالبات   کارگر کارخانه پارس۴۵٠اعتراضی سيصد نفر از مجموع 

  . معوقه، و ھمچنين تصميم کارفرما به اخراج کارگران قراردادی آن واحد توليدی بود
تنھا درسه ماه ابتدای سال جاری، به دليل کاھش قدرت خرید مردم، از ميزان "خبرگزاری ایلنا گزارش داده بود که 

  ." اند ھا کاسته و در نتيجه کارگران بسياری بيکار شده توليدات بسياری از کارخانه

 
 تامين اجتماعی تير مقابل مجلس یا سازمان25اجتماع اعتراضی بازنشستگان روز 

 

 :كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تھران رييس:  تير آمده است 8 ایلنا در تاریخ – گزارش خبرگزاری ایران به
  ميليون كارگر كه بيمه پرداز8وي با بيان اينكه ميزان افزايش حقوق .   درصدي مستمري ھا اصالح شود6افزايش 

 درصد 6بازنشسته   ھزار200براي يك ميليون و چگونه است كه :  درصد است،گفت15تامين اجتماعي ھستند 
   .افزايش مستمري تصويب مي كنند

اعضاي ھيات مديره كانون ھاي : اجتماعي استان تھران گفت رييس ھيات مديره كانون كارگران بازنشسته تامين
اعي تجمع در مقابل مجلس يا سازمان تامين اجتم) روز تامين اجتماعي( تير 25استاني از ما مي خواھند كه 

  .برگزاركنيم اعتراضي
كارگري بازنشستگي در استان ھاي كشور فعال و   كانون16حدود : وگو با خبرنگار افزود علي اكبر خباز ھا درگفت
 .بازنشستگان برخالف عدالت محوري است و بايد مورد اصالح قرار گيرد  درصدي مستمري6مصر ھستند كه افزايش 

 
است،   درصد15 ميليون كارگر كه بيمه پرداز تامين اجتماعي ھستند 8ايش حقوق اينكه ميزان افز وي با بيان
  .مستمري تصويب مي كنند  درصد افزايش6 ھزار بازنشسته 200چگونه است كه براي يك ميليون و : اظھارداشت

 اين موضوع : تيرگفت25اجتماعي استان تھران براي روز  خبازھا درمورد برنامه كانون كارگران بازنشسته تامين
   .دارد اما نظر شخصي من قبال اعالم شده است بستگي به نظر اعضاي ھيات مديره

  
 روزنامه نگار خوزستانی محاکمه شد

  
برگزار  تيرماه برای چندمين بار 8فرھاد باغبانی روزنامه نگار و از فعالين سياسی در خوزستان روز سه شنبه دادگاه 
ابتدای اسفندماه سال ، نگار و از اعضای یک حزب سياسی در استان خوزستان روزنامه این ھرانا،  به گزارش.شد

  .  شددستگير تن دیگر در فرودگاه اھواز 3گذشته ھمراه با 
 

پس از دستگيری ماموران امنيتی با مراجعه به منزل وی و شکستن درب خانه، تعدادی از کتاب ھا، سی دی ھا و 
طالعات مھم کاری بود را ھمراه بردند و تاکنون نسبت به استرداد آنان بی دوربين عکاسی و کامپيوتر وی که حاوی ا

 ميليون تومانی موقتا آزاد 50فرھاد باغبانی پس از یک ھفته بازجویی و تفھيم اتھام با قرار وثيقه   .تفاوت بوده اند
 نيز "و اقدام امنيت ملیتشویش اذھان عمومی "در مراحل بعدی احضار و بازجویی که تاکنون نيز تداوم دارد، . شد

  .وی اضافه شده استبه اتھامات 
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   سال زندان برای خسرو بوکانی فعال کارگری ٢
  

خسرو بوکانی، فعال :  تير آمده است9به نوشته کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ 
کل ھای کارگری به دوسال زندان محکوم کارگری و عضو ھيات اجرایی کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تش

  . شد
شعبه اول دادگاه انقالب اروميه، حکم دو سال زندان، به اتھامات واھی و ھمچنين عضویت در کميته ھماھنگی را در 

 روز از زمان صدور آن قابل تجدیدنظر ٢٠الزم به توضيح است که ین حکم تا .  به وی ابالغ کرد ١٣٨٩/۴/٧روز دوشنبه 
  . م تجدیدنظر استان ميباشددر محاک

کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، احضار و دستگيری کارگران و فعالين کارگری و دیگر 
ما از . فعالين اجتماعی را محکوم کرده و خواھان پایان دادن به این گونه اقدامات ضدکارگری و غيردمکراتيک است

تمامی انسانھای عدالت طلب می خواھيم که به این فشارھا و روش ھای ھمه تشکل ھا و نھادھای کارگری و 
  . سرکوب گرانه اعتراض کرده و خواستار آزادی ھمه کارگران و فعالين کارگری شوند

 

  ھزار دختر بچه متاھل در كشور 800وجود بيش از 

  :   آمده است 89 تير 9 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 ھزار كودك متاھل در كشور وجود دارد 950متاسفانه براساس آمارھاى رسمى بيش از : ل حقوق كودك گفتيك فعا

  .  درصد آنھا دختر ھستند85كه 
محمدبنيازاده در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با اعالم اينكه در مورد ھمسران كودك يا كودك ھمسرھا آمارھاى گوناگونى 

 ھزار كودك ھمسر در كشور دارد اين در حالى است 950 تا 900رسمى حكايت از وجود منابع : وجود دارد تا كيد كرد
  . الملل حقوق كودك است كه چنين اتفاقاتى در حوزه كودكان برخالف كنوانسيون بين

 را قانون از يك سو كودك: او با بيان اينكه آمارھاى غير رسمى به واقعيتھاى ديگرى در اين حوزه اشاره دارد، ادامه داد
داند  تعقل و تصميم گيرى براى انتخاب كانديدا مي داند و آن را در فرايند انتخابات، فاقد توانايى تفكر،   سال مي11زير 

  . شود  سالگى تعريف مي13تا 9اما سن ازدواج در كشور از سنين 
استانداردھاى سن كودك در زمان راى دادن مطابق با :  حمايت كودكان كار ادامه داد�عضو كانون فرھنگى 

توانند   سال بنا به شرايطى مي18 تا 15شود اما با وارد شدن به حوزه كار، كودكان  المللى و قانونى تعريف مي بين
شود اين درحالى است كه به مقاوله نامه منع بدترين اشكال كار براى  كار كنند و منافع كودك ناديده گرفته مي
  .  سال وجود ندارد18غل سخت كودكان زير كودكان توجه نشده و نظارتى نيز بر مشا

به گفته بنيازاده متاسفانه دختران كم سن و سال و متاھل دركشور به جاى كودكى كردن، نشاط، ورزش و تحصيل 
ھاى خطير ھمچون خانه دارى را  بايد در موقعيت يك ھمسر و شريك جنسى ايفاى نقش كرده و تمام مسووليت

شود، عوارض و  ھاى پرخطر كه در اين سن بركودكان تحميل مي به باردارى و زايمانعھده دار شود در حالى كه تجر
  .خطرات زيادى براى آنھا و حتى فرزندانشان دارد

  فرزند منصور اسالو احضار شد 
  

 فراخوانده شد و امروز می ١٠٢٧پسر کوچک منصور اسانلو به شعبه :  تير نوشته است 9سایت روزآنالین در تاریخ 
  . ر دادگاه حضور یابدبایست د

پسر من روز دوم تير ماه سال : با بيان این خبر توضيح داد" روز"پروانه اسانلو، ھمسر منصور اسانلو در مصاحبه با 
 روز آزاد شده و پرونده او منع تعقيب خورده بود؛ اما نمی دانيم باز چرا او را احضار کرده ١٨گذشته بازداشت و بعد از 

  . اند
روز دوم تير خيابان ھا آرام بودند و خبری از شلوغی ھای روزھای قبل : در تشریح پرونده پسرش گفتخانم اسانلو 

خيلی آسيب روحی و روانی . پسرم برای خرید کفش بيرون رفت و او را به ھمراه تعدادی دیگر بازداشت کردند. نبود
 که من ھم رفتم و پرونده پزشکی پسرم را ھم  روز بعد آزاد شد و بعد برای بازپرسی او را احضار کردند١٨دیده بود 

بردم و گفتم که پسر من به دليل جراحی سنگينی که روی جمجمه اش انجام شده، تحت نظر پزشک است و اکنون 
از پسرم سئوال و . در جمجه او پروتز گذاشته اند و او اصال از خانه بيرون ھم نمی رود و با کسی ھم ارتباط ندارد

  . ام شد بعد ھم به پرونده اش منع تعقيب زدندجواب کردند و تم
نمی دانم .  برود١٠٢٧دیروز باز زنگ زدند و گفتند پسرم باید در راستای ھمان پرونده به شعبه : خانم اسانلو افزود

قضيه .  سال است در زندان است و اکنون خانواده اش را این گونه تحت فشار قرار می دھند۴چرا؟ آقای اسانلو که 
من دیروز که .  تمام نشده، این مشکل را پيش آورده اند؛ ھمه اینھا برای اعمال فشار به آقای اسانلو استعروسم

  . آقای اسانلو زنگ زد موضوع پسرم را نگفتم تا ببينيم امروز چه اتفاقی می افتد
ابش ھمچنان مشکل روحی دارد، اعص: وی در خصوص وضعيت جسمی و روحی عروس اش، خانم زویا صمدی گفت

زیر نظر پزشک است و از این پزشک به آن . به ھم ریخته است و دست راستش را ھم نمی تواند تکان بدھد
  . پزشک، مدام در رفت و آمد ھستيم

گفته بود قضيه خانم صمدی را از طریق قانونی پی گيری خواھد کرد، خبر داد که به " روز"خانم اسانلو که پيش تر به 
  . و خواھان پی گيری قضایی موضوع شده استمراجع قضایی شکایت کرده
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    کار تجمع اعتراضي کارگران سنندجی در مقابل اداره
  

کشاورزی روز سه شنبه ھشتم تير ماه مقابل اداره  به گزارش آژانس ايران خبر، جمعی از کارگران اخراجی خدمات
 .زدند کار سنندج دست به تجمع اعتراضی

اخراج شده و پيمانکار مربوطه نيز ھر   سال سابقه کار، دو ماه است که از کار25 تا 7اين کارگران خدماتی ھریک با 
این در . نموده و بيمه کامل یک ماه را برای آنان پرداخت نکرده است   روز برای آنان بيمه پرداخت15ماه به تناوب ، 

استفاده قبلی  ده و ھمچنين به دليلکارگران با قرارداد سفيد امضاء در طول ماه مشغول بکار بو حالی است که این
 . از بيمه بيکاری ، در حال حاضر مشمول بيمه بيکاری نمی باشند

 کارگران رسيدگی نکرده اعتراض این کارگران در مقابل اداره کار ، متاسفانه تا به امروز کسی به شکایت این در پی
  .است

  علی اخوان آزاد شد 

  
وی در .  ميليون تومانی آزاد شد٧٠ تير ماه علی اخوان با قرار وثيقه ی ٨نبه روز سه ش: کانون مدافعان حقوق کارگر

 به سر برده و از داشتن وکيل و مالقات ٢٠٩در تمام طول مدت بازداشت در بند .  خرداد ماه بازداشت شده بود١۵
 . محروم بوده است

  
 بيکاری عوام فریبی دولت سرمایه داران در زمينه ی پرداخت بيمه ی

 
سازمان تامين .بيمه بازنشستگی کم می کند  سازمان تامين اجتماعی بيمه ی بيکاری را از–نس ایران خبـر آژا

دارد ،ھزینه ھای بيمه ی بيکاری را از محل بيمه بازنشستگی تامين می  اجتماعی کشور که زیر نظر وزارت رفاه قرار
موظفند   بيمه گر وبه ویژه سازمان تامين اجتماعیطبق مصوبه ھای قانون کار وبيمه، سازمان ھای در حالی که. کند

قانونی در حال حاضر درکشور اجرا نمی  بيمه ی بيکاری کارگران وکارمندان را در صورت بيکاری بپردازند، این وظيفه ی
 .شود

رادی به جای پرداخت حق بيمه ی بيکاری به اف…سينا ،آسيا،ایران و, دانا،معلم سازمان ھای بيمه گر مانند بيمه ی
بازنشستگی می  دالیل مختلف کار خود را از دست داده اند اقدام به کسر این مبلغ پرداختی از بيمه ی که به
به کارگران وکارمندان تحت پوشش  بيمه ی بازنشستگی ویا ھمان مستمری افراد بازنشسته مبلغی است که.کنند

اجتماعی وسازمان ھای بيمه گر زیرنظر این تامين  اما سازمان.ھای بيمه ای پس از بازنشستگی داده می شود
بيکارانی که بيمه ی بيکاری به انھا تعلق می گيرد،این مبلغ را ازمحل ھزینه ی  مجموعه در اقدامی استثمارگرانه به

 .بازنشستگی تامين می کنند بيمه ی
ه افراد بيمه بيکاری  ماه ب١٨سازمان ھای بيمه گر  گزارش ھای دریافتی حاکی از این است که تا چند سال پيش

اما از آنجا که .پرداخت بيمه ی بيکاری به پنجاه ماه افزایش پيدا کرده است  اما طی دوسال اخير ميزان, می دادند
کارگران وکارمندان  مدیریت احمدی نژاد در ھمه ی برنامه ھای اجرایی اش تنھا نفع تبليغی را در نظر دارد دولت تحت

 .شوند  ماه به شدت متضرر می۵٠ین وافراد تحت پوشش بيمه از ا
ميلياردی صادق محصولی اداره می شود  زیرا دولت کودتایی احمدی نژاد در بخش وزارت رفاه که زیر نظر پاسدار

 .آینده ی مردم را به خطر می اندازد ضمن اجرای این برنامه ی تبليغی عوام فریبانه
 يش از ھر زمان دیگر نياز به پول دارندکه با برنامه ی عوام فریبانه یکارافتادگی ب زیرا افراد در دوران کھولت وپيری واز

. وخانواده ی انھا به خطر می افتد دولت کودتایی در بخش رفاه وتامين اجتماعی آینده ی بسياری از افراد بازنشسته
ی افراد ی بيکاری چھارسال ونيمه حقوق بازنشستگ به زبان ساده تر دولت کودتایی به ازای پرداخت بيمه

کم کردن این ھزینه ھا طی فرایندی ودر قالب فرم ھایی به امضای افراد .کند بازنشسته را به ھمين ميزان کسر می
راحت تر صورت  با توجه به نياز افرادی که معموال بيکار می شوند سوء استفاده ھای دولت از این طریق می رسد که

 .می گيرد
 

  خواسته کارگران سایپا از دولت
 
با بيان اینکه ھنوز بخشنامه مربوط  مسووالن شرکت سایپا: ایلنا آمده است /  گزارش خبرگزاری دولتی کا رایران به

نشده است استمرار حضور و فعاليت پيمانکاران نيروی انسانی در  به تبدیل وضع کارگران پيمانکاری صادر و ابالغ
 .کنند می مجموعه سایپا را توجيه
ھای  جمھور مبنی بر حذف شرکت ریيس گویند با وجود دستور انه خودروسازی سایپا میجمعی از کارگران کارخ

 .صورت پيمانی مشغول به کار ھستند پيمانکاری و تبدیل وضع قراردادھای کارگران ھنوز به
وضع مسووالن شرکت سایپا با بيان اینکه ھنوز بخشنامه مربوط به تبدیل  :این کارگران درگفت و گو با ایلنا گفتند

مجموعه سایپا را  پيمانکاری صادر و ابالغ نشده است استمرار حضور و فعاليت پيمانکاران نيروی انسانی در کارگران
 .کنند توجيه می

ھای  پيمانی با کارگران قراردادی و رسمی در دریافت استفاده از کمک این کارگران با یادآوری اینکه تفاوت کارگران
و  ھای نقدی و غير نقدی که در ایام کارگران پيمانی مشغول ھيچ یک از کمک: داست، افزودن تشویقی و رفاھی

است که دروضع اقتصادی  گيرد نيستند و این درحالی ھای ویژه به دیگر کارگران شاغل در سایپا تعلق می مناسبت
 .سودمند است ھای کارگری بسيار ھایی برای رفع نياز خانواده کنونی چنين کمک
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کارگران پيمانی سایپا در سال گذشته تبدیل   سایپا با بيان اینکه تنھا قرارداد کار عده معدودی ازکارگران پيمانی
   .ھای الزم برای تبدیل وضع قراردادھای کار را صادرکنند بخشنامه وضعيت شده است از دولت خواستند تا

 
  ھستند بزرگترین وام گيرندگان بانک ھا، شرکت ھای دولتی: پور محمدی

 
وام گيرندگان از بانک ھای ایران   آقای پور محمدی گفته است که شرکت ھای دولتی بزرگترین– سی بی بی
 ھستند

انتقاد از نبود نظارت و ارزیابی کافی بر روند اعطای وام ھای کالن و  رئيس سازمان بازرسی کل کشور در ایران با
مربوط  شکل باز پرداخت بدھی وام گيرندگانبانک ھا گفت که بخش مھمی از معوقات بانک ھا و م تسھيالت توسط

 .به شرکت ھای دولتی است
ھمچنين گفته است که در دستگاه ھای دولتی ایران  مصطفی پورمحمدی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور،

 .مشاھده می شود” شبه بدعت“از این دستگاه ھا ھم در تفسير قانون  و در بعضی” تخلف از قانون زیاد است“
 گفت بعضی از دستگاه ھای دولتی ایران برخی” بدعت در تفسير قانون“توضيح منظور خود از  حمدی درآقای پورم

 .می اندازند مصلحت نمی دانند، اجرا نمی کنند و یا اجرای یک قانون را به تأخير“قوانين را که به 
ای ایران ھستند و بزرگی از بانک ھ آقای پورمحمدی ھمچنين گفت که شرکت ھای دولتی بزرگترین وام گيرندگان“

ویژه خواری، رانت خواری، و فساد ھای تو در تو و “است تا  دستگاه ھای دولتی و دولتی بودن اقتصاد باعث شده
 .روی دھد” پنھان
وام پرداخت ) دالر  ميليارد۵٠( ھزار ميليارد تومان ۵٠ھای رسمی نشان می دھد که بانکھای ایران حدود  گزارش

 .ن نمی توانند آن را وصول کنندکرده اند اما اکنو
 .است طلب ھای بانک ھا، مشکالت فراوانی را در پرداخت وام ھای جدید ایجاد کرده این حجم سنگين

امور اقتصادی این سازمان  رئيس سازمان بازرسی کل کشور ھمچنين به صدور برخی احکام قطعی از سوی مجتمع
 کرد اشارهبرای سوء استفاده کنندگان از تسھيالت بانکی، 

این افراد در وبسایت رسمی  آقای پور محمدی که در یک مصاحبه تلویزیونی سخن می گفت اعالم کرد که اسامی
 .منتشر شده است) خبرگزاری قسط(این سازمان 
برای آن  ھای رسمی بخشی از وام ھایی که از بانک ھا گرفته شده، در جاھایی به غير از جایی که بنابر گزارش
 . گرفته شده بود، ھزینه شده استوام در نظر

ابھام و “ایران و مشکالت بانک ھا به علت وجود ” آشفتگی ھای نظام اقتصادی“از  او ھمچنين تأکيد کرد که بخشی
ایران برای   مالی است که دراین زمينه سازمان بازرسی کل کشور و مجلس–در قوانين و سيستم اقتصادی  ”نقایص

 .اری اندقوانين در حال ھمک” تنقيح“
” بزرگ بودن“حضور در کابينه محمود احمدی نژاد را در کارنامه خود دارد، از  آقای پورمحمدی که سه سال سابقه

 .دانسته است ھای دولتی در ایران انتقاد کرده و آن را یکی از علل زمينه ساز فساد مالی و ادرای دستگاه
باید به طور مستمر از کليه وزارتخانه ھا،  فعاليت می کند،سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر رئيس قوه قضائيه 

و شرکت ھای دولتی، شھرداری ھا، نھادھای انقالبی و سازمان  ادارات، نيروھای نظامی و انتظامی، موسسات
  .کند ھای وابسته به دولت بازرسی

 
  شھر تحقير جوانان توسط مزدوران حکومتی با گرداندن آنھا درسطح

 
معاون عمليات پليس . اجتماعی دستگير شدند   تن از جوانان به بھانه اجرای طرح امنيت٧۵ -زآسمان دیلی نيو
 تن ٧۵که روز دوشنبه برگزار شد، ” برخورد با اراذل و اوباش“موسوم به  درسومين مرحله از طرح: امنيت تھران گفت
آباد  نظام ميدان ابوذر، سه راه قپان و تن از این افراد در مناطق خوش، ١۵. پایتخت دستگير شدند در مناطق مختلف

   .تھران گردانده شدند
 

  کند دولت نرخ واقعی تورم را به مردم اعالم نمی: کعبی
 

بر زندگی مردم  ھای انرژی  نایب ریيس کميسيون انرژی با اشاره به تاثير مستقيم قيمت حامل-دیلی نيوز آسمان
ای مدون و مشخص در این مورد  ارائه برنامه ھا و کردن یارانهخواستار شفاف سازی دولت در مورد چگونگی ھدفمند 

 .به مردم و نمایندگان شد
باید نرخ واقعی  دولت: در گفتگو باخانه ملت با انتقاد از دولت برای اعالم نکردن نرخ واقعی تورم گفت عبدهللا کعبی

 .ر مشکل مضاعف نشونددچا تورم را به مردم اعالم کند تا بعدھا با اجرای قانون ھدفمندی، مردم
حامل ھای انرژی را حذف نشده است، کاالھا گران  ھنوز که یارانه: وی ھمچنين در مورد افزایش قيمت ھا گفت
در باال بردن ظرفيت ناوگان حمل و نقل با اجرای قانون ھدفمندی کمک  شده است و به این ترتيب به خاطر تاخير

مشکالت   ما که عطش خرید دارند با دریافت این کمک ھای نقدی دچارمفيد نخواھد بود و مردم ھای نقدی به مردم
 .بيشتری خواھند شد

  

   ماه حقوق نگرفته اند4” كارخانه كاشي تبريز كف ” كارگران 

 به گزارش  .در مشكالت دست و پا ميزنند   ماه حقوق نگرفته اند و4   ”كارخانه كاشي تبريز كف ” كارگران زحمتكش
 ماه دستمزد كارشان را 4 ميباشد ،  كاشي تبريز كف كه در مرندواقع  كارگر كارخانه300بيش از   "ايران كارگر"
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ضعيف و كم  كارگران اين كا رخانه ھمه از قشر.  گفت   89.4.9يكي از اين كارگران روز چھارشنبه  , دريافت نكرده اند
اما حقوق و دستمزد . مستاجر ميباشيم  عضاھمه ھم عيالوار و با بچه ھاي دانشجو و ب, در آمد و محروم ھستيم 

نبي اكرم فرمود تا عرق كارگر خشك نشده بايد حقوقش را به او  اگرچه, كارمان كه حق ما ھست به ما داده نشده 
 .نميرسد حاكم به صورتي است كه فرياد و اعتراض كارگر به جايي داد و لي سياست فعلي

   

  یکایی بی خبری از وضعيت و شرایط دو فعال سند
  

از وضعيت و شرایط سعيد ترابيان و رضا شھابی دو فعال سندیکایی شرکت اتوبوس :  تير نوشت 9در تاریخ  اخبار روز
  . رانی تھران و حومه که در زندان بسر می برند، اطالعی در دست نيست

 ٢٠٩ی انفرادی بند این دو فعال کارگری، چند ھفته پيش با یورش مامورین وزارت اطالعات دستگير و به سلولھا
  . منتقل شدند

از وضعيت سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سندیکای شرکت واحد از زمان دستگيری تاکنون ھيچ خبری در 
  . او تا به حال تماس و یا مالقاتی با خانواده اش نداشته است. دست نيست

 تلفنی بسيار کوتاه و کنترل شده و رضا شھابی مسئول مالی سندیکای شرکت واحد تھران چند روز پيش یک تماس
معموال در چنين تماس ھایی زندانی حق تشریح شرایط و وضعيت . در حضور بازجویان با خانواده اش داشته است

  . می گوید را می توانند با خانواده اش در ميان بگذارد) شکنجه گر(خود را ندارد و فقط آنچه را که بازجو 
ض خطر جدی شکنجه ھای جسمی و روحی برای وادار کردن آنھا به اعترافات این دو فعال سندیکایی در معر

  . دروغين جھت پرونده سازی و صدور احکام سنگين قرار دارند
خانواده این دو فعال سندیکایی از زمان دستگيری عزیزانشان بارھا به دادگاه انقالب، دادستانی و زندان اوین مراجعه 

خانواده ھا ھمچنين خواستار آزادی بی . تن از وضعيت و شرایط بستگان خود شده اندکرده اند و خواستار اطالع یاف
  . ولی این ارگان ھا از پاسخگویی به خانواده ھا خوداری می کنند. قيد و شرط عزیزان در بند خود ھستند

ستگير و به نقطه  خرداد با یورش مامورین وزارت اطالعات به منزلش د١٩الزم به یادآوری است سعيد ترابيان روز 
 روز بعد از آن آقای رضا شھابی پس از احضار به حراست شرکت واحد که شعبه ای از ٣نامعلومی منتقل شد و 

  .  زندان اوین منتقل گردید٢٠٩وزارت اطالعات می باشد دستگير و به بند 
رانی تھران و حومه آقایان در حال حاضر عالوه بر سعيد ترابيان و رضا شھابی دو تن از رھبران سندیکای اتوبوس 

منصور اسالو و ابراھيم مددی تنھا به دليل درخواست حق داشتن سندیکای کارگری چند سال است که در شرایط 
  .طاقت فرسایی در زندانھای اوین و گوھردشت زندانی ھستند

 افزايش بھای گوشت و ميوه :مسابقه دولت و بازار در گران کردن کاالھا

افزايش قيمت برخی از اقالم اساسی در سبد :   آمده است 89تير 9 ایلنا در تاریخ – کار ایران به گزارش خبرگزاری
ھای  ثباتی در بازار اين محصوالت اين نگرانی را دامن زده است که آيا سفره غذايی خانوار طی روزھای گذشته و بي

  وت خواھد ماند؟ ھا خالی از ق مردم در ماه رمضان و يا ھنگام اجرای ھدفمندسازی يارانه
ھا طی روزھای گذشته باعث شده است که  به گزارش خبرنگار ايلنا، افزايش قيمت گوشت قرمز، مرغ و انواع ميوه

  . ثباتی توأم شود بازارھای مواد غذايی گفته شده با نابسامانی و بي
ھا مانده  يارانه  اجرای ھدفمندسازيدرحالی که تنھا يک ماه و اندی به آغاز ماه رمضان و تقريبا دو ماه و اندی ديگر به

ای که اين  است، بازارھای موادغذايی به ويژه اقالم اساسی گفته شده با آشفتگی مواجه شده است به گونه
  . ھای ديگر قيمتی اقالم سرايت کرده است نابسامانی به حوزه
  افزايش قيمت مرغ 

رو بوده است اما كارشناسان اعتقاد دارند اين در حالى كه قيمت مرغ طى روزھاى گذشته با افزايش نسبى روب
  . قيمت عرضه شده در بازار، نرخ واقعى بھاى مرغ است

 تومان تعيين شده بود 500 تا دو ھزار و 200قيمت مرغ بر اساس قيمت تمام شده وزارت جھاد كشاورزى دو ھزار و 
ووالن قيمتى بود كه جوابگوى ھاى بسيارى از كارشناسان قيمت تعيين شده از سوى مس كه براساس گفته

  . كه نسبت به نرخ تورم بسيار در سطح پايينى بود ھاى جارى واحدھاى توليدى را نداشته و ديگر آن ھزينه
 تومان در بازار افزايش داشته، 500از سوى ديگر در حالى كه قيمت مرغ طى روزھاى گذشته تا سقف سه ھزار و 

  . شى آن در ماه رمضان نيز افزايش يافته استھا نسبت به عرضه و قيمت افزاي نگراني
شود   تومان در بازار تھران عرضه مي500 تا سه ھزار و 600در حال حاضر قيمت مرغ به طور ميانگين بين دو ھزار و 

  . ترين بازارھاى مرغ را به وجود آورده است ثبات ھا نسبت به چند سال گذشته يكى از بي كه اين قيمت
قيمت آن تا پايان سال : ھاى وزير جھاد كشاورزى بود كه گفته بود شتن قيمت مرغ يكى از وعدهالبته ثابت نگه دا

  . ترين بازارھاى غذايى را در ايران به وجود آورده است ثبات شود كه يكى از بي ثابت خواھند ماند اما مشاھده مي
  . يانگين رشد قيمت در جريان استدر حال حاضر رقابت تنگاتنگی بين گوشت مرغ و قرمز برای تصاحب جايگاه م
ھاى كارشناسان  اى كه براساس گفته اين درحالى است كه قيمت تخم مرغ روز به روز در حال كاھش است به گونه

 770 تومان تعيين شده بود اما در حال حاضر بين 1200قيمت تمام شده ھر كيلو تخم مرغ در درب واحدھاى توليدى 
  . شود ان ارائه ميكنندگ  تومان به عرضه800تا 

  گوشت قرمز ھمچنان سوار بر غول لجبازی 
اى كه قيمت گوشت با وجود واردات گسترده از  ھا ھمچنان در بازار غذايى كشور ادامه دارد به گونه ثباتي بي

سيستان و بلوچستان به تھران و كشور برزيل و ھمچنين قزاقستان ھمچنان قيمت آن تعديل نشده است علت 
  ! چيست؟
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ريزان اقتصادی بوده است کماکان در دنده پيچ قرار  مت گوشت قرمز که طی چند سال گذشته پاشنه آشيل برنامهقي
  . ای جدا بافته از ساير کاالھاست ھا خود را متبادر کرده است که بگويند گوشت قرمز تافته گونه که در ذھن دارد و آن

  . رسد تومان به فروش مي200ھزار 18زار تا ھ16قيمت گوشت قرمز در حال حاضر در بازار تھران بين 
ھای بزرگ خارجی اجاز نداده تا در  البته ورود گوشت قرمز از قرقيزستان گرفتار جنگ داخلی که حتی به دولت

  . مسائل اين کشور ريز شوند باعث نگرانی بسياری از کازشناسان دام بھداشتی کشور شده است
يک شرکت خصوصی اقدام به واردات گوشت قرمز از : گويد ين رابطه ميمحسن دستور رييس دامپزشکی ايران در ا

  . کشور قرقيزستان خواھد کرد
البته ھنوز من از چگونگی اجرا و جزييات ورود گوشت : سازد اين مقام ارشد دامپزشکی ايران ادامه خاطرنشان مي

دھم که تمامی اقدامات بھداشتی در اين  قرمز از کشور قرقيزستان در جريان نيستم اما اين اطمينان را به مردم مي
  . راستا انجام گرفته است

ريزان اقتصادی را دچار چالش کرده است و ھريک به  ای است که بارھا روابط بين برنامه گوشت قرمز و بازار آن مسئله
  . نوعی در تالش بوده و ھستندکه عامل افزايش قيمت اين کاالی غذايی را به عملکرد ديگری نسبت دھند

  . اند اما آنچه که واضح بوده اين است که کارشناسان اقدامات گفته شده را مقطعی اعالم کرده
  . با نزديک شدن به ماه رمضان قيمت گوشت قرمز به طور يقين دچار شوک ديگری خواھد شد: نظران معتقدند صاحب

  بازار ميوه در کش و قوس مجادله اتحايه فروشندگان و بارفروشان 
ھای عرضه کننده اين محصوالت  اند، افزايشی که باعث مجادله صنف ھا دربازار نيز با افزايش مواجه شده هقيمت ميو

  . موجب شده است
ای در بازا را وجود دالالن در سطح ميادين بار  رييس اتحاديه ميوه و تره بار تھران علت افزايش قيمت محصوالت ميوه

  . ردفروشی و عدم نظارت دقيق بر آنھا اعالم ک
حسين مھاجران با اين گفته عمال توپ را در داخل زمين اتحاديه بارفروشان تھران انداخت و مقصر اصلی افزايش 

  . ھا را اتحاديه بارفروشان ذکر کرد قيمت ميوه
کند و اين اعضای فروشندگان و زير  مھاجران فرافکنی مي: اى اعالم کرده اما دبير اتحاديه بارفروشان در جوابيه

در 100ھا را بدون توجه به فاکتور ارائه شده تا  ھای اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار ھستند که قيمت ھاي عهمجمو
  . کند کنندگان عرضه مي صد افزايش قيمت به مصرف

شود با صدور فاکتور است تعيين افزايش  ھر باری که از ميادين خارج مي: علی حاج فتحعلی پيش از اين گفته است
  . دھند ھا را افزايش مي  درصد قيمت100 قيمت بيشتر از قيمت درج شده در فاکتور است اما فروشندگان تا  درصد30

با وجود فراوانی ميوه، دليل اصلی بی ثباتی بازار ميوه را به عملکرد ضعيف : اند کارشناسان براين عقيده
  . ھای جھاد کشاورزی و بازرگانی مربوط دانستند وزارتخانه
  . توان در مورد اين بازار اظھار نظر کرد با وضعيت به وجود آمده نمي: زار معتقدندفعاالن با

ريزان اقتصادی اداره  تا زمانی که بازار بدون نظارت واقعی و عملکرد مقطعی برنامه:گويند اين گروه از فعاالن مي
  . توان رنگ ثبات را در آن ديد شود نمي مي

  . رسد  تومان در بازار به فروش مي600تا 400در حال حضر قيمت ھندوانه ھر کيلو 
 تومان به فروش 200 ھزار تا دو ھزار و 2000تومان و 200تا يک ھزار و 1000طالبي، ھلو و آلبالو نيز به ترتيب از 

  . رسند مي
  ھای مردم بيش از پيش خالی خواھد شد  آياسفره

 روز مانده به اجراى طرح 60 ماه رمضان و نزديك به دھد كه تنھا يك ماه مانده به اين ھمه نوسانات در حالى رخ مي
نظران آنچنان افزايش يافته است كه آيا سفرھاى ماه رمضان خالى از  ھا، نگرانى در بين صاحب ھدفمندكردن يارانه

  قوت خواھد بود؟ 
  علی پيرولی : گزارش

  
 در ایراندر دسترسی به سواد و جنسيتی تفاوت طبقاتی 

 
واد در ایران، چالش جدی یونسکو در ایران تفاوت سطح دسترسی سواد بين اغنيا و فقرا در با وجود بھبود نرخ س

 چونلی ، شھرزادنيوز به گزارش .گيری از سواد است مناطق شھری و روستایی و ھمچنين تفاوت جنسيتی در بھره
وادی را بعد از کشورھای مصر، ھان، نماینده یونسکو در ایران، ضمن عنوان این مطلب جایگاه ایران در زمينه نرخ باس

 "چونلی ھان در رابطه با وضعيت خشونت عليه کودکان و کودک آزاری گفت . اعالم کرد90ی  اردن و ترکيه، مرتبه
ایران در حقيقت به کنوانسيون حمایت از حقوق کودکان با این شرط ملحق شده است که این حق را برای خود 

 .را زمانی به اجرا بگذارد که مطابق با معيارھای اسالمی باشدمحفوظ کرده تا مفاد این کنوانسيون 
  

 ”شرکت تاژ”چاپيدن حقوق کارگران این بار در 
 

ریال می باشد را در  ١٠٠٫٠٠٠حق بن کارگری که ماھيانه مبلغ ” شرکت تاژ” کارفرمایان و مدیران -دیلی نيوز آسمان
در کارتی که از بانک پارسيان گرفته شده واریز  بن را بایدطی تصميمات ھيات مدیره این . فيش حقوقی قيد نميکنند 

 سواستفاده کرده و سه ما ه است که این بن را برای کارگران واریز نميکنند وعمال اما مدیران از این تصميم, کنند 
 . کارگران و کارمندان ھم مدرکی برای پيگيری و شکایت ندارند

 
 ورشکستگیریسندگی سھند تبریز در آستانه  کارخانه

 
 درصد کارگران این ۶٠ریسندگی سھند تبریز در آستانه ورشکستگی است و بيش از   کارخانه-آسمان دیلی نيوز
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اکنون در آستانه  , کارخانه ریسندگی سھند تبریز که نخ فرشھای مختلف را توليد ميکرد. اخراج شده اند کارخانه
: یکی از مسئولين این کارخانه گفت  . ا اخراج کرده استورشکستگی کامل ميباشد و بيش از نيمی از کارگرانش ر

, در ھمه زمينه ھا مسير رو به عقب را طی ميکنيم , حاکم ميباشد  بدليل سياست غلطی که بر اقتصاد و توليد ما”
 داخلی بی رویه نخ از چين و سایر کشورھای دیگر دیگر انگيزه و بازار فروش برای توليدات چون مشخصا بدليل ورود

 ۴۵شھرک صنعتی تبریز بود که  کارخانه سھند تبریز قبال یکی از کارخانه ھای ریسندگی موفق در. ”وجود ندارد 
  .کارگر داشت و نخھای مختلف را توليد و عرضه ميکرد

 
 تعطيلی دو کارخانه در منطقه شھر ری

 
 ازی خشت کار در منطقه شھر ریدوھفته اخير دو کارخانه از جمله کارخانه پالستيک س  طی–آژانس ایران خبـر 

 . تعطيل شده وکليه کارگران این کارخانه ھا که افغانی بوده انداخراج شد ه اند
  

  درصد 15.1افزايش تورم در ايران تا : بينی اکونوميست پيش

ان در واحد اطالعات اکونوميست پيش بينی کرد که نرخ تورم در اير:تير آمده است 9در تاریخ مردمک به نوشته سایت 
  . رسد  درصد مي15.1دوم امسال به نيمه 

 درصد است اما با اجرای قانون 11.8، نرخ کنونی تورم در ايران )يو.آی.ای(به گزارش واحد اطالعات اکونوميست 
  .  از سه درصد افزايش خواھد يافتھا در نيمه دوم امسال، نرخ تورم بيش ھدفمندکردن يارانه

ھا تک رقمی شده و  ف ارقام اعالم شده، گفته بود که نرخ تورم در ايران پس از سالاما رئيس کل بانک مرکزی برخال
  .  درصد رسيده است9.9ه امسال به در ارديبھشت ما

  . کند نرخ واقعی تورم خودداری ميگويند که دولت از اعالم  از طرفی شماری از کارشناسان و نمايندگان مجلس مي
انرژی مجلس به دولت ھشدار داده است که نرخ واقعی تورم را به مردم اعالم عبدااله کعبي، نايب رئيس کميسيون 

  . شکالت بيشتری رو به رو نشوندھا، مردم با م کند تا پس از اجرای قانون ھدفمندی يارانه
  .  است شده، اما کاالھا گران شدهھای انرژی مانند بنزين حذف ن گويد ھنوز يارانه حامل آقای کعبی مي

 16ينه خبرگزاری کار ايران گزارشی از بازارھای خريد تھران منتشر کرد که قيمت گوشت قرمز را کيلويی در ھمين زم
  .  درصد افزايش داشته است50ذشته کند و نسبت به سال گ  ھزار تومان اعالم مي18تا 

  .  شده استھای اين فصل گران ميوهکند که بيشتر  ھا از بازار ميوه و تره بار تھران ھم تاييد مي گزارش
 درصدی که از سوی بانک مرکزی اعالم شد، 9.9ھا و نسبت آن با نرخ تورم  با اين حال، دولت درباره افزايش قيمت

   .توضيحی نداده است

 کردند کارگران کارخانه چينی البرز رابه اتھام اغتشاشگری تھدید به دستگيری
این ,  ماه حقوق معوقه دارند ۶,  سال سابقه ١٩از   با بيشکارگرانی,  کارگران کارخانه چينی البرز-آسمان دیلی نيوز

امروز دائما در حال تجمع واعتراض برای گرفتن حق و حقوق خود ھستند اما ھيچ نتيجه  کارگران از فروردین ماه تا به
 . از تجمعات خود نگرفته اند ای

. بروند و آنجا فریاد دادخواھی خود را سردھند مقابل دیوان عالی  این کارگران اینبار قصد داشتند روز ششم تيرماه به
  . در قزوین مانع این کارشدند و کارگران را تھدید به اغتشاشگری ودستگيری کردند اما مزدوران حکومتی

  
  كارگران كارخانه فوالد نطنز سه ما ه حقوق نگرفته اند 

  
 نفر از كارگران كارخانه فوالد نطنز 650بيش از : ت  تير آمده اس9در تاریخ به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبــــــــر 

اين كارخانه توليد كننده ميله گرد و كالف مفتولى . سه ما ه حقو ق معوقه خود را دريافت نكرده ومعترض ميباشند 
 .ميباشد 

  : وگو با ايلنا خبر داد عضو ھيات مديره كانون عالي شوراھا درگفت
 جتماعي در اعتراض به دريافت فرانشيز ازكارگرانارسال نامه به ھيات امناي تامين ا

عضو ھيات مديره كانون عالي شوراھاي :   آمده است 89 تير 10 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
تمامي اعضا مخالفت قاطع خود را با دريافت فرانشيز از :اسالمي كار كشور با اشاره به جلسه ديروز اين ھيات گفت

  .  در مراكز ملكي درماني تامين اجتماعي اعالم كردندكارگران
اي تنظيم و براي ھيات امناي ارسال شود تا كانون  قرار شد تا نامه: ناصر برھاني درگفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود

  . عالي شوراھاي اسالمي كار نظر خود را به صورت رسمي به اين ھيات ابالغ كرده باشد
اي نيز با  البته مقرر شد تا در رابطه با فرانشيز جلسه: سالمي كار استان تھران افزودرئيس كانون شوراھاي ا

جمھور داشته باشيم و نظرات كانون عالي را نيز به ذبيحي نيز  مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و مشاور رييس
  . اعالم كنيم

اين موضوع نيز در : نيز خواستار شد و گفت قانون نوسازي صنايع را 10 و9برھاني اجراي قانون بازنشستگي ماده 
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   .جلسه ديروز مطرح واعضاي ھيات مديره خواستار تمكين تامين اجتماعي به قانون شدند
 پايان پيام

  : استاندار مرکزی 
 بایدآمار درست از افراد بيکار تھيه كرد 

ندار مرکزی در خصوص چگونگی وضعيت استا:   آمده است 89 تير 10 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ھا کمک کنيم تا منابع مالی داخلی آنھا تقویت شده  باید به بانک: ھای اقتصادی استان گفت ارائه تسھيالت به بنگاه

ھایی که در راستای توليد و اشتغال تعریف  و پيگيری کنيم که منابع به بانک برگردد تا بتوان از آنھا در فعاليت
  . ردشوند بھره ب می

ھای اقتصادی متقاضی تسھيالت استان که ھنوز مدارک بانکی و یا  فردبا اشاره به بنگاه به گزارش ايلنا، شعبانی
ھا فرصت داد تا با مراجعه به بانک نسبت به   روز به این بنگاه10باید : اند، تاکيد کرد سھم آورده خود را تکميل نکرده

  . تبارات مورد نياز اقدام کنندتکميل مدارک و یا موجودی خود جھت کسب اع
وی با تاکيد براینکه اگر بنگاه اقتصادی پس از پایان مھلت تعيين شده نسبت به تکميل مدارک اقدام نکرده باشد از 

  . شود ليست متقاضيان تسھيالت حذف می
ضر افراد شاغلی در در حال حا: فرد ھمچنين با تاکيد براینکه باید شغل پایدار در استان ایجاد شود افزود شعبانی

استان وجود دارند که کارت بيکاری آنھا ھنوز باطل نشده است و این مسئله آمار افراد بيکار را دچار ناھماھنگی 
  . کند می

ای از افراد بيکار و شاغلين استان تھيه و ميزان اشتغالزایی پيشنھادی ھر  باید آمار درست و کارشناسانه: وی افزود
  . ھا و شرایط موجود استان ارائه شود به ظرفيتدستگاه نيز با توجه 

 پايان پيام

  : دیر امور آب وفاضالب روستایی کاشان خبرداد
  ميليارد تومان اعتبار نياز است 10برای رفع مشکل وتامين آب روستاھای کاشان به 

ر امور آب وفاضالب روستایی احمد منتظر مدی:    آمده است 89 تير 10 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
 روستا با 15 روستای کاشان درحال حاضر 54از : کاشان درگفتگو با خبرنگار ایلنا درکاشان با اعالم این خبرافزود

 مشترک روستایی با تانکر آبرسانی می گردد که این تعداد درصورت ادامه خشکسالی درکاشان به 1000جمعيت 
  تابستان خواھد رسيد  روستا تا پایان 22حداقل بيش از 

 ميليون ریال بخشی ازمشکالت 9500 روستا وبا اعتبار 25 پروژه آبرسانی درقالب 15 تعداد 1388درسال : د.وی افزو
 روستای کاشان ھمچنان با کمبود ویا عدم آب 25آبرسانی روستاھا مرتفع گردید ولی به دليل ادامه خشکسالی 

  . امال بی آب بوده وتمام نيازی آبی آنھا با تانکر تامين می گردد روستا ک8آشاميدنی روبرو است بطوریکه 
 روستا ی دیگر 12 ميليون ریال حد اقل 2500 مجتمع آبرسانی وبا اعتبار 3در صورت اجرای : وی خاطرنشان کرد

  . کاشان آب آنھا تامين خواھدگردید
 مشترک نياز به اصالح 4800کاشان با جمعيت  روستای 19مدیر امور آب وفاضالب روستایی کاشان با اشاره به اینکه 

 3000 روستا ھا نيزنياز به 19دراین زمينه این : وبازسازی شبکه آبرسانی به منظور جلوگيری از پرت آب دارد افزود
  ميليون ریال اعتبار دارد 

رستان کاشان به به منظوررفع مشکل وتامين آب وبازسازی کليه روستاھای شھ: احمد منتظر درپایان یاد آوری نمود
   ميليارد تومان نياز است که درصورت تخصيص این مبلغ این مشکالت مرتفع خواھدگردید10اعتباری بالغ بر 

  پایان پيام.

  ھفت ھزار کودک کار در تھران 
  

گفته می شود تنھا در تھران دستکم ھفت ھزار :  به نقل ازخبرگزاری ھرانا نوشت 89 تير 10 تاریخ دراخبار روز 
  .  کار وجود داردکودک

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، این رقم که از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان ارائه شده تنھا مربوط به 
  . کودکانی است که کار آن ھا مشھود است و به راحتی در سطح جامعه دیده می شوند

 ھای سخت و سر پوشيده منجمله بسياری از کودکان در کشور، به واسطه ی فقر شدید مجبور به کار در محيط
کوره ھای آجرپزی و کارگاه ھای قالی بافی ھستند که به دست آوردن آماری حتی نسبی از ایشان تقریبا غير 

  . ممکن است
علی رغم آمار و ارقام ارائه شده درباره ی ریشه کن شدن بی سوادی در سنين باال ما شاھد افزایش بيسوادی در 

پایتخت ھستيم که این صحه گذارنده بر باال بودن تعداد کودکان کار و بھره کشی از آن ھا پایين ھرم سنی حتی در 
در کشور می باشد؛ کودکان با ورود به بازار کار به دليل نبود فرصت و عدم تامين ھزینه ھای تحصيلی از سوی دولت 

  . یا خانواده مجبور به ترک تحصيل می شوند
م ترین عوامل تاثير گذار برای روانه شدن کودکان کم سن و سال به بازار کار و درآمد فقر، بيکاری و اعتياد والدین مھ

  . زدایی است
کار کودکان در حاليست که ایشان به دليل کم سن و سال بودن و عدم نظارت دستگاه ھا در بسياری از موارد 
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بر اساس آمار جھانی چھار . داستثمار شده و بر اساس ارزش واقعی زحمتی که می کشند حقوق دریافت نمی کنن
  . نفر از ھر پنج کودک کارگر، حقوقی مناسب کارش دریافت نمی کند

 ١۵جدا از توافق نامه ھای جھانی، بر اساس قانون کار در جمھوری اسالمی نيز، به کار گماردن کودکان کمتر از 
  .  و زیان آور ممنوع است سال نيز در شغل ھای سخت١٨ تا ١۵سال ممنوع است و به کار گيری نوجوانان 

باید گفت که کودکان در تمام شاخه ھای اقتصادی جھان فعالند و کمتر حوزه ای یافت می شود که کودکان در آن 
  . فعاليت نداشته باشند

، بيشتر کودکان شاغل در بخش ھایی از اقتصاد مشغول به ILOبر اساس گزارش ھای سازمان بين المللی کار 
آن ھا مثال یا در زمين ھای کشاورزی به ھمراه پدر و مادرشان کار . نه قراردادی وجود دارد و نه بيمهکارند که در آنھا 

  . می کنند، یا در کارخانه ھا به صورت غير رسمی مشغولند و یا در خانه ی ثروتمندان کلفتی و نوکری می کنند
 

  : دبير اجرايي خانه كارگر تبريز
 ز نگران كننده است وضعيت كارخانه كمپرسورسازي تبري

به گزارش ايلنا از تبريز كريم صادق زاده در نامه :  آمده است89 تير 10 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
اي به كميسيون صنايع و معاون مجلس شوراي اسالمي با اشاره به روند فعاليت شركت كمپرسورسازي تبريز به 

 نفر 700فق استان آذربايجان شرقي در سال ھاي گذشته كه با اشتغال بيش از عنوان يكي از واحدھاي صنعتي مو
كارگر از بزرگترين توليد كننده ھاي كمپرسورھاي صنعتي و معدني و ابزارھاي بادي و نيز دستگاه ھاي سي ان جي 

 فعاليت ھاي وضعيت حاكم بر اين كارخانه و روند نزولي :در كشور و خاورميانه محسوب مي شد تصريح كرده است
  . آن مصداق واقعي فرمايشات مقام معظم رھبري در ديدار با كارگران نمونه كشور در ابتداي سالجاري مي باشد

 طي سخنان مھمي خواستار نظارت كامل بر نحوه واگذاري كارخانجات 89مقام معظم رھبري در اين ديدار در سال 
شكن،  چى، قانوندانھاى قانون ام؛ آدمھاى سوءاستفاده بارھا گفته: "به بخش خصوصي شده و اظھار داشته بود

كسانى كه بلدند چه جورى سر مأمور و مسئول و رئيس و مرئوس و آدم كوچه و بازار را بپيچانند، براى اينكه به يك 
ھا را بيكار ھاى گوناگون كارخانه را زمينگير كنند، كارگر اى دست پيدا كنند؛ اينھا كارخانه را بخرند، بعد به بھانه طعمه

ى ھمان كارخانه، پول فروشش را در بياورند، از زمين آن كارخانه ھم به ميلياردھا و  آالت فرسوده كنند؛ بعد از ماشين
  ." آالف و الوف برسند؛ از اين كارھا شده است، ميشود؛ بايد ھمه حواسشان جمع باشد

ه برخي گزارشات رسيده ضعف كامل مديريت و اھداف دبير اجرايي خانه كارگر تبريز در ادامه اين نامه با استناد ب
غلط سھامداران شركت كمپرسورسازي در بكارگيري ابزار و امكانات و به ويژه دستگاه ھاي صنعتي سي ان جي 

بدان جھت است : بسيار مدرن عامل اساسي در سير نزولي توليدات اين كارخانه عنوان و خاطرنشان ساخته است
  .  نفر كارگر باقي مانده است290شاغل فعال  نفر كارگر 700كه از 

كريم صادق زاده در بخش ديگري از اين نامه با ابراز تاسف از بي توجھي به گزارشات رسيده از اين واحد توليدي با 
اشاره به قطع خدمات اختصاصي ارايه شده از سوي شركت كمپرسورسازي تبريز به برخي قطعه سازان استان 

: ي انجام عمليات حرارتي قطعات كه منجر به تعطيلي اين واحدھا شده است تصريح كرده استآذربايجان شرقي برا
قطعه سازان استان آذربايجان شرقي نيز با تھيه طوماري با اشاره به عدم قبول سفارشات از سوي مديريت شركت 

خود در آينده نزديك خبر داده كمپرسورسازي تبريز سخت گله مند بوده و با توجه به اين موضوع از تعطيلي واحدھاي 
  . اند

دبير اجرايي خانه كارگر تبريز در ادامه اين نامه با اشاره به كاھش شيفت ھاي كاري و رسيدن آن به يك شيفت و 
قطع ساير مزاياي كارگران باقي مانده از جمله بھره وري، افزايش توليد، سود سھام، آكورد و حتي اضافه كاري 

ھم اكنون تنھا دريافتي كارگران حداقل حقوقي است كه از كليه شركتھاي ھمپا در : ستكارگران يادآور شده ا
  . استان كم بوده و تازه اين حقوق ھم به موقع پرداخت نمي شود

كريم صادق زاده در ادامه اين نامه از كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي خواسته است كه از وزير 
ي سوال شود كه به چه علتي بر روند توليد و فعاليت ھاي اين كارخانه نظارتي نداشته و صنايع و معادن به طور جد

  . اگر اطالع دارند چرا با آن برخورد نمي كنند
دبير اجرايي خانه كارگر تبريز در بخش پاياني اين نامه خواستار رسيدگي سريع به مشكالت كارگران ، جلوگيري از 

اگر نمي توان اشتغال جديدي براي :ضعيت اين كارخانه شده و تصريح كرده استتعطيلي و عدم توجه مديريت به و
خيل عظيم بيكاران و جوانان جوياي كار ايجاد كرد حداقل از اشتغال موجود صيانت و از نابودي ھمين صنعت موجود 

  ھم جلوگيري شود

  پايان پيام.

   جسنند در مقابل اداره کارخدمات کشاورزی تجمع اعتراضي کارگران 
 

مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع  جمعی از کارگران اخراجی خدمات کشاورزی روز سه شنبه ھشتم تير ماه
 سال سابقه کار، دو ماه است از کار اخراج شده و پيمانکار مربوطه 25تا  7کارگران خدماتی ھریک با  .اعتراضی زدند
. پرداخت نکرده است  ت نموده و بيمه کامل یک ماه را برای آنان روز برای آنان بيمه پرداخ15به تناوب ،  نيز ھر ماه

ماه مشغول بکار بوده و ھمچنين به دليل استفاده  این در حالی است که این کارگران با قرارداد سفيد امضاء در طول
 پی اعتراض آژانس ايران خبر، در به گزارش . مشمول بيمه بيکاری نمی باشند قبلی از بيمه بيکاری ، در حال حاضر

  .این کارگران در مقابل اداره کار تا به امروز کسی به شکایت این کارگران رسيدگی نکرده است
 

    ماه حقوق نگرفته اند4” كارخانه كاشي تبريز كف ” كارگران 
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ارش  به گز .دست و پا ميزنند   ماه حقوق نگرفته اند و در مشكالت4   ”كارخانه كاشي تبريز كف ” كارگران زحمتكش

 ماه دستمزد كارشان را 4 ميباشد ،  كف كه در مرندواقع  كارگر كارخانه كاشي تبريز300 بيش از  "ايران كارگر"
كارگران اين كا رخانه ھمه از قشر ضعيف و كم .  گفت   89.4.9كارگران روز چھارشنبه  يكي از اين, دريافت نكرده اند 

اما حقوق و دستمزد  .  بچه ھاي دانشجو و بعضا مستاجر ميباشيمھمه ھم عيالوار و با, آمد و محروم ھستيم  در
عرق كارگر خشك نشده بايد حقوقش را به او  اگرچه نبي اكرم فرمود تا, كارمان كه حق ما ھست به ما داده نشده 

  .فرياد و اعتراض كارگر به جايي نميرسد داد و لي سياست فعلي حاكم به صورتي است كه

 ه خسرو بوکاني، فعال کارگری را به دو سال زندان محکوم کرد دادگاه انقالب ارومي

خسرو بوکاني، فعال کارگری :  تير می نویسد 10 در تاریخ کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری
  . ه دوسال زندان محکوم شدو عضو ھيات اجرايی کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری ب

  . اين فعال کارگری ابالغ شده است، ھفتم تيرماه سال جاري، توسط شعبه اول دادگاه انقالب اروميه به اين حکم
به گزارش کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگري، خسرو بوکانی به اتھامات واھی و ھم چنين 

  . بس محکوم شده استعضويت در اين کميته به تحمل سال ح
  .  محاکم تجديدنظر استان می باشدوز از زمان صدور آن قابل تجديدنظر در ر20اين حکم تا 

 خرداد ماه به اتھام عضويت در کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای 20خسرو بوکاني، روز پنج شنبه 
  . دگاه انقالب اروميه، محاکمه شدکارگری در شعبه اول دا

 بھمن ماه سال گذشته توسط حفاظت 27فعالين کارگری شھر نقده روز الزم به يادآوری است که خسرو بوکانی از 
  .  روز را در بازداشت اين نھاد امنيتی بسر برد12اطالعات سپاه پاسداران دستگير و مدت 

  

  تجمع اعتراضی کارگران سنندجی در مقابل اداره کار

  
ه ھشتم تير ماه مقابل اداره کار  جمعی از کارگران اخراجی خدمات کشاورزی روز سه شنب–آسمان دیلی نيوز 

  .سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند
 سال سابقه کار، دو ماه است که از کار اخراج شده و پيمانکار مربوطه نيز ھر ٢۵ تا ٧این کارگران خدماتی ھریک با 

این در . ت نکرده است  روز برای آنان بيمه پرداخت نموده و بيمه کامل یک ماه را برای آنان پرداخ١۵ماه به تناوب ، 
حالی است که این کارگران با قرارداد سفيد امضاء در طول ماه مشغول بکار بوده و ھمچنين به دليل استفاده قبلی 

  .از بيمه بيکاری ، در حال حاضر مشمول بيمه بيکاری نمی باشند 
 شکایت این کارگران رسيدگی نکرده در پی اعتراض این کارگران در مقابل اداره کار ، متاسفانه تا به امروز کسی به

  .است

  
  ّعدم پاسخگويي به اعتراضات كارگران كارخانه آزمايش

  
اين موضوع با عث اعتراض كارگران شده است ,  كارگران كارخانه آزمايش يكماه حقوق معوقه دارند -آژانس ايران خبـر

  .اما تاكنون جوابي به اعتراض آنھا داده نشده است

  
  ت و شرایط دو فعال سندیکایی اسيربی خبری از وضعي

  
 از وضعيت و شرایط سعيد ترابيان و رضا شھابی دو فعال سندیکای شرکت -فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران

اتوبوس رانی تھران و حومه که از چند ھفته پيش با یورش مامورین وزارت اطالعات دستگير و به سلولھای انفرادی 
  .ی در دست نيست منتقل شدند خبر209بند 

سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سندیکای شرکت واحد از زمان دستگيری تاکنون ھيچ خبری از وضعيت و شرایط 
  .او تا به حال تماس و یا مالقاتی با خانواده اش نداشته است.او در دست نيست

بسيار کوتاه و کنترل شده و رضا شھابی مسئول مالی سندیکای شرکت واحد تھران چند روز پيش یک تماس تلفنی 
معموال در چنين تماسھایی زندانی حق تشریح شرایط و وضعيت خود .در حضور بازجویان با خانواده اش داشته است

  .می گوید را می توانند با خانواده اش در ميان بگذارد) شکنجه گر(را ندارد و فقط آنچه را که بازجو 
شکنجه ھای جسمی و روحی برای وادار کردن آنھا به اعترافات این دو فعال سندیکایی در معرض خطر جدی 

  .دروغين جھت پرونده سازی و صدور احکام سنگين قرار دارند
خانواده این دو فعال سندیکایی از زمان دستگيری عزیزانشان بارھا به دادگاه انقالب،دادستانی و زندان اوین مراجعه 

خانواده ھا ھمچنين خواستار آزادی بی قيد و . و شرایط عزیزان بودندکرده اند و خواستار اطالع یافتن از وضعيت 
  .ولی این ارکانھا از پاسخگویی به خانواده ھا خوداری می کنند. شرط عزیزان در بند خود ھستند
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 خرداد با یورش مامورین وزارت اطالعات به منزلش دستگير و به نقطه 19الزم به یادآوری است سعيد ترابيان روز 
 روز بعد از آن آقای رضا شھابی پس از احضار به حراست شرکت واحد که شعبه ای از 3لومی منتقل شد و نامع

   زندان اوین منتقل شد209وزارت اطالعات می باشد دستگير و به بند 
در حال حاضر عالوه بر سعيد ترابيان و رضا شھابی دو تن از رھبران سندیکای اتوبوس رانی تھران و حومه آقایان 
منصور اسالو و ابراھيم مددی تنھا به دليل حق داشتن سندیکای کارگری چند سال است که در شرایط طاقت 

  .فرسایی در زندانھای اوین و گوھردشت زندانی ھستند

  
  :اتحادیه کارگران پست کانادا حمایت

  
  !خواھان آزادی فوری و بدون قيد و شرط اسانلو، مددی، ترابيان و شھابی

  !کارگری و زندانيان سياسی را آزاد کنيدتمامی فعالين 
  !دور جدید حمالت عليه سندیکای کارگران اتوبوسرانی تھران محکوم است

  !به حق سازماندھی و آزادی تشکل احترام بزارید

  –اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران 
Mahmoud Ahmadinejad ,President Islamic Republic of Iran Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection 

Tehran, Islamic Republic of Iran  
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei Leader of the Islamic Republic The Office of the Supreme Leader Islamic 

Republic Street – Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Islamic Republic of Iran  

  ن عزیز،آقایا

 ھزار عضو اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، من خواھان آزادی فوری تمامی نمایندگان و ۵۴به نمایندگی از 
  .اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد تھران و حومه ھستم

  :در حال حاضر، چھار رھبر و نماینده منتخب سندیکای واحد در زندان به سر می برند
  ) ساله در زندان است۵ برای یک حکم ٢٠٠٧از سال (نصور اسانلو، رئيس ھيئت مدیره م

  ) سال و نيم زندان است٣ در حال گذراندن حکم ٢٠٠٧از سال (ابراھيم مددی، نایب رئيس سندیکا 
  ) دستگير و زندانی شده است٢٠١٠ جون ٩در تاریخ (سعيد ترابيان، مسئول روابط عمومی سندیکا 

  ) دستگير شده است٢٠١٠ جون ١٢در ( خزانه دار سندیکا رضا شھابی،
بعالوه، برخی دیگر از اعضای سندیکای واحد توسط شرکت واحد مورد ھدف قرار گرفته اند و نگرانی بابت بازداشت 

ما گزارشات موثق دریافت کرده ایم که آقای اسانلو مورد اذیت و . اعضای سندیکا و دیگر فعالين کارگری وجود دارد
  .زار و تھدید به اتھامات جدید توسط مقامات زندان قرار گرفته استآ

. اتحادیه کارگران پست کانادا خواھان آزادی فوری و بدون قيد و شرط اسانلو، مددی، ترابيان و شھابی می باشد
  .ميکنداتحادیه کارگران پست کانادا این دور جدید حمالت عليه سندیکای کارگران اتوبوسرانی تھران را محکوم 

اتحادیه کارگران پست کانادا درخواست قبلی خود مبنی بر آزادی فوری و بيقيد و شرط تمامی فعالين کارگری و 
زندانيان سياسی را تصریح ميکند و بار دیگر از حکومت شما می خواھيم که به حق سازماندھی و آزادی تشکل 

  .احترام بزارید
  با احترام،

  حادیه کارگران پست کانادادنيس ليميلين، رئيس کشوری، ات

  
  علی اخوان آزاد شد

وی در .  ميليون تومانی آزاد شد70 تير ماه علی اخوان با قرار وثيقه ی 8 روز سه شنبه –کانون مدافعان حقوق کارگر 
 به سر برده و از داشتن وکيل و مالقات 209در تمام طول مدت بازداشت در بند .  خرداد ماه بازداشت شده بود15

  .م بوده استمحرو

  
  کارگران کارخانه فوالد نطنز سه ما ه حقوق نگرفته اند

  
 نفر از کارگران کارخانه فوالد نطنز سه ما ه حقو ق معوقه خود را دریافت نکرده ۶۵٠ بيش از –آسمان دیلی نيوز 
  .این کارخانه توليد کننده ميله گرد و کالف مفتولی ميباشد . ومعترض ميباشند 
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  از طبقه چھارمسقوط یک کارگر 

  
انتھای خيابان زعفرانيه عاصف ,  صبح امروز نھم تيرماه کارگری که در منطقه یک ١٠ ساعت –آسمان دیلی نيوز 

به دليل دیر . به دليل برخورد با سيمھای برق از ارتفاع طبقه چھارم سقوط ميکند , مشغول بستن چوب بست بود 
در حکومت آخوندی عالوه بر اینکه مسائل ایمنی کارگران حين کار  . آمدن آمبوالنس این کارگر نگون بخت فوت ميکند

  .سيستم ھای اورژانسی نيزپاسخگوی حوادث پيش آمده نيستند , حل نيست

  
  در حال تعطيل شدن است” ایوانس”کارخانه 

  
 بدليل ورود بی آبعلی یکی ازکارخانه ھای توليد درب ميباشد که– کارخانه ایوانس واقع در تھران –آسمان دیلی نيوز 

به گزارش ایران . رویه و ارزان کاالھای چينی و ھمچنين به فروش نرفتن توليدات آن به حالت تعطيلی درآمده است 
  .کارگر این کارخانه طی یکماه اخير چند کارگر خودرا اخراج نموده است

  
  رکود توليد در کارخانه داروسازی لقمان

  
ی لقمان که ازکارخانه ھای باسابقه توليد دارو ميباشد با افت جدی توليد  کارخانه دارو ساز–آسمان دیلی نيوز 
  .علت این افت عدم امکانات مالی است : یکی ازکارگران این کارخانه گفت .مواجه شده است

  .ھم اکنون امکان تھيه مواد الزم وجود ندارد و توليد دارو به مقدار خيلی زیادی نسبت به سال قبل افت کرده است 

  
  وليد نفت خام در وضعيت و خامت باری قرار داردت

  
 اعمال تحریمھا دسترسى صنایع نفت و گاز حکومت ایران به منابع مالى و تجھيزات جدید که به –آسمان دیلی نيوز 

  .شدت به آنھا نياز دارد دشوارتر خواھد کرد
 ١٨د نفت خام ایران با یک کاھش آژانس بين المللى انرژى که در پاریس مستقر است، پيشبينى کرد ظرفيت تولي

  . ھزار بشکه در روز مىباشد، مواجه خواھد بود٧٠٠درصدى که معادل 
چنين وضعيتى موجب سھميه کمتر در اوپک خواھد گردید، بنابراین درآمد کمترى نصيب حکومت ایران که متکى به 

  .نفت است، خواھد شد
 اوپک بيانجامد، زیرا دامنه اعمال نفوذ اعضاى آن به ظرفيت این شرایط مى تواند به کم شدن قدرت حکومت ایران در

  .توليد بستگى دارد
مصوبات کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا به خصوص دسترسى صنایع نفت و گاز حکومت ایران را به منابع مالى، تکنولوژى 

  .و تجھيزات جدید، که به شدت مورد نياز این دو بخش است، دشوارتر خواھد کرد

   آفرینی پرشکوه کارگران بنادر سوئدحماسه

  
کارگران بنادر سوئد در اعتراض به یورش :  به نوشته کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری آمده است 

جنایتکارانه دولت اسرائيل به کشتی حامل آذوقه برای گرسنگان غزه و کشتار سرنشينان کشتی اعالم کرده بودند 
 روز 10کارگران در روزھای بعد از حادثه خونبار مذکور تصریح کردند که برای . خواھند کردکه دولت اسرائيل را بایکوت 

تمام ھر نوع خروج کاال از سوئد به مقصد اسرائيل یا ورود کاال از آن کشور به بنادر سوئد را به طور کامل متوقف 
دموکراسی و زعمای اتحادیه کارگران بنادر ھنگام اعالم این تصميم با خشم سران سوسيال . خواھند ساخت

آنان در ھمان زمان اعالم کردند . سراسری کارگران سوئد و کارشکنی دولتمردان و اتحادیه ساالران رو به رو شدند
که ھيچ مخالفت و کارشکنی مانع آنان از ھمبستگی عملی بين المللی با توده ھای اسير و گرسنه و آواره غزه 

 تن محموله 500 روز 10در طول . وعود با قاطعيت تمام قدرت خود را اعمال کردندکارگران در روزھای م. نخواھد شد
آنچه کارگران بنادر سوئد . کاال را به مقصد اسرائيل بارگيری نکردند و ھيچ کاالی رسيده از اسرائيل را تخليه نکردند

اروپا در سال ھای تشکيل انجام دادند تجدید خاطره ای پرشکوه از ھمبستگی ھای پرشور بين المللی کارگران 
انترناسيونال اول بود، روزھایی که اتحاد و ھمدلی و ھمبستگی توده ھای کارگر حيات سرمایه را در معرض تھدید 

ما این اقدام کارگران سوئد را ارج می گذاریم و آن را به عنوان برگی زرین از کارنامه افتخار . جدی قرار داده بود 
  . کارگر جھانی بر خاطر خویش ثبت می کنيمجنبش ضد سرمایه داری طبقه
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  بازداشت تعدادی از کارگران معترض شرکت ایرالکو
تعداد بازداشت شدگان , بازداشت گشته اند  پس از تجمع اعتراضی کارگران ایرالکو چند تن از آنان–آژانس ایران خبر 

  .است  نفر گزارش شده١٠ تا ٧بين 

  
  خانه لوله و ماشين سازی ایرانتن در کار۵٠تن به ٣۶٠افت توليد از 

  
 کارخانه لوله وماشين سازی ایران که از کارخانه ھای با سابقه در امر توليد لوله ھای چدنی –آسمان دیلی نيوز 

 ٩٠بيش از . اکنون در آستانة تعطيلی کامل قرار گرفته است , بزرگ ميباشد ومحصوالت صادراتی توليد ميکرده است 
لف این کارخانه از کار افتاده است وظرف سه تا چھار ماه آینده این کارخانه تعطيل خواھد درصد از قسمت ھای مخت

  . تن رسيده است ۵٠ تن به ٣۶٠ھم اکنون توليد کارخانه از روزی . شد 

  
 احضار ھفت فعال کارگری به دادگاه

  
شش :  آمده است   89/4/11  در تاريخ ،"کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری "  بنابر گزارش

 -  فتاح سليمانی - رحمان ابراھيم زاده  -  رحمان تنھا- به نامھای صمد احمدپور نفر از اعضای كميته ھماھنگی
ابراھيم زاده از فعالين کارگری شھر اشنویه از طرف شعبه اول   عباس ھاشم پور وھمچنين عيسی-حسين پيروتی 

نامبردگان سال .  در این دادگاه حاضر شوند89/5/2به آنھا اعالم شد تا در تاریخ احضار شدند و   دادگاه انقالب اروميه
ھر كدام با وثيقه .  در اروميه بودند بازداشت زندان سپاه پاسداران واقع  روز در12 به مدت  88/12/8گذشته از تاریخ 

 برای کمک به ایجاد تشکل ھای ما اعضای کميته ھماھنگی .  از زندان ازاد شدند به طور موقتميليون تومانی 10
 زندانيان سياسی   محکوم کرده و خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی کارگری احضارو بازداشت فعالين کارگری را

  .در بند می باشيم 

  
  

    کارگران سنندجی در مقابل اداره کار تجمع اعتراضي
  

 از کارگران اخراجی خدمات کشاورزی روز سه شنبه جمعی : تير آمده ست 11رتاریخ  دبه گزارش آژانس ايران خبر
 .سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند ھشتم تير ماه مقابل اداره کار
کار، دو ماه است که از کار اخراج شده و پيمانکار مربوطه نيز ھر   سال سابقه25 تا 7اين کارگران خدماتی ھریک با 

این در  . نموده و بيمه کامل یک ماه را برای آنان پرداخت نکرده استروز برای آنان بيمه پرداخت  15ماه به تناوب ، 
بوده و ھمچنين به دليل استفاده قبلی  حالی است که این کارگران با قرارداد سفيد امضاء در طول ماه مشغول بکار

 . بيکاری نمی باشند از بيمه بيکاری ، در حال حاضر مشمول بيمه
به امروز کسی به شکایت این کارگران رسيدگی نکرده  ابل اداره کار ، متاسفانه تادر پی اعتراض این کارگران در مق

  .است
  نگرفته اند  ماه حقوق4” كارخانه كاشي تبريز كف ” كارگران 

 به گزارش  .ماه حقوق نگرفته اند و در مشكالت دست و پا ميزنند  4   ”كارخانه كاشي تبريز كف ” كارگران زحمتكش
را   ماه دستمزد كارشان4 ميباشد ،   كارگر كارخانه كاشي تبريز كف كه در مرندواقع300از   بيش "ايران كارگر"

كا رخانه ھمه از قشر ضعيف و كم  كارگران اين.  گفت   89.4.9يكي از اين كارگران روز چھارشنبه , دريافت نكرده اند 
اما حقوق و دستمزد . بعضا مستاجر ميباشيم دانشجو و  ھمه ھم عيالوار و با بچه ھاي, در آمد و محروم ھستيم 

اگرچه نبي اكرم فرمود تا عرق كارگر خشك نشده بايد حقوقش را به او , نشده  كارمان كه حق ما ھست به ما داده
 سياست فعلي حاكم به صورتي است كه فرياد و اعتراض كارگر به جايي نميرسد داد و لي

  
 

  آخرین اخبار مربوط به معلمان دربند 
  

اسماعيل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، شب گذشته :  گزارش داد 89 تير 11 در تاریخ  بامدادخبر
  .  روز بازداشت آزاد شد۴۴، پس از )شنبه پنج(

ی  رغم تودیع وثيقه در آغاز ھفته به گزارش بامدادخبر، آزادی اسماعيل عبدی، در حالی صورت گرفت که علی
  .  روز گذشته به طول انجاميدگذشته، روند آزادی وی تا

 روز ٣٣وی . ھای خارجی بازداشت گردید وگو با یکی از رسانه  اردیبھشت ماه و به دنبال گفت٢٩اسماعيل عبدی روز 
با این وجود وی پس از آزادی . از زمان بازداشت خود را در انفرادی و چند روز پایانی را در بند عمومی بسر برده است

  . ی برخوردار است شرایط روحی خوباز
از سوی دیگر با وجود گذشت چھار روز از بازداشت مختار اسدی، عضو کانون صنفی معلمان کرج و محمود باقری، 

این دو، پس از بازداشت با منزل . ی کانون صنفی معلمان، تاکنون ھيچ گونه خبری در دست نيست عضو ھيآت مدیره
  . باشد يز مشخص نمیگھداری آنھا ناند و ھنوز محل ن تماس نگرفته
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شنبه خانواده ی محمود بھشتی لنگرودی، سخنگوی دربند کانون صنفی معلمان، برای دیدار  در ھمين حال، روز پنج
ھای کابينی  با او به زندان اوین رفتند اما به دليل دستور جدید دادستانی مبنی بر یک ھفته درميان شدن مالقات

  . ی مالقات نيافتند زندانيان، اجازه
ی زندان   خردادماه و تنھا چھار روز پس از آزادی از زندان، برای بار دوم بازداشت و روانه١۶محمود بھشتی که از روز 

 از تداوم  شنبه وی در تماسی تلفنی در روز یک. شود اوین شد، ھمچنان در سلولی چھارنفره نگھداری می
  . ھایش خبر داد و روحيه خود را خوب توصيف کرد بازجویی

  .  زندان اوین سپری کرده بود٢٠٩حمود بھشتی در دور اول بازداشت، بيش از یک ماه را در بند م
ی کانون  ی رسول بداقی، عضو ھيآت مدیره اما در خبری دیگر مربوط به معلمان زندانی، نخستين جلسه محاکمه

  . شود صنفی معلمان، روز یکشنبه سيزدھم تيرماه برگزار می
برد، از سوی دادستانی تھران به اقدام  ھم شھریورماه سال گذشته در بازداشت به سر میبداقی که از تاریخ د

  . عليه امنيت ملی متھم شده است
نگار به زندان  وی ھشت ماه نخست بازداشت خود را در زندان اوین سپری کرد و ھم اینک به ھمراه چند روزنامه

   .شھر تبعيد شده است رجایی
  

 ر دانشگاه آزاد قم شصت دانشجوی دختاحضار 
 

ماه سال جاری تاکنون به کميته انضباطی این دانشگاه   دختر دانشگاه آزاد قم از فروردیندانشجویبيش از شصت 
ساختمان جدید این به قم  ھرانا، پس از انتقال دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه آزادگزارش به . ه انداحضار شد

خصوصا فشارھای جنسيتی فزاینده ای بر  مان اجرای طرح حجاب و عفافواحد واقع در پردیسان، عموما و از ز
بيش از ھزار دانشجوی دختر از سوی حراست این دانشگاه تذکر  دانشجویان این دانشکده وارد شده تا جایی که به

  .گرفته اند
 تر و پسر در اینماموران حراست دانشگاه با جداسازی درب ورودی دانشجویان دخ: در ادامه این گزارش آمده است

را مجبور به پاک کردن ھرگونه  دانشگاه ھنگام ورود دانشجویان دختر با سد راه اکثر ایشان، با توھين و تحقير آن ھا
ناميده می شد به آن ھا تذکر داده و در " شئونات اسالمی عدم رعایت"آرایش صورت می نمودند و بر اساس آنچه 

 .دندمی کر صورت تکرار از ایشان تعھد اخذ
ممانعت به عمل می آمد و ایشان را  به دانشگاه" بد حجاب"این روند تاجایی است که در برخی موارد از ورود افراد 

 .به کميته انظباطی احضار می کردند
ترویج بد "اتھام واھی  گفته می شود بسياری از این شصت دانشجوی احضار شده از فعالين دانشگاه بودند که به

انتخابی را شرح می دادند و کميته انظباطی نيز  از نوع پوشش(!) انشجویان، بایستی ھدف خوددر بين د" حجابی
 .پرونده و بعضا تعليق برای ایشان صادر می نمود در غياب ایشان، احکامی نظير درج در

واردی نظير با این حال به م این در حاليست که حجاب چادر در این دانشگاه برای دانشجویان دختر اجباری بوده اما
 .آرایش ساده ی صورت نيز برخورد می شود رنگ مانتو و مقنعه زیر چادر، نوع کفش، الک ناخن و حتی
رفتارھای نامناسب حراست  در اعتراض به) ھشتم مارس(دانشجویان دانشگاه آزاد قم، پيش تر و در روز جھانی زن

 .دندبو این دانشگاه و تبعيض ھای جنسيتی تجمعی اعتراضی برپا کرده
  

 تسلط تدريجی سپاه بر شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 

تعدادی زيادی از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی : دموکراسی در ايران:  تير آمده است 11در سحام نيوز به نوشته 
ر آنان ندارد، تن تھران و حومه شديداً زير فشار ھستند تا در برابر مبالغ کمی که ھيچگونه رابطه منطقی با سوابق کا

در ھمين حال خطوط جديد اتوبوسرانی در تھران و حومه به تدريج به شرکت ھای وابسته . به بازخريد شدن بدھند
  .  واگذار ميشوندبه سپاه پاسداران

تعدادی زيادی از کارکنان شرکت واحد “ فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران”بنا بر گزارش ھای رسيده به 
ی تھران و حومه شديداً زير فشار ھستند تا در برابر مبالغ کمی که ھيچگونه رابطه منطقی با سوابق کار اتوبوسران
   . ميليون تومان ، تن به بازخريد شدن بدھند١۵سال سابقه خدمت مبلغی معادل ٢٠ برای بيش از - آنان ندارد

ت ھای وابسته به سپاه پاسداران واگذار در ھمين حال خطوط جديد اتوبوسرانی در تھران و حومه به تدريج به شرک
ھمچنين در راستای طرح . در اين خصوص ميتوان به راه اندازی ترمينال جنوب و پايانه افشار اشاره نمود. ميشود

خصوصی سازي، تعداد بسياری از اتوبوس ھای موجود شرکت واحد برای فروش به اينگونه شرکت ھا ی وابسته به 
  .  ميشوندسپاه آماده

وه بر دوتن از رھبران سنديکای اتوبوسرانی تھران و حومه، يعنی آقايان منصور اسانلو و ابراھيم مددی که از چند عال
سال است در شرايط طاقت فرسا در زندان ھای اوين و گوھر دشت بسر ميبرند، سعيد ترابيان و رضا شھابی دوتن 

ومه نيز طی ھفته ھای گذشته بوسيله مأمورين وزارت ديگر از فعالين سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و ح
   .اطالعات دستگير و زندانی شده اند

   .در باره اين موضوع با علبرضا نوائی عضو اتحاديه بين المللی در حمايت از کارگر در ايران گفتگوئی انجام داده ايم
   :از وی ميپرسيم

بوسرانی تھران و حومه به شرکت ھايی خصوصی که  آيا ميتوان گفت که طرح تدريجی تبديل شرکت واحد اتو-
   حال تکوين است؟ وابسته به سپاه پاسداران ھستند، در

 آيا دستگيری فعالين سنديکايی شرکت واحد، و فشار بيش از حد به کارکنان اين شرکت در جھت طرح خصوصی -
   سازی شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ميباشد؟
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 شدند برای آزادی اسانلورژیم ی خواستار تحقق فوری قول بين الملل دو اتحاديه
 

برای  رژیم اتحاديه ھای کارگری با استقبال از قول  فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی
زندانی ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه،  آزادی منصور اسانلو، رئيس

چند روز پيش، سازمان بين المللی کار، آی ِال او، در گزارش ساالنه خود در . تحقق فوری اين وعده شدند ستارخوا
  .کرده است منصور اسانلو خوانده شده، موافقت» عفو « ايران اعالم کرد که قوه قضاييه با آنچه  مورد

 
اقدام عليه امنيت ملی به پنج  داشت و به اتھام در نزديکی منزل خود در تھران باز١٣٨۶آقای اسانلو در تيرماه سال 

خواستار  در اين مدت، سازمان ھای حقوق بشری و اتحاديه ھای بين المللی کارگری بارھا.سال زندان محکوم شد
در اين ميان، فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون .آزادی بی قيد و شرط اين فعال کارگری شده اند

کارگران در  ھای کارگری اعالم کردند که مبارزه آنان برای پايان دادن به نقض حق تشکل يابی تحاديهبين المللی ا
  .ايران با آزادی يک نفر متوقف نخواھد شد

ساير فعاالن مدنی شدند که  اين دو اتحاديه بين المللی کارگری ھمچنين خواستار آزادی تمامی فعاالن کارگری و
  .بازداشت شده اند

  
   سخت کارگران ايران در سايه رکود اقتصادیزندگی 

 
ھا و  سابقه توليد و فروش کارخانه رکود اقتصادي، به کاھش بي: اردیبھشت گزارش داد 11رادیو صدای آلمان در تاریخ 

قربانيان اصلی اين روند، کارگران و مزدبگيرانی ھستند که بازخريد، تعديل . واحدھای توليدی ايران منجر شده است
  . گروه پرشماري، چندين ماه حقوق معوقه دارند. شوند راج مييا اخ

دھند که کارگران پااليشگاه آبادان در اعتراض به بيکاری خود، مقابل در اصلی اين پااليشگاه  منابع خبری گزارش مي
که اند  ، دستکم صد کارگر صنعت نفت در اين تجمع حضور داشته"جرس"به نقل از سايت . اند دست به تجمع زده

  . اند پس از حضور نيروی انتظامی در محل، متفرق شده
نوشته که کارگران معترض در اقدام بعدي، جلوی در ورودی پااليشگاه دراز کشيده و مسير رفت و آمد را " جرس

ند در جريان اين اقدام، دو تن از کارگران که در حال فيلمبرداری از صحنه با موبايل خود بودند، توسط چ. مسدود کردند
  . اند لباس شخصی دستگير شده

تھران نيز در روز ھفتم تير، دراعتراض به اخراج و عدم " پارس متال"گروھی از کارگران " ايلنا"به گزارش خبرگزاری 
به گفته شاھدان عيني، در اين تجمع . آمدند پرداخت حقوق خود در برابر دفتر رياست جمھوری در ميدان پاستور گرد

اين عده پنج ماه حقوق معوقه دارند و بخشی از آنان که قراردادی . اند ارس متال شرکت داشته کارگر پ٣٠٠دستکم 
  . اند ھستند، با خطر اخراج و تعديل مواجه

تجمع کنندگان از قطع امکانات رفاھي، عدم قبول سفارش جديد و خوابيدن خط توليد از زمستان " ايلنا"به نوشته 
 ٨٨ديرعامل اين کارخانه اما با تاکيد بر پرداخت حقوق و مزايای کارگران تا پايان سال م. اند  تا کنون خبر داده٨٨سال 

با شانتاژ و تحريک عوامل بيرونی به قصد آشوب کشيدن و "و عدم اخراج آنھا، اعالم کرده که کارگران معترض، 
  » .اند ، دست از کار کشيده٨٩بحرانی نشان دادن شرايط از ارديبھشت سال 

ارس متال در جاده مخصوص تھران کرج قرار دارد و توليد آن اتصاالت چدنی است که در صنعت آب و فاضالب کارخانه پ
  .  نفر است۴۵٠شمار کارگران اين کارخانه . کاربرد دارد

  اعتراض به قراردادھای موقت 
اردادی اين گروه صنعتی اند به وضع کارگران پيمانی و قر جمعی از کارگران کارخانه ساپيا نيز از دولت دھم خواسته

به نقل از کارگران سايپا نوشته که آنھا با وجود دستور رييس جمھور برای حذف " ايلنا"خبرگزاری . رسيدگی کند
اند و  ھای نقدی و غيرنقدی محروم ھای پيمانکاری و تبديل قراردادھايشان، ھنوز از دريافت کمک شرکت

  . قراردادھايشان نيز تغيير نکرده است
از جمله توليدات سايپا، پرايد، رنو، زانتيا . سايپا، بزرگترين شرکت خودروسازی ايران پس از ايران خودرو استشرکت 

  . و ريو ھستند
فعاالن . گيرند ھای نوظھوری ھستند که به ازای کاريابي، از کارگران پورسانتاژ مي ھای پيمانکاري، شرکت شرکت

دھند و  ھا تن در مي کار از فرط ناچاری و نياز مالي، به شرايط اين شرکت گويند که کارگران اخراجی و بي کارگری مي
  . کنند حتی قراردادھای سفيد و بدون مھلت امضا مي

  تشديد فشار بر فعاالن کارگری 
ھای کارگری به دو  خسرو بوکاني، فعال کارگری و عضو ھيات اجرای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل

 به آقای ٨٩شعبه اول دادگاه انقالب اروميه، اين حکم را روز ھفتم تيرماه سال . شده استسال زندان محکوم 
  . بوکانی ابالغ کرده است

محمدي، يکی ديگر از فعاالن کارگری بوکان نيز توسط دادگاه انقالب استان کردستان به چھار ماه حبس  کاوه گل
ھای کارگری  يته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلمحمدی ھم از اعضای کم کاوه گل. تعزيری محکوم شده است

  . در کردستان است
آقای ترابيان روز . برند سر مي سعيد ترابيان و رضا شھابي، دو فعال سنديکای شرکت واحد نيز ھمچنان در زندان به

اش  نواده خرداد و پس از يورش ماموران امنيتی به منزل خود دستگير شده و تاکنون تماس و مالقاتی با خا١٩
 خرداد و پس از احضار وی به حراست شرکت واحد انجام گرفته ٢٢بازداشت رضا شھابی ھم در روز . نداشته است

فعاالن . اين فعال کارگری تا کنون تنھا يک تماس تلفنی کوتاه و کنترل شده با خانواده خود داشته است. است
دھند که  ابی و ترابيان ابراز نگرانی کرده و احتمال ميحقوق بشر و دمکراسی در ايران از وضعيت مبھم آقايان شھ

سعيد ترابيان، مسئول روابط عمومی و . دو در معرض فشارھای جدی برای اعترافات دروغين قرار داشته باشند اين
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  . رضا شھابي، مسئول مالی سنديکای واحد ھستند
عاون وی از چند سال قبل تاکنون به اتھام منصور اسانلو و ابراھيم مددي، رييس ھيات مديره سنديکای واحد و م

  .برند ھای گوھردشت و اوين به سر مي اقدام عليه امنيت ملي، در زندان
  

  تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند بردسير

 جمعی ازکارگران کارخانه قند بردسير کرمان دراعتراض به انحالل کارخانه و عدم پرداخت –آسمان دیلی نيوز 
این کارگران عالوه بر اینکه بيش از دوماه . جلو کارخانه تجمع کردند ٨٩٫۴٫٨ خود روز سه شنبه حقوقھای معوقه

  . چندین ماه است که حق بيمه آنھا پرداخت نشده است , است که حقوق خودرادریافت نکرده اند 

  تجمعات پی درپی کارگران کارخانه چينی البرز

برز روز سه شنبه ھشتم تيرماه در محوطه داخلی و بيرونی این شرکت  کارگران کارخانه چينی ال–آسمان دیلی نيوز 
این کارگران از فروردین ماه تا کنون در اعتراض به حکم انحالل شرکت و برای پيگيری حقوقھای معوقه . تحصن کردند 

  . ماھه خود ھر روز تجمع و تحصن داشته اند ۶

و ھمچنين مقابل نھاد ریاست جمھوری رفته واعتراض کرده اند اما این کارگران بارھا به تھران به مقابل وزارت صنایع 
  . ھيچ پاسخی دریافت نکرده اند و مطالبات آنھا بی جواب باقی ماند ه است 

  اعتراض و تجمع کشاورزان خوزستانی

ه  بيش از یک ماه است کشاورزان خوزستانی محصول گندمشان را تحویل مراکز خرید دولت داد–آسمان دیلی نيوز 
بھای گندم ” این در حالی است که مسئولين صدا و سيما اعالم می کنند.اند ولی ھنوز پول آن را دریافت نکرده اند

 نوبت در ماه جاری ٣_٢گفتنی است در . ” ساعت پس از تحویل به حساب کشاورزان واریز می شود٧٢حداکثر تا 
  . این گونه تجمعات در مقابل این مرکز شکل گرفته است

   کارگران کارخانه صندوق نسوز کاوه در یک ماه اخيراخراج

 طی یکماه اخير تعداد زیادی ازکارگران کارخانه صندوق نسوزکاوه اخراج شده اند کارگر ھمچينين –آسمان دیلی نيوز 
  . این کارخانه بدليل مشکالت سوخت و مسئله تحریمھا درحال ورشکستگی است و به حالت تعطيلی درآمده است

   ماه حقوق نگرفته اند۴” کارخانه کاشی تبریز کف ” زحمتکشکارگران 

 ماه حقوق نگرفته اند و در مشکالت دست و پا ۴” کارخانه کاشی تبریز کف ”  کارگران زحمتکش–آسمان دیلی نيوز 
قع ميباشد  کارگر کارخانه کاشی تبریز کف که در مرندوا٣٠٠بيش از , به گزار ش دریافتی ایران کارگر از تبریز . ميزنند 

کارگران این کا .  گفت ٨٩٫۴٫٩یکی از این کارگران روز چھارشنبه ,  ماه دستمزد کارشان را دریافت نکرده اند ۴، 
ھمه ھم عيالوار و با بچه ھای دانشجو و بعضا مستاجر , رخانه ھمه از قشر ضعيف و کم در آمد و محروم ھستيم 

اگرچه نبی اکرم فرمود تا عرق کارگر ,  ھست به ما داده نشده اما حقوق و دستمزد کارمان که حق ما. ميباشيم 
خشک نشده باید حقوقش را به او داد و لی سياست فعلی حاکم به صورتی است که فریاد و اعتراض کارگر به 

  . جایی نميرسد 

  کارگران شھرداری آبادان در وضعيت فالکت بار معيشتی

  .سه ماه است که حقوق نگرفته اند , رداری منطقه یک آبادان  ھفتصد نفر از کارگران شھ–آژانس ایران خبر 

. سه سال است که بن ھای خود ر ا نگرفته اند و قریب دوسال است که پاداش نگرفته اند , این کارگران زحمتکش 
د دروضعيت بسيار بد معيشتی به سرميبریم ھر بار ھم که اعتراض کرده ایم به ما گفته ان”: یکی از کارگران گفت 

چطور دلشان می آید که حق کارگر را این طور باال بکشند ؟ این چه , که نيازی به شما نداریم و اخراجتان ميکنيم 
  ” مسلمانی است ؟ نان شب نداریم بخوریم نميدانيم صورتمان را چطورباسيلی سرخ نگه داریم ؟

  نانپمپ بنزین ھا درمحاصره نيروھای دولتی در ھراس از اقدامات اعتراضی جوا

  
 ليتر نارضایتی مردم بيش از پيش شده ۶٠ ليتر در ھر ماه به ١٠٠ با کاھش سھميه بنزین از –آسمان دیلی نيوز 
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در حال حاضر در تھران اکثر پمپ . با خبر تحریم بنزین از سوی غرب به اعتراض مردم دامن زده شده است , است 
  .در محاصره نيرو ھای دولتی قرار دارند…  و ستارخان- کاشانی…  ایت ا-سعادت آباد: ھای بنزین مانند

با يک سوم خط " برابر"حداقل حقوق کارگران :باال گرفتن اعتراضات کارگری در ايران
  فقر

عدم امنيت شغلی و بيمه بيکاري، تعطيلی کارخانه : مژگان مدرس علوم: تير می نویسد 11سایت جرس در تاریخ 
 حقوق ھای معوقه، ناکافی بودن دستمزدھا با بحران اقتصادی و تورم، خدماتي، عدم پرداخت-ھا و واحدھای صنعتی

قراردادھای موقت، ممانعت از شکل گيری تشکل ھای صنفی کارگران و مانع تراشی در جھت فعاليت تشکل ھای 
مذکور از سوی دولت، سرکوب اعتراضات کارگری و صنفي، بازداشت و تھديد کارگران معترض از جمله موضوعاتی 

بويژه وضعيت کارگران . ند که در کنار اعتراضات سياسی به مھمترين چالش ھای داخلی کشور بدل شده استھست
بعد از ناآرامی ھای اعالم نتايج رياست جمھوری سال گذشته علی رغم بيانيه ھا و اقدامات اتحاديه ھای کارگری 

  . بسيار دشوار شده است
اليشگاه آبادان در اعتراض به بيکاريِ خود توسط مقامات مسئول ، در در ھمين زمينه حدود يکصد تن از کارگران پا

مقابل درب پااليشگاه دست به تجمع کردند که با ورود نيروی انتظامی در محل تجمع، دو نفر از کارگران که در حال 
ن نامعلومی فيلم گرفتن با موبايل خود از تجمع بودند، توسط چند لباس شخصی و با ضرب و شتم دستگير و به مکا

  . برده شدند
متال تھران در اعتراض به پرداخت نشدن  ھمچنين حدود سيصد نفر از مجموع چھارصد و پنجاه تن کارگر کارخانه پارس

اين در حالی است که تاکنون ھيچ مرجعی . جمھوری تجمع کردند مطالبات معوقه و اخراج خود در مقابل دفتر رياست
معترضين و شنيدن مطالبات به حق آنان نشده است و تنھا واکنش به اين از سوی دولت حاضر به گفتگو با 

  . اعتراضات صنفي، سرکوب و تھديد به اخراج و زندان بوده است
متال مشغول به  قابل ذکر است که حداقل صد و پنجاه کارگر قراردادی با سابقه باالی دوازده سال درکارخانه پارس

حساب خود اقدام   از کارگران قراردادی خواسته است تا ھرچه زودتر برای تسويهای کار ھستند، کارفرما در اطالعيه
  . کنند

بنا به گزارشات رسيده درسه ماه ابتدای سال جاري، به دليل کاھش قدرت خريد مردم، از ميزان توليدات بسياری از 
  . اند ھا کاسته و در نتيجه کارگران بسياری بيکار شده کارخانه

  اعتراضات کارگری " اصلی"مل بيکاری وتورم عا
ناظران بر اين باورند که با توجه به جوان بودن جمعيت کشور ھر روزه تعداد قابل توجھی از جوانان آماده بنا به 
اقتضای سن و مشکالت معيشتی جويای کار ھستند اين در حالی است که بيکاری و عدم پرداخت حقوق از 

  . ای اخير بوده استمھمترين داليل اعتراض کارگران طی ماھھ
ھمچنين در حاليکه بحران اقتصادی و رشد بيکاری در کشور خطر جدی برای قشر کم درآمد محسوب می شود، 

  . در دھند" تن"کارکنان شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه ھم تحت فشار قرار گرفته اند که بايد به بازخريد شدن 
ن و حومه، سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، اتحاديه آزاد سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھرا

کارگران ايران، ھيئت بازگشايی سنديکای کارگران فلز کار مکانيک و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در 
 مقاوله نامه ای به کنگره کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای کارگری اعالم کردند که دولت ايران به ھيچ يک از

المللی و حقوق بنيادی کارگران پايبند نبوده و در سال گذشته حمله به معدود تشکل ھای موجود  نامه ھای بين
  . کارگری در ايران را تشديد کرده و برخی از فعاالن کارگری بازداشت کرده است

 خريداری شده است ، گفتنی است، در راستای طرح به اصطالح خصوصی سازي، اتوبوس ھايی که با امکانات ملی
و خطوط جديد اتوبوسرانی را به سپاه پاسداران واگذار شده و سپاه پاسداران از مدتی پيش راننده ھای جديد آن را 

  .استخدام کرده و ھمزمان اقدام به اخراج کارکنان تحت عنوان بازخريد کرده اند
  وابسته به دولت "غير"برخورد با تشکل ھای کارگری

 نامه ھای سازمان بين المللی کار، آی ال او، که ايران آنھا را امضا کرده است، کارگران و کارفرمايان بر اساس مقاوله
حق دارند که تشکل ھای خود را به انتخاب خود و بدون کسب اجازۀ قبلی ايجاد کنند يا به چنين تشکل ھايی 

  . ز جانب مقام ھای دولتی نخواھند بودبپيوندند و تشکل ھای کارگران و کارفرمايان مشمول انحالل يا تعليق ا
کميته آزادی تشکل سازمان بين المللی کار در گزارش مربوط به ايران از دولت ايران خواسته است تا تضمين دھد که 

  . فعاالن کارگری شده است" آزادی"اعضای تشکل ھای کارگری تحت فشار قرار نخواھند گرفت و خواستار 
 قانون کار، کارگران مشمول قانون کار می توانند با رعايت مقررات قانونی و آئين 131گفتنی است، بر اساس ماده 

  . انجمن صنفی کنند" تشکيل"نامه مربوط مبادرت به 
اخراج و عدم امنيت شغلي، تعطيلی کارخانه ھا و واحدھای توليدي، عدم پرداخت به موقع دستمزدھا، رشد نرخ 

 واحدھای توليدي، عدم تشکل ھای مستقل کارگری به دليل ممانعت دولت، بيکاري، کاھش توليد در کارخانه ھا و
برخورد و سرکوب اعتراضات صنفی و انبوھی از مطالبات تحقق نيافته از جمله مشکالتی ھستند که جامعه کارگری 

   .ايران با آن مواجه بوده و به علت غرض ورزی ھای سياسی مانع از يک بررسی دقيق و ھمه جانبه شده است
 ميليارد دالری سبب گرديده که 12 درصدی و واردات 42 درصدی و نرخ بيکاری 28اين در حالی است که نرخ تورم 

واحدھای توليدی و خدماتی تعطيل و کارگران آن ھا اخراج شوند ھمين امر سبب گسترده شدن موج اعتراضات 
دولت شده و برای تامين حداقل ھای کارگری طی ماھھای اخير شده است که خواھان حمايث اجتماعی از سوی 

  .حقوق خود دست به تجمع و تحصن زده اند
  با يک سوم خط فقر " برابر"حداقل حقوق کارگران 

يکی از مطالبات جدی کارگران تامين مايحتاج زندگی و مشکل مسکن به عنوان ضروری ترين ھزينه در سبد ھزينه 
ای کارگران ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری می باشد تا از از ديگر خواسته ھ. خانوار ھای کارگران می باشد
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طريق اين تشکل ھا مشکالت و خواسته ھای خود رامطرح کرده و به گوش مسئولين برسانند چراکه تشکل ھای 
کارگری وابسته به دولت از جمله شورای اسالمی کار و خانه کارگر در راستای اھداف دولت و کارفرمايان عمل می 

بطوريکه خانه کارگر ھنوز نتوانسته در خصوص افزايش دستمزد حداقلی کارگران . يگيری مشکالت کارگرانکنند تا پ
  . کاری از پيش ببرد اين در حالی است که آمار و ارقام حداقل حقوق کارگران را يک سوم خط فقر نشان می دھند

تبعيض : "ران صادر شده است آورده اندکارگران در بخشی از قطعنامه پايانى روز جھانى كارگر که از سوی کارگ
جنسيتی در خصوص حقوق برابر، عدم رعايت اصول ايمنی و بھداشت محيط کار، عدم رعايت ساعت کار، مقاومت 

ھای مذکور و از ھمه  در ايجاد و شکل گيری تشکل ھای صنفی کارگران و مانع تراشی در جھت فعاليت تشکل
ھا و اعتراض   سبب بروز نابرابري گيری در اين زمينه از سوی دولت ھای اجتماعی و سخت مھمتر کاھش حمايت
  ." ھا آورده است ھای حقوق خود به خيابان ھا را برای تامين حداقل کارگران شده و آن

 را به خود 141 کشور جھان مقام 180 پله سقوط در ميان 54بر اساس آمارھای معتبر جھاني، اقتصاد ايران با 
 را نصيب خود ساخته است که با اين رتبه به اعتقاد 135 از نظر کسب و کار ھم مقام اختصاص داده است و

کارشناسان ، ايران دربين کشورھای درحال توسعه ھم قرارنمی گيرد بلکه جايگاه آن درميان کشورھای عقب مانده 
 به رتبه 2009سال  قرارداشت که در124 دررتبه 2008از سوی ديگر ايران درشاخص فساد اقتصادی درسال . است
  .  رسيده است144

به اعتقاد ناطران اقتصادي، واردات بی رويه کاالی خارجی خود عامل اصلی انحطاط و ورشکستگی توليد داخلی 
  . است که سبب تعطيلی واحدھای صنعتی و توليدي، اخراج ھای گسترده کارگران شده است

 بصورت قراردادی مشغول به کار ھستند و بدين ترتيب ھمچنين بر اساس گزارش ھای رسيده ھشتاد درصد کارگران
 قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزايای قانونی خود 27فقط بيست درصد از کارگران مشمول ماده 

  . برخوردار شوند
  ! بخش خصوصی بخش دلسوزی است

با .  تاوان عدم حمايت ھای دولت را بپردازندھای اقتصادي، کارگران اولين گروه آسيب پذير ھستند که بايد در بحران
دولت شرايطی را سبب گرديده که " غيرکارشناسانه"و " ناکارآمد"توجه به شرايط بيمار اقتصاد کشور و طرح ھای 

  . کارگران برای طرح مطالبات خود دست به اعتراضات گسترده بزنند
وزارت کارمسئوليتی : " است اظھار داشته است"دلسوزی"چندی پيش وزيرکار با بيان اينکه بخش خصوصي، بخش 

من اعتقاد دارم بايد قانون کاراصالح . درقبال اشتغال ندارد و مشکل بيکاری درکشوربه دليل فقدان مھارت است
  ." شود

اما اينکه قانون به سود و ضرر چه کسی بايد تغيير کند مسئله ای است که بر طبق آمار و شواھد در عمل به نفع 
  .  و به ضرر کارگر تمام می شودکارفرما

با زورکه نمی شود ازکارفرما بخواھی کارگرش را نگه دارد، بايد : "در ھمين زمينه ترابی نماينده مجلس می گويد
بايد اخراج برعھده کارفرما باشد بدون آنکه مشکل ايجاد کند و شرايط به گونه . بخش خصوصی تقويت و حمايت شود

  ." يل ورغبت کارگرش را بخواھدای باشد که کارفرما با م
اين در حالی است که کم درآمدترين قشر جامعه، طبقه کارگری بوده و با سطح دستمزدھای کنونی قادر به تامين 

و اگر دولت . حداقل ھای زندگی خود نيز نيستند و رشد بی سابقه فقر در ابعاد وسيعی ھشداردھنده می باشد
يعتر به بررسی دقيق و کارشناسانه در خصوص رفع مشکالت و معضالت اين محور احمدی نژاد ھر چه سر" عدالت"

قشر زحمت کش و دردمند کارگری بر نيايد تبعات منفی آن در تمامی عرصه ھای کشور تاثير گذاشته و کشور را با 
 .بحرانی غير قابل خروج مواجه خواھد ساخت

  گزارش آخرين وضعيت اعضای دربند کانون صنفی معلمان ايران

با وجود گذشت چھار روز از بازداشت مختار اسدي، عضو :  آمده است 89 تير 12جرس در تاریخ به نوشته سایت 
 کانون صنفی معلمان، تاکنون ھيچ گونه خبری در دست  کانون صنفی معلمان کرج و محمود باقري، عضو ھيات مديره

  . ز محل نگھداری آنھا نيز مشخص نيستاند و ھنو اين دو، پس از بازداشت با منزل تماس نگرفته. نيست
شنبه خانواده محمود بھشتی لنگرودي، سخنگوی دربند کانون صنفی  دھد که روز پنج بامداد خبر ھمچنين خبر مي

معلمان، برای ديدار با او به زندان اوين رفتند اما به دليل دستور جديد دادستانی مبنی بر يک ھفته در ميان شدن 
  .  مالقات نيافتند زندانيان، اجازهھای کابينی  مالقات

 زندان   خرداد ماه و تنھا چھار روز پس از آزادی از زندان، برای بار دوم بازداشت و روانه16محمود بھشتی نيز که از روز 
 از تداوم  شنبه وی در تماسی تلفنی در روز يک. شود اوين شد، ھمچنان در سلولی چھار نفره نگھداری مي

  . ر داد و روحيه خود را خوب توصيف کردھايش خب بازجويي
  .  زندان اوين سپری کرده بود209محمود بھشتی در دور اول بازداشت، بيش از يک ماه را در بند 

  وضعيت نامساعد جسمی ھاشم خواستار در زندان 
 معلم دھد که ھمسر ھاشم خواستار، المللی حقوق بشر در ايران گزارش مي ھمزمان با اين اخبار، کمپين بين

گويد که مسئوالن دليل آزاد نکردن  زندانی که در دادگاه تجديدنظر حکم دو سال حبس دريافت کرده بود، مي
  . اند نشدن وی عنوان کرده" متنبه"ھمسرش را 

ھمسرم در : صديقه مالکی فر، ھمسر ھاشم خواستار، از شرايط نامساعد جسمی ھمسرش خبر داد و گفت
د، بيماری قلبی و فشار خون، موجب آسيب ديدگی شبکيه چشم راست وی شده شرايط بد جسمی به سر می بر

  . او دچار مشکل گوارشی شده و به شدت از بيماری آرتروز رنج می برد. اش تا حد زيادی کاھش يافته است و بينايي
ز حقوق معلمان، پيش از انتخابات، ستاد آقای موسوی از افرادی که در زمينه دفاع ا: فر ھمچنين اعالم کرد مالکي

ھا تجليل شده بود، دستگير شدند و شوھر من ھم   افرادی که از آن بعد از انتخابات ھمه. تالش کرده بودند تقدير کرد
  . يکی از آن افراد بود
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ھاشم خواستار، مھندس کشاورزي، معلم بازنشسته و رئيس کانون صنفی معلمان مشھد که در ھنرستان 
 ميليون تومانی آزاد ٣۵   دستگير و بعد از يک ماه و نيم با وثيقه١٣٨٨ خرداد ٢۵تاريخ کشاورزی تدريس می کرد، در 

  . شد
 در پارک ملی مشھد، در حال پياده روی مجددا دستگير و به زندان وکيل آباد مشھد، ٨٨ شھريور ٢۵وی در تاريخ 

 نظر به دو سال زندان تعزيری حکم او در دادگاه تجديد. منتقل و در دادگاه بدوی به شش سال حبس، محکوم شد
  . کاھش يافت

  شود  تير ماه برگزار مي13دادگاه بداقی 
 کانون صنفی معلمان،   رسول بداقي، عضو ھيات مديره ھمچنين در خبری ديگر است که نخستين جلسه محاکمه

  . شود روز يکشنبه سيزدھم تيرماه برگزار مي
برد، از سوی دادستانی تھران به اقدام  ر بازداشت به سر ميبداقی که از تاريخ دھم شھريورماه سال گذشته د

  . عليه امنيت ملی متھم شده است
نگار به زندان  وی ھشت ماه نخست بازداشت خود را در زندان اوين سپری کرد و ھم اينک به ھمراه چند روزنامه

  . شھر تبعيد شده است رجايي
  اسماعيل عبدی آزاد شد 

 روز بازداشت تنھا خبر خوبی 44کانون صنفی معلمان ايران، در شب گذشته و پس از آزادی اسماعيل عبدي، عضو 
  . شود  است که اين روزھا، برای اعضای کانون شنيده مي

ی  رغم توديع وثيقه در آغاز ھفته به گزارش بامدادخبر، آزادی اسماعيل عبدي، در حالی صورت گرفت که علي
  . ه طول انجاميدگذشته، روند آزادی وی تا روز گذشته ب

 روز 33وی . ھای خارجی بازداشت شد وگو با يکی از رسانه  ارديبھشت ماه و به دنبال گفت29اسماعيل عبدی روز 
با اين وجود وی پس از آزادی . از زمان بازداشت خود را در انفرادی و چند روز پايانی را در بند عمومی بسر برده است

  .از شرايط روحی خوبی برخوردار است
  

  اوليه در کارخانه پلی اکریل و بيکاری کارگران کمبود مواد
 

می  به طوری که کافرمایان, کارخانه پلی اکریل اصفھان با کمبود مواد اوليه مواجه شده است – آسمان دیلی نيوز
ه از کار بيکار شدن عد این امر تنھا موجب, خواھند ساعت کار کارخانه را از سه شيفت به یک شيفت برسانند 

  .زیادی ازکارگران خواھد شد
  
  

    زندانی از کانون صنفی معلمان ایران٣تازه ترین اخبار از وضعيت 
 

 روز ۴۴، پس از )شنبه پنج(گذشته   اسماعيل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، شب–آسمان دیلی نيوز 
 .بازداشت آزاد شد

ی گذشته، روند آزادی وی تا  دیع وثيقه در آغاز ھفتهرغم تو صورت گرفت که علی آزادی اسماعيل عبدی، در حالی
 .گذشته به طول انجاميد روز

 روز ٣٣وی . ھای خارجی بازداشت گردید یکی از رسانه وگو با  اردیبھشت ماه و به دنبال گفت٢٩اسماعيل عبدی روز 
آزادی  با این وجود وی پس از. تانفرادی و چند روز پایانی را در بند عمومی بسر برده اس از زمان بازداشت خود را در

 .از شرایط روحی خوبی برخوردار است
بازداشت مختار اسدی، عضو کانون صنفی معلمان کرج و محمود باقری،  از سوی دیگر با وجود گذشت چھار روز از

منزل  این دو، پس از بازداشت با. کانون صنفی معلمان، تاکنون ھيچ گونه خبری در دست نيست ی عضو ھيآت مدیره
 .باشد اند و ھنوز محل نگھداری آنھا نيز مشخص نمی تماس نگرفته
دیدار  شنبه خانواده ی محمود بھشتی لنگرودی، سخنگوی دربند کانون صنفی معلمان، برای روز پنج در ھمين حال،

ھای کابينی  درميان شدن مالقات با او به زندان اوین رفتند اما به دليل دستور جدید دادستانی مبنی بر یک ھفته
 .ی مالقات نيافتند زندانيان، اجازه

ی زندان  روانه  خردادماه و تنھا چھار روز پس از آزادی از زندان، برای بار دوم بازداشت و١۶از روز  محمود بھشتی که
 از تداوم  شنبه تلفنی در روز یک وی در تماسی. شود اوین شد، ھمچنان در سلولی چھارنفره نگھداری می

 .کرد ایش خبر داد و روحيه خود را خوب توصيفھ بازجویی
 .سپری کرده بود  زندان اوین٢٠٩محمود بھشتی در دور اول بازداشت، بيش از یک ماه را در بند 

ی کانون  رسول بداقی، عضو ھيآت مدیره ی اما در خبری دیگر مربوط به معلمان زندانی، نخستين جلسه محاکمه
 .شود می تيرماه برگزارصنفی معلمان، روز یکشنبه سيزدھم 

سوی دادستانی تھران به اقدام  برد، از بداقی که از تاریخ دھم شھریورماه سال گذشته در بازداشت به سر می
 .عليه امنيت ملی متھم شده است

زندان  نگار به بازداشت خود را در زندان اوین سپری کرد و ھم اینک به ھمراه چند روزنامه وی ھشت ماه نخست
  .ر تبعيد شده استشھ رجایی

  
  لو به دادگاه کرج رفتمنصور اسا

  
لو، رئيس زندانی ھئيت مدیره که منصور اسا:  اعالم شده است  تير12 از ايران درتاریخ ی رسيدهگزارش ھا

دليل .سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه، به شعبه شش بيدادگاه کرج احضار شده است
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ادگاه که چھارشنبه گذشته صورت گرفته است، ھنوز به طور کامل روشن نيست، اما در ھفته احضار اسانلو به د
عليه اين فعال کارگر زندانی وارد شده بود که موجب » ارتباط با معاندين نظام« ھای اخير، اتھام جديدی تحت عنوان 

 .شد او مدتی به بند انفرادی زندان رجايی شھر کرج منتقل شود
  

 در تھران بازداشت کردند، دادگاھی او را به اتھام ١٣٨۶ در تير سال  لو را منصور اسا ماموران امنيتیآن که پس از 
گزارش ھا ھمچنين حاکيست که رضا شھابی، يکی از اعضای .اقدام عليه امنيت ملی به پنج سال زندان محکوم کرد

 خرداد بازداشت شد، با خانواده خود ٢٢، که روز »سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه«
با اين ھمه، ھنوز از وضعيت سعيد ترابيان، عضو ديگر ھيئت مديره اين تشکل . تماس تلفنی کوتاھی داشته است

  . خرداد بازداشت شد، خبری در دست نيست١٩کارگری، که روز 

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
 ری در آلمان تصفيه کارگران مخالف اتحاديه کارگ

  ! نبايد اخراج شوند" آلترناتيو"کانديداھای 
  !  ساعت کارھفتگی با دستمزد کامل به جای مرخصی اجباری و کاھش دستمزدھا30

. اين خواست ھا را، چنان که در تصوير باال می بينيد، کارگران مخالف اتحاديه ھای کارگری در آلمان مطالبه کرده اند
به دنبال انتخابات اخير شورای . ديل ومخالف اتحاديه ھای کارگری در درون اين اتحاديه ھا استنام جريان ب" آلترناتيو"

کانديداھايی جدا از کانديداھای اتحاديه معرفی کرده بودند، " آلترناتيو"کارگاه دايملر مارينفلد برلين، که در آن کارگران 
پس از . اين کارگاه شد" آلترناتيو"ضعيت کانديداھای اتحاديه کارگری متال در ماه مه امسال خواھان رسيدگی به و

اين درخواست و درواقع دستور سرمايه داران صدرنشين اتحاديه متال، کميسيون رسيدگی اين اتحاديه در کارگاه 
  رای داد و تصميم-  مصطفی افه، فھيمه اتکو و مارتين فرانکه - به زيان سه تن از اين کانديداھا 2 بر 3دايملر برلين 

اين .  نفر ديگر نيز رسما توبيخ شدند15. گرفت فعاليت اتحاديه ای آنان را ممنوع کند و يا آنان را از اتحاديه اخراج نمايد
آن ھا به سياست ھای شورای . برای شرکت در انتخابات شورای کارگاه کانديدا کرده بود" آلترناتيو"افراد را جريان 

آنان درمجموع . انديدای اتحاديه نشدند و خود فھرست مستقل ارائه دادندکارگاه انتقاد داشتند، به ھمين سبب ک
اما اتحاديه می . آرا را به خود اختصاص داد% 75آرای کارگران را به دست آورند و فھرست اتحاديه % 25توانستند 

شته باشد تا آرا را می خواھيم، زيرا می خواھد ھيچ مخالفی در درون اتحاديه ندا% 100بلکه % 75گويد ما نه 
  . ھرچه را که می خواھد با اطمينان کامل به پيش برد

شوراھای چپ کارگاه ھای مختلف دايملر و اعضای مخالف اتحاديه با تشکيل دايره حمايتی و سازمان دادن 
الن عالوه بر کارگران مخالف اتحاديه در اين کارگاه، فعا. اعتراضات علنی می خواھند مانع اخراج اين کارگران شوند

 عضو کارگاه 30از ھمين رو، . کارگری شھرھای کاسل، فرانکفورت و سيندفينگن نيز با تھديدات مشابھی مواجه اند
حسين اکئورت، که يکی ازاين ھا و فرد مورد اعتماد کارگاه . ھای مختلف برای ھماھنگی با ھم مالقات کردند

ه می کند که انتقاد کنندگان چپ از اتحاديه ھا اخراج  را زند70اين جريان خاطرات تلخ دھه : زيمنس است، می گويد
او می گويد ھرکس بايد بتواند در اتحاديه نظراتش را آزادانه بيان کند و حق شرکت در انتخابات شورای . می شدند

وی توضيح می دھد که البته علت اصلی . کارگاه و کانديدا شدن در فھرست جدا از فھرست اتحاديه را داشته باشد
حاميان .  مساله فقط ارائه فھرست جدا از فھرست اتحاديه نيست بلکه عامل اصلی آن انشقاق در اتحاديه استاين

ھمواره به سياست ھای شورای کارگاه و اتحاديه اعتراض کرده بودند، به ويژه در مورد نظام تعرفه مزدی " آلترناتيو"
 آن خواھان برگزاری مجمع غيرعادی کارگاه شدند و ھم  نفر از اعضای اتحاديه در مورد850جديد اتحاديه متال که 

  . چنين اعتراض شان به قانون شوراھای کارگاه که رئيس شورا آن را ناديده گرفت
ھمان گونه که حسين اکئورت به درستی گفته است، آن چه که فشار خون اتحاديه را باال برده است صرفا ارائه 

 چگونگی برخورد کارگران مخالف اتحاديه به مسائل کارگري، به سرمايه فھرست جداگانه توسط مخالفان نيست بلکه
برای درک بھتر اين نکته نگاھی می کنيم به . داری و به شيوه ھای مبارزه و مقاومت در برابر سرمايه داری است

که در » سرمايه داری بحران است« به نام - "آلترناتيو" يکی از کانديداھای - قسمتی از سخنرانی مصطفی افه 
بعد از مدت ھا کار با کاھش ساعات کار : "...  در برلين ايراد شده است 2010 ژوئن 12تظاھرات اعتراضی کارگران در 

رئيس از بحران صحبت می کند، اما در ھمان زمان که . االن کارگاه ھا ھمه به طورعادی دوباره به کار افتاده اند
. آن ھا دروغ می گفتند که گويا دارند ضرر می دھند. افی داشتساعات کار را کاھش داده بودند کنسرن سود اض

سرمايه داری چيست؟ ما .  ھزار نفر کار خود را از دست دادند100اخراج ھا از سر گرفته خواھند شد، مثل آمريکا که 
درحالی که کنسرن مدام سود می برد، در اين جا . ھر روز در اينجا درک می کنيم که سرمايه داری چيست 

اما در . من خودم عضو اتحاديه متال ھستم. مکاران ما از شدت کار دچار دردھای مزمن ستون فقرات می شوندھ
اما اتحاديه متال با . ما می خواھيم کارگران قرارداد موقت، دائمی شوند. کانديدا شدم" آلترناتيو"فھرست انتخاباتی 
با خانم مرکل رفت و آمد دارد . ب.گ.تحاديه عمومی درئيس ا. ما علت اين مخالفت را نمی فھميم. آن مخالف است

و در جشن تولد او شرکت می کند، اما اين جا که ما کارگران داريم مقاومت و اعتراض می کنيم برای مقاومت 
يد ما با. ما بايد يک آلترناتيو سياسی در اتحاديه ايجاد کنيم. ما بايد از پايين فشار وارد کنيم. جمعی به ما نمی پيوندد

کار بايد بين ھمه . ميليون ھا انسان نبايد بيکار باشند. شاغالن و بيکاران را در يک جمع بسيج و سازماندھی کنيم
 ساعت با دستمزد 30به جای مرخصی اجباری و کاھش دستمزدھا، ساعات کار ھفتگی بايد به ( تقسيم شود

اگر روسا توان تضمين کار برای . يد شغل جديد ايجاد شودبا). کامل کاھش يابد تا بيکاران نيز بتوانند کار داشته باشند
ما را ندارند چرا بايد بازھم بر ما رياست کنند؟ ما بايد خودمان تصميم بگيريم که چه مدت کار کنيم و چه چيزی را 

ر ھمه کارگران بايد ھمزمان د. ھمه ما کارگران اروپا بايد برای اعتراض در بروکسل ھماھنگ شويم. توليد کنيم
. نه فقط يونان يا اسپانيا بلکه در آلمان ھم نياز به اعتصاب عمومی است. کشورھای مختلف اعتراض و اعتصاب کنند

  ." بايد خودمان را در ھمه شھرھای اروپا برای مبارزه عليه سرمايه داری آماده کنيم
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ای کارگری دقيقا از موضع اين سخنان به خوبی نشان می دھد که مصطفی افه و ديگر کارگران مخالف اتحاديه ھ
اين مخالفت بسيار اميدبخش و دلگرم کننده . ضدسرمايه داری با اين تشکل ھای مزدور سرمايه مخالفت می کنند

ھمين . اما سخنان مصطفی افه در عين حال پاشنه آشيل کارگران مخالف اتحاديه ھا را نيز نشان می دھد. است
نشان می دھد که او ھنوز به ماھيت سرمايه " ياسی در اتحاديه ايجاد کنيمما بايد يک آلترناتيو س"که او می گويد 

متاسفانه سياست ھا و رويکردھای رفرميستی اتحاديه ھای . دارانه اتحاديه ھای کارگری کامال پی نبرده است
م آلترناتيو خود را کارگری چنان در جسم و جان توده ھای کارگر به ويژه در اروپا و آمريکا نفوذ کرده است که آنان بازھ

در درون اين اتحاديه ھا جستجو می کنند و توجه ندارند که اين آلترناتيو را بايد در بيرون از اتحاديه ھا، کامال مستقل 
بی ترديد، آلترناتيو شوراھای ضدسرمايه داری بايد با . از آن ھا و به صورت شورای ضدسرمايه داری جستجو کرد

حاديه ھا و با روش ھا و رويکردھای جنبشی و غيرسکتاريستی شکل گيرد و توانمند جذب توده ھای کارگر عضو ات
اما توھم شکل گيری آسان و زودھنگام اين آلترناتيو را نيز نبايد داشت، چراکه رفرميسم سنديکاليستی ديرپا . شود

می برد تا آنان کامال و سخت جان چنان با نگرش و درک و دريافت کارگران عضو اتحاديه عجين شده است که زمان 
درک کنند که اتحاديه کارگری تشکلی يکسره سرمايه دارانه است که نه تنھا گنجايش مبارزه ضدسرمايه داری توده 

ھای طبقه کارگر را ندارد بلکه درست در نقطه مقابل آن قرار دارد و دقيقا به ھمين سبب است که اتحاديه ھا 
. مقابل کارگران می ايستند و آن ھا را اخراج و توبيخ و سرکوب می کنندھمچون سرمايه داران و دولت ھايشان در

بديھی است که اتحاديه ھای کارگری اين کارھا را از آن رو انجام می دھند که مخالفت با آن ھا به ھنجار کارگران 
 به قول معروف با اين ھمه و با آن که اين تشکل ھای مزدور سرمايه با اين کارھا می خواھند. عضو تبديل نشود

گربه را دم حجله بکشند تا ھيچ کارگری اجازه مخالفت با آن ھا را به خود ندھد، بايد گفت که عروسشان اکنون ديگر 
  !! صاحب چند فرزند شده است و اين اخراج ھا و تصفيه ھا و سرکوب ھا ديگر کارساز نيست

  : منبع 
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 یک معلم زندانی به قيد وثيقه آزاد شد 
  

داشت آزاد  روز باز44از  ، پس)شنبه پنج(عضو کانون صنفی معلمان ایران، شب گذشته معلم فعال اسماعيل عبدی، 
ی  وثيقه در آغاز ھفته رغم تودیع به گزارش بامدادخبر، آزادی اسماعيل عبدی، در حالی صورت گرفت که علی.شد

 29اسماعيل عبدی روز : در ادامه این گزارش آمده است.گذشته، روند آزادی وی تا روز گذشته به طول انجاميد
 روز از زمان بازداشت خود را 33وی . بازداشت گردید ای خارجیھ وگو با یکی از رسانه اردیبھشت ماه و به دنبال گفت
 با این وجود وی پس از آزادی از شرایط روحی خوبی. در بند عمومی بسر برده است در انفرادی و چند روز پایانی را

  .برخوردار است
ج و محمود باقری، معلمان کر از سوی دیگر با وجود گذشت چھار روز از بازداشت مختار اسدی، عضو کانون صنفی

این دو، پس از بازداشت با منزل . خبری در دست نيست ی کانون صنفی معلمان، تاکنون ھيچ گونه عضو ھيآت مدیره
 .باشد نگھداری آنھا نيز مشخص نمی اند و ھنوز محل تماس نگرفته

 معلمان، برای دیدار صنفی شنبه خانواده ی محمود بھشتی لنگرودی، سخنگوی دربند کانون در ھمين حال، روز پنج
ھای کابينی  دادستانی مبنی بر یک ھفته درميان شدن مالقات با او به زندان اوین رفتند اما به دليل دستور جدید

 .نيافتند ی مالقات زندانيان، اجازه
ی زندان  هبار دوم بازداشت و روان  خردادماه و تنھا چھار روز پس از آزادی از زندان، برای16محمود بھشتی که از روز 

 از تداوم  شنبه وی در تماسی تلفنی در روز یک. شود می اوین شد، ھمچنان در سلولی چھارنفره نگھداری
 .خود را خوب توصيف کرد ھایش خبر داد و روحيه بازجویی

 .کرده بود  زندان اوین سپری209محمود بھشتی در دور اول بازداشت، بيش از یک ماه را در بند 
ی کانون  ھيآت مدیره ی رسول بداقی، عضو  مربوط به معلمان زندانی، نخستين جلسه محاکمهاما در خبری دیگر

 .شود صنفی معلمان، روز یکشنبه سيزدھم تيرماه برگزار می
دادستانی تھران به اقدام  برد، از سوی بداقی که از تاریخ دھم شھریورماه سال گذشته در بازداشت به سر می

 .استعليه امنيت ملی متھم شده 
نگار به زندان  روزنامه وی ھشت ماه نخست بازداشت خود را در زندان اوین سپری کرد و ھم اینک به ھمراه چند

  .شھر تبعيد شده است رجایی
  

 به دليل فقر خودکشی کرد  پيرانشھریدختر شانزده ساله 
  

ر زمين خانه ای که در آن ش ، در زی. یک دختر جوان پيرانشھری به نام شيوا، آژانس خبری موکریانبه گزارش 
ساله به خاطر فقر مالی ھمراه مادرش  شانزده گفته می شود این دختر . زد به خودکشی دستمستأجر بودند 
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شيوا بجا مانده دليل پایان بخشيدن به زندگی اش را نارضایتی از  درنوشته ای که از. مشغول به کار بوده است
  . اعالم شده است وضعيت خود و عدم عالقه به ادامه ی زندگی

 ه گذشته مطالبات ھيچ كارگرى در كارخانه پارس متال پرداخت نشده است ما 5در 

گويند براى دريافت مطالبات خود در اداره  كارگران كارخانه پارس متال مي:  تير آمده است 12به گزارش ايلنا در تاریخ 
  . كار مشغول طرح شكايت عليه كارفرماى اين كارخانه ھستند

گزارش خبرنگار ايلنا، در پى تجمع ھفته گذشته جمعى از كارگران كارخانه پارس متال كه در مقابل برگزار شد به 
وزارت صنايع و معادن به كارفرماى پارس متال تكليف كرده است تا ھر چه زودتر شرايط : يكى از اين كارگران گفت

سبت به اين موضوع خويش بين نيستيم به گفته وى كارخانه را به حالت عادى باز گرداند اما كارگران ھمچنان ن
كنندگان داده شده بود اين  جمھورى به تجمع اى كه توسط نھاد رياست مسووالن وزارت صنايع و معادن براساسنامه

  . اند اقدام را كرده
 5حداقل در : ورشدوى با رد ھرگونه ادعا مبنى بر فعاليت كارخانه پارس متال و پرداخت به موقع مطالبات كارگران يادآ

شود كه كارفرما قصد اخراج كارگران قراردادى خود را  ماه گذشته مطالبات ھيچ كارگرى پرداخت نشده و شنيده مي
  . دارد

اى  اين درحالى است كه در پى انتشار خبر تجمع كارگران كارخانه پارس متال كارفرماى اين كارخانه با انتشار جوابيه
  . س متال را عادى توصيف كردوضعيت توليد و كار در پار

كارگران پارس متال ھمچنين مراجعه دسته جمعى خود و ھمكارانشان به اداره كار براى طرح شكايت عليه كارفرماى 
  . دھند خود خبر مي

اند ما به صورت   نفره به اداره كار مراجعه كرده100ھاى  به گفته اين كارگران از بعد تجمع اخير كارگران در دسته
  . ادى از بابت پرداخت نشدن مطالبات خود عليه كارفرما شكايت كنندانفر

  . گويند پيش از اين نيز به صورت دسته جمعى شكايتى را عليه كارفرماى خود تنظيم كرده بودند كارگران مي
  .ھاى چدنى فعاليت دارد  كارگر در زمينه توليد لوله و گلوله350شركت پارس متال با حدود 

  
  کارفرما صحت ندارد ھای گفته: ان کارخانه پارس متال عنوان شددر نامه کارگر

 
قصدرسانه ای شدن مطالبات صنفی خود :  تير آمده است 13 به تاریخ 156به نوشته خبر نامه ندا شماره 

معوقه و وضع  برای اینکه تکذیبھای مدیرعامل باعث انحراف افکار نگردد حقایق مربوط به مطالبات ایم اما رانداشته
 .کنيم کارخانه را بيان می

کارخانه پارس متال در مورد تجمع ھفته گذشته کارگران این کارخانه، شورای   در پی انتشار جوابيه مدیرعامل-ایلنا
 .کرد کارخانه پارس متال به عنوان مدافع حقوق صنفی کارگران توضيحاتی را به ایلنا ارسال اسالمی کار

کلھر مدیرعامل و کارفرمای کارخانه  ای سرگشاده به سعيد يحات که در قالب نامهبه گزارش ایلنا، متن کامل این توض
 :است است به شرح ذیل پارس متال نوشته شده

متال درباره تجمع دیروزکارگران  تحت عنوان توضيحات مدیرعامل پارس٨٩٫۴٫٨مورخه ١٣٢٣۴۴درارتباط با خبر باکد
ایم مطالبی رادرجھت اینکه تکذیبھای مدیرعامل  رانداشته  خود،علی رغم اینکه قصدرسانه ای شدن مطالبات صنفی

 .می نمایيم،خواھشمنداست برابرقانون نسبت به درج آن اقدام مقتضی معمول گردد باعث انحراف افکارنگرددبيان
 آقای سعيدکلھر، جناب

پاداش افزایش درصداز٨٠درصد ازعيدی و٣۵،حدود درصد ازمبلغ بن کارگری۶٠ھمچون ١٣٨٨بخشی ازمزایای سال 
نزدیک ازطریق ھيئت تشخيص اداره کاررای الزم درخصوص آنھاومطالبات  توليد ھنوزپرداخت نشده است ودرآینده

 .گردد جنابعالی ابالغ می  به١٣٨٩سال 
ازاواخراردیبھشت به علت قطع گازوناتوانی مدیریت  ھمچنين برخالف اظھارنظرشما،کاھش توليدوسپس توقف آن

 .ازکارکشيدن کارگران زحمتکش پارس متال ه بوده است نه دستدرتھيه مواداولي
وقطع توزیع )قانون کار١۵١و١۵٢نقض مواد (٨٩٫٢٫٢٨ازمورخه  آیاقطع سرویس ایاب وذھاب وغذای کارکنان

از چندماه گذشته توسط جنابعالی،نشان دھنده …و)وزیان آوربودن محيط کار باتوجه به سخت(شيرآشاميدنی 
دیگری ھم  فاھی درحدمقدورات می باشد؟مگر ماکارگران به غيرازموارد فوق ،امکانات رفاھیامکانات ر برقراری

 داشته ایم؟
که با بيداری خادمان نظام درآن ١٣٨٨کاردر دی ماه  نفراز پرسنل به اداره کل٢٠٠آیا نامه خودجھت اخذمجوز تعدیل 
 شدید راازخاطر برده اید؟ نھاد ارزشمند باجواب منفی مواجه

خرداد شما وھمين تعداد دردو ماھه اول ٢٢ازاطالعيه  عداد ده الی پانزده نفراز پرسنل که درماه گذشته پسآیا ت
عدم نياز شرکت به آنھا در واحد بيمه بيکاری اداره کارشمالغرب تھران  سال که ازمجموعه ماجدا شدندونامه

 باشد،پرسنل اخراجی محسوب نمی شوند؟ موجودمی
 کرده اید؟ ان درسال گذشته رافراموشآیا اخراجھای فراوانت
با (تن درماه بوده است٢٢٠طورميانگين  که به١٣٨٨تنی محصول درسه ماھه پایانی سال ۶۶٠آیا توليد اندک حدود 

نشان دھنده ضعف )تن درماه بوده است١٠٠٠که ميانگين ١٣٨٨ تن محصول درنه ماھه اول سال٩٠٠٠توجه به توليد
 .کاری کارگران قانع وصبور مشمادرجذب سفارش می باشد یا ک

دیگران سوءبرداشت کرده وخوبی آنھارادرک نمی  متاسفانه شما دچار بدبينی می باشيد وحتی از لطف ومحبت
درکارخانه وگرفتن تصميمات نادرست دربدترشدن شرایط نقش عمده ای  کنيدوبا توجه به عدم حضور چندماھه

   .داشته اید
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  دایی بزرگ می شوندکودکان کار در ایران بی ھيچ فر
 

سن این کودکان که : آمده است "نيوز  آسمان دیلی"  تير به نقل از 13 به تاریخ 156به نوشته خبر نامه ندا شماره 
کارتون از ميان زباله ھا، شاگردی در کارگاھھای  اکثراً به کارھایی نظير دستفروشی، جمع آوری پالستيک و

مشغول ھستند بين دوازده تا پانزده سال است اما کارشناسان حقوق  مکانيکی و کارگری در کوره ھای آجرپزی
 .برخی مناطق حتی کودکان کمتر از دوازده سال نيز بکار گماشته ميشوند کودکان ميگویند در

سطح کشور بيش  اخباری که از تعداد کودکان کار اعالم ميشود بسيار متفاوت است، این تعداد کودکان در آمارھا در
انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران اعالم  يم ميليون نفر اعالم شده اند و در تازه ترین آماری که از سویاز یک و ن

 .ھزار نفر است شده است سھم تھران از این تعداد بيش از ھفت
ر پالستيک و کارتون از ميان زباله ھا، شاگردی د سن این کودکان که اکثراً به کارھایی نظير دستفروشی، جمع آوری

ھای آجرپزی مشغول ھستند بين دوازده تا پانزده سال است اما کارشناسان  کارگاھھای مکانيکی و کارگری در کوره
کودکان  این. ميگویند در برخی مناطق حتی کودکان کمتر از دوازده سال نيز بکار گماشته ميشوند حقوق کودکان

 .شکل آشکار و پنھان است شتغال آنھا به دواکثراً از سوی خانواده ھایشان مجبور بکار ميشوند و نوع ا
قالی بافی یا آجرپزی بکار گرفته ميشوند و دستمزد  در نوع آشکار آن، کودک توسط کارفرمایان کارگاه ھایی نظير

جایيکه در قوانين  کودکان سنی بمراتب کمتر از پانزده سال سن دارند و از آن این. کمی نيز به آنھا پرداخت ميشود
مجبور به پرداخت  کردن در این سنين ممنوع است، چنانچه کارفرمایی از کودکی در این سنين استفاده کند ایران کار

و تحت پوشش قانون کار نيز قرار نميگيرند،  جایی که این کودکان فاقد ھر گونه بيمه ھستند جریمه ميشود اما از آن
 .ن از آنھا در کارگاھایشان استفاده کنندتمام شدن این کودکا کارفرمایان ترجيح ميدھند به دليل ارزان

مزایایی  کودک در محيط ھای خانگی مجبور است به کار بپردازد که در این صورت ھيچ حقوق و در نوع پنھان آن نيز
آن که در قانون مدنی ایران، کودک زیر  حتی در صورت کار کردن در کارگاھھای آشکار نيز به دليل. به او تعلق نميگيرد

 .درآمد خود ندارد، تمام دسترنج وی به خانواده تعلق ميگيرد سال بالغ شمرده نميشود و ھيچ حقی برپانزده 
 خانواده ھای بی بضاعت ھستند و برای کمک به تامين ھزینۀ خانواده حتی مجبور به ترک این کودکان تماماً از

ھم اگر سازمانی بخواھد  د و در مواردیحمایتھای قانونی از آنھا صورت نميگير. تحصيل ميشوند تا بکار بپردازند
قوانين مدنی ایران . موفقيت زیادی داشته باشد کودکی را تحت پوشش بگيرد، بموجب قوانين مدنی ایران نميتواند

. این پدر است که ميتواند در مورد سرنوشت و درآمد کودک خود تصميم بگيرد اختيارات کودک را به پدر داده است و
اما قوانين خود را  وانسيون حقوق کودک در تضاد است ھر چند که ایران این کنوانسيون را امضا کردهبا کن این قوانين

 .با این کنوانسيون منطبق نکرده است
و مسئول کميتۀ پشتيبانی حقوق کودکان و زنان کانون وکالی تھران ميگوید آنچه باید  گيتی پورفاضل، وکيل دعاوی

دوازده سال را مجاز به کار ميداند  قرار گيرد، این استکه قانون کار ایران کودکان باالیمورد کودکان کار مورد توجه  در
سالگی یک کودک نميتواند ھيچ مالکيتی بر درآمد ١٨که تا سن  اما از سوی دیگر در قانون مدنی ایران گفته ميشود

   . …ودتناقض است و خود به خود باعث سوءاستفاده از کودک ميش این. خود داشته باشند
  

 خبرنگار زندانی زن ممنوع المالقات شد 
  

، موافقت کرده بوداعظم ویسمه با وی دیدار   خانواده با مالقات پنج شنبه روزتھراندادستانی رژیم در در حالی که 
 »وزني پارلمان « سایت. کردند ممنوع المالقات راخبرنگار  این زندان اوین  209 انفرادی  بندبازجویان و شکنجه گران 

انفرادی به سر  ، اعظم ویسمه که بيش از یک ماه است در: وابسته به خط امامی ھا در این رابطه می نویسد
اما با مراجعه خانواده به زندان اوین به  برد طبق گفته برخی مقامات قضایی قرار بود یکشنبه گذشته آزاد شود، می
بود که خانواده این خبرنگار با مراجعه به دادستانی و شرح پس از آن «. قرار نيست وی آزاد شود«ھا گفته شد که  آن

دادستان  ویسمه و نگرانی خانواده از سالمتی وی در خواست مالقات با وی را دادند که با ھمکاری  اعظم بيماری
  .تھران، دستور مالقات با وی صادر شد

  
که دختر آنھا تا اطالع ثانوی  ن ھا اعالم شد با مراجعه خانواده وی به زندان اوین به آ-پنج شنبه-اما روز گذشته 

آخرین تماس  برد و از این خبرنگار پارلمانی از دھم خرداد ماه تاکنون دربازداشت به سر می.ممنوع المالقات است
  .بيماری شدید گوارشی و تپش قلب است گذرد، گفتنی است وی مبتال به تلفنی وی با خانواده بيش از دوھفته می

  
   در جایگاه گاز طبيعی کوھکاعتراض مردم

 
ھای پمپ گاز  تعدادی از رانند گان از متوقف شدن تعدادی از تلمبه) ١٣/۴/٨٩(خبــــــــرروز یکشنبه آژانس ایران

دقيقه تعطيل شد و برق جایگاه نيز  ٣٠ معترض شدند و در پی این اعتراض جایگاه به مدت ٢٢کوھک واقع در منطقه 
 .قطع شد

 تلمبه گاز این جایگاه تعویض شد و تا امروز راه اندازی نشده و این ٢پيش   ماه١ین بود که مدت علت این اعتراض ا
 .برابر شدن زمان انتظار برای سوخت گيری خودرو ھا گشته است ٢ موضوع باعث

  تلمبه آن مدت یکماه است خاموش می باشد وباعث٢ تلمبه گازی دارد که ۴این جایگاه  الزم به ذکر است که
  .رضایتی عده زیادی از رانندگان شده استنا
  

  درخواست کمک برای نجات زندگی محمود صالحی .تير13
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  ! ندگی محمود صالحی پاسداری کنيماز ارزش ز
ھای سرشناس جنبش کارگری ھمچنان موجب نگرانی ھمه  سالمتی و تندرستی محمود صالحی يکی از چھره

  . باشد ايران ميھای بشردوست و طرفداران جنبش کارگری  انسان
 اند با اھداء کليه خود ازجان  باعث خوشحالی و اميد است که تعداد زيادی چه درداخل و چه در خارج حاضر شده

ای با کمک ھای مادی خود دراين راه کوشا  فرزند طبقه کارگر پاسداری کنند، و باعث شادی شعف است که عده
  . اند بوده

در گفتار مدافع جنبش کارگری اند ولی در کرداربه گونه ديگری عمل می کنند اظھار نظرات روان پريشانه برخی که 
نه تنھا گام موثری به پيش نمی برند، بلکه با پراکندن سمومات ياد شده، سدی در پيشبرد امر مبارزه طبقاتی ايجاد 

اين ھمه ثابت ميکند که از نموده و مناسبات نھادھا و فعالين کارگری را در تيره گی و آلوده گی غوطه ور ميسازند و 
  .  افق انديشه را احاطه کرده استواقعيت ھای زندگی روزمره کارگران به دوراند و فاصله عميقی

المللی از کارگران ايران و رھبران سياسی آن ھمچنان ادامه دارد وتالش  خوشبختانه حمايت افراد و نھادھای بين
ی مادی و معنوی از جنبش کارگری و فعالين سرشناس آن گران برای جذب پشتيبان اندرکاران و تالش دست

  . ھمچنان پيگيرانه رو به جلوست
ما نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری با دفاع قاطعانه از بخش ھای مختلف اين جنبش مترقيانه و بالنده 

ا به  و معنوی خود راجتماعي، مجددا از ھمه شما تقاضا داريم دراين مھم، به ھر وسيله و ابزاري، کمک ھای مادی
  . فرزند طبقه کارگر برسانيد

  مبارزه ادامه دارد 
  

   خارج کشور - نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری درايران
  
   1389 تير12 � 2010 جوالی 3

   proletarianunite@gmail.com استراليا -ـ كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران
   cdkargari@gmail.com  نروژ� کميته دفاع از کارگران ايران -
   sstiran@yahoo.fr فرانسه � ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران -
   kanoonhf_2007@yahoo.de فرانکفورت و حومه � کانون ھمبستگی با کارگران ايران -
   kanon.hannover@yahoo.de ھانوفر � کانون ھمبستگی با جنبش کارگری ايران -
   isask@comhem.seن ايران و سوئد  کميته ھمبستگی کارگرا-
   kanounhambastegi@gmail.com گوتنبرگ � کانون ھمبستگی با کارگران ايران -
   info@ijcwa.com انجمن کارگری جمال چراغ ويسی -
   iranwsn@fastmail.fm شبکه ھمبستگی کارگری -
   leftalliance@yahoo.com اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن -
  ca.yahoo@committee_torontoت از کارگران ايران تورنتو کانادا  کميته حماي-

 ھاى پيشگيرى خشونت عليه زنان  نويس سياست تدوين پيش

اميدوارى عضو شوراى فرھنگى اجتماعى زنان ابراز :  تير آمده است 13در تاریخ تغيير برای برابری به گزارش سایت 
ھاى پيشگيرى از خشونت عليه زنان در شوراى فرھنگى  نويس سياست كرد تا پايان نيمه نخست امسال، پيش

  . اجتماعى زنان تدوين شود و در دستور كار شوراى عالى انقالب فرھنگى قرار گيرد
ن اينكه مقدمات تدوين اين ، با بيا)ايسنا(خبرگزارى دانشجويان ايران» زنان«وگو با خبرنگار  منيره نوبخت در گفت

در آن زمان جلساتى از شورا به اين مقوله اختصاص يافت و :  مھيا شد، تشريح كرد87ھا در سال  سياست
نويس تدوين شده در جلسات ھيات رئيسه شوراى فرھنگى اجتماعى زنان در چند نوبت بررسى و كارشناسى  پيش
  . شد

 عليه زنان جزو موضوعاتى است كه بر اساس توافق اعضاى شورا ھاى پيشگيرى از خشونت سياست: وى ادامه داد
  .  نھايى شود89در ابتداى سال، بايد در سال 

وى با اشاره به عضويت رييس مركز امور زنان و خانواده در شوراى فرھنگى اجتماعى زنان، به انجام دو پروژه 
 نتايج يكى از اين دو پژوھش در قالب كتاب :پژوھشى در حوزه خشونت عليه زنان توسط مركز اشاره و اظھار كرد

  . منتشر شده است و پژوھش دوم نيز به زودى به ھمت مركز منتشر خواھد شد
بينى كرد كه اين موضوع به زودى در دستور كار جلسات فصل تابستان شورا قرار بگيرد و تدوين  نوبخت در پايان پيش

  .تان به اتمام برسدنويس مذكور در شورا، تا پايان تابس و بررسى پيش

  :ھای اعدام متھمان کھريزک بيانيه مادران عزادار در محکوميت حکم:تير 13

 ما خواھان محاکمه علنی عوامل اصلی کشتار فرزندانمان ھستيم 

tk.maadaraan://http /  
  

طور به منظور  اين روزھا باز ھم حکومت اسالمی برای سرپوش گذاشتن بر جنايات برنامه ريزی شده خود و ھمين
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آرام کردن خانواده ھای قربانيان فجايع اخير، تالش می کند تا با اجرای سناريوی ساختگی ديگري، دادخواھان را به 
  . سکوت وادارد

اش؛ اعدام، کشتار، شکنجه،  که قصد دارد تا چھره خشن وغيرانسانی رژيمی را که در تمام طول حکومتسناريويی 
زندان، نابرابری و نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر، از مھمترين ستون ھای ديکتاتوری اش بوده اند، پشت 

  . ن بيش از پيش حقيقت جلوگيری کندنقابی پنھان ساخته تا عوامل اصلی کشتار مردم را مصون بدارد و از فاش شد
ھمه جھان ديدند که سيل خروشان معترضان پس از انتخابات دھم، مردمی بودند که بدون ھيچ پشتوانه ای و به 

ای آفريدند که  ھا ريختند و بار ديگر حماسه شان به خيابان شان برای گرفتن حقوق اوليه شھروندي اتکای با ھم بودن
  . ھای صدساله شان در راه آزادی و دموکراسی است ھای قيام يکی از بھترين نمونه
  پاسخ آنھا چه بود؟ 

درھای زندانھای . شان بردند و فرزندان برومند اين سرزمين را به خون غلتاندند دست به سالح ھای سرد و گرم
ھديد بر بازجويان و مخوف شان باز شد و خيل عظيم معترضان را در خود جای داد تا راه شکنجه و آزار و تجاوز و ت

ھای انسان  کھريزک شان نماد قصاوت و وحشی گری شان گرديد و قلب.شان باز گردد شکنجه گران ھميشه آماده
  . دوستان جھان را لرزاند

عمومي، به دروغ  شان و فريب اذھان ھای جنايت امروز نيز مثل ھميشه برای مسکوت گذاشتن و بستن پرونده
شان  ھان ھای اجرايی برای فرمانده طلبانه بگيرند و با اعدام چندنفر از کسانی که نقش ھای عدالت خواھند ژست مي

جلوگيری ... ھای رفته بر مردم در بازداشتگاه مخوف کھريزک و  اند، از روشن شدن ابعاد و وسعت جنايت بازی کرده
بازی . صلی معرکه بوده اندگردان ا بازی را قربانی پرده نشينانی کنند که بازي شب ھای خيمه کنند و عروسک

گردانانی ھمچون قاضی مرتضوی ھا و امثال شان که خود از دستور دھندگان کشتار و شکنجه مردم در زندان ھا 
اند  ھا از قبل برآب شده دانند که اين نقشه اما ھمگان نيک مي. بودند، ولی ھمچنان در حاشيه امن زندگی می کنند

  . ھا در پرده ابھام بماند و عوامل اصلی آن معرفی نگردند بگذارند اين جنايتو مردم ھشيارتر از آن ھستند که 
دھيم که راه ظلم و جور، آن ھم برای فشار بر مردمی که طی صدسال اخير حداقل دو  ما مادران عزادار، ھشدار مي

  . اند راه ماندگاری نيست انقالب را از سر گذرانده
مان با   شخصی که حتا مرتکب جرمی شده باشد و ضمن اعالم مخالفتاين بار نيز ضمن اذعان به حق حيات ھر

در فضايی امن و آزاد و " ياب مردمی کميته حقيقت"کنيم که خواھان تشکيل  ھرگونه کشتار و اعدام، اعالم مي
 و بشر ھستيم، تا ابعاد و زوايای نامعلوم اين فاجعه ھای علنی تحت نظارت مردم و فعالين حقوق برگزاری دادگاه

مان شده است بر ھمگان روشن گردد و آمران و عامالن آن مشخص  فجايع ديگری که منجر به کشته شدن فرزندان
    .شده و مجازات شوند و تا آن لحظه از دادخواھی دست برنخواھيم داشت و از پای نخواھيم نشست

  مادران عزادار
    ٨٩تيرماه 

  
خامنه ای   مواد غذایی و دخانيات بهنامه اعتراضی دبير کل کنفدراسيون بين المللی

  در مورد وضعيت محمود صالحی
 

دبيرکل کنفدراسيون بين المللی مواد غذایی و دخانيات به آیت هللا خامنه ای در   نامه- به گزارش آسمان دیلی نيوز
ه وضعيت دنيا ب محمود صالحی بدین وسيله ما نگرانی عميق خود و ميليون ھا عضو این نھاد را در سراسر مورد

سال پيش به خاطر فعاليت ھای خود  ۵آقای صالحی از. بحرانی سالمتی محمود صالحی در سقز اعالم می داریم
از حقوق پذیرفته شده انسانی کارگران و فعاليت اتحادیه ای  به عنوان رئيس انجمن کارگران خباز سقز و نيز دفاع

دیاليز  ول این مدت زندان، او به طور مستمر از مداوا، از جملهدر ط. زندان به سر برده است آنھا در ایران، بارھا در
رو به وخامت گذاشته و به نظر  شرایط او در حال حاضر. ضروری برای تنھا کليه باقی مانده اش، محروم شده است

جمھوری اسالمی را مسئول شرایط وخيم او می  در حالی که ما دولت. می رسد با خطر جانی روبرو شده است
بدون ھيچ گونه تاخيری تضمين دھيد آقای صالحی فورا مراقبت ھای  م، بنابراین من از شما می خواھم کهداني

 ما ھمچنان دولت جمھوری اسالمی را مسئول حفظ صحت و سالمتی و او. دریافت خواھد کرد پزشکی مورد نياز را
  .خواھيم دانست

 
  ی و دخانياتران اوزوالد دبير کل کنفدراسيون بين المللی مواد غذای

  کار گزارشی از محکوميت جمھوری اسالمی در سازمان بين المللی
 

این سازمان در .  در ژنو برگزار گردید٨٩ماه   نود ونھمين اجالس سازمان بين المللی کار درخرداد-آسمان دیلی نيوز
آخوندی اشاره نمود ضرب وشتم و دستگيری کارگران ایران در حکومت  قسمتی از بررسی ساالنه خود به سرکوب ،

ھيئت شرکت  بنا به اعتراف. تالشھای مقامات حکومت آخوندی، ایران را درکيس ویژه خود قرار داد  و عليرغم تمامی
شرکت این حکومت ضد کارگر دراین  کننده حکومت آخوندی دراین اجالس ، شدت اعتراض ایرانيان آزاده در برابر

شدند و به حکومت آخوندی و نمایندگان وی اعتراض  وارد ILO سالمعترضان به داخل ”اجالس به حدی بود که 
 .حکومت ایران شد که باعث رسوایی بيش از پيش” کردند 

مورد سئوال قرارگرفتن نظام آخوندی و  گفتنی است که بخاطرافشای این حکومت ضد کارگر در این اجالس و -
دادی از نفرات گروه اعزامی حکومت ومنجمله محمد آخوندی، تع ناکارامد بودن رایزنی ھا وباج دھی ھای حکومت

ازاتمام  قبل الملل خانه کارگر که به نمایندگی از این نھاد به این اجالس شرکت کرده بود، حمزه ای مسئول امور بين
   .اجالس به ایران بازگشت

 
  سير صعودی افزایش قيمتھا
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 رسيد و امروز مجددا افزایش ٢٩٠٠گذشته قيمت مرغ به قيمت مواد اوليه روز   در ادامه افزایش–آژانس ایران خبر 
  .  تومان رسيد٣١۵٠آن به  یافت و قيمت

 
  فروش سوخت به صورت آزاد

 
یکی . شھری با فروش بنزین سھميه ای خود بصورت آزاد امرار معاش می کنند  تاکسی ھای بين–آژانس ایران خبر 

 برای تاکسی ھای بين شھری مشخص کرده بسيار کمميزان سھميه ای که دولت ”: تاکسی گفت از رانندگان
کردن منصرف ميشویم و با  است و باید نصف ماه را با بنزین آزاد کار کنيم که بعلت اینکه سود آن کم است،از کار

   .” فروش سوخت بصورت آزاد، امرار معاش ميکنيم
 

  !شرکت واحد به سپاه واگذار شد
 

 که با ھدف تبليغات برای کروبی قبل از انتخابات و انعکاس تحرکات و سحام نيوز  سایت–سایت حزب اعتمادملی 
فعالين حقوق  ھای کروبی با متھمان پس از انتخابات را بر عھده دارد بر اساس گزارش گروھک غيرقانونی مالقات

به قرار گرفته و شرکت واحد  بشر و دموکراسی در ایران مدعی شد که کارکنان زحمتکش شرکت واحد تحت فشار
برای اثبات ادعای خالف واقع خود مدعی شد راه اندازی  سایت دروغ پردازی کروبی. سپاه پاسداران واگذار می شود

فضا سازی منفی عليه سپاه و بسيج که یادگاران امام خمينی !پاسداران بوده است ترمينال جنوب با کمک سپاه
  .روبی استوایجاد فضای ملتھب سياسی از سياست ھای سایت حامی ک ھستند

  
فرآورده ھای نفتی پااليش شده به ايران صادر  که بنزين و ديگرئی تحريم شرکت ھا

 کند
 

يکجانبه آمريکا عليه جمھوری اسالمی،  شرکت بيمه لويدز لندن اعالم کرده است در راستای رعايت تحريم ھای
باراک اوباما، .تند محدود می کندمواد نفتی به مقصد ايران ھس پوشش بيمه ای خود را برای کشتی ھايی که حامل

 این تحریم ھا با ھدف تحت فشار  .را امضا کرد رژیمرييس جمھور آمريکا روز پنجشنبه قانون تحريم ھای فراگير عليه 
  .اجرا خواھند شد قرار دادن بخش ھای انرژی و بانکداری

به گزارش بزنس . زند  عادی آسيب میمدیر شرکت توتال اعالم کرد تحریم ھای جدید ایران اشتباه است و به مردم
   .تحریم ھای جدید متوقف کرده است ویک شرکت معظم توتال فرانسه فروش بنزین به ایران را به دليل

اعضايش اين تحريم ھا را رعايت  فايننشال تايمز گزارش داده است که بيمه لويدز لندن در جھت اطمينان از اين که
شان مک گورن ،يک مقام بيمه لويدز ، نيز پيشترگفته بود که لويدز پ .جام خواھد داد این اقدامات را ان  خواھند کرد،

  .را اجرا کرده است  تحريم ھا ھمواره
فرآورده ھای نفتی پااليش شده به ايران  ھر شرکت بين المللی را که بنزين و ديگررژیم تحريم ھای تازه امريکا عليه 

که کاال و خدمات برای افزايش توليد بنزين به ايران بفروشند نيز  المللیصادر کند تحريم می کند و شرکت ھای بين 
 ھمين اساس دالالن نفتی و کسانی که در صادرات بنزين به ايران ھمکاری کنند نيز تحريم بر. تحريم خواھند شد

  .خواھند شد
ارش داده است که نيل رابرتس، از در ھمين زمينه خبرگزاری رويترز نيز گز:   در ادامه این گزارش می نویسدراديو فردا
مساله کليدی ھم  کارگزاران بيمه لويدز لندن، گفته است ھم اکنون موضع تحريم ھا دربازار مطرح است و نمايندگان

 .ھمين است
 .مساله تحريم ھا رعایت شود نيل رابرت گفته است که کارگزاران بازار را به دقت زير نظر دارند تا از اين طريق

امسال، ايران را در فھرست   مارس١١ لويدز، که در بازار حمل و نقل دريايی بسيار پرنفوذ است، در شرکت بيمه
ھايی که تحت  نامه کشتی ايران در اين فھرست، در بيمه مناطق دارای ريسک باال قرار داده است؛ با قرار گرفتن

شود و از اين رو  يی از اين نوع قيد میکنند، شرايط جنگی، تروريسم و خطرھا  می پوشش اين شرکت به ايران سفر
 .بارگيری در بنادر ايران بيشتر خواھد شد ھزينه

امنيت سازمان ملل متحد و   شورای١٩٢٩قانون تحريم ھای ايران که پنجشنبه امضا شد از تحريم ھای قطعنامه 
ی طرف قرارداد با ايران را رفته و شرکت ھای خارج تحريم ھای يکجانبه اتحاديه اروپا عليه جمھوری اسالمی فراتر

 .مجازات خواھد کرد
بنزين و فرآورده ھای نفتی به  گذاری در حوزه نفت و گاز، صادرات  آمريکا عليه ایران ، سرمايه تحریم ھا ھای تازه

و شرکت ھا و موسساتی که بر خالف آن عمل کنند، با  ايران و شرکت ھای مرتبط با سپاه پاسداران را ھدف گرفته
  خواھند شد بطه با بازار آمريکا مواجهقطع را

 

  از خانه تا بازار: خشونت عليه زنان در ايران

از خانه تا بازار؛ اين ھا مکان ھايی است که زنان :  تير آمده است 13به نوشته سایت تغيير برای برابری درتاریخ 
ن، شوھران، پسران، پليس، خشونت از جانب پدران، برادرا. ايرانی به راحتی موضوع خشونت قرار می گيرند

يک آمار جامعه . دستگاه امنيتی و مقامات دولتی که البته اين خشونتھا اغلب ھم با مصونيت از مجازات ھمراه است
دو سوم از زنان ايرانی دچار خشونت خانگی و يک چھارم آنھا از ”شناختی نيمه رسمی نشان می دھد که 
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ان يا در خانه صورت می گيرد و يا به دست نھادھای رسمی و خشونت عليه زن“ .جنسيت خود ناراضی ھستند
دولتي، البته در زمان ھايی رفتارھای نابرابر با زنان منجر به اقدامات خشونت آميز خود زنان عليه خودشان ھم می 

  . ستشود به عنوان مثال خودسوزي، که در بسياری از مناطق ايران آخرين تالش برای فرار از زندگی خشونت آميز ا
 زن جان خود را در قتلھای ناموسی از دست داده اند، در اين گزارش ھمچنين عنوان ۵۶۵ در مجموع ٢٠٠١در سال “ 

خودسوزی بخصوص در استانھای ايالم و خوزستان عملی . ” زن نيز اقدام به خودسوزی نموده اند٣٧۵شده که 
گزارشگر .  مناطق را تقويت و تشديد می کندبرداشتھای فرھنگی و مذھبي، خشونت عليه زن در اين. شايع است

نتيجه اين ديدار گزارش مفصلی .  از ايران ديدن کرد٢٠٠۵سازمان ملل متحد، در سال “ خشونت عليه زنان”ويژه 
   )١: (است که در زير برخی از نکات قابل تعمق اين گزارش آورده می شود

س اصول اساسی دولت تعريف می شود، که ھدف آن پارامترھای وضعيت زنان در جمھوری اسالمی ايران بر اسا
اين اصول اساسی وضعيتی متناقض را منجر شده است چرا که . دور کردن زنان از فساد و اعاده حيثيت آنان است

به موجب آن از يک سو ، سعی می شود زنان را به مشارکت در زندگی اجتماعی تشويق کرد، و از ديگر سو به اين 
در نتيجه، در مقايسه با ديگر . استھای جنسيتی دولت مشروعيت بخشيده می شودمشارکت بر اساس سي

کشورھای ھمسايه يا کشورھای در حال توسعه، زنان ايرانی آن اندازه که دسترسی به بھداشت و آموزش دارند به 
زنان در . بينندبا اين ھمه، زمينه برای خود مختاری خود را پر از مخاطره می . اشتغال و مشارکت سياسی ندارند

ايران به عنوان مادر مورد ستايش قرار می گيرند اما اغلب حق تصميم گيری در مورد فرزندان خود را ندارند، آنھا 
ممکن است حتی به مقام قضاوت ھم برسند اما اين بيش از يک مورد حقوقی رياست نيست، آنھا ممکن است رای 

اين وضعيت متناقض منبع . رگذار يا رھبری نمی توانند داشته باشنددھند و انتخاب ھم بشوند اما نقش پيشرو، تأثي
تنش می شود و مانعی است در راه استفاده از حقوق زنان به عنوان افرادی کامل، از جمله حق رھايی از خشونت 

 .  
داوم خشونت عليه زنان در ايران در نابرابری جنسيتی ريشه دوانده است که توسط دو عامل مرتبط ، تاييد و ت

قوانين تبعيض آميز دولتی ) ب(ارزش ھای پدرساالرانه و نگرش مبتنی بر برتری مرد و ) الف: (بخشيده می شود
که ھر دوی اين عوامل نماينده جامعه . مبتنی بر اساس جنسيت، که بر مبنای تفسير از اصول اسالمی است

 که اين فرار زنان از خشونت ھای دولتی و مردساالر است با مردانی که توان تصويب و اعمال قوانين را دارند
  . خصوصی را بسيار دشوار می سازد

اگر رژيم ايران در مورد احيای کرامت زنان صادق است، بايد تفسيری دوباره از ھنجارھای اساسی خود در مقوله 
شارکت اجتماعی زنان ارائه دھد، از جمله در خصوص قوانين مبتنی بر اصول اسالمی در راستای نيازھای فعلی و م

برخی اصالحيه ھا در قوانين مربوط به حضانت کودک و . زنان و نيز مطابق با استانداردھای جھانی حقوق بشر
حداقل سن ازدواج و ھمچنين توقف سنگسار در اين راستا می تواند می باشد و نشان می دھد که می توان نگرش 

مھم است اذعان اين نکته که اکثريت قشر جوان و . دجديدی بر قوانين مبتنی بر شرع داشت و آن را عوض کر
تحصيل کرده، جمعيت زنان در ايران است اما با شيوه ھای کنوني، زنان اجازه استفاده از پتانسيل کامل خود برای 

  . رسيدن به آرمانھايشان را نمی يابند
 ميگذارد و اين وضعيت موجب با وجود برخی تحوالت مثبت، سياست جنسيتی در ايران موانع جدی پيش روی زنان

آنھا احساس می کنند که وعده . دلسردی بسياری از زنان ايرانی است که از انقالب اسالمی حمايت کرده بودند
ھای دولت جمھوری اسالمی در مقوله مشارکت زنان در ھمه عرصه ھای عمومي، که پروژه مدرنيزاسيون حکومت 

مس نمی شود بلکه اصوال دولت جمھوری اسالمی در اعطای حقوق سلطنتی پيشين بود، نه تنھا در ھيچ کجا ل
اما ابتکارات زنان برای مقاومت در برابر تجاوز به حقوق خود به . شھروندی برابر به زنان ھم شکست خورده است

حذف خشونت ”: اين گزارشگر ويژه توصيه ھای زير را برای جمھوری اسالمی ايران دارد. شدت باقی مانده است 
ه زنان را به عنوان اولويت موضوع و برنامه ھای سياست عمومی خود بدانند و به منظور جلوگيری از خشونت و علي

تحقق اين اولويت در ابتدا تمام اعمالگران خشونت عليه زنان را مجازات کنند، خواه اين اعمالگران وابسته به دولت 
  : توصيه می شود که دولت “ . زن بزنندباشند خواه بطور فردی و خصوصی دست به اعمال خشونت عليه

امکانات حفاظتی موثر برای زنانی که در معرض خشونت قرار می گيرند، فراھم کند با تضمين اين که آنھا را قادر * 
  . به دسترسی به پليس ، تامين مسکن جايگزين و دسترسی به مراقبت ھای پزشکی بنمايد

ی که خشونت را تجربه می کنند و اطمينان حاصل شود که زنان قادر به ايجاد و حمايت از پناھگاه ھا برای زنان* 
دسترسی به اطالعات مورد نياز در مورد اين پناھگاھھا از طريق پليس، کارکنان قضايی و ھيات ھای پزشکی و 

  . ھمچنين سازمانھای غير دولتی زنان ھستند
ه زنان و جمع آوری اطالعات مربوط به شيوع پژوھش و تحقيقات گسترده در خصوص رفتارھای خشونت آميز علي* 
  . آن
تحقيقات کامل در خصوص خودکشی در زنان و ارتباط آن به اشکال گوناگون خشونت عليه زنان، طرح اقدامات * 

پيشگيرانه و حفاظتی در راستای اين دسته از خودکشی ھا، و جلوگيری از رشد تعصب و سوء رفتار در افکار 
  . ه از خودکشی جان سالم به در می برند و يا در مورد خانواده آنھاعمومی در خصوص کسانيک

مطمئن شويد که تمام نھادھا و افراد درگير در فعاليت ھای اجرايی اعم از دولتی و خصوصی در قبال قانون * 
پاسخگو ھستند و دولت است که به حقوق بشر و آزادی ھای اساسی ايجاد شده در اسناد بين المللی حقوق 

  .  احترام می گذاردبشر
قويا توصيه به منع شکنجه می شود، و نيز به بررسی کامل و علنی ھمه ادعاھای قربانيان شکنجه، بعنوان مثال * 

در مورد پرونده زھرا کاظمي، عامالن شکنجه می بايست پاسخگو باشند و اطمينان حاصل شود از اينکه قربانيان 
  . ت توانبخشی دريافت نموده اندشکنجه يا بازماندگان آنھا غرامت و خدما

  
تحقيق علنی در خصوص تمام اتھامات مبنی بر بازداشتھای خودسرانه و اطمينان از اينکه قربانيان بازداشتھای * 

  . خودسرانه غرامت دريافت کرده اند
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ا در برای توسعه خط مشی ھا و پروژه ھ) از لحاظ مالی و سياسی(تقويت ظرفيت مراکز امور مشارکت زنان * 
خصوص جلوگيری از خشونت عليه زنان، حمايت از پژوھش در زمينه علل و عواقب خشونت عليه زنان، از جمله 

خودکشي، و دريافت مستمر و موثر مشاوره برای تعيين سياستھای دولتی در جھت اقدام در مورد خشونت عليه 
ان می شود به تدابير، قوانين و سياست ھای در گزارشھای ديگر اين سازمان در مورد ايران نيز توصيه فراو. زنان

  . دولتی به منظور مقابله با معضل خشونت عليه زنان در ايران
   CEDAW-IRAN.ORGمتن باال ترجمه مقاله ای است از وبسايت 

 ترجمه تارا نيازی

   گزارشی از تجمع کارگران کارخانه نازنخ استان قزوين

  
 نفر از کارگران کارخانه نازنخ استان ١٢٠ بيش از -:  تير آمده است 13خ  در تاریآژانس ايران خبر به نوشته سایت

 تاروز سه ٨٩٫۴٫١٣ روز يکشنبه ١۵٠٠از ساعت , قزوين در پی تعطيلی اين کارخانه و عدم دريافت حقوقھای خود 
عيت  ماه گذشته و تعيين تکليف وض۶ مقابل مجلس در بھارستان تجمع کرده و خواستار حقوق ٨٩٫۴٫١۵شنبه 

“ :يکی ازکارگران شرکت کننده در تجمع مقابل مجلس به خبرنگارآژانس ايران خبـــــــــــرگفت . شغلی خود شدند 
ارديبھشت ماه سال جاری به منظور سرويس و ١٢کارخانه نازنخ قزوين از , دولت و مقامات به ما دروغ ميگويند 

کارگران بعد از مھلت , ارگران در اين مدت نيز پرداخت گردد تعميرات برای دو ماه تعطيل شده و قرار بود که حقوق ک
اما با تعطيلی کارخانه و بالتکليفی شغلی مواجه گرديدندو ھيچ حقوقی نيز , مشخص شده برای کار مراجعه نمودند

  . “ به آنھا داده نشد
الجرم کارگران اين کارخانه به از آنجا که ھيچ ارگان دولتی و رسمی قزوين در اين رابطه به کارگران پاسخ گو نبوده 

منظور پيگيری مطالبات خود از قروين به تھران آمدند تا در اعتراض به وضع موجود در مقابل ساختمان مجلس تجمع 
کارگران اين واحد توليدی در طی چند سال گذشته بارھا به نشانه اعتراض در مقابل دفتر مسووالن دولتی در . کنند

  . اند هقزوين و تھران تجمع کرد
 ١٣٧۴ نساجی فرنخ و مه نخ از واحدھای باسابقه استان قزوين است که در سال  الزم به ذکر است که کارخانه

در پی رکود چند سال اخير صنعت ,  تن نخ مربوط به فرش را توليد ميکرد٢۵ کارگر داشت و روزانه ١٧٠٠بيش از 
  .رگری شده استاين کا رخانه نيز دچار بحرانھای کا, نساجی و خصوصيسازی

 می کنند زندگي در ایران در بدترين شرايط افغان ھزار كودك چھارصد 
  

يك فعال حقوق كودك با اشاره به لزوم استفاده ايران از :  تير آمده است 13 ابتکار در تاریخ  دولتیبه گزارش روزنامه
 ھزار كودك پناھنده افغان در 400«: الملل جھت سر و سامان دادن به كودكان پناھنده در كشور گفت ھاي بين كمك

  ».كشور در معرض آسيب ھستند و به حداقل امكانات حمايتي در ايران دسترسي ندارند
  

 مورد آمايش قرار گرفتند و در 72وگو با ايلنا با اعالم اينكه يك دسته از پناھندگان افغاني از سال  اكرم خاتم در گفت
شوند و درك  حدود يك ميليون پناھنده افغان در خانوار تعريف مي«: فتاي نيز اطالعاتي وجود ندارد گ مورد عده

 2 تا 5/1جمعيتي بالغ بر «: او افزود».كنند  ھزار نفر از مھاجران قانوني نيز كارگري مي140قانوني دارند، حدود 
خ رشد جمعيت ميليون نفر نيز به صورت غيرقانوني وارد كشور شده و فاقد مدرك قانوني ھستند كه با محاسبه نر

شود كه به دليل باال بودن نرخ زاد و ولد ميان آنھا در  جويان قانوني و توجه به سرشماري افغانستان مشخص مي پناه
اگر «: خاتم گفت». ھزار كودك در كشور وجود داشته باشد كه در تھران سرگردان ھستند400حاضر بايد حدود  حال

 ھزار كودك در بدترين شرايط زندگي 400ندگي ھر بشر به حساب آيد، ترين دوران ز دوران كودكي به عنوان طاليي
اين فعال حقوق كودكان ».آزاري، سوء تغذيه، بيماري و ساير معضالت در ميان آنھا وجود دارد كرده و مشكالت كودك

 ھرگز فاش ھا مطلع نبوده و شوند كه رسانه ھاي شديدي مي استفاده اغلب اين كودكان دچار بيماري و سوء«: افزود
  ».ھاي وارد شده به اين كودكان وجود ندارد گونه آماري ھم در مورد آسيب شوند حتي ھيچ نمي

   درصد بيکاران کشور دارای تحصيالت عالی ھستند ٢۵بيش از 

  
 که از سوی مرکز آمار ١٣٨٧براساس گزارش سالنامه آماری :  تير آمده است 13به نوشته سایت کلمه در تاریخ 

 درصد ٨٧٫٣ درصد از بيکاران کشور باسواد ھستند در حاليکه اين ميزان برای شاغالن ٩۶٫٨شار يافته است ايران انت
  . است

 نفر از ۵١٣ ھزار و ٣٧٣به گزارش کلمه به نقل از خبرگزاری ايرنا، براساس آمارھای اعالم شده در سال ياد شده 
 درصد را زنان به خود اختصاص داده ۵۴٫٨ را مردان و  درصد آن۴۵٫٢بيکاران کشور دارای تحصيالت عالی بودند که 

  . بودند
 درصد ١٠٫٣ به ١٠٫٧ نسبت شاغالن تحصيلکرده به بيکاران ٨٠ھای گذشته نشان می دھد در سال  بررسی سال

 روند معکوس يافت و درصد بيکاران با تحصيالت عالی در مقابل شاغالن به ھمين ميزان ٨٣اين ميزان در سال . بود
  .  درصد رسيد١٢٫١ در مقابل ٢١٫٨الت به تحصي

 درصد ٢٣٫۴ و ٢٠٫٩ ادامه داشت و به ٨۶ و ٨۵روند افزايش درصد تعداد بيکاران با تحصيالت عالی در سالھای 
افزايش تحصيالت عالی در کشور بيش از آنکه خود را در ميان شاغالن نشان .  درصد رسيد١۴٫۴ و ١۴٫١درمقابل 
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يان بيکاران کشور داشته بطوری که به ھمراه افزايش ميزان تحصيالت ھمواره بر تعداد دھد انعکاس بيشتری در م
  . آنھا در ميان جويندگان کار افزوده شده است

کارشناسان معتقدند شکی نيست آموزش ھای عالی بايد پاسخگوی نيازھای بازار کار کشور باشد و در صورتی که 
ر افزوده شوند نه تنھا باری از مشکالت برنخواھند داشت بلکه زمينه بروز فقط افراد تحصيلکرده به جمعيت بيکار کشو

برخی نارسايی ھای بازار کار حتی منجر به اين می شود که بسياری از . مشکالت ديگری را ايجاد خواھند کرد
  . آيندشاغالن برای دستيابی به شغل و درآمد حاضر ھستند بدون درنظر گرفتن مدارک دانشگاھی به استخدام در

بسياری از کارجويان با دارا بودن مدارک دانشگاھی برای استخدام : مدير کارخانه زمرديان گفت“ محمد استادحسن”
  . بعنوان کارگر در کارخانه مراجعه می کنند که اين نشان از بيکاری دارندگان مدارک تحصيلی دانشگاھی دارد

ورھای توسعه يافته که زمينه کار و فعاليت در آنھا گسترده اين کارشناسان می گويند در بسياری از کش: وی افزود
است، افراد پس از گذران دوره ھای کوتاه مدت می توانند جذب بازار کار شوند، ضمن آنکه ادامه تحصيل فقط برای 

در اين کشورھا بخش ھای مختلف اقتصادی با . افرادی است که بطور واقعی عالقمند به آموزش عالی ھستند
  . ه پيوندی عميق دارند و ھرکدام برطرف کننده نياز ديگری استدانشگا

فعاالن بازار کار اعتقاد دارند . افراد براساس نيازھای تعيين شده در دانشگاھھای آن کشورھا حذب می شوند
وارد موضوع يادشده در ايران مصداق ندارد و دانش آموزان پس از پايان دوره متوسطه به دليل آنکه چھار سال ديرتر 

بازار کار شوند و شايد با تحصيالت بھتر شانس بيشتری در استخدام داشته باشند و مھمتر از ھمه ھنوز تحصيالت 
  . دانشگاھی در ايران دارای ارج و قرب خاص است به تحصيل در دانشگاھھای کشور روی می آورند

ست و افراد در اين بازار است که چگونگی بسياری از کارشناسان اجتماعی معتقدند بازار کار خود دانشگاھی ديگر ا
برخی از کارشناسان معتقدند، در صورتی که زمينه اشتغال بطور وسيع در بازار کار مھيا بود . مھارت کار را می آموزند

براساس برآوردھای مرکز آمار ايران ھم . افراد ترجيح می دادند سريعتر جذب بازار کار و توليد درآمد برای خود شوند
ون حدود سه ميليون نفر در کشور بيکار ھستند و درصورتی که جمعيت دانشگاھی که برای فرار از بيکاری به اکن

  . دانشگاھھا روی آورده اند را به آن اضافه کنيم بطور يقين تعداد بيکاران بيش از اين ميزان خواھد بود
 از ميان تعداد بيکاران با تحصيالت عالی آمارھای اعالم شده در خصوص زنان چشمگيرتر از مردان است به طوری که

در حاليکه ورودی ھای دانشگاھھای .  درصد را مردان به خود اختصاص داده بودند۴٨٫٢ درصد متعلق به زنان و ۵۴٫٨
 درصد را زنان به خود اختصاص داده اند اما شرايط بازار کار به گونه ای تنظيم شده که برای مردان ۶٠کشور بيش از 

  .  زنان استمھياتر از
با توجه به اينکه در سالھای آتی با ورود زنان در مقياس بيشتر از مردان به بازار کار کشور مواجه خواھيم شد 
دست . بنابراين بازار کار کشور بايد خود را به گونه ای تنظيم کند که بتواند پاسخگوی نيازھای شغلی زنان ھم باشد

و مشکالت بازار کار کشور اندک نيست و از نارسايی ھای متعددی رنج می اندرکاران بازار کار می گويند معضالت 
برد لذا يکی از اين مشکالت عدم جذب فارغ التحصيالن دانشگاھی است که در صورت ادامه اين روند در آينده با خيل 

  . عظيم جمعيت بيکار دارای تحصيالت عالی مواجه خواھيم شد

 انی تھران و حومهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسر

  تداوم بازداشت و تشدید فشار بر سعيد ترابيان و رضا شھابی را قویا محکوم می کنيم

  
در طول این مدت .  روز از بازداشت رضا شھابی ميگذرد٢۴ روز از بازداشت سعيد ترابيان و ٢٧، ٨٩ تير ماه ١۴امروز 

 مامورین امنيتی بعد از ظھر روز بازداشت سعيد .رضا شھابی فقط یکبار با خانواده خود تماس تلفنی گرفته است
سعيد ترابيان که از بيماری قلبی رنج . ترابيان به منزل مادر وی نيز ھجوم برده و آنجا را ھم مورد تفتيش قرار داده اند

ه ميبرد و سال گذشته بدليل سکته قلبی در یکی از بيمارستانھا بستری شد از زمان دستگيری اش تاکنون با خانواد
   .خود ھيچ تماسی نداشته است و از سرنوشت وی ھيچگونه اطالعی در دست نيست

این وضعيت در مورد سعيد ترابيان و رضا شھابی در حالی ادامه دارد که نھم تير ماه جاری منصور اسالو را با وارد 
ماسی تلفنی با  دادسرای کرج منتقل کردند و طی روزھای گذشته شخصی طی ت6کردن اتھامات جدیدی به شعبه 

ھمسر رضا شھابی و معرفی خود به عنوان مامور امنيتی از وی خواسته است تا در خصوص پاسخگویی به برخی 
ھمچنين با این بھانه . به یکی از نھادھای امنيتی مراجعه نماید!! سواالت در مورد رضا شھابی و تسھيل درآزادی وی
  .ن شرکت واحد نيز طی تماسی تلفنی احضار شده استیکی دیگر از اعضای ھيئت مدیره سندیکای کارگرا

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ضمن ابراز نگرانی عميق در باره وضعيت جسمانی سعيد 
ترابيان و ھشدار در باره تالش جھت پرونده سازی واھی برای ایشان و رضا شھابی و گشودن پرونده ای جدید برای 

، تداوم بازداشت و تشدید فشار بر ھيئت مدیره سندیکا و خانواده ھایشان را قویا محکوم ميکند و منصور اسالو
 خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط سعيد ترابيان، رضا شھابی، ابراھيم مددی، منصور اسالو و دیگران کارگران در

  .بند از زندان است
  با اميد به گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان

  کای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومهسندی
  ٨٩چھاردھم تير ماه 

   ميليون تومانی ١۵٠آزادی سخنگوی کانون صنفی معلمان با وثيقه 
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محمود بھشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان :  تير آمده است 14به نوشته سایت بامداد خبر در تاریخ 
  . ایران عصر روز یکشنبه، آزاد شد

 ميليون تومانی و پس از نزدیک به یک ماه بازداشت ١۵٠ گزارش بامدادخبر، آزادی آقای بھشتی با قرار وثيقه به
  . صورت گرفته است

وی . شود این دومين بار در سال جاری است که سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، با قرار وثيقه از زندان آزاد می
ی پنجاه ميليون تومانی از زندان اوین آزاد شده بود  روز بازداشت، با قرار وثيقه ٣۵تر در دوازدھم خردادماه پس از  پيش

  . اما چھار روز بعد به دالیل نامشخص مجدداً بازداشت شد
 و  اکبر باغانی دبيرکل و اسماعيل عبدی عضو کانون صنفی معلمان آزاد شده گفتنی است در چند روز گذشته علی

  . اند اقری دو عضو دیگر این کانون بازداشت گردیدهزمان مختار اسدی و محمود ب ھم

 نرخ بيکاری جوانان دو برابر نرخ بيکاری کشور 

فعاالن کارگری کشور مانند رييس : سيد ابراھيم عليزاده : تير آمده است 14 در تاریخ خبر آنالينبه نوشته سایت 
ولت ندارند و عنوان می کنند که نرخ بيکاری فراکسيون کارگری مجلس اعتقادی به نرخ بيکاری اعالم شده از سوی د

  . ی شودملموس اعالم نم
اگر دولتمردان و مقامات سياسی و راديو و تلويزيون و مطبوعات به آمار «: ليرضا محجوب در اين مورد معتقد استع

انتظارشان اين مردم جوانان خود را در منزل می بينند و لزوما . بيکاری رجوع می کنند، لطف کنند صحيح رجوع کنند
چرا ميان آمارھای در زمينه اشتغال و بيکاری با آن چه . است که عددی که داده می شود با واقعيت نزديک باشد

مردم مشاھده می کنند اختالف وجود دارد؟ پاسخ صحيحی که مرکز آمار در اين مورد به من داده اين بود که گفتند 
  » .آمار بزرگتر را اعالم می کنندن ھا اگر مايل باشند آ. ما ھمه آمارھا را به دولتمردان می دھيم

اين سخنان محجوب، نشان می دھد تاکنون دولت ھا در ارائه نرخ بيکاری توجه ای به نرخ بيکاری گروه ھايی چون 
اين .  سال اخير بيش از دو برابر نرخ بيکاری اعالم شده، بوده است، ندارند30 ساله ھا که ھميشه طی 24 تا 15
ه ھمان ھايی ھستند که متقاضيان ورود به بازار کار محسوب می شوند و حجم عمده آن ھا ھم ھمان فارغ گرو

  . ضعيت اشتغال آن ھا تذکراتی دادالتحصيالن دانشگاھی محسوب می شوند که رييس موسسه کار نسبت به و
ران فعاليت دولت نھم به بيش نرخ بيکاری اين جوانان که ورودی ھای به بازار کار کشور محسوب می شوند طی دو

 درصد افزايش يافته اما نکته قابل توجه تر باالتر بودن اين نرخ نسبت به نرخ بيکاری اعالم شده برای کل کشور 24از 
د و يا کمتر به آن طی سه دھه اخير است و شايد به ھمين دليل ھم باشد که اين آمارھا يا اصال منتشر نمی شون

  . توجه می شود
 و کمترين 84 درصد در سال 19.4 بيشترين اختالف اين دو آمار 88 تا 55رھای موجود مرکز آمار از سال طبق آما

 سال ثبت شده و 33 که کمترين نرخ بيکاری طی اين 75در سال .  بوده است55 درصد در سال 3اختالف آمار معادل 
 ساله با اين نرخ بيکاری اعالم شده در 24 تا 15 درصد بوده ميزان اختالف نرخ بيکاری جوانان 9.1نرخ بيکاری کل آن 
 درصد به عنوان بيشترين 14.2 نرخ بيکاری 80 و 79 ، 65 درصد بود و آن زمان که در سه سال 10رسانه ھا، بيش از 

 ساله با اين نرخ اعالم شده در 24 تا 15 سال اعالم شد، ميزان اختالف آمار نرخ بيکاری جوانان 33نرخ طی اين 
 ساله در 24 تا 15نرخ بيکاری کل کشور و نرخ بيکاری جوانان .  درصد بود19 و 18 ، 10ا به ترتيب بيش از رسانه ھ

  . درصد بود24.7 و 11.9 نيز به ترتيب 88پايان سال 
  
 "ھای دانشجویی مخالف نظام، حق فعاليت ندارند تشکل"

 
انشجویی این است که اگر در چارچوب قوانين و ھای د تشکل نگاه کلی ما به"  رژیم گفتکامران دانشجو، وزیر علوم
ھای سياسی تفاوتی لحاظ نکنيم مگر اینکه  حمایت کنيم و از این لحاظ ميان گرایش مقررات فعاليت کنند از آنھا

ضد اسالم را  نگرش سياسی مخالف و معاند نظام جمھوری اسالمی ایران باشند و بخواھند ترویج تفکرات دارای
  ".بکنند

ھای موجود دانشجویی  قاعده کلی این است که تشکل:  در ادامه این گزارش می نویسدایلنا حکومتی خبرگزاری
ھای  تشکل ھای ھا قانونی ھستند مگر اینکه خالف آن ثابت شود و ما نيز به نوع دیدگاه دانشگاه دارای مجوز در

 .سياسی حساس نيستيم فقط تاکيد داریم در چارچوب مقررات فعاليت کنند
آزادی عمل دارند و  ھای فرھنگی، اجتماعی و سياسی خود ھای دانشجویی در اجرای برنامه تشکل: شجو گفتدان

توانيم بدھيم  ھا نمی جمھوری اسالمی را در دانشگاه ما تنھا اجازه ترویج سکوالریسم و فعاليت عليه اسالم و نظام
 .یان است ف و قریب به اتفاق دانشگاهمطالبه به حق مردم غيور و شری که البته این ممنوعيت خواسته و

آزادی کامل جلسات نقد و  با) ھای دانشجویی بسيجی تشکل: پ ا ( ھای دانشجویی  تشکل: وزیر علوم اضافه کرد
ھای  در کشور را برگزارکنند و افراد با سليقه ھای جاری مناظره در مورد مکاتب مختلف فکری، سياسی و برنامه

 یان عزیز مطرح کنند،در عين حال در این مناظرات در کنار ارائه نظرات و دانشگاه رایھای خود را ب مختلف نگاه
 .اسالمی را تبيين کنيد شناسان نيز باید استفاده شود تا به صورت صحيح مبانی ھای فکری متفاوت از اسالم سليقه

ھایی که قانون  تشکل ھمهھای دانشجویی را در چند عنوان خاص محدود کنيم بلکه  نباید تشکل: وی تصریح کرد
  .توانند فعاليت کنند قبول دارند می فقيه و مقررات نظام جمھوری اسالمی را در عمل اساسی، اصل والیت

  
 در تھران شرکت نساجي نازنخ قزوين تجمع اعتراضی کارگران 

  
صبح امروز ، ھستندمعترض   ماه6کارگران شرکت نساجي نازنخ قزوين که به عدم دريافت حقوقشان با گذشت 

 از کارگران کارخانه نساجي شماریفارس،  به گزارش خبرگزاری حکومتی .تجمع کردندرژیم در تھران مقابل مجلس 



 79

 به عدم کارگرانبراساس اين گزارش   .مقابل مجلس اسالمي تجمع کردنددر ) دوشنبه(امروز  نازنخ قزوين صبح
تاکنون چندين بار مقابل : خبرنگار فارس گفت ين کارگران بهيکي از ا  . ماه معترض بودند6دريافت حقوق خود پس از 

به گفته وي شرکت  .ايم  ماه است که حقوق نگرفته6اي نداشت و  نتيجه نھاد رياست جمھوري تجمع کرديم که
 .دھد  ماه است که به کارگران خود حقوق نمي6قزوين به بخش خصوصي واگذار شده و  نساجي نازنخ

  
  

  برگزار شددادگاه معلم زندانی
  

به  .کانون صنفی معلمان ایران برگزار شد ی ی دادگاه رسول بداقی، عضو زندانی ھيات مدیره روز یکشنبه، جلسه
تھران به ریاست قاضی   اسالمیدادگاه انقالببيی پانزده  ی دادگاه که در شعبه گزارش بامدادخبر، در این جلسه

به دفاع از خود در برابر اتھامات وارده در  يلش مسعود شفيعی،صلواتی برگزار گردید، رسول بداقی به ھمراه وک
  . گردید ارائه دادگاهبهدر ھشت صفحه  ای ی دفاعيه کيفرخواست پرداخت و الیحه

 
ارائه درخواست فک قرار بازداشت،  ی دادگاه، با اشاره به فضای مثبت این جلسه، از وکيل بداقی، در پایان جلسه

وارده، شاھد آزادی موقت موکلش تا زمان صدور رای قطعی از  ا توجه به سبک بودن اتھاماتاظھار اميدواری کرد که ب
 برد و از گفتنی است رسول بداقی از دھم شھریورماه سال گذشته در بازداشت به سر می.سوی دادگاه باشد

  .شھر در کرج تبعيد شده است ماه سال جاری به زندان رجایی اردیبھشت
 

 آزار و اذیت کارگران فصلی و پروژه ای در اصفھان توسط مامورین نيروی انتظامی

 تير ماه ، بار دیگر مامورین نيروی انتظامی 13در پی سياست آزار کارگران فصلی و پروژه ای در اصفھان ، روز یکشنبه 
برای یافتن کار جمع می شدند ) بصورت ر پراکنده (  به کارگران فصلی که در ضلع شرقی دروازه پاسگاه دروازه تھران

 و به   سال سن داشت حمله کرده60 حدود   مسن که در پی این حمله ، مامورین به یکی از کارگران. حمله کردند 
رگر مذبور را پياپی کتک می زدند و او را  نفر بودند ، کا6این مامورین که . شدت او را مورد ضرب و شتم قرار دادند 

قابل ذکر .  سرانجام کارگر نامبرده از دست مامورین گریخته و از محوطه ميدان دور شد  .مورد توھين قرار می دادند 
 صبح اقدام به بازداشت یا آزار و اذیت کارگران  10:30 تا 7:30است مامورین این پاسگاه ھمه روزه ، بين ساعات 

. می نمایند  فصلی که  

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  1389تير  14

ادامه ی بازداشت خودسرانه ی رضا شھابی و سعيد ترابيان و بی خبری از علت 
  بازداشت انھا

بر اساس خبری که یکی از رانندگان شرکت واحد اعالم کرده است ،رضا شھابی و سعيد ترابيان ھمچنان بدون ھيچ 
.دليلی در بازداشت وزارت اطالعات قرار دارند  

 زندان اوین ، تلفنی و تحت مراقبت و 209یکشنبه ھفته ی گذشته ، رضا شھابی به مدت چند دقيقه از بند امنيتی 
فشار شدید و در حالی که اجازه نداشته است به درستی از وضعيت خودش حرف بزند با ھمسرش گفتگو کرده 

 و در 89 خرداد 22ن مشخص نيست که ربوده شدن و بازداشت رضا شھابی که در تاریخ بدین ترتيب کماکا.است
رضا شھابی از اعضای ھيات مدیره ی . محل کارش انجام شد ، به چه علت و بر اساس کدام اتھام واھی بوده است

 کارش به مبارزه  سال اخراج از4سندیکای کارگران شرکت واحد تھران و از کارگران مبارزی است که حتا در مدت 
 روز که از بازداشت خودسرانه ی رضا شھابی گذشته است ، 23در مدت .برای احقاق حقوق کارگران ادامه داد

بسياری از دوستان ،ھمکاران و نيز کارگران ِ خارج از شرکت واحد اتوبوسرانی با دیدار از خانواده ی وی ضمن اعالم 
.ت او به دیدار و حال جویی از خانواده ی وی کرده اندحمایت از رضا شھابی و محکوم نمودن بازداش  

 19به ھمين ترتيب بازداشت سعيد ترابيان از دیگر اعضای ھيات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد که در روز 
خانواده و دوستان سعيد که ھيچ گونه اطالعی از .خرداد و در منزلش بازداشت شد در ھاله ای از ابھام قرار دارد

عيت جسمی و روحی و سالمت وی ندارند بارھا به مقامات مختلف مراجعه کرده اند اما تا کنون ھيچ پاسخ وض
.مشخصی از وضعيت و علت بازداشت سعيد ترابيان به خانواده ی وی داده نشده است   

یز خواھان ما ضمن محکوم کردن بازداشت این دو فعال کارگری و دیگر فعالين کارگری از جمله مھدی فراحی شاند
.آزادی بی قيد و شرط تمامی کارگران و فعالين کارگری زندانی ميباشيم   

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
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1389تير  14  

تجمع كارگران نازنخ در مقابل مجلس درپى تعطليلى كارخانه و پرداخت نشدن 
 مطالبات 

در پى تعطيلى و چندين : گويد دبير اجرايى خانه كارگر قزين مي: ه است تير آمد14 در تاریخ ايلنابه نوشته خبرگزاری 
ماه پرداخت نشدن مطالبات كارگران كارخانه نازنخ استان قزوين، جمعى از كارگران اين كارخانه امروز در مقابل 

  . ساختمان مجلس شوراى اسالمى واقع در ميدان بھراستان تجمع كردند
 ارديبشت ماه سال جارى تعطيل است و 12كارخانه فرنخ و از : خبرنگار ايلنا گفتوگو با  عيدعلى كريمى در گفت

  . اند كارگران آن از زمان آخرين تعطليلى تاكنون مطالبات خود را رديافت نكرده
 نفر از 120رسد ودر حال حاضر  به گفته اين فعال كارگري، حجم مطالبات انباشته كارگران نازنخ به شش ماه مي

اند تا در اعتراض به وضع موجود در مقابل  ين كارخانه به منظور پيگيرى مطالبات خود از قروين به تھران آمدهكارگران ا
  . ساختمان مجلس شوراى اسالمى تجمع كنند

 نساجى فرنخ و مه نخ از واحدھاى باسابقه استان قزوين است كه در پى ركود چند سال اخير صنعت  كارخانه
  . ھاى كارگرى شده است چند سال پيش تاكنون دچار بحراننساجى و خصوصى سازى از 

كارگران اين واحد توليدى در طى چند سال گذشته بارھا به نشانه اعتراض در مقابل دفتر مسووالن دولتى در قزوين 
 و اند و ھيات دول نيز در حاشيه سفرھاى استانى به قزوين مصوباتى را براى بھبود وضع كارگران و تھران تجمع كرده

  . كارخانه به تصويب رسانده است
  

  قراردادھای پله ای نوع جدیدی از توافقنامه برای فرار از رعایت حقوق کارگر

متاسفانه نوعی قرارداد جدید موسوم به پله ای : استان تھران آمده است به گزارش خبرنگار مھر 
ه ھای متقابل را از یک ماه بين کارگران و کارفرمایان رایج شده که در آن صاحبان صنایع توافقنام

شروع و آن را به شکلی تناوبی افزایش می دھند که در این سبک جدید قرارداد، حقوق کارگران 
قراردادھای گوناگون در راستای فرار  در پردیس، در مراکز صنعتی، اقسام مختلفی از.مورد تضييع قرار می گيرد

ھت گذران زندگی خود و خانواده مجبور به تن دادن به آنھا ج از اعطای حقوق کارگرانی که به واسطه نياز شغلی
 .دارد ھستند، وجود

 با  کوتاه مدت و اخراج سریع پس از اتمام قرارداد انجام کار بدون قرارداد تا احراز شدن توانایيھای کاری، قراردادھایی
  .استتوسط اداره کار و امور اجتماعی از انواع آنھ حقوق پایينتر از سقف تعيين شده

  کارگران قراردادھای پله ای راھی جدید برای تضييع حقوق

از قرارداد پله ای در شمال شرق استان  اما امروزه با تدابير اندیشيده شده توسط صاحبان مشاغل زیرک، استفاده
د تا پس کارگران قرارداد اوليه خود را یک ماھه انعقاد می کنن تھران یا حتی ھمه کشور معمول شده است که در آن

نينجاميده و  قراردادی دو ماھه بسته شود که البته این روند پله ای معموال زمان زیادی به طول  روز مجددا30از این 
اداره تامين اجتماعی به نحوی  فراوان بر نھایتا کارفرما با قراردادی سوری و یکماھه ضمن وارد آوردن بار مالی

  .کنند مقطعی رضایت کارگران را کسب می

سه ماھه اول : خبرنگار مھر در پردیس گفت ارگری که پيش از این در منطقه صنعتی جاجرود به کار مشغول بود بهک
 ھزار تومان گذراندم به اميد 200خطر بدون بيمه و مزایای و تنھا حقوق  کارم را در یک کارگاه پرس فوالد، با آن ھمه

مرا اخراج  اما پس از این مدت کارفرما به بھانه کسادی بازاراین سه ماه صاحب شغلی برای خود شوم  آنکه با پایان
  .کرد

دیگری را داشتم اما این بار با نوع جدیدی از  صبح امروز نيز قصد اشتغال در کارگاه:  ساله ادامه داد25این جوان 
 طول مدت این در ابتدا قراردادی یکماھه را به من ارائه کرد و افزایش قرارداد مواجه شدم که در آن صاحب کار

بابت کار در  ھنوز:  وی بيان داشت.به صورت تناوبی و منوط به رضایت وی از نوع کارکرد من عنوان کرد موافقتنامه را
به این قرارداد جدید داستان گزیدگی از یک سوراخ برای بار دوم است اما  و اعتماد مکان قبليدچار مشکل ھستم 

  .کنم تا نزد آنھا شرمنده نشوم نواده ام را تامينزیرا باید ھزینه خود و خا چاره ندارم

در : شمال شرق استان تھران خبر داد و گفت جوان جویای کار دیگری نيز از دور زدن قانون در برخی مراکز توليدی در
کارخانجاتی وجود دارند که برای رضایت کارگران اخراجی  مناطق مختلف کارگاھی شمال شرق استان تھران

سال جدید  روند مذکور بدین شکل است که با پایان یافتن سال، آغاز: وی ادامه داد .زنند نون را دور میراحتی قا به
که که وی با عقد این موافقتنامه تا  و البته بر حسب عدم نياز کارفرما، قراردادی یکساله با کارگر منعقد می شود

  .شود یکسال از حقوق و مزایای بيمه بيکاری بھره مند می
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این قرارداد در ظاھر به سود کارگر : افزود جوان با گالیه از وضع موجود اشتغال در شمال شرق استان تھراناین 
یکسال قرار است دنيا به پایان برسد و آیا پس از این مدت من و  است اما پرسش اینجاست که آیا با اتمام این

  .نخواھيم داشت سایرین نيازی به شغل

در مناطق صنعتی بخش مرکزی : اظھار داشت ی رودھن در گفتگو با خبرنگار مھر در رودھنرئيس اداره تامين اجتماع
   ھزار واحد کارگاھی وجود دارد15نزدیک به " خرمدشت" و" سياھسنگ"، "کمرد"تھران نظير جاجرود، 

  
  

 ایرانی ھواپيماھای به دليل عدم  تحویل سوخت به ھزینه پرواز به دو برابرافزایش 
  

است که چند فرودگاه خارجی از تحویل   قانون تحریم فروش سوخت به ایران در آمریکا، گزارش شدهدر پی تصویب
 حکومتی، خبرگزاری ) ژوئيه5( تير 14روز دوشنبه،  .کرده اند سوخت به ھواپيماھای مسافربری ایرانی خودداری

 نوشت که در پی تصویب قانون "دبير انجمن صنفی شرکت ھای ھواپيمایی ایران"علياری،  ایسنا به نقل از مھدی
 رسانی به ھواپيماھای فرودگاه ھای انگليس، آلمان و امارات از سوخت"ھای یک جانبه آمریکا عليه ایران،  تحریم

  ". ایرانی امتناع می کنندمسافربری
آقای علياری گفته است که خودداری فرودگاه ھای چند کشور از تحویل : بی بی سی در این باره می نویسد

ایر و ماھان، که  ھواپيماھای مسافربری ایرانی از روز پنجشنبه آغاز شده و عمدتا برای شرکت ھای ایران سوخت به
 .دارای پروازھای فراوان به اروپا ھستند، مشکل ایجاد کرده است

 باید ناوگان ھوایی ایران یا دبير انجمن صنفی شرکت ھای ھواپيمایی گفته است که برای مقابله با این مساله،
کشورھایی که آماده تحویل سوخت به آنھا ھستند توقف  سوخت خود تا حد امکان از داخل کشور تامين کند و یا در

 ".ھزینه ھای پرواز را به دو برابر افزایش می دھد این امر،"کنند و افزوده است که 
الملی را غيرقانونی و غير قابل  ينآقای علياری وضع ھر نوع تحریم عليه ھواپيماھای غيرنظامی در مسير پروازھای ب

 .قبول دانسته است
ایران، حتی تحریم ھای  حمل و نقل ھوایی ذاتا فعاليتی بين المللی است و تمامی تحریم ھا عليه"به گفته وی 

مغایرت دارد چه رسد به تحریم ھای یک جانبه  شورای امنيت، با موازین بين المللی ھوانوردی و اصول حقوق بشر
خود می پردازند و پشتوانه اجرای آن را اعمال زور اقتصادی قرار می  که به تسری فرا سرزمينی قوانينکشورھا 

 ".دھند
جمھوری آن کشور جنبه  در بخشی از طرح مصوب کنگره ایاالت متحده راجع به تحریم ایران، که با امضای رئيس

مين نياز ایران به بنزین، گازوئيل و سوخت جت منع تا قانون پيدا کرده است، نه تنھا شرکت ھای آمریکایی قانونا از
که به چنين اقدامی مبادرت ورزند با محدودیت ھایی در برخورداری از منافع  شده اند بلکه شرکت ھای خارجی ھم

 .ایاالت متحده مواجه می شوند تجاری با
ایاالت متحده فراتر از  دبير انجمنی صنفی شرکت ھای ھواپيمایی ایران گفته است که تحریم ھای یک جانبه

) ایکائو_بودن آن، سازمان بين المللی ھواپيمایی  با توجه به غيرقانونی"قطعنامه شورای امنيت است و افزوده که 
و حقوقی، این اقدام را مورد برررسی قرار دھد و به غيرقانونی بودن اعمال این  باید در یک ارزیابی منصفانه قانونی

 ".اذعان کند تحریم
ھای جمھوری اسالمی در  ز وزارت امور خارجه، سازمان ھواپيمایی کشوری، وزارت راه و ترابری و نمایندگیوی ا

 اقدام کنند" عمل غيرقانونی آمریکا"این  خارج، از جمله نماینده ایران در ایکائو خواسته است تا عليه
  

   نا آرامی و اعتصاب بازاريان بودبازار تھران صبح امروز دستخوش 
  
 بنا به گزارش شاھدان عينی از بازار تھران، جمعی از بازاريان در :  تير آمده است 15 در تاریخ کلمهسایت گزارش به 

  . ت صبح امروز دست از کار کشيدنداعتراض به سياستھای مالياتی دول
م چال از جمله اين گزارش حاکيست سرای پارچه فروشان، پاساژ قائم، بازار قماش و پرده ، بازار عباس آباد و حما

  . ی و اعتراض بازاريان ھمراه بودبازارھايی بود که امروز با نا آرام
ادار به باز شاھدان گفتند نيروی انتظامی بالفاصله وارد عمل شد و تالش کرد تا از طريق مذاکره با معترضين آنھا را و

  . کردن مغازه ھا کند
اين . قانون ماليات بر ارزش افزوده ، دست به اعتصاب زده بودندپيش از اين بازار طال و پارچه نيز ھمزمان با اجرای

  . اجرای اين قانون عقب نشينی کنداعتراض باعث شد دولت در 
اخبار واصله حاکيست تا لحظه تنظيم خبر جمعی از معترضان در مسجد ملک حاضر شده و در حال رايزنی با يکديگر 

  .در اين خصوص ھست
  

  الين کارگری در سنندجبازداشت فرزاد احمدی ازفع
 

عدم  به دليل” فرزاد احمدی“ادامه تداوم فشار بر فعالين کارگری روز سه شنبه فعال کارگری   در–آسمان دیلی نيوز 
. زندان این شھر انتقال یافت توانایی پرداخت مبلغ جریمه تعيين شده برای وی، توسط دستگاه قضایی بازداشت و به

اقدام عليه امنيت ملی و تحریک مردم به تجمع در  ليه فرزاد احمدی به اتھامدستگاه قضایی رژیم اسالمی ع
زندان تعزیری صادر نمود که در دادگاه تجدید نظر به یک ميليون تومان جریمه   ماه۶راھپيمائی بر عليه اعدام، حکم 

خيابان فردوسی  ه در مردادماه سال گذشت٢٠در تاریخ ” فرزاد احمدی“الزم به ذکر است .تغيير یافته است نقدی
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مرکزی سنندج بازداشت بود و با قرار وثيقه   روز در زندان٢٠شھر سنندج توسط ماموران امنيتی رژیم دستگير و مدت 
  .گردید  ميليون تومانی از زندان آزاد٣٠
  

  آبادان نفت پاالیشگاه کارگر۵٠٠اعتصاب و تجمع اعتراضی 
  

شرکت ساختمان نصب واقع در شرکت کارگر  500تعداد :  تير آمده است 15به گزارش روزنامه دولتی آفتاب در تاریخ 
آبادان   پاالیشگاه3دليل عدم پرداخت حقوق خود، دست از کار کشيده و در محل پروژه فاز  به پاالیش نفت آبادان،

ست که با بنا بر اين گزارش، این در حالی ا .تجمع نموده و خواستار حقوق و کسر کسورات از جمله ماليات شدند
بعضی از مدیران اعتراضی به گفته كارگران  .پرداخت ماليت معاف ھستند توجه به قانون مناطق آزاد، کارگران از

 روزنامه حکومتی آفتاب:  منبع خبر.نمایند دریافت می  ميليون ریال150ھای کالن تا سقف  شرکت حقوق
  
  

   اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شھرداری در اھواز
  

 اھواز در ۵ جمعی از کارگران خدمات شھری وابسته به شھرداری منطقه ٨٩٫۴٫١۵ روز سه شنبه -ن ديلی نيوزآسما
مقابل ساختمان معاون مالی ، اداری شھرداری اين منطقه ضمن دست کشيدن از کار خود اقدام به تجمع اعتراضی 

حق , بيمه ,  ساله خود شامل حق لباس اين کارگران که سه ماه حقوق عقب مانده و ھمچنين مطالبات دو.کردند 
 که با تھديد و ارعاب توسط مامورين پراکنده ١١تا ساعت , عيدی و  را درخواست داشتند, سختی کار , سنوات 
به گزارش ايران کارگر وضعيت معيشتی خانواده ھای اين , به خواسته ھای بر حق خود اصرار ميکردند, شدند

سيستماتيک ھيچ توجھی به , غم کار خدماتی و بسيار انسانی اين کارگران کارگران اسفبا رميباشد و علير
  .مدافع حقوق اين کارگران نيست , مشکالت آنھا نشده و ھيچ ارگان و اداره دولتی 

 بزرگترين پروژه عمرانى به سپاه واگذار شد 

يرو و رييس بنياد تعاون سپاه طى  وزير پيشين ن پرويز فتاح،:  تير آمده است 15 در تاریخ خودنويسبه نوشته سایت 
اى كه سه ماه پيش با وزير مسكن امضا كرد امكان ساخت برزگترين پروژه عمرانى كشور را براى سپاه  نامه تفاھم

 ھزار واحد مسكونى است كه به مسكن مھر شھرت دارد و با ھدف تامين ۵٠اين پروژه شامل . پاسداران فراھم كرد
  . كند د را دنبال مي سپاه كار خومسكن كارمندان
وگويى با روزنامه جھان اقتصاد به تشريح ابعاد اين پروژه پرداخته است و از چگونگى توافق رييس  پرويز فتاح در گفت

به گفته او يكى از وظايف اصلى بنياد تعاون سپاه، احداث مسكن براى كاركنان . كابينه و وزير مسكن گفته است
ھا با مشكل تامين مسكن براى  ھا و سازمان ى است كه ما ھم مثل بقيه دستگاهطبيع«: افزايد وى مي. سپاه است
مخصوصا در طول سنوات اخير كه نوسانات قيمت مسكن وجود داشته، شرايط تامين . رو ھستيم كاركنان روبه
  » .اى كاركنان سپاه سخت شده استمسكن بر

م در معادله تامين مسكن براى كاركنانمان، مساله زمين را ما به اين فكر افتاديم كه اگر بتواني«: دھد فتاح ادامه مي
نژاد مطرح كرد مبنى بر  از اين جھت، طرحى كه دولت احمدي. شود به نوعى حل كنيم، بقيه عوامل تحت كنترل مي

من چند . مھر، چون اساس آن، حذف قيمت زمين و واگذارى رايگان زمين بود، مورد توجه ما قرار گرفت تامين مسكن
جمھور و وزير مسكن صحبت كردم كه كارمندان سپاه جزو اين ملت ھستند، به ھرحال بخشى از  ه پيش با رييسما

دھند كه يا در بازار اجاره فعال ھستند يا اينكه خريد  تقاضا در بازار مسكن را ھمكاران ما در سپاه تشكيل مي
حجم كارمندان بسيج و سپاه در .  ھم داريماين حجم گسترده است، چون در سپاه ما نيروھاى بسيج را. كنند مي

بنياد تعاون سپاه در فاز اول ورود به . دولت اين استدالل ما را قبول كرد. بازار مسكن عاملى تاثيرگذار است
  » .سازى كند ان مجموعه سپاه خانهمھر قصد كرده براى كاركن مسكن

اند  مھر وارد شده ھا براى ساخت مسكن تانھاى ساختمانى وابسته به سپاه در بعضى شھرس به گفته وى شركت
  . شود  دولت در اين طرح منظور ميدھد در آمار عملكرد مھر انجام مي وسازھايى كه سپاه در قالب مسكن و ساخت

ھاى  كار ما با بقيه پروژه«: گويد  مي سازد، فتاح در پاسخ به اين پرسش كه سپاه با چه شرايطى مسكن مھر را مي
من روز اول به وزارت مسكن گفتم ما اين توان را داريم كه بدون ھيچ دردسرى .  اساسى دارد ساله يك فرق٩٩
فقط زمين را به ما واگذار و سھم وام ساخت را . سازى كنيم، شما الزم نيست دست به سياه و سفيد بزنيد خانه

سازيم و تحويل   ميكنند، ھم اختصاص بدھيد، ما خودمان طبق طرحى كه كارشناسان وزارت مسكن تاييد مي
. اند سازان طرف تفاھم با وزارت مسكن ھم تقريبا به ھمين شيوه اقدام كرده ولى انبوه. دھيم كارمندان سپاه مي

ھايى كه به سپاه واگذار  اما در پروژه. كند سازان در ھمه كارھا دخالت و كار را مديريت مي دولت در تفاھم با انبوه
  ». ندارداى كند ھيچ نگرانى و دغدغه مي

  
  سرگردانی صدھا ھزار کودک پناھنده افغان در ایران

 
فعال حقوق کودک با اشاره به لزوم  یک:  تير به نقل از آسمان نيوز آمده است 15به نوشته خبر نامه ندا در تاریخ 

ار کودک  ھز۴٠٠«: سامان دادن به کودکان پناھنده در کشور گفت الملل جھت سر و ھای بين استفاده ایران از کمک
 «.در معرض آسيب ھستند و به حداقل امکانات حمایتی در ایران دسترسی ندارند پناھنده افغان در کشور

ای نيز  و در مورد عده  مورد آمایش قرار گرفتند٧٢خاتم با اعالم اینکه یک دسته از پناھندگان افغانی از سال  اکرم
شوند و درک قانونی دارند، حدود  خانوار تعریف می افغان درحدود یک ميليون پناھنده «: اطالعاتی وجود ندارد گفت
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  ميليون نفر نيز به صورت٢ تا ۵/١جمعيتی بالغ بر «: او افزود».کنند کارگری می  ھزار نفر از مھاجران قانونی نيز١۴٠
ی و توجه جویان قانون پناه غيرقانونی وارد کشور شده و فاقد مدرک قانونی ھستند که با محاسبه نرخ رشد جمعيت

 ۴٠٠حاضر باید حدود  نرخ زاد و ولد ميان آنھا در حال شود که به دليل باال بودن به سرشماری افغانستان مشخص می
اگر دوران کودکی به عنوان «: خاتم گفت».باشد که در تھران سرگردان ھستند ھزار کودک در کشور وجود داشته

مشکالت   ھزار کودک در بدترین شرایط زندگی کرده و۴٠٠دوران زندگی ھر بشر به حساب آید،  ترین طالیی
اغلب این «: فعال حقوق کودکان افزود این».آزاری، سوء تغذیه، بيماری و سایر معضالت در ميان آنھا وجود دارد کودک

شوند حتی  ھا مطلع نبوده و ھرگز فاش نمی شوند که رسانه می ھای شدیدی استفاده کودکان دچار بيماری و سوء
  «.ھای وارد شده به این کودکان وجود ندارد آسيب ونه آماری ھم در موردگ ھيچ

 
  گل فروشی در حاشيه بزرگراه به جای کالس ھای اوقات فراغت

 
 حاشيه بزرگراه ھای تھران از کودکان گل :  تير به نقل از آسمان نيوز آمده است 15به نوشته خبر نامه ندا در تاریخ 

وپایان یافتن سال تحصيلی،دانش آموزان نيار به برنامه ھای مناسب ومفرح  بستانفرارسيدن تا.فروش پرشده است
وامکانات مالی  خانواده ھای متمول و وابسته به حکومت به دليل برخوردار بودن از مزایا.فراغت دارند برای اوقات

خود در مدارس، مراکز نویسی فرزندان  مناسب معموال با ترتيب دادن سفرھای خارج کشور و یا داخل کشور و نام
اما خانواده . ماه تفریح را به فرزندان خود ھدیه می کنند آموزشی و کانون ھای فرھنگی و کالس ھای مختلف سه

 کارمندان و سایر اقشار ضعيف نمی توانند برای فرزندان خود چنين سفرھا و یا کالس ھایی ھای متوسط، کارگران و
از این رو تعداد . آنھا نمی دھد ی باال وکمرشکن امکان چنين برنامه ریزی را بهزیرا ھزینه ھا. را برنامه ریزی کنند

را به جای کالس ھای تفریحی روانه بازار کار می کنند تا خرج  زیادی از خانواده ھای کودکان، نوجوانان وفرزندان خود
 س ھای اوقات فراغت به کناراقشار ضعيف مجبورند بچه ھا را به جای کال. آماده کنند تحصيل سال آینده خود را

دخترکان کم سن وسال با  پدیده ی گل فروشی. خيابان و بزرگراه ھا بفرستند و آنھا را وادار به دستفروشی کنند
در حاشيه . وحاشيه اتوبان ھا بسيار زیاد شده است ھمه ی خطراتش دراین روزھای گرم تابستان در کنار خيابان ھا

مجبورند برای تدارک ھزینه ی لباس وکيف وکتاب درسی خود در سال آینده زیر   فروشبيشتر بزرگراه ھا دخترکان گل
فاصله ی طبقاتی،  به ھر حال. آفتاب سوزان تابستان در کنار پدر و سایرکودکان کار به فروش گل دست بزنند تيغ تيز

کالس ھای اوقات خود را به جای  مشکالت معيشتی و درآمدھای کم موجب شده است تا خانواده ھا کودکان
از ھم پاشيده شدن , سی ساله ی نظام سرکوبگر به نظر می رسد نتيجه ی. فراغت به دست فروشی وادارکنند

زیرا فقر، تنگدستی، مھاجرت به شھرھا، حاشيه . آینده ای نزدیک باشد شيرازه ی نظام خانوادگی در ایران در
آفت  ن پائين مجبور به کارکردن شوند و آسيب ھای ایناست تا دختران و پسران ایرانی در سني نشينی موجب شده

  .مھم اجتماعی در ابعاد مختلف دامن گير خانواده ھا گردد
 

  ورشکستگی کارخانه آبی صنعت به دليل ورود بی رویه کاال از چين
 

به دنبال ” :ت کارخانه گف یکی ا زکارگران این. به حالت تعطيل درآمده است ” کارخانه آبی صنعت  “-ایران خبر آژانس
ازطرفی از . ھا این کارخانه به حالت تعطيل درآمد  ورود کاالھای بی رویه سماوربرقی چينی و خارجی و انواع چراغ

 کارخانه, ھيچ حمایتی ازاین کارخانه برای توليد و فروش کاالھای توليد شده نميکند آنجا که اتحادیه چراغ سازان نيز
  . ”ورشکسته شده است

 
  ر ایران از نيمه دوم امسال افزایش می یابدقيمت نان د

 
ایران از نيمه   مھدی غضنفری، وزیر بازگانی دولت محمود احمدی نژاد، از گران شدن قيمت نان در-خبر آژانس ایران

اشاره به اجرای قانون ھدفمندکردن  وگو با خبرگزاری فارس، ضمن مھدی غضنفری، در گفت.دوم سال جاری خبر داد
به گفته او . و آرد را یکی از محورھای اجرای این قانون اعالم کرد ز نيمه دوم امسال، آزادسازی قيمت گندمیارانه ھا ا

  .قيمت گندم و آرد، قيمت نان نيز در ایران افزایش خواھد یافت پس از آزادسازی
  

 تجمع اعتراضی صدھا تن از کارگران پااليشگاه نفت آبادان 

، واقع در »ساختمان نصب«حدود پانصد نفر از کارگران شرکت :  تير آمده است 15  در تاریخجـــرسبه نوشته سایت 
دليل عدم پرداخت حقوق خود، دست از کار کشيده و در محل پروژه فاز سه پااليشگاه  شرکت پااليش نفت آبادان، به

  . ورات خود از جمله ماليات شدندآبادان تجمع نموده و خواستار حقوق و کسر کس
 ميليون لایر ١۵٠ھای کالن تا سقف  آفتاب نيوز، در حالی که بعضی از مديران اين شرکت دولتي، حقوقبه گزارش 

دريافت می کنند، حقوق جمع کثيری از کارگران و کارکنان اين گلوگاه مھم اقتصادي، نه تنھا پايين بوده، بلکه ھمان 
  . نيز، ماھھاست معوقه مانده استميزان 

دليل  واقع در شرکت پااليش نفت آبادان، به» ساختمان نصب« نفر از کارگران شرکت ۵٠٠اين گزارش حاکيست حدود 
عدم پرداخت حقوق خود، دست از کار کشيده و در محل پروژه فاز سه پااليشگاه آبادان تجمع نموده و خواستار 

  . ر کسورات از جمله ماليات شدندحقوق و کس
، از حقوق کمِ "مناطق آزاد، کارگران را از پرداخت ماليت معاف کردهدر حالی که قانون "گزارش مذکور می افزايد 

  . ده استکارگران اين شرکت، ماليات نيز کسر ش
گزارشی ديگر از اين منبع خبری حاکی از آن است که بررسی وضعيت نرخ بيکاری در فصول مختلف سال گذشته در 
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 درصدی را ٩ مميز ١١خ بيکاری دو رقمی دھد که طی سال گذشته، کل کشور نر سی استان کشور نشان مي
 درصدی را داشته است و اين آمارھا، کامال با ١٣٫١تجربه کرده است؛ که در اين ميان استان خوزستان نرخ بيکاری 

  .سخنان محمود احمدی نژاد درباره تک رقمی شدن نرخ بيکاری متفاوت می باشد
  

  رژیم تجمع اعتراضی حاشيه نشينيان زاھدان در مقابل مجلس
  

تن از حاشيه نشينان شھر بيست :  تير آمده است 15به گزارش خبرگزاری پارلمانی  روزنامه دولتی آفتاب در تاریخ 
زاھدان در اعتراض به اخطار شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبيعی این شھرستان برای تخليه محل 

 600 این افراد که خود را نماینده می نویسد ؛ انیخبرنگار پارلم.  تجمع کردند رژیمسکونتشان در مقابل مجلس
 سال قبل در این محل 30خانوار از ساکنان شھرک جوشکاران شھر زاھدان معرفی کردند اظھار داشتند که از 

به دفاتر خامنه ای و احمدی نژاد داد  ھایی را در دست داشتند که نشان می این افراد نامه. اند سکونت داشته
اند مشکل آنھا را به صورتی حل نمایند که حق آنھا ضایع  والن مسکن و شھرسازی منطقه تاکيد کردهفرماندار و مسئ
  .  نشده است توجهھا رسيدگی نشود اما به نامه

گفتنی است مھر ماه سال گذشته شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبيعی شھرستان زاھدان به این افراد 
  .ھای این مکان تخریب شود لی است و باید خانهاخطار داد که این مکان اراضی م

 

 به آتش کشاندن اتوبوس شخصی 

  که فعالين سندیکایی معلق شده از کار با آن امرار معاش می کردند
  

اتوبوس یکی از فعالين سندیکایی شرکت اتوبوس رانی : تير آمده است 15يده از ایران در تاریخ بنابه گزارشات رس
 به طرز مشکوکی امرار معاش خود وتعدادی از ھمکاران تعليق شده از کار بکار برده می شدتھران و حومه که برای 
  .به آتش کشيده شد

 تيرماه اتوبوس شخصی فعال سندیکایی امير خرازی در اسالم شھر به طرز 9حوالی نيمه شب چھارشنبه 
توبوس را با وام زیادی آقای خرازی این ا. مشکوکی به آتش کشيده شد و در شعله ھای آتش کامال شوخت

انواده خریداری کرده بود و در زمانھایی که به دليل فعال سندیکایی بودن از کار تعليق می شد برای امرار معاش خ
  .اش بر روی آن کار می کرد

سه راننده دیگر شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه که از فعالين سندیکایی می باشند و بدليل فعاليتھای 
 کار تعليق شده بودند بر روی این اتوبوس مشغول به کار بودند و با آن امرار معاش می کردند و تا حدی سندیکایی از

  .نواده ھایشان را تامين می کردندھزینه زندگی خا
پيش از این مامورین وزارت اطالعات از اشتغال کارکنان تعليق شده شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه در شرکتھای 

ن تعليقی شرکت واحد  می کردند و شرکتھای خصوصی را تھدید می کردند که از اشتغال کارکناخصوصی کارشکنی
  .خوداری کنند

الزم به یادآوری است آقای امير خرازی در جریان اعتصاب گسترده کارکنان شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه در 
او ھمچنين در دو نوبت بخاطر .سر برد دستگير شده بود و چند ھفته در زندان اوین در بازداشت ب1384سال 

 ماه از کار تعليق شد بدليل شرکت در اعتصابات سال 6بار اول به مدت . فعاليتھای سندیکایی از کار تعليق شد
 مورد از داشتن حقوق و 2در ھر .  سال از کار تعليق شده بود1 و بار دوم بخاطر فعاليتھای سندیکایی به مدت 1384

  مزایا محروم بود

  استان دو رقمی شد ٢٢خ بيکاری در نر

 ١۴.١ تا ١١.١در حالی که نرخ بيکاری کشور در سال گذشته از :  تير آمده است15در تاریخ مھر به گزارش خبرگزاری 
 درصدی به رقابت با ١٨ و ١٩درصد طی فصول مختلف در نوسان بود، استانھای لرستان و ھمدان با نرخ بيکاری 

  .  استان کشور پرداختند٣٠ز نظر دارا بودن بيشترين نرخ بيکاری در بين يکديگر در باالی جدول ا
 استان کشور نشان می ٣٠به گزارش خبرنگار مھر، بررسی وضعيت نرخ بيکاری در فصول مختلف سال گذشته در 

در  درصدی را تجربه کرده است در حالی که اين نرخ ١١.٩دھد که طی سال گذشته کل کشور نرخ بيکاری دو رقمی 
 درصد و زمستان سال گذشته نيز برابر ١١.٣ معادل ٨٨ درصد، پاييز ١١.٣ درصد، تابستان معادل ١١.١ معادل ٨٨بھار 

  .  درصد بوده است١۴.١با 
  خ بيکاری آذربايجان شرقی و غربی نر

کاری آن در  درصدی را تجربه کرد ولی نرخ بي١٠به گزارش مھر، استان آذربايجان شرقی در سال گذشته نرخ بيکاری 
اين مسئله در مورد آذربايجان غربی به نحوی بود که .  درصد بوده است١۵٫٧و ١٠٫۴، ٨٫٣، ۶٫۵فصول سال به ترتيب 

 ١٧٫١ و ٩٫۶، ٧٫۴، ٩٫٢نرخ بيکاری فصول سال نيز در اين استان .  درصد بود١٠٫٧نرخ بيکاری کل سال گذشته آن 
  . د بوده استدرص

  اصفھان / اردبيل 
نرخ بيکاری .  درصدی سال گذشته است١٢ت نرخ بيکاری در استان اردبيل نيز حاکی از نرخ بيکاری بررسی وضعي

 درصدی را در ١٢استان اصفھان نيز نرخ بيکاری .  درصد در نوسان بوده است١٧٫٧ تا ٨٫۶فصول اين استان نيز بين 
  . سان داشته است درصد نو١۴٫١ تا ٨٫۶نرخ بيکاری فصول مختلف سال در اين استان بين .  تجربه کرد٨٨کل سال 
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  بوشھر / ايالم 
 تا ١١٫٩ درصدی سال گذشته برخوردار بود، نرخ بيکاری فصول آن نيز بين ١٢٫۶با وجودی که ايالم از نرخ بيکاری 

 درصدی را طی سال گذشته تجربه کرد که ١١٫٧بوشھر در اين بخش نرخ بيکاری .  درصد در نوسان بوده است١۴٫۵
  .  در نوسان بود١٣٫۴ تا ٩٫٢تلف سال نيز نرخ بيکاری آن بين درصدھای طی فصول مخ

  چھارمحال و بختياری / تھران 
 ١٣٫۴ تا ١٠٫۶ درصد نرخ بيکاری را تجربه کرد که اين درصد در فصول مختلف آن بين ١١٫٩تھران نيز طی سال گذشته 

 درصدی بوده است که ١۶٫۴ی نرخ بيکاری کلی در کنار تھران استان چھارمحال و بختياری دارا. درصد نوسان داشت
  . داشته است درصد نوسان ٢١٫٧ تا ١٣٫۶اين روند در فصول مختلف آن بين 

  رضوی /خراسان جنوبی
 درصدی است ولی در فصول سال نرخ بيکاری ٧وضعيت خراسان جنوبی طی سال گذشته نشان دھنده نرخ بيکاری 

 درصد بود در فصول ١١٫٢سان رضوی که نرخ بيکاری کل سال گذشته آن  درصد بود، ھمچنين خرا٨٫٣ تا ۵٫٨آن بين 
  . دار شد برخور١۴٫٣ تا ٩٫٧مختلف از نرخھای 
  خوزستان /خراسان شمالی

 درصد نرخ بيکاری به ثبت رسيده است که نرخ بيکاری فصول آن نيز از ۶٫۴در خراسان شمالی طی سال گذشته 
 درصدی را تجربه کرد که ١٣٫١ نرخ بيکاری ٨٨ان خوزستان در کل سال است.  درصد نوسان داشته است٩٫١ تا ۴٫٢
  .  درصد بوده است١۴٫٩ و حداکثر ١١ فصل آن نيز حداقل ۴نرخ 
  سمنان /زنجان

 درصد بيکاری بود که وضعيت ٨٫۴بررسی وضعيت نرخ بيکاری استان زنجان در سال گذشته نيز نشان دھنده وجود 
 درصدی ٩٫١ از نرخ بيکار ٨٨ھمچنين استان سمنان طی سال .  را نشان می دھد درصد١١٫٩ تا ۶٫١فصول آن نيز 

  .  درصد بوده است١٠٫٢ تا ٧برخوردار بود که اين ميزان در فصول مختلف آن نيز بين 
  رس فا/سيستان و بلوچستان

ول مختلف  درصدی را تجربه کرد که در اين بخش نيز فص١٣٫٣سيستان و بلوچستان در سال گذشته نرخ بيکاری 
 درصد نرخ ١۴٫۴ دارای ٨٨استان فارس نيز طی .  درصد بيکاری داشته اند١٣٫٩ تا ١٢٫۴سال در اين استان بين 

  . رصد نوسان دشته است د٢٢ تا ٧٫١بيکاری بود که اين روند در فصول مختلف سال در اين استان بين 
  قم /قزوين

 درصد در نوسان بوده ١۶٫٨ تا ٩٫۶که در فصول سال نيز از  درصد نرخ بيکاری داشت ١٢٫٢قزوين نيز در سال گذشته 
 درصدی را در سال گذشته تجربه کرد که بررسی وضعيت نرخ بيکاری فصول سال ١٠٫٨استان قم نرخ بيکاری . است

  . ا نشان می دھد درصد ر١٢٫٨ تا ٩٫۴در اين استان نيز درصدھای 
  کرمان /کردستان

 درصدی بود ولی بين فصول مختلف سال ١٠٫٨ سال گذشته نشان دھنده نرخ وضعيت بيکاری در استان کردستان در
 درصد بيکاری تجربه کرده ١١٫٩کرمان نيز در مرکز کشور .  درصد نوسان داشته است١۵٫۶ تا ٧٫۵درصدھا در اعداد 

  .  درصد بوده است١۶٫۵ تا ٩٫١است ولی فصول مختلف آن 
  کھکيلويه و بوير احمد /کرمانشاه

 ١٠٫٢ درصد بيکاری بود که اين وضعيت در فصول مختلف در اين استان بين اعداد ١٣٫٨ دارای ٨٨ی سال کرمانشاه ط
 درصد بيکاری داشت که نرخ فصول مختلف آن از ١۴٫٨ھمچنين استان کھکيلويه و بوير احمد نيز . بوده است١٩٫٧تا 

  .  است درصد نيز فراتر نرفته١۵٫٩ پايين تر نيامده و از حداکثر ١٢٫۶حداقل 
  گيالن /گلستان

وضعيت در استان گلستان در شمال شرق کشور کمی بھتر بوده است به نحوی که نرخ بيکاری اين استان در سال 
 درصد را نشان ٩٫۵ و ۴٫۴وضعيت فصول مختلف در اين استان نيز .  درصد بوده است٧٫١گذشته تک رقمی و معادل 

 درصد بيکاری را تجربه کرد که در اين استان نرخ بيکاری فصول ١۵٫٣استان گيالن در شمال کشور نيز . می دھد
  . ن داشته است درصد نوسا١٧ تا ١٢٫۶مختلف از 
  مازندران /لرستان

متاسفانه وضعيت بيکاری در استان لرستان ھمچنان در وضعيت نامناسبی به سر می برد به نحوی که در اين 
 ١۶٫۵ درصد اتفاق افتاده است و در فصول مختلف نيز اعداد ١٩دل  معا٨٨استان باالترين نرخ بيکاری کشور در سال 

 درصد را نشان داده است ولی استان مازندران ديگر استان شمالی کشور در سال گذشته وضعيت مناسبی ٢٠٫٢تا 
سان داشته  درصد نو٩٫٩ تا ۵٫٨ درصدی آن در فصول مختلف از ٨٫١را سپری کرد به نحوی که نرخ بيکاری کلی 

   .است
  ھرمزگان /مرکزی

 درصد نرخ بيکاری در گروه استانھای دورقمی بيکاری قرار می گيرد در اين استان نرخ بيکاری ١١٫٢استان مرکزی با 
 ۶٫٩ھمچنين استان ھرمزگان نيز .  درصد نيز باالتر نرفته است١۴٫٣ درصد پايين تر نيامد و از ٩٫٣ فصل از حداقل ۴

رصد  د٩٫٨ و حداکثر ٣٫۶ين استان نيز فصول مختلف سال را با نرخھای حداقل درصد نرخ بيکاری تجربه کرد که ا
  . سپری کرده است

  يزد /ھمدان
 درصدی ١٨استان ھمدان در گروه استانھای با نرخ بيکاری باال قرار می گيرد به نحوی که عالوه بر تجربه کردن نرخ 

 ١٠٫۴د کمتر است، طی فصول مختلف نيز درصدھای  درص١، فقط )لرستان( که از بيکارترين استان کشور ٨٨در کل 
 درصد بيکاری بود که نرخ فصول مختلف ٩ دارای ٨٨يزد نيز در منطقه کويری کشور در سال .  درصد را تجربه کرد٢٣تا 

  .  درصد بوده است١٠ تا ٨٫١در اين استان نيز بين 
   استان دو رقمی ٢٢/  استان تک رقمی ٨

 درصد برخوردار بوده است که البته ١٠ استان کشور از نرخ بيکاری تک رقمی و زير ٨  فقط٨٨به صورت کلی در سال 
 استان ديگر دارای نرخ بيکاری دو رقمی و باالی ٢٢ھمچنين . استان يزد و سمنان نيز در ھمين گروه قرار می گيرد
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  .  درصد بوده اند١٠
 درصد بوده اند که با کمی تالش و ١٠٫٨ تا ١٠ن  استان کشور نيز دارای نرخ بيکاری بي۴: گزارش مھر می افزايد

 درصدی را ارتقا داد و ضمن ايجاد اشتغال ١١٫٩ استان تا ۶برنامه ريزی جھت اشتغالزايی می توان اين استانھا و 
  . داد استان افزايش ١٨ استان به ٨برای بيکاران آن، تعداد استانھای با نرخ بيکاری تک رقمی را به جای 

  ی در زمستان افزايش بيکار
ھمچنين بررسی وضعيت نرخ بيکاری کشور در فصل زمستان نيز نشان می دھد که ضمن افزايش محسوس نرخ 

 استان خراسان جنوبي، خراسان شمالي، سمنان، گلستان، مازندران، ھرمزگان ٧بيکاری استانھا در اين فصل، فقط 
 ٢٢ تا ١١٫١ از ٨٨ استان ديگر کشور طی زمستان ٢٣ .و يزد در اين فصل نرخ بيکاری تک رقمی را تجربه کرده اند

  .  نرخ بيکاری را پشت سر گذاشتنددرصد
 درصد ھدفگذاری شده است که به نظر می رسد تحقق اين ھدف، ٧در برنامه پنجم توسعه کاھش نرخ بيکاری به 
  .ھمت و تالش مضاعف مسئوالن را می طلبد

  
   ديد کردندمزدوران اطالعاتی کارگران چينی البرز راتھ

  
 کارگران چينی البرز قزوين که از اعتراضات گذشته خود در مورد حکم انحالل اين شرکت و در -آسمان ديلی نيوز

روز چھارشنبه در مقابل شرکت تجمع کرده و قصد حرکت به , رابطه با حقوقھای معوقه خود به نتيجه نرسيده بودند 
يکی از کارگران .وران اطالعاتی بالفاصله کارگران را مورد تھديد قرار دادند اما مزد, مقابل اداره صنايع قزوين راداشتند 

مارااغتشاشگر خواندند وتھديد به زندان , ما آه در بساط نداريم , تھديدھا خيلی قوی بودند “: دراين رابطه گفت 
 را که فقط حق وحقوق اينھا که خودشان ر ا مسلمان ميدانند اعتراض ما کارگران, ما زن و بچه داريم , کردند 

  . “ خودمان را ميخواھيم در نطفه خفه کردند
  

تھديد و ارعاب کارگران کارخانه موتور سيکلت سازی پاژنگ به اخراج در صورت 
  اعتراض

   
 نفر از کارگران کارخانه موتور سيکلت سازی پاژنگ خودرو قزوين حقوق سه ماه گذشته ۶٠ بيش از -آژانس ايران خبر

يکی از کارگران اين کارخانه در توضيح وضعيت کارگران به خبرنگارآژانس ايران خبـــــــــــر گفت . رده اند را دريافت نک
مدير عامل اين شرکت که خودش از نزديکان مقامات ميباشد در قزوين دو کارخانه دارد يکی پاژنگ خودرو و ديگری “ :

اما عليرغم اين . در وضعيت آشفته وفالکت باری ھستند نازنخ که ھر دو کارخانه در بحران ميباشند و کارگرانش 
کما اينکه قبل از عيد ,ھيچ کارگری نميتواند در اعتراض نفس بکشد چون بال فاصله اخراج ميشود , وضعيت پرفشار 

  “  نفر را به ھمين دليل اخراج کردند٢٠
  

   اعتراض کارگران صندوق نسوز کاوه
  

 کارگرتا مدتی ديگر تعطيل ٣٠٠وزکاوه ازکارخانه ھای قديمی تھران با بيش از کارخانه صندوق نس-آسمان ديلی نيوز
کارگران اين کارخانه که ھمه درشھر تھران ساکن ھستند بيکارميشوند , شده و محل آن به اصفھان منتقل ميشود 

   ٠ارخانه شده است اين موضوع باعث نارضايتی و اعتراض کارگران اين ک, يا به اجباربايستی به اصفھان منتقل شوند 
  

   تعطيلی کارخانه ھای گرمسار
  

 برخی از کارخانه ھای سلولزسازی گرمسار بدليل ورود محصوالت مشابه چينی و خارجی و نبودن -آژانس ايران خبر
  . بازار فروش داخلی تعطيل شده و مابقی کارخانه ھا نيز درحال تعطيلی ميباشد 

  
   تعطيلی کارخانه ھای نساجی تھران

  
طی ماھھای اخير بدليل کاھش ,  کارخانه ھای نساجی وبا فندگی ری و ممتاز وچيت سازی تھران -انس ايران خبرآژ

, واردات بی روية منسوجات از کشورھايی مثل چين .تعطيل شده اند , توليد وعدم امکان فروش محصوالت توليدی 
  . ه نابودی کامل قرار بگيردباعث شده که صنعت نساجی ايران در آستان, ترکيه وھند وپاکستان 

بعنوان نمونه .در حال حاضر وضعيت کارخانه ھای نساجی وريسندگی که در حال کار می باشند بحرانی است 
 کارگر با حداقل توليد کار ميکند به ٣٠اکنون با ,  کارگر داشته ٣٣٠کارخانه اطلس بافت در تھران که زمانی حدود 

  . مزايای خود را دريافت نکرده و در شرايط سخت وطاقت فرسايی زندگی ميکنندنحوی که اين کارگران نيز حقوق و 
  

   گزارش کوتاھی ازوضعيت کارخانه آزمايش
  

کارگر داشته ٢٠٠٠ کارخانه آزمايش يکی ازبزرگترين کارخانه ھای قديمی تھران است که بيش از-آژانس ايران خبر
اجاق گاز و ديگر توليدات را داشته است، اما اين کارخانه در , فريزر , يخچال , است و محصوالت متنوعی مانند کولر

حال حاضر تعطيل و ھيچ توليدی ندارد و فقط تعداد محدودی کارگر توليدات قبلی اين کارخانه را به فروش ميرسانند و 
  . مابقی کارگران بيکارشده اند
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خانه قراراست به شھرستان سمنان منتقل درپی طرح انتقال کارخانه به شھرستانھا طبق اطالعات رسيده اين کار
    خانواده ھای اين کارگران با در دست داشتن پالکارد خواھان بازگشت بکار ھمسران و پدران خود شدند.شود

  
   گزارشی پيرامون کارگران ھفت تپه

  
  ل شد جلسه ھيئت حل اختالف اداره کار شوش برای رسيدگی به شکايت کارگران ھفت تپه به زمان ديگری موکو

بنا بر گزارشھای رسيده جلسه ھيئت حل اختالف اداره کار شوش برای رسيدگی به شکايت قربان عليپور و محمد 
حيدری مھر که حکم اخراج آنان توسط ھيئت تشخيص اين اداره صادر شده بود بدليل به حد نصاب نرسيدن اعضای 

  . اين ھيئت به زمان ديگری موکول شد
 تير ماه در اداره کار شھرستان شوش برگزار شود اين کارگران به ھمراه وکيل خود ١۵د ديروز در اين جلسه که قرار بو

 نفر اعضای ھيئت حل ٩خانم پروين محمدی و دو نفر ديگر از ھمکاران اخراجی شان شرکت کرده بودند اما از 
شکايت قربان عليپور و اختالف اين اداره فقط سه نفر در جلسه حاضر بودند به ھمين دليل جلسه رسيدگی به 

  . محمد حيدری مھر به زمان ديگری موکول شد
به ھمراه وکيل خود خواھان رسيدگی ھمزمان به ) چھار نفر(در اين جلسه کارگران اخراجی نيشکر ھفت تپه

شکايت ھر چھار نفر در يک جلسه شدند و ھمزمان خانواده ھای آنان در مقابل اداره کار شوش با در دست داشتن 
  . کاردھايی خواھان بازگشت بکار پدران و ھمسران خود شدندپال
 کارگر اخرجی نيشکر ھفت تپه آقايان علی نجاتي، رضا رخشان، فريدون نيکوفر، قربان عليپور، جليل احمدی و ۶

 ماه است از کار خود اخراج شده اند و در وضعيت ٩ ماه و بقيه بمدت ۶ ماه، ١۶محمد حيدری مھر به ترتيب 
 نفر از اين کارگران ماھھا در زندان بودند و رضا رخشان بارھا بازداشت ۵. بسيار نابسامانی بسر ميبرندمعيشتی 
  . شده است

تحميل زندان و اخراج و شرايط بسيار فالکت بار بر اعضای ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه در حالی 
اخيرا در مصاحبه ای با روزنامه ايران در رابطه با موقعيت کشور ادامه دارد که قائم مقام وزير کار حبيب توکل زاده 

برای حفظ منافع ملی و با پيگيری ھايی که صورت گرفت، پرونده ”: ايران در سازمان جھانی کار اعالم کرده است
  “ .تپه بازنگری شده و مورد بخشش قرار گرفته و آزاد شدند برخی از افراد موصوف مانند کارگران شرکت ھفت

اين اظھارات کذب از سوی قائم مقام وزير کار در حالی مطرح ميشود که عالوه بر تحميل زندان و اخراج به کارگران 
نيشکر ھفت تپه، حراست اين شرکت با احضار برخی از کارگران اين کارخانه که ماھانه برای ھمکاران اخراجی خود 

راج اين کارگران، آنان را بشدت از اين اقدام بر حذر کرده اقدام به جمع آوری کمک مالی ميکردند ضمن تھديد به اخ
  .است

 گزارش ھايی از ناآرامی و اعتصاب در بازار تھران 

 ١۵بنا به گزارش منابع خبري، بازار تھران صبح امروز، سه شنبه : تير آمده است 15 در تاریخ دانشجو نيوزسایت 
  . د آرامی و اعتصاب بازاريان بو، دستخوش نا٨٩تيرماه 

بازار طال و پارچه با ھدف عقب انداختن مجدد ماليات "سامانه خبری جھان نيوز در اولين ساعات بامداد امروز خبر داد 
  ." بر اصناف صبح امروز دست به اعتصاب زدند و اين دو بازار به صورت نيمه تعطيل درآمد

ات زه ھای خود نسبت به ميزان قانون ماليبرخی بازاری ھا با تعطيل كردن مغا"اين سامانه خبری اصولگرا افزود 
  ." مستقيم اصناف اعتراض كردند

سرای پارچه فروشان، پاساژ قائم، " تحليلی کلمه، به نقل از شاھدان عينی از بازار تھران نوشت -و سامانه خبری
ی و اعتراض بازاريان ھمراه بازار قماش و پرده، بازار عباس آباد و حمام چال از جمله بازارھايی بود که امروز با نا آرام

  ." بود و بازاريان در اعتراض به سياستھای مالياتی دولت، از صبح امروز، دست از کار کشيدند
نيروی انتظامی بالفاصله وارد عمل شد و تالش کرد تا از طريق مذاکره با معترضين " گزارش مذکور خاطرنشان کرد 

ا لحظه تنظيم خبر، جمعی از معترضان در مسجد ملک حاضر شده و در حال آنھا را وادار به باز کردن مغازه ھا کند و ت
  ."  با يکديگر در اين خصوص ھستندرايزنی

ماليات بر "تابستان دو سال پيش نيز، بخش اعظمی از بازار تھران، در اعتراض به تصميم دولت مبنی بر اجرا و اخذ 
  .  دولت آن را معلق کرد در نھايت، دست به اعتصاب زده بودند؛ که"ارزش افزوده

وزارت بازرگاني، شورای اصناف و سازمان امور مالياتی نيز برای حل "سامانه خبری الف نيز امروز گزارش داد 
مشكالت ماليات مستقيم اصناف ھم اكنون تشكيل جلسه داده اند و در اين رابطه، محمد علی ضيغمی معاون وزير 

ای اصناف كشور و علی عسگری رئيس سازمان امور مالياتی كشور، در بازرگاني، قاسم نوده فراھانی رئيس شور
   .صدد يافتن راه حلی برای مشكل پيش آمده ھستند

  
  .در پی اعتصاب بازاريان، دولت از رشد ماليات بازايان کوتاه آمد

 ماليات ھا دولت و اصناف در ايران بر سر تعيين:  تير آمده است 15در تاریخ بی بی سی به گزارش بخش فارسی 
  . که مورد اختالف بين دو طرف بود به توافق رسيدند

 درصدی ماليات ھا منتفی شده و از اين پس سقف ماليات 70وزارت بازرگانی ايران ساعاتی پيش اعالم کردکه رشد 
  . ھا بر اساس ميزان درآمد واقعی اصناف تعيين می شود
دراعتراض به افزايش اعالم شده ) سه شنبه( تھران، امروز اين خبر پس از آن منتشر شد که بخشی از بازار بزرگ
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  . ماليات ھا از سوی دولت تعطيل شد
در گزارشی نوشت که صبح روز سه شنبه اکثر واحدھای صنفی از جمله ) ايسنا(پيشتر خبرگزاری دانشجويان ايران 

 مالياتی و اصناف با خواسته صنف طالفروش، سراج، نساج و پارچه فروش در اعتراض به عدم توافق سازمان امور
  . تعطيل بودند" ،1388در زمينه ماليات عملکرد سال "ھای آنھا 

محمد طحان پور، رئيس اتحاديه کشوری لوازم خانگی در گفتگو با اين خبرگزاری گفت که وضع اقتصادی کشور در 
  . سال گذشته خوب نبوده و افزايش ماليات ھا اقدامی اشتباه است

 درصد است، چه دليلی دارد که ماليات دو ميليون تومانی به ھفت 20ظرفيت توليد کشور تنھا وقتی : "او گفت
  "  ميليون تومان افزايش يابد؟60 ميليون تومانی به 25ميليون تومان و ماليات 

م  درصد افزايش يافت و اينکه اين اقدا13، ماليات صنف لوازم خانگی بيش از 1387آقای طحان پور گفت که در سال 
  . محمود احمدی نژاد رئيس جمھوری ايران بود" دستور"عليرغم 
تعطيلی امروز بازار تھران به دليل اعتراض به عملکرد سازمان امور مالياتی و عدم توافق اين سازمان با : "او گفت

 تصميم اصناف اتفاق افتاده است و به جرات اعالم می کنم که اگر مسئوالن ھرچه سريع تر چاره ای نيانديشند و
  ." شايسته و متناسب با حال اصناف اتخاذ نشود، وضع بازار بدتر از اين خواھد شد

او گفت که بسياری از مغازه ھا به دليل ناتوانی از پرداخت اجاره ھای خود به تعطيلی روی آورده اند با اين حال 
  . قرار داده استاصناف را تحت فشار " بدون کمترين توجه به اين مسائل"سازمان امور مالياتی 

چھار ھزار ميليارد تومان چک "آقای طحان پور گفت که نمی توان رکود اقتصادی را ناديده گرفت به خصوص وقتی که 
  ." برگشتی تيتر يک روزنامه ھا می شود

  . اعتصاب در بازار تھران که يک واحد قدرتمند تجاری به حساب می آيد، حادثه ای نادر است
 بخشی از بازار تھران در اعتراض به ماليات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زدد که به ساير 1387در مھر ماه سال 

  . آن اعتصاب ھا پس از عقب نشينی دولت پايان يافت. شھرھای ديگر ايران نيز کشيده شد
الف نظر دستکم ظاھرا به نظر می رسد اين بار نيز با اعالم وزارت بازرگانی در تجديد نظر در رشد مالياتي، اين اخت

  .برای کوتاه مدت پايان يافته است
  

 چھار انگشت دست کارگر کارخانه ایران رادیاتور زیر دستگاه پرس جاماند  

بنابر خبر رسيده از کارخانه ایران رادیاتور ،آقای علی رجبی ،کارگر کارخانه ایران رادیاتور که در شيفت صبح مشغول 
  . پرس ، دچار حادثه شد به کار بوده ،به علت خرابی دستگاه 

طبق توضيح یکی از کارگران این کارخانه ، دستگاه پرس مربوطه ،بعلت خرابی بصورت موقت قابل استفاده نبوده ، 
 خرابی دستگاه و خوابيدن خط   نباید متوجه اما مسئولين کارخانه تحت این عنوان که بازدید کنندگان از کارخانه

  . تا حين بازدید به توليد با دستگاه خراب ادامه دھند  خواستند  باشند ،از آقای رجبی

ھم اکنون آقای رجبی در بيمارستان آریای رشت بستری می باشد و وضعيت جسمی ایشان مساعد نيست و الزم 
   .است که مسئولين کارخانه جھت انتقال ایشان به بيمارستانی در تھران اقدامات الزم را بعمل آورند 

  کمک به ایجاد تشکل ھای کارگریکميته ھماھنگی برای

  1389تير  15

 درصد ١٣٫٢نرخ بيکاری ايران : اکونوميست اعالم کرد

ترين گزارش خود اعالم کرد که  واحد اطالعات اکونوميست در تازه: تير آمده است 16 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
  .  درصد افزايش خواھد يافت١٣٫٢نرخ بيکاری ايران در سال جاری به 

 خود با تاکيد بر آمارھای پيشين خود نيروی کار ايران ٢٠١٠واحد اطالعات اقتصادی اکونوميست در گزارش ماه ژوئن 
ھا در سال  بينی کرد که اين شاخص  درصد اعالم و پيش١٢٫٩ ميليون نفر و نرخ بيکاری را ٢۵در سال گذشته را 

  . اھد بود درصد خو١٣٫٢ ھزار نفر و ٧٠٠ ميليون و ٢۵جاری به ترتيب 
 ميليون نفر باشد ٢٧ ھزار نفر و ۴٠٠ ميليون و ٢۶رود طی دو سال آينده نيروی کار ايران به ترتيب معادل  انتظار مي

  .  درصد خواھد بود١۵ و ١۴٫١که اين شاخص برای نرخ بيکاری معادل 
که اين ميزان برای سال  ھزار نفر خواھد رسيد ٧٠٠ ميليون و ٢٧ شمار افراد دارای شغل ايران به ١٣٩٢در سال 
  . بينی شده است  ھزار نفر پيش۴٠٠ ميليون و ٢٨ معادل ١٣٩٣

 درصد خواھد بود که با اندکی افزايش در ١۵ برابر با ١٣٩٢در ھمين حال عنوان شده است که نرخ بيکاری در سال 
  . رسد  درصد مي١۵٫۵سال پس از آن به 

 
  ینگزارشی از تجمعات کارگران کارخانه مه نخ قزو

 
دست به تجمع  مقابل این شرکت,  نفر از کارگران مه نخ قزوین ۶٠تيرماه بيش از ١۴ روز دوشنبه –خبر  آژانس ایران
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 . تکليف وضعيت شغلی خود بودند آنھا خواھان مطالبات معوقه خود و تعيين, اعتراضی زده و متحصن شدند 
نفر از کارگران این کارخانه مقابل این شرکت دست به  ١٠٠از  تيرنيز بيش١٣الزم به یادآوری است که روز یکشنبه 

 عصر متحصن شده بودند اما ھيچ جوابی به آنھا داده نشده بود به ھمين خاطر مجددا روز تجمع اعتراضی زده و تا
 .دوشنبه اعتراضاتشان را ادامه دادند

 ماه حقوق معوقه این ۵ھایه تا شنبه داده شده که تا آخر ھفته و الن از طرف مدیر عامل این شرکت به کارگران وعده
 .  نفر ميباشد پرداخت گردد۴۵٠آنھا بالغ بر  کا رگران که تعداد

این قول نيز مثل وعده و وعيدھای قبلی پوشال از آب دربياید و عملی نشود،  کارگران گفتند که چنانچه به ھر دليل
  .روز یکشنبه آینده اعتراضاتشان را از سر ميگيرند مجدداً از

  
 

  گزارشی تکميلی از تجمع کارگران کارخانه نازنخ استان قزوین
 

کارخانه و عدم دریافت   نفر از کارگران کارخانه نازنخ استان قزوین در پی تعطيلی این١٢٠ بيش از -ایران خبر آژانس
تجمع مقابل مجلس در بھارستان  ٨٩٫۴٫١۵  تاروز سه شنبه٨٩٫۴٫١٣ روز یکشنبه ١۵٠٠از ساعت , حقوقھای خود 

یکی ازکارگران شرکت کننده در . تکليف وضعيت شغلی خود شدند   ماه گذشته و تعيين۶کرده و خواستار حقوق 
کارخانه نازنخ  , دولت و مقامات به ما دروغ ميگویند” :خبرنگارآژانس ایران خبـــــــــــرگفت  تجمع مقابل مجلس به

ماه تعطيل شده و قرار بود که حقوق   و تعميرات برای دواردیبھشت ماه سال جاری به منظور سرویس١٢قزوین از 
اما با تعطيلی , بعد از مھلت مشخص شده برای کار مراجعه نمودند کارگران, کارگران در این مدت نيز پرداخت گردد 

 . ”شغلی مواجه گردیدندو ھيچ حقوقی نيز به آنھا داده نشد کارخانه و بالتکليفی
کارخانه به   و رسمی قزوین در این رابطه به کارگران پاسخ گو نبوده الجرم کارگران ایندولتی از آنجا که ھيچ ارگان

موجود در مقابل ساختمان مجلس تجمع  منظور پيگيری مطالبات خود از قروین به تھران آمدند تا در اعتراض به وضع
ر مقابل دفتر مسووالن دولتی در گذشته بارھا به نشانه اعتراض د کارگران این واحد توليدی در طی چند سال. کنند

 .اند کرده قزوین و تھران تجمع
 ١٣٧۴استان قزوین است که در سال   نساجی فرنخ و مه نخ از واحدھای باسابقه الزم به ذکر است که کارخانه

در پی رکود چند سال اخير صنعت , فرش را توليد ميکرد  تن نخ مربوط به٢۵ کارگر داشت و روزانه ١٧٠٠بيش از 
  .نيز دچار بحرانھای کارگری شده است این کا رخانه, ساجی و خصوصيسازین
  
 

  خشم کارگران کارخانه پارس متال
 

 گذشت چند روز از تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پارس متال وبعد از اینکه سعيد کلھر  بعد از–آسمان دیلی نيوز 
وموضوع تجمع کارگران !!! شده  بطور کامل به آنھا پرداختاعالم کرده بود که حقوق کارگران, مدیر عامل این کارخانه 

کارگران که از دروغ گفتن مدیر عامل کارخانه به رسانه ھا  ,را به عوامل اغتشاشگر بيرون کارخانه ربط داده بود
گفتند این یک توطئه است اگر حقوق ما پرداخت نشود ما مجددا دست به تجمع  خشمگين شده بودند مجددا

 . ميزنيم
 نفر کارگر این ۵٠٠زندگی عمدة  مدیر عامل کارخانه درشرایطی این دروغ بزرگ را گفته که” :یکی از کارگران گفت 

مجبور شده اند که بيشتر اموال زندگی بخور ونمير  درحال پاشيده شدن از ھم است وعمدة کارگران,کارخانه 
   .”ط دستشان از کار درکارخانه کوتاه نشودروز مره داشته باشندوفق خودشان را بفروشند تا بتوانند زندگی

 

  تجمع اعتراضی کارگران چينی البرز

 
 نفر ميباشند درمقابل کارخانه ١٨٠ کارگران چينی البرز قزوين که بيش از١۶/۴/٨٩ روز سه شنبه -آسمان ديلی نيوز

ماه تنھا ١٢ده و درمدت ماه است که حقوقی به آنھا پرداخت نش١٢اين کارگران حدود . تجمع اعتراضی برپاکردند 
دردونوبت و ھربار يک ميليون تومان که جمعا دوميليون ميشود به آنھا بعنوان علی الحساب پرداخت شده است با 

 ماه حقوق معوقه د ارند و مھمتر از آن بدليل اينکه حکم انحالل ۶کارگران بيش از, احتساب به اين موضوع درمجموع
 سال سابقه کار د ارندامروز مجددانيز ١٩کارگران اين کا رخانه که ھمه باالی , صادر شده , اين شرکت مھم و فعال

.دست به تجمع وتحصن زده اند  

 به اروپا » ایران ار«شمار بيشتری از ھواپيماھای ممنوعيت 
 

ن ایرا«ھواپيمایی  که شمار دیگری از ھواپيماھای شرکت: اعالم کرد 89 تير 16) سه شنبه( کميسيون اروپا امروز
به گزارش راديو فردا براساس  .به اروپا را ندارند ، به دليل نداشتن استانداردھای ایمنی بين المللی، اجازه پرواز»ار

ھواپيماھای  امنيت پرواز اروپا، برپایه نتایج دیدار از ایران، به اتفاق آرا تصویب کرد که بيانيۀ کميسيون اروپا، کميته
به ناوگان ھوایی ایران پيوسته اند ،   ميالدی٧٠،که در دھه »ایران ار» B-747 و B-727 و بوئينگ ھای A-320 ارباس

  .داشت اجازه پرواز به اروپا را نخواھند
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را به دليل نداشتن » ار ایران«  ھواپيمای شرکت ھواپيمایی ٣۴کميسيون اروپا، در فروردین ماه گذشته، 

 ۶٧ فروند از ٢٣با تصميم جدید اتحادیه اروپا، تنھا  .بود هاستانداردھای بين المللی در فھرست سياه خود قرارداد
  .اجازه پرواز به اروپا را دارند «ایران ار«ھواپيمای 

  

 ند درآمد دو بازار صبح امروز به صورت نيمه تعطيلدر پی اعتصاب بازاری ھا، 
 

به گزارش خبرنگار  .عتصاب زدندبر اصناف صبح امروز دست به ا بازار طال و پارچه با ھدف عقب انداختن مجدد ماليات
برخي بازاري  .نددرآمد  اين دو بازار صبح امروز به صورت نيمه تعطيل نيوز نزدیک به احمدی نژاد، جھانسایت اقصادي 

  .مستقيم اصناف اعتراض كردند  قانون ماليات ھا با تعطيل كردن مغازه ھاي خود نسبت به ميزان
اين .، دست به اعتصاب زده بودند مزمان با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزودهپيش از اين بازار طال و پارچه نيز ھ

 .كند اعتراض باعث شد دولت در اجراي اين قانون عقب نشيني
 

  وزارت بازرگاني، شوراي اصناف و سازمان امور مالياتي نيز براي الزم به ذكر است: در ادامه این گزارش آمده است
محمد علي ضيغمي معاون وزير بازرگاني،  . اصناف ھم اكنون تشكيل جلسه داده اندحل مشكالت ماليات مستقيم

علي عسگري رئيس سازمان امور مالياتي كشور ھم اكنون در  قاسم نوده فراھاني رئيس شوراي اصناف كشور و
   .ماليات اصناف ھستند جلسه اي با موضوع حل مشكل

  
  ترکيه ت بی رویه واکس ازتعطيلی کارخانه ھای واکس سازی به دليل واردا

 
اغلب تعطيل شده اند وسه , واکس ازترکيه   کارخانه ھای واکس سازی بدليل واردات بی رویة–آسمان دیلی نيوز 

 .جدی مواجه ھستند با رکود, کارخانه واکس سازی باقيمانده ھم 
ارگر قراردادی خود را اخراج ھفته گذشته دوک طی, بدليل عدم وفروش محصوالت کارخانه , کارخانه واکس بلدرچين 

   .کارگر دیگراست ١٠کرده وطی چند روزآینده ھم درصدد اخراج 
  

   ھزار تومانى دولت به ازاى واردات يك جفت كفش 8سود 
 

در شرايط موجود فروش واحد : كفش گفت  مديريك توليدي:  تير آمده است16به نوشته خبرگزاری ايلنا در تاریخ 
  . ر بانك به مراتب سود بيشترى نسبت به توليد داردانداز آن د توليدى و پس

 ميليونى در بانك، 300گذارى  شناسم كه با سرمايه افرادى را مي: جواد شھبازى درگفت و گو با خبرنگار ايلنا افزود
، ، سازمان تامين اجتماعي گيرند و اين درحالى است كه ھيچ گونه درگيرى با كارگر  ميليون تومان سود مي5ماھانه 

  . سازمان ماليات و عوارض ھم ندارند
با اين ھمه درگيرى و :  ميليون تومان سرمايه در گردش اين واحد توليدى كفش است گفت300وى با بيان اينكه 

  . گيرد  فرد با ھمين مبلغ در بانك اين سود را به راحتى ميكنيم اما يك  ميليون تومان سود مي5زحمت ماھيانه ھمان 
 ميليون درآمد 2 ميليون سرمايه در واحد توليدى كفش ماھانه 10 سال پيش خود من با 12: شھبازى اظھار داشت

  . افتم اى شده كه برخى اوقات به فكر تعطيلى اين واحد مي داشتم اما حاال اوضاع به گونه
 ھزار 30 درصد سود داشت ولى امروز كفش 25 سال پيش 12 ھزار تومانى 8كفش : فتاين فعال صنعت كفش گ

  .  درصد سود دارد12تومانى حدود 
فشار مضاعفى به ... ھاى گمركى در ورود مواد اوليه توليد كفش مثل چرم، چسب و با افزايش تعرفه: وى گفت

  . شود كنندگان وارد مي توليد
ما فقط : كنندگان كفش ھستيم، خاطرنشان كرد دانيم چرا جزو اتحاديه توليد شھبازى با طرح اين پرسش كه نمي

  . جواز از اتحاديه گرفته ايم اما از خدمات خبرى نيست
گويند  نھادھاى دولتى مثل سازمان تامين اجتماعى سازمان آب، برق و ماليات فقط مي: اين فعال صنعت كفش گفت

  . كننده حرفى براى گفتن ندارند  توليدپول بدھيد اما در ارائه خدمات و كمك به
اگر صنعتى نيروى : شھبازى با بيان اينكه در تمامى كشورھاى دنيا صنعت كفش داراى دانشگاه است، گفت

  . اى ھم نخواھد داشت متخصص نداشته باشد آينده
دھد   را به كشور مي ھزار تومان از ھر كفش واردات مجوز ورود كفش چينى8دولت براى گرفتن تعرفه : اوتصريح كرد

  . شوند كنندگان داخلى مي وباعث ضرر و زيان توليد
دھند اما در عمل يك  ھاى زودبازده مي ھا شنيده ام كه به واحدھاى توليدى وام بنگاه فقط در رسانه: شھبازى گفت

  . لایر ھم به ما تسھيالت نداده اند
 كارگر در واحد 20 تا 15 جفت كفش 100براى توليد : وى با اشاره به اشتغالزايى باالى صنعت كفش اظھار داشت

سازي،  سازي، كارتن سازي، چرم كنند و اين درحالى است كه به ھمين تعداد در واحدھاى چسب توليدى فعاليت مي
  . آالت، پارافين و واكس شاغل ھستند تعميرات ماشين

كنند و راضى  يع و بازرگانى از ما حمايت نميھايى مثل كار، صنا چرا دولت و وزارتخانه: كننده كفش گفت اين توليد
  .ھا به تعطيلى كشانده شود شوند كه اين كارگاه مي

 دومين روز ناآرامی در بازار تھران 
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بنا به گزارش شاھدان عينی و منابع خبری جرس، بازار تھران : تير آمده است 16 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
  .  به دولت، ھمچنان در ا نا آرامی به سر می بردبرای دومين روز از اعتراض بازاريان

 و از بازار طال و پارچه آغاز شد، که با تعطيلی و تحصن ٨٩ تيرماه ١۵اعتراضات بازاريان تھران، از صبح سه شنبه 
  . کسبه، اين نقطه مھم، نيمه تعطيل، بحرانی و دستخوش نا آرامی گرديد

  . به ميزان قانون ماليات مستقيم اصناف، توسط دولت اعتراض دارنداصناف با تعطيل کردن مغازه ھای خود، نسبت 
نيز ادامه داشت و اعتصاب بازاريان به بخش ھای ديگر سرايت ) چھارشنبه(به گزارش جرس، اين اعتراضات امروز 

  . کرد؛ که نتيجتا جمعی از بازاريان ديگر، در اعتراض به سياستھای مالياتی دولت، دست از کار کشيدند 
دولت ھيچ برنامه ای برای افزايش ”ين در حالی است که تلويزيون دولتی ايران شامگاه سه شنبه اعالم کرد که ا

  “ .ماليات نخواھد داشت
اين گزارش حاکيست که نيروی انتظامی با بلندگو از بازايان خواست که مغازه ھای خود را بازکنند و به اعتصاب 

  . خاتمه دھند
يست از محوطه سرای پارچه فروشان، پاساژ قائم، بازار قماش و پرده و بازار عباس آباد گزارش شاھدان عينی حاک

  . صدای ھو کردن نيروی انتظامی توسط بازاريان و مرگ بر ديکتاتور می آيد
به جرات اعالم می کنم که اگر : گفتنی است روز گذشته رييس اتحاديه کشوری لوازم خانگی به ايسنا گفته بود

ای نيانديشند و تصميم شايسته و متناسب با حال اصناف اتخاد نشود، وضع بازار بدتر  تر چاره چه سريعمسئوالن ھر
  . از اين خواھد شد

 نيز، بخش اعظمی از بازارھای تبريز، اصفھان و تھران، در اعتراض به تصميم دولت مبنی بر اجرا و ٨٧تابستان سال 
  . ب زده بودند؛ که در نھايت دولت آن را معلق کرد، دست به اعتصا“ماليات بر ارزش افزوده”اخذ 

  
  مھاباد در شھرستان) خالد(برگزاری مراسم سالگرد زنده یاد مازیار بلوری

 
 مصادف با سالگرد جانباختن 89/4/16چھارشنبه   امروز–ھای کارگری  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

ھمچنين این مراسم مصادف شد . ر سر مزار این عزیزبزرگوار برگزارگردید مراسمی ب رفيق آگاه و مبارز، مازیار بلوری ،
 . گرامی داشت یاد و خاطره مادر دلسوزش ، حليمه آقایی با

ھای کارگری ھمرا  عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل) خالد(مازیار بلوری  ،1388 تير ماه 13روز شنبه 
نبود ایمنی از چوب بست  کار ساختمانی در شھر اربيل کردستان عراق، بر اثردو نفر دیگر از کارگران در حين  با

از چھار روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ ،  ساختمان سقوط کردند که مازیار بلوری بر اثر جراحت وارده بعد
 . جان خود را از دست داد1388/4/16شنبه مورخ    بعد از ظھر روز سه5سرانجام در ساعت 

کارگری ھمراه با خانواده و دوستان این عزیز جانباخته بر سر مزار گرد آمدند و  راسم جمعی از فعاليندر این م
مراسم یک دقيق  در این. به این مناسبت برای تجدید عھد و پيمان با آرمانھای انسانی آنان ادا کردند  مراسمی

ھماھنگی در مورد خصوصيات برجسته  ميتهسکوت به احترام این عزیزان اعالم شد و بعد از آن یکی از اعضای ک
. جایگاه و تاثير او بر دوستان و اطرافيانش سخنانی ایراد کرد  رفيق خالد و روحيه فداکا رانه و دلسوز وی و ھمچنين

   یادش گرامی
 
 

 دامنه اعتصاب بازاريان به تبريز ھم كشيده شد
 

امروز در تبريز بخشي از بازاريان فروش پالستيك : ير آمده است  ت16خبــــــــر در تاریخ  به گزارش خبرنگار آژانس ايران
خانگي و ساير رسته ھا دراعتراض به مالياتھاي وضع شده توسط دولت كودتا مغازه ھاي  و بازاريان قسمت لوازم

ازه ھا و اعتراض و تعطيلي مغ مسئله افزايش مالياتھا بازاريان تھران و ساير شھرستانھا را به.را تعطيل كردند  خود
  . اداشته است

  ندارنداجازه استفاده از ساير ابزار صوتي را رانندگان تاكسي به جزء راديو
  

اجازه استفاده از ساير ابزار صوتي را  رانندگان تاكسي به جزء راديو: ونقل و ترافيك شھرداري تھران گفت معاون حمل
طرح عفاف و " ايلنا، در رابطه با اجراي اری حکومتیخبرگزبا خبرنگار وگو ھاشمي در گفت سيد جعفر تشكري. ندارند
ھاي جديدي براي رانندگان  اينكه در قالب اين طرح محدوديت:  گفتونقل عمومي  در سطح وسايل حمل"حجاب

 ھا از گذشته ممنوع بوده و نوارھاي كاست در تاكسي CDندارد اما استفاده از تصاوير،  تعريف شده باشد وجود
توجه بازرسان است و اگر شكايتي  ھاي نوبتي الزام رانندگان به رعايت اين قوانين مورد در كنترل:  ادامه داداو.است

 .شود مي شود حتما با اين دسته از رانندگان برخورد
 

در شبكه : تاكسيراني گفت ونقل و ترافيك شھرداري تھران در بحث رعايت حقوق شھروندي در معاون حمل
ھاي زياد تالش شده نھادينه  مشكالت و تنش  به شدت بر آن تاكيد داشتيم و باتاكسيراني يكي از مسائلي كه

مداري مسائل  در آموزش رانندگان تاكسي در حوزه مشتري: داد ادامهاو . دن موازین مورد نظر حکومت استش
 .ھاي آموزشي جوابگوي نياز رانندگان و مسافران باشد تالش شده دوره اجتماعي، فرھنگي و توريست

دارد اما  آلي در برخورد رانندگان تاكسي با مسافران وجود مدعي آن نيستيم كه وضع ايده: گفت ھاشمي كريتش
  .ايم  مشتري و كاھش شكايت از آنھا بوده ھا تاكنون تاثيرگذار بوده و شاھد روند بھبود ارتباط راننده و اين دوره
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 گزارشي از اعتصاب بازاريان تھران

, به دنبال افزايش طرح مالياتي ,  درايران بازاريان نيزبا مشكالت اقتصادي مواجه گشته اندبه دنبال ركود اقتصادي
يكي از بازاريان تھران در توضيح , دست به اعتصاب و اعتراض زدند  بازاريان اين طرح را برنتافته و در حركتي خودجوش

فروش ھا   حاضر بازار پارچه فروش ھا و فرشدر حال”: خبرنگار آژانس ايران خبــــــــر گفت  مشكالت اين صنف به
نشسته ايم و از قبل ھم ھيچ  بازار طال فروش ھا باز است اما ھمه بيكار, بطور كامل در اعتصاب و بسته است 

ماليات ميخواھد در حاليكه ھيچ درآمدي وجود ندارد به  %70 با اين حال دولت آمده و از بازاريان. درآمدي نداشتيم 
 اعتراض به دولت و اين طرح دست به اعتصاب زده و تا نرسيدن به خواسته ھايمان اين ازاريان نيز درھمين خاطر ب

 . وضعيت اعتصاب ھمچنان ادامه دارد
اعتصاب ھستيم و اين بسته بودن بازار تا روز دوشنبه كه اداره ماليات  در حال حاضر در”: يكي ديگر از بازاريان گفت

ھم مغازه ھاي  امروز به نسبت ديروز مغازه ھاي بيشتري بسته بودند و بيشتر. ه دارد تكليف كند ادام آنرا تعيين
 .پارچه فروشي است كه بسته ميباشند

 . لباس و پوشاك بطور كامل تعطيل است, در حال حاضر بازار كويتي ھا ” :فروشان گفت  يكي از بازاريان در بازار طال
ادامه پيدا كند بيشتر  مه ناراضي ھستند و اگر وضع به ھمين صورتمردم ھ. تعطيل است % 50بازار طالفروشان 
 . تعطيل ميشود

  . تعطيل كرده اند داخل سبزه ميدان ھمه مغازه ھا بسته اند و

 دندان پزشک فعال دستگير شد 
  

 ھفته پيش در منزلش در خيابان زعفرانيه تھران " ھمبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر"عضوعلی ناضری 
علی دستگيری  ھفته از ٢که نزديک به  در حالی، رھانابه گزارش .  دستگير شد وزارت اطالعات انمامورتوسط 

با تھديد و وعده آزادی زودھنگام  اسالمی دادسرای انقالب بی  امنيتی و ان مامور، گذرد  میاجتماعیناظری، فعال 
، بنا به این گزارش.. کنندشوھرش جلوگيری ی دستگيری  ناظری توانسته بودند، از اطالع رسانی ھمسر وی در باره

 محمد ملکی، کيوان نظير"  ھمبستگی برای دموکراسی و حقوق بش" از اعضای دیگریدر يک سال گذشته
صميمی، حشمت طبرزدی، کورش زعيم، پيمان عارف،عيسی خان حاتمی، رسول بداغی، محمد اوليايی فرد و 

  .دستگير شدندحميد خادم نيز 

مصوبه «و » قوانين«ن مجاز کارگری به الريجانی در اعتراض به حمله نامه يک انجم
   به دستمزد کارگران» ھا

  
اى به  ھيات مديره اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگرى در نامه:   تير آمده است17به نوشته خبرگزاری ايلنا در تاریخ 
ى و مصوبه دريافت فرانشيز از  درصدى مستمرى بازنشستگان تامين اجتماع6رئيس مجلس نسبت به افزايش 

  . كارگران توسط ھيات امناى تامين اجتماعى اعتراض كرد و خواستار مساعدت الريجانى براى حل اين موضوعات شد
  : به گزارش ايلنا در اين نامه آمده است

نبه دھد شكل سه جا  ساله آن نشان مي55سازمان تامين اجتماعى يك نھاد عمومى غير دولتى است كه سوابق 
  . ترين نوع ادامه فعاليت اين نھاد مھم اجتماعى و اقتصادى است گرايى در مديريت آن موفق

 قانون مديريت خدمات كشورى تركيب اركان سازمان تغيير كرده است و ضمن سپردن 113اخيرا بدنبال اعمال ماده 
ن حضور نمايندگان كارگر وكارفرما كه از باشد امكا اختيارات وامكانات آن به يك ھيات امناكه تركيب غالب آن دولت مي

ھاى اجتماعى تاثيرگذار ھستند سلب شده است كه اين موضوع نگرانى جدى جامعه بيمه شدگان را  موثرترين گروه
  . به ھمراه آورده است

موضوع ديگر اعمال مصوبه دولت محترم در خصوص افزايش حقوق مستمرى :درادامه اين نامه تصريح شده است
 قانون مديريت خدمات كشورى و ھمچنين نقص 125سازمان تامين اجتماعى است دولت بدون توجه به ماده بگيران 

صريح قانون برنامه چھارم توسعه كه دولت را مكلف به افزايش حقوق حداقل به ميزان تورم اعالمى از سوى بانك 
 88درصد در پايان سال 11رخ تورم درصد اعالم كرده است در حالى كه ن6مركزى است افزايش حقوق را به ماخذ 

 اين قانون 41از آنجا كه مستمرى بگيران تامين اجتماعى از مصوبه شوراى عالى كار موضوع ماده . اعالم شده است
ھاى  كند ميزان كليه مستمري  قانون تامين اجتماعى كه سازمان را مكلف مي111 و 96از يك طرف و ھمچنين مواد 
گى كلى و مجموع مستمرى بگيران بازماندگان را در فواصل زمانى كه حداقل مستمرى از بازنشستگي، از كار افتاد

سالى يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش ھزينه زندگى با تصويب ھيات وزيران به ھمان نسبت افزايش دھد و 
صوبه دولت در خصوص كرده است لذا معتقديم اعمال م مستمرى نبايد از حداقل مزد كارگرى كمتر باشد پيروى مي

 قانون كار تامين اجتماعى و ھمچنين مصوبه شوراى 111 و 96مستمرى بگيران محلى از اعراب ندارد و با روح ماده 
 در تعارض است و ترميم حقوق مستمرى بگيران بايد با توجه به مواد قانون ذكر شده صورت 88عالى كار در سال 

  . بگيرد
درصدفرانشيز سھم بيمه شدگان در درمان 50نكته دوم موضوع تصويب : ده استدر ادامه اين نامه خاطر نشان ش

شود در حاليكه  ًمستقيم است فرانشيز بخشى از ھزينه است كه معموال توسط خدمت گيرندگان پرداخت مي
 سھمى كه از درمان در تامين اجتماعى از محل نه بيست و ھفتم به مراتب فراتر از سرانه درمانى است كه دولت
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دھد كه بيمه شدگان پيشاپيش فرانشيز  گيرد و اين نشان مي براى مشمولين خود ھر ساله در بودجه در نظر مي
رسد دليل وجود ندارد كه مسووالن ذيرربط وزارت رفاه ھزينه جديدى را در  اند به نظر مي خدمات خود را پرداخت كرده

انات آن متعلق به بيمه شدگان است را به آنان تحميل مراكز درمان ملكى سازمان تامين اجتماعى كه اموال و امك
  . كنند اين درحالى است كه درمان در مراكز قبلى اعم از سرپايى و بسترى طبق قانون الزام رايگان بوده است

موضوع ديگر كه قانون آن به ھمت حضرتعالى و نمايندگان مجلس محترم تصويب شد : در پايان تصريح شده است
ازى پرداخت است اين قانون درخصوص بازنشستگان و شاغلين بخش دولتى اعم از كشورى و س قانون ھمسان

دولتى اجرا شده ولى اين قانون در مورد بازنشستگان تامين اجتماعى آن طور كه قانون تكليف كرده و براى آن منابع 
  . تعريف كرده اجرا نشده است

 كه براى گفت وگو با حضرتعالى پيرامون موارد فوق جھت بيان با توجه به مواد فوق ما آماده ايم و استدعا داريم
ھا و ارشادات جنابعالى بتوانيم  نظرات خدمتتان برسيم و از نزديك به طرح مشكالت بپردازيم اميدواريم با راھنمايي

  .مشكالتى كه امروز به شكل جدى دغدغه جامعه بيمه شده بازنشسته وشاغل است بر طرف گردد

 صالحي، کمک به جنبش کارگری است کمک به محمود 

   22اطالعيه شماره 
  

سرمايه داران که از . محمود صالحی چھره شناخته شده جنبش کارگری با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کند
. طريق دست رنج ما ثروت ھای نجومی انباشت نمودند، ما کارگران را از ابتدايی ترين امکانات محروم نموده اند

با وجود آنکه او چھره ای شناخته شده و سرشناس است، اما قادر . لحی نمونه مشخص اين مورد استمحمود صا
  . نيست ھزينه درمان را بپردازد، چون او يک کارگر است

دوستان و رفقای او و ديگر فعالين و طرفداران جنبش کارگری بسيج شده اند تا ھزينه درمان او را جمع آوری کنند و 
در جريان مبارزه . ه جنبش کارگری کمک می کنند تا يکی از صديق ترين نمايندگانش را حفظ نمايداز اين طريق ب

طبقاتي، کارگران ھر چند که به لحاظ اقتصادی ضعيف ھستند و دار و ندارشان را سرمايه داران به يغما برده اند، اما 
  .  رفيقمان تنھا از عھده کارگران آگاه بر می آيدنجات. خوب می دانند که بايد متحد باشند و بازو در بازو پيش بروند

در آن سو سرمايه داران و روشنفکرانشان آرزوی مرگ محمود و امثال او را می کنند، انسان دوستی آنھا تنھا 
شعارھای پوچ و توخالی است که سر می دھند تا بلکه دست ھای آغشته به خون خود را برای چند صباحی 

ين گيرو دار حتی روشنفکران بورژوايی يافت شدند که به تالش جمعی برای نجات محمود در ا. مخفی نگاه دارند
اما فعالين جنبش . صالحی اعتراض کردند و تالش نمودند با صغرا و کبرا چيدن، اين اتحاد کارگری را مخدوش کنند

  . شان ايجاد نمايدکارگری آگاه تر و با تجربه تر از آنند که چنين ياوه ھايی بتواند خللی در مبارزات
ما نيز به سھم خود به ھمراه ھمه فعالين صديق جنبش کارگری تالش برای نجات جان محمود صالحی را جدای از 

  . کمک به جنبش کارگری نمی دانيم و در اين راه ھمراه و ھمگام ھستيم
  کميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشور 

  1389 تير 17

 سپرد  ساله در بيمارستان جان 68عزیزهللا کاشانی بازاری 

 ساله توسط نيروھای امنيتی امروز ظھر 68یک بازاری :  تيرآمده است 17به نوشته وبالگ کارگری راه کارگر در تاریخ 
پيش عزیزهللا کاشانی پارچه فروش صاحب نام در پی حمله تعدادی بسيجی در  در بازار پارچه کشته شد لحظاتی

   ایشان حمله کردند در بيمارستان جان سپردچاقو به شدت به بازار که با

 سومين روز اعتصاب بازاريان

گزارش ھا حاکی از آن است که امروز،پنجشنبه :  تيرآمده است 17به نوشته وبالگ کارگری راه کارگر در تاریخ 
از مغازه داران كه  به گزارش آژانس ايران خبر فقط بعضي    .بازار در اعتصاب است اعتصاب بازاريان ادامه دارد و تمام

ظاھرا متعلق به حزب  چند مغازه ھم بازاست كه, ھايشان روبه بيرون بازار است ازترس مغازه را بازكرده اند  مغازه
 .اللھي ھا ميباشند

تھران براى سومين روز  اعتصاب در بازار“ نيز نوشت که   ”آخرین خبرھای جنبش سبز لحظه به لحظه” سايت 
تھران از جمله طالفروشھا، فرش فروشھا، پارچه  سراسر بازار. ه دارد و مغازه ھا بسته است چنان ادام متوالى ھم

ماموران . سراى بوعلى، بازار عباس آباد تعطيل است و در اعتصاب بسر ميبرند فروشھا، سبزه ميدان و بازار كفاشھا،
  .ھمه جا مشاھده ميشوند لباس شخصی ھا امنيتی و

  گزارش تکميلی

   سومين روز-عتصاب در بازار تھران ارش ادامه ا
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 تيرماه بازار بزرگ تھران در اعتراض به افزایش ماليات ھا سومين روز اعتصاب 17امروز پنجشنبه : خبرنگار ما از تھران
در حالی که به نظر می رسيد ھمچون معدود اعتصابات گذشته با عقب نشينی دولت در . را پشت سر می گذارد

ليق اجرای این قانون شرایط به روال سابق بازگردد اما این بار وضعيت شکل دیگری به خود گرفت مقابل بازاریان و تع
  . روز سنت شکنی کردند و ھمچنان به اعتصاب خود ادامه دادند3و بازاریان پس از 
 و آرامگاه  مغازه ھا وحجره ھای اکثر بخش ھای مھم بازار مانند بين الحرمين، امام زاده زید13:20امروز تا ساعت 

تمامی مغازه ھا در بازار فرش، طال و جواھر، پارچه فروش ھا و . لطفعلی خان زند در اعتصاب به سر می بردند
در کوچه پاچنار که از معروف ترین و قدیمی ترین کوچه ھای تھران است و بورس ھای . کيلویی ھا تعطيل بودند

نفر بود به مناسبت شھادت 100تا80ھالی بازار که تعداد آنھا بين فرش و پارچه در نزدیکی آن قرار دارند، تعدادی از ا
عده ای به ظاھر لباس شخصی نيز در ! امام ھفتم شيعيان دسته عزاداری تشکيل دادند و به سينه زنی پرداختند

ای این مکان نيز مانند بسياری دیگر از بخش ھ. از بزرگترین بورس ھای فرش ایستاده بودند" سرای بوعلی"مقابل 
بازار تعطيل بود و مغازه دارانش در مقابل درب اصلی آن تجمع نموده و ترجيح دادند تا به جای شرکت در مراسم 

  .سينه زنی در مورد صعود اسپانيا به جام جھانی با یکدیگر اظھار نظر کنند
ميان آنھا تعداد اندکی از مغازه اما در . بود" بلورفروشان"تنھا بخشی از بازار که به اعتصاب امروز بی اعتنا بود بازار 

ھا با نصب نوشته ای که روی آن دليل تعطيلی مغازه را شرکت در مراسم عزاداری عنوان کرده بودند مغازه ھای 
 .خود را تعطيل نگه داشتند

 او در پاسخ به این. در بازار پارچه فروشان فروشنده ای کرکره مغازه خود را پایين کشيده و جلو آن نشسته بود
مدت ھای زیادی : "پرسش که چرا بلور فروشان نيز ھمانند دیگر بخش ھای بازار در اعتصاب شرکت نکردند گفت

است که اوضاع در بازار کساد است و اکثر مغازه داران چه طال فروش و چه پارچه فروش با این ھمه سرمایه داخل 
  ".لی ندارند که برای خرید به اینجا مراجعه کنندمغازه حتی به اندازه امرار معاش ھم فروش ندارند و مردم ھم پو

در سال ھای اخير باالترین درآمد بازاری ھا از طریق عمده فروشی به شھرستان ھا بود که آن نيز : "او ادامه داد
  ".سال است کساد شده است اما بلور فروشان ھميشه فروش دارند و باالرفتن ماليات برایشان سخت نيست5

توتون فروش ھا و لباس فروش ھا ھم قابل توجه بود چرا که این بخش ھا در تمام طول سال از فروش تعطيلی بازار 
تمام شعب بانک ھای مستقر در . باالیی برخوردارند اما در حمایت از اعتصاب آنھا نيز دست از کار کشيده بودند

 .بخش ھای اعتصاب کننده نيز تعطيل بودند
 مامور نيروی انتظامی دیده شد که آن ھم افسران وظيفه ای 2 این گزارش تنھا در تمام مسير حرکت برای پيگيری

بودند که در اکثر اوقات در روزھای معمول برای حفظ امنيت و جلوگيری از سرقت و کيف قاپی به گشت زنی می 
  .پردازند

 30عرصه اقتصادی ایران طی به نظر می رسد رژیم سرکوبگر در مقابل این اعتصاب بازاریان که بزرگترین اعتصاب در 
 .گذشته است گردن خم نموده و به آینده می اندیشد و سکوت رسانه ھای حکومتی از شکست رژیم خبر می دھد

 
از تعدادی از اھالی بازار پرسيده شد که این اعتصابات تا کی ادامه خواھد داشت اما ھيچ یک از آنھا از احتمال ادامه 

  .شتیا پایان آن اطالع دقيقی ندا

  !به اعدام سکينه آشتيانی اعتراض کنيم
 

او مرتکب ھيچ جرمی نشده .  سکينه آشتيانی مادر دو فرزند است–ایجاد تشکل کارگری  کميته ھماھنگی برای
و باید !! زنا کرده است مالکان دوزخ سرمایه داری ایران می گویند او با افرادی ارتباط داشته و به این ترتيب .است

جان و رفتار و ارتباط گيری با افراد از جمله  سکينه یک انسان است و تصميم گيری در مورد جسم و!! سنگسار شود
ھيچ چيز شنيع تر، کثيف تر و تبھکارانه تر از این نيست که . اوست ابتدایی ترین و ساده ترین حقوق انسانی

نوع  ما ھر.  از نوع سنگسار کننداستفاده از نازل ترین حقوق انسانی خود تسليم مرگ آن ھم انسانی را به جرم
اما اعدام سکينه بربرمنشانه . کنيم اعدام آدم ھا حتی اعدام جنایتکاران را ھم جنایت می دانيم و آن را محکوم می

اسالمی سرمایه را قاطعانه محکوم می کنيم و از ھمه کارگران  ما این جنایت وحشيانه دولت. ترین جنایت ھا است
 .اعتراض کنند ه آندنيا می خواھيم که ب

   89تير  17
  

 شد  نماینده صنف پارچه فروشان بازداشت/ روز سوم ناآرامی دربازار

 اعتراضات بازاریان تھران ھمچنان ادامه دارد، ھمزمان یکی از:  تير آمده است  17ندای سبز آزادی در تاریخ سایت 
 .منتقل شد به محل نامعلومیمعترضان در بازار، توسط ماموران امنيتی و لباس شخصی بازداشت و 

بازار پارچه فروشان، در حالی که از پشت بلندگو وضعيت موجود را  به گزارش سایت ھای خبری، نماینده صنف
بخصوص بازاریان می خواست امروز پنجشنبه از ساعت نه صبح در سبزه ميدان تجمع کنند،  محکوم کرده و از مردم

چند لباس شخصی، به  بازار مجددا به خشونت گرایيد و نيروھای انتظامی وشليک گاز اشک آور روبرو شد که جو  با
 .وی دستبند زده و به محل نامعلومی منتقل کردند

مستقيم اصناف به  روزیکی از بازاریان تھران اعالم داشت که صنف پارچه فروشان تا حذف قانون ماليات در سومين
 .پایان این مناقشه نمی دانند آینده را راه حلاعتصاب خود ادامه خواھد داد و تعویق قانون به 

و از بازار طال و پارچه آغاز شد، که با اعتصاب و تحصن  ٨٩  تيرماه١۵اعتراضات بازاریان تھران، از صبح سه شنبه 
نيز  روز متوالی بحرانی و دستخوش نا آرامی گردید؛ بطوری که به نقاط و اصناف دیگر بازار کسبه، این نقطه مھم، در

 .شيده شدک
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نماینده صنف بازار پارچه فروشان، در  گزارش شاھدان عينی و منابع خبری نيز حاکی از آن است که معتمدیان،
  . بالفصله دستگير شد ھنگام فراخوان برای تجمع روز پنجشنبۀ بازاریان،

 یان تھران بازاردر سومين روز اعصاب  نماینده صنف پارچه فروشاندستگيری 
  

 امروز  .ادامه خواھند داد اعتصاب به" از بين رفتن قانون افزایش ماليات ھای کالن" اعالم کرده اند تا بازاریان تھران
جرس، اعتراض بازاریان تھران  سایت اصالح طلب به گزارش. را دستگبر کردندیکی از رھبران اعتصاب  امنيتیماموران 

 دستخوش نا بازاراعتصاب و تحصن کسبه، ادامه شد که با طال و پارچه آغاز    از بازار89 تيرماه 15از صبح سه شنبه 
گزارش شاھدان عينی و منابع خبری نيز حاکی  .شد آرامی گردید بطوری که به نقاط و اصناف دیگر بازار نيز کشيده

ير دستگ بازار پارچه فروشان ھنگام فراخوان برای تجمع روز پنجشنبۀ بازاریان از آن است که معتمدیان، نماینده صنف
  .شد

 
کرده و از مردم بخصوص  نماینده صنف بازار پارچه فروشان، در حالی که از پشت بلندگو وضعيت موجود را محکوم

 .تجمع کنند، با شليک گاز اشک آور روبرو شد بازاریان می خواست فردا پنجشنبه از ساعت نه صبح در سبزه ميدان
 و چند لباس شخصی، به وی دستبند زده و به محل نامعلومی نيروھای انتظامی جو بازار مجددا به خشونت گرایيد و

 .کردند منتقل
روز گذشته محمد علی ضيغمی، معاون وزير بازرگانی در این زمينه خاطرنشان کرده : در ادامه این گزارش آمده است

قانون بودجه از   درصدی ماليات اصناف منتفی شده و تنھا يک اشتباه در انتقال مطلب و برداشت70افزايش " بود
 بيان شده و مبنای 89صنفی در سال  بوده است؛ در حالی که آنچه در بودجه به عنوان افزايش ماليات واحدھای

  ".درصد افزايش داشته است ٣٠ارزيابی قرار گرفته، نسبت به سال قبل کمتر از 
 .سی درصدی نيز معترض اند شمنابع خبری، این گفته را عقب نشينی دولت خوانده و البته بازاریان به این افزای
با بلندگو از اعتصابيون  ،(چھارشنبه(بر اساس اطالع گزارشگران ھرانا، نيروی انتظامی در دومين روز اعتصاب 

پاسخ، به ھو کردن و سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور  خواست که در مغازه ھای خود را بازکنند؛ که آنھا نيز در
 .پرداختند

فروشان تا حذف قانون ماليات مستقيم  ان در گفتگو با گزارشگر ھرانا اعالم داشت که صنف پارچهیکی از بازاریان تھر
 .قانون به آینده را راه حل پایان این مناقشه نمی دانند اصناف به اعتصاب خود ادامه خواھد داد و تعویق

  مصاحبه با اکبر پيرھادی

   تشدید فشار بر کارکنان شرکت واحد

شرکت واحد از کارکنان بخش کنترل مسافر خود : سندیکای شرکت واحد تھران و حومه آمده است به نوشته سایت 
شرکت واحد با اعالم . ميليون تومانی نيز ارائه دھند٢خواسته که ضمن معرفی ضامن معتبر، یک سفته امضا شده 

کارکنانی که قادر به . داده استدو ھفته به آنھا مھلت ) تی.آر.بی( کارگر شاغل در خطوط تند رو ٩٠این شرایط به 
. انجام این شروط نباشند، کار خود را از دست خواھند داد  

که از قشرھای کم   سال است و عموم آنھا به دليل آن٢۵ تا ١٨ميانگين سنی کارکنان کنترل مسافر شرکت واحد، 
ت از طریق پيمانکار در شرکت واحد این کارکنان نخس. درآمد جامعه ھستند، امکان برآورده کردن این شروط را ندارند

به نقل از فعاالن حقوق بشر و .  ماه قبل مستقيما در استخدام شرکت واحد ھستند٢اند و از  مشغول به کار شده
.اند دمکراسی در ایران، این گروه پس از پيوستن به شرکت واحد، حقوقی دریافت نکرده  

کند، اما  اطالعی می وله از جزیيات این خبر اظھار بی با دویچهاکبر پيرھادی، عضو سندیکای شرکت واحد، در گفتگو 
ھاست که  ماه«: گوید در مقابل، از تشویق رانندگان شرکت واحد به بازخریدی و آگھی دادن در این زمينه می

تواند با ھر سابقه، سالی  اند که ھرکس می اعالم کرده. پيشنھاد بازخریدی روی تابلوی اعالنات شرکت ھست
».ماه و نيم حقوق دریافت کند و از شرکت برودچھار  

 سال سابقه کار، ھشت الی ده ميليون ۵ی شرکت واحد با  گوید که مبلغ بازخریدی یک راننده آقای پيرھادی می
این راه منطقی نيست و ما به «: تومان خواھد بود و این پولی نيست که بتوان با آن اقدام به کار دیگری کرد

مبلغ بازخریدی پس از چند ماه خرج .  مشورت کردند، گفتيم که موافق این اقدام نيستيمدوستانی که با ما
شود و بدون حقوق  شود و در نھایت فرد بازخرید شده بيکار می ھای کارکنان می ھای خانوادگی و بدھی ھزینه
».ماند می  

 ادامه بازداشت سعيد ترابيان و رضا شھابی

برد و ھيچ  سر می  خرداد تاکنون در بازداشت به١٩ سندیکای واحد، از روز سعيد ترابيان، مسئول روابط عمومی
خرداد دستگير شده، در دو تماس تلفنی کوتاه از ٢٢رضا شھابی که روز . تماسی نيز با خانواده خود نگرفته است

شته بيکار بود و ھای گذ ترابيان در سال«: گوید اکبر پيرھادی در باره ھمکاران خود می. احوال خود خبر داده است
آقای شھابی . او از فرط فشار عصبی، دو بار سکته قلبی کرد. عدالت اداری به کار برگشته بود تازگی با رای دیوان

».ھای این دو نفر نگفته است ھيچکس ھم چيزی در باره اتھام.  اوین است٢٠٩نيز از قرار معلوم در بند   
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گوید که طبق قوانين کار، ھيچ حق و حقوقی   این دو ھمکار در آینده، میآقای پيرھادی با ابراز نگرانی از خطر بيکاری
اکبرپيرھادی با اشاره به فشارھای مالی و روانی به فعاالن سندیکایی و . گيرد شان تعلق نمی به آنھا در غياب

و بيکار دستگيری ھای افراد زندانی  گوید که در حال حاضر، تنھا ھمکاران و دوستان از خانواده ھایشان می خانواده
.کنند و این در حالی است که خود وضعيت بھتری از نظر امنيتی، اقتصادی و شغلی ندارند می  

 مھيندخت مصباح

کيواندخت قھاری: تحریریه  

   تعليق درفعاليت شھرکت صنعتی رینه
 

عال در شھرک ھای فراوان تنھا واحد توليدی ف گيری شکوفه فام آمل پس از بھانه ھفته گذشته کارفرمای شرکت
 .دامداری قراردارد  کارخانه تعطيل در اراضی کشاورزی و مراتع۵٠این شھرک صنعتی با / رینه را تعطيل کرد صنعتی
آخرین کارخانه فعال در شھرک صنعتی رینه الریجان  گوید به دنبال تعطيلی عضو شورای اسالمی شھر رینه می: ایلنا

 .تعطيل درآمد نيمهحالت  ھای در این منطقه صنعتی به فعاليت
سرانجام ھفته گذشته کارفرمای شرکت شکوفه فام آمل پس از  :وگو با خبرنگار ایلنا گفت راد در گفت مجيد صادقی

 .واحد توليدی را تعطيل کرد ھای فراوان این گيری بھانه
 تراشی کرده و به  ھانه شب اقدام به ب٨ صبح تا ٨کارخانه از  در این اواخر کارفرما با تغيير ساعت کاری: وی افزود

 .تواند کارخانه را نگھداری کند بود که دیگر نمی صورت تلویحی عنوان کرده
زمينی و سپس بطری آب معدنی توليد  در این شرکت که ابتدا پودر سيب: گفت این عضو شورای اسالمی شھر رینه

کاھش پيدا کرده   نفر٢٠خر تعداد آنھا به نفر از کارگران محلی مشغول به کار بودند که در این اوا ٣٠ کرد؛ حدود می
 .بود

و به منظور رونق صنعتی و ایجاد اشتغال در   سال پيش٢٠به گفته صادقی شرکت صنعتی رینه الریجان در حدود 
 .رینه دایر شده بود  ھکتار از اراضی کشاورزی و مراتع منطقه٢٠٠

تلفن، گاز و راه با کاربری صنعتی را داشت؛ نزدیک  ق،در این شھرک که به تدریج امکاناتی چون آب، بر: گوید وی می
نسانجی،نوشابه سازی، ماکارونی و کفش مشغول به فعاليت بودند که با وجود   واحد توليدی در زمينه ھای۵٠به 

 .تسھيالت بانکی به تدریج تعطيل شدند دریافت
ل به شھرک صنعتی رینه در حالی تعطي حاکم شدن شرایط نيمه :این عضو شورای اسالمی شھرستان رینه افزود

پيش به منظور یافتن شغل و داشتن زندگی بھتر مراتع و اراضی مزروعی خود را به   سال٢٠است که اھالی رینه در 
 .دام دارند اند و در حال حاضر برای گذران زندگی خود نه مرتع و نه احداث شھرک صنعتی واگذار کرده پروژه

در بخش الریجان شھرستان آمل قرار   جاده ھراز و٧٩ندران است که در کيلومتر رینه یکی از شھرھای استان ماز
  .دارد

 

 در ایران زنان  برایامنيت اجتماعیعدم وجود گزارشی در باره 
  

  کفش ھاي پاشنه دار چاقوھاي ضامن دار 
  

  مھسا علي بيگي 
  

يد مبلغي پول و شايد يک چاقوي شايد يک کارت شناسايي، شايد يک آيينه، شا:  مردمساالری حکومتیروزنامه
اين زنان با شروع تاريکي به تنھايي در . ضامن دار محتويات کيفي زنانه باشد که بر شانه زنھاي شھرمان مي بينيم

معابر عمومي حضور نمي يابند، مسير رفت و آمدشان را از بين خيابان ھا و کوچه ھاي خلوت انتخاب نمي کنند و از 
راري اند اما با وجود اين دورانديشي ھا باز ھم زنھا ھر ساله قرباني انواع خشونت ھا محله ھاي پايين شھر ف

تجربه تلخ بخش بزرگي از ... آزار خياباني، سرقت، تجاوز و. ھستند و تامين امنيت شان به سختي ميسر مي شود
; سوب مي شودزنان است و براي بخشي که از شر اين معضالت در امان مانده اند يک تھديد ھميشگي مح

  . تھديدي که مانع آنھا براي مشارکت در زندگي اجتماعي خواھد بود
از جمله نقش ھاي سنتي زن و . با وقوع انقالب صنعتي در اروپا جوامع در سطوح گوناگون دستخوش تغييراتي شدند

ايران ھم در سده . دندمرد تغيير کرد و زنان فرصت حضور در جامعه در قالب نقش ھايي متفاوت از گذشته را پيدا کر
اين حرکت در کنار تغييرات بسيار ; اخير از جامعه اي سنتي به سمت جامعه اي با ساختارھاي نو حرکت کرده است

ديگر، زنان را به عرصه عمومي کشانده ولي ھنوز نتوانسته ساختارھايي را جايگزين کند تا عرصه عمومي محيطي 
  . امن براي فعاليت آنھا باشد

  دو روي يک سکه; خشونتامنيت و 
 در کتاب انگيزه و شخصيت نظريه سلسله مراتب نيازھا 1954آبراھام مزلو، روانشناس انسانگراي آمريکايي، در سال 

او اين سلسله مراتب را به شکل يک ھرم با پنج طبقه ترسيم کرده است که در طبقات . را در انسان مطرح کرد
به اعتقاد مزلو .  در طبقات بااليي نيازھاي پيچيده تر انساني گذاشته شده اندپاييني نيازھاي ابتدايي قرار دارند و

  . پس از نيازھاي فيزيولوژيک که در قاعده ھرم جاي دارند نياز به امنيت مھمترين خواسته انسان است
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احساسات از دروني ترين افکار و . امنيت واژه اي پيچيده و به لحاظ کاربرد از گستردگي وسيعي برخوردار است
فرھنگ لغت آکسفورد امنيت را . بشري گرفته تا مھمترين مسائل بين دولت ھا دربرگيرنده مفھوم امنيت است

رھايي از نگراني ھا و ايمني در مقابل خطرات و ھمچنين معيارھايي قراردادي براي تضمين ايمني يک کشور، 
 فرھنگ معين امنيت را ايمن شدن، بي بيمي ھمچنين. شخص يا چيزي که از ارزشي برخوردار است، معنا مي کند

  . و در امان بودن دانسته است
متناسب با پيچيده تر شدن روابط اجتماعي در جوامع کنوني و خارج شدن اين روابط از حالت ھاي ساده اوليه که 

فرھنگي و جنبه فيزيکي و محسوس داشت، عوامل پنھان و غيرفيزيکي امنيت در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، 
اگر در گذشته عوامل اجرايي و فيزيکي امنيت مانند پليس، . سياسي روز به روز اھميت بيشتري پيدا مي کند

بيشترين اھميت را در تامين امنيت داشتند امروزه عالوه بر تمام اينھا عواملي ... قاضي، اسلحه، حفاظت فيزيکي و
وان تصميم سازي و تصميم گيري، مديريت قوي اقتصادي از قبيل مشروعيت نظام سياسي، يکپارچگي اجتماعي، ت

امروزه سياستمداران و نظريه پردازان دريافته اند که تضمين . در مباحث امنيتي بسيار قابل توجه اند... و توسعه و
امنيتي در کشور است در گرو - امنيت ملي يک کشور که عمدتا ناظر بر امنيت و کارکرد درست نھادھاي دفاعي

وردن امنيت اجتماعي است که عمدتا ناظر بر امنيت مردم است و به ھر ميزان که اين مولفه در ميان ساير فراھم آ
  . مولفه ھا نقش بيشتري داشته باشد، امنيت ملي پايدارتر، کم ھزينه تر و بالنده تر خواھد بود

در يک وجه . جه قابل تفکيک داردامنيت اجتماعي را مي توان به عنوان ايمني خاص مردم تعبير کرد اين مفھوم دو و
در اين . امنيت اجتماعي در قالب ايمني خاطر يک شھروند به عنوان نماينده تمامي مردم مورد بررسي قرار مي گيرد

مفھوم امنيت اجتماعي يک جامعه اعم از يک کشور، يک شھر يا يک محله براساس ميزان رضايتمندي و آرامش 
رسي و ارزيابي مي شود بنابراين جامعه مجموعه اي ھمگن تلقي شده و از خاطر يک عضو نمونه آن جامعه بر

وجه دوم امنيت اجتماعي به تعامل افراد . تفاوت ھا، نابرابري ھا و ناھمگني ھاي درون جامعه صرف نظر مي شود
  . مدنظر استدر اين بعد، رابطه مردم يک جامعه با دولت، نھادھا و مردم ديگر جوامع. جامعه با يکديگر نظر دارد

اما به صورت اجمالي مي توان امنيت اجتماعي را چنين تعريف کرد، امنيت اجتماعي توانايي جامعه براي حفظ 
ھويت، منافع و ويژگي ھاي اساسي خود در برابر شرايط متحول و تھديدات و نيز توانايي ارتقاي وضعيت اجتماعي به 

  . سمت ارزش ھا و آرمان ھاي جامعه است
يگر شھر به عنوان نمود بيروني عرصه عمومي افراد در برابر زندگي خصوصي آنھا نقش مھمي در به وجود از طرف د

ايجاد فضاي امن شھري يکي از معيارھاي توسعه پايدار . آوردن احساس امنيت و رضايت از زندگي در شھروندان دارد
ري از يک سو با جرم ارتباط پيدا مي کند و مفھوم امنيت در فضاي شھ. و باال بودن کيفيت زندگي در يک کشور است

ھمچنين مي بايست ميان ترس و خطر، يا احساس ; از سوي ديگر با مفھوم بزه ديده و ترس از بزه ديده واقع شدن
از نظر علمي درک اثرات جرم، يعني ترس از وقوع جرم به اندازه خود . امنيت کردن و در امان بودن تفاوت قائل شد

ميان رفتارھاي غيرمدني و جرم تفاوت اساسي وجود . ي آماري حاصل از وقوع جرم اھميت داردآن، يعني خطرھا
چرا که جرم در نتيجه نقض قانون اتفاق مي افتد و مطابق قانون، ھيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آن ; دارد

  . که قانون براي آن مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي تعيين کرده باشد
بنا به تعريف . ياري از جرائم با کاربرد خشونت ھمراه است به ويژه جرائمي که نسبت به زنان اعمال مي شودبس

سازمان جھاني بھداشت خشونت به استفاده عمدي از نيروي فيزيکي يا قدرت، تھديد يا تمايل به استفاده از آن 
آسيب، مرگ، آسيب ھاي رواني، ضعف رشد يا عليه خود يا ديگري، گروه يا جامعه اطالق مي شود که موجب بروز 

عواقب خشونت ممکن است به طور آني ظاھر شده يا به صورت پنھان باقي مانده و . انواع محروميت ھا مي شود
در اعالميه محو خشونت عليه زنان مجمع عمومي سازمان ملل که در سال . سالھا پس از آسيب اوليه آشکار شود

خشونت عليه زنان به معناي ھر عمل خشونتآميز مبتني بر جنسيت تعبير کرده که  منتشر شده است عبارت 1993
سبب بروز يا احتمال آسيب ھاي جسماني، جنسي، رواني يا رنج و آزار زنان از جمله تھديد به انجام چنين اعمالي 

پنجمين کنفرانس در . يا محدوديت ھاي اجباري يا اختياري از آزادي در زندگي عمومي يا زندگي خصوصي مي شود
 در پکن برگزار شد اشکال خشونت به خشونت ھاي جسماني و رواني که درون خانه 1995جھاني زن که در سال 

اتفاق مي افتد، خشونت ھاي جسماني و رواني که در جامعه رخ مي دھد و متوجه زنان است مثل تجاوز به عنف، 
ادھاي آموزشي، مراکز خريد و فروش و روسپي گري استفاده جنسي، آزار رساني و ارعاب در محل کار، نھ»سو

. اجباري و نھايتا خشونت جسماني و رواني که دولتھا خود مرتکب شده و يا آن را ناديده مي انگارند، تقسيم شد
عالوه بر خشونت ھايي که برشمرده شد نوعي از خشونت که در فضاھاي شھري رخ مي دھد و رفتارھاي 

 عمومي را دربرمي گيرد نيز وجود دارد که اين رفتارھا گرچه به لحاظ قانوني جرم غيرمدني يا بي نزاکتي ھاي
محسوب نمي شود، اما راحتي حضور زنان در فضاھاي عمومي را از بين مي برد و امنيت اجتماعي آنان را مخدوش 

  . مي کند
انتشار يافت ، در سال طبق گزارش اولين مرور جامع تاثير جھاني خشونت که از سوي سازمان جھاني بھداشت 

دکتر اتين کروگ ، .  ميليون انسان در سرتاسر جھان جان خود را بر اثر خشونت از دست داده اند6/1 بيش از 2000
رئيس بخش پيشگيري از خشونت و آسيب سازمان جھاني بھداشت در ژنو، اظھار داشت که خشونت واضحا يک 

  . مقوله عمده در سالمت عمومي است 
. ثار فيزيکي خشونت واضحند و ساالنه ميليون ھا مورد مرگ و آسيب ناشي از آن به چشم مي خوردآ: وي گفت 

 درصد توليد ناخالص ، خرج رسيدگي 5در برخي کشورھا بالغ بر . عالوه براين تبعات مھم روانشناختي نيز وجود دارد
توصيه . ش بيني و پيشگيري است در اين گزارش آمده است که خشونت اغلب قابل پي. به تبعات خشونت مي شود

گزارش مزبور اين است که کشورھا بايد برنامه ھاي عملي ملي براي پيشگيري از خشونت را تدوين و پياده سازي 
 زن در دنيا حداقل يک نفر در طول عمر 5بنابر آمار بانک جھاني به نقل از خبرگزاري بين المللي زنان ايران از ھر . کنند

 69 تا 10بين : نماينده دبير کل سازمان ملل متحد گفت.  مورد خشونت جنسي قرار گرفته استخود کتک خورده يا
 ھزار نفر که عمدتا زنان و 700درصد از زنان در سراسر جھان در معرض موارد متفاوتي از خشونت قرار دارند و ساالنه 

  . استفاده جنسي قاچاق مي شوند»کودکان ھستند در جھان براي سو
  ون آمارامنيت بد
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در ايران به خاطر عدم ارائه آمار تجاوز به عنف، قتل و آزار جنسي از سوي مراجع ذيربط نمي توان به نتيجه گيري 
عباس جعفري دولت آبادي در نشست کاھش خشونت . مشخصي درباره وضعيت امنيت اجتماعي زنان رسيد

بان ماه سال گذشته برگزار شد به کمبود و مبتني بر جنسيت که از سوي سازمان دفاع از قربانيان خشونت در آ
عدم ارائه آمار در زمينه قتل ھا به خصوص قتل ھاي خانوادگي يا قتل ھايي که زنان در آنھا قرباني ھستند در کشور 

  . بايد کارھاي پژوھشي و تحقيقاتي در اين زمينه انجام شود و مسووالن به ارائه آمار بپردازند: اعتراض کرد و گفت
دانشگاه ھا به دليل ريسکي که در ارتباط با اين سوژه ھا وجود دارد و ھمچنين عدم : ادامه اشاره کردوي در 

در دستگاه : دادستان تھران گفت. ھمکاري مراجع قضايي براي ارائه آمار سراغ چنين پژوھش ھايي نمي روند
  . قضايي بايد فضاي ارائه آمار و اطالعات را بيشتر مطرح کنيم

 درصد 74 فقره يعني 462 فقره قتل، 627از مجموع : با اعالم ميانگين سه ساله آمار قتل در تھران گفتوي ھمچنين 
جعفري دولت آبادي تعداد .  درصد را زنان تشکيل مي دھند26 مورد يعني 165از مقتوالن اين پرونده ھا را مردان و 

  .  کرد قتل اعالم103 را 88 ماھه نخست سال 6قتل ھاي اتفاق افتاده در 
.  درصد از مجموع قربانيان قتل ھا ھستند27 نفر از قربانيان قتل ھاي اين مدت زماني زنان بودند و آنان 27: وي افزود

به گفته دادستان تھران در .  را ارائه کرد88 تا 85وي در اين نشست، آماري از تعداد زنان به قتل رسيده از سال 
 149 از ميان 86ھمچنين در سال .  نفر از مقتوالن آن زن بودند56افتاد که  قتل در تھران اتفاق 202 تعداد 85سال 
براساس اين آمار، . حادثه قتل، مقتول پرونده بوده اند172 زن در 46 نيز 87 نفر مربوط به زنان بوده و در سال 35قتل، 
، بار ديگر در سال 86سال  تعداد زنان به قتل رسيده بيش از ديگر سالھاست و با وجود کاھش اين رقم در 85سال 

  .  به آمار زنان به قتل رسيده، افزوده مي شود87
در حالي که آمار دقيقي از انواع خشونت وارد شده بر زنان در کشور وجود ندارد زنان بيشترين نقش را در صفحات 

معتاد، يک دزد، يک بسياري از تيترھاي جنجالي حوادث به زنان مربوط است که توسط يک . حوادث روزنامه ھا دارند
به گزارش فارس، بر اساس تحقيقي که . برادر متعصب و خشن کشته شده اند يا مورد دستبرد و آزار قرار گرفته اند

توسط سعيد مدني، عضو گروه پژوھشي رفاه اجتماعي دانشگاه علوم بھزيستي و توانبخشي در مورد تحليل 
اخبار و مطالب منتشر شده در مورد خشونت عليه زنان در تابستان  روزنامه کثيراالنتشار در مورد 11محتواي مطالب 

 درصد اخبار حوادث جنسيت عامل يا قرباني که در تيتر ذکر شده ، زن بوده است، 47 انجام شده است، در 84و پاييز 
 درصد موارد 18  درصد ھر دو جنس در تيتر آمده و در23 درصد موارد عامل يا قرباني ذکر شده در تيتر مرد بوده، 10در 

  . جنسيت در تيتر نيامده است
 درصد 18/5از بين روزنامه ھاي مورد بررسي روزنامه ايران با : مدني ھمچنين درباره ديگر نتايج اين بررسي گفت

بيشترين مطالب درباره خشونت عليه زنان را داشت و پس از آن روزنامه ھاي اعتماد، کار و کارگر، ھمبستگي، 
روزنامه ھاي ايران، ھمبستگي، اعتماد و کارگر با بيش : وي افزود.  درصد مطالب، قرار دارند8/5ا شرق و جام جم ب

 مطلب بيشترين فراواني را داشتند، روزنامه ھاي ھمشھري، جام جم و شرق با انتشار مطالب در زمينه 160از 
صاحب قلم، جمھوري اسالمي و  در گروه متوسط و روزنامه ھاي اطالعات، کيھان، 160 تا 80خشونت زنان بين 

  .  مطلب در اين مدت در گروه پايين قرار گرفتند80رسالت با انتشار کمتر از 
 19به گزارش ايسنا در .  ھم شاھد ديگري بر اين مدعاست88مروري بر مھمترين جنايات اتفاق افتاده در سال 

اين . زندگي مي کرده، به قتل رسيد ساله که در ھمسايگي آنھا 19 ساله توسط رسول 25 خديجه 88فروردين 
جوان پس از خفه کردن زن طال و جواھرات او و دختر کوچکش را به سرقت برده و جسد را مورد تجاوز قرار داده 

 پس از 88ندا در خرداد .  ساله اش فرشيد با ضربه چاقو از پا در آمد24 ميترا توسط فرزند 88 فروردين 23در . است
 4ساناز .  مائده سه ساله توسط مادرش کشته شد88تير . شوھرش به قتل رسيدچند ساعت شکنجه توسط 

 88 ساله به خاطر حفظ آبروي خانوادگي در آبان ماه 20الھام .  به قتل رسيد88ساله نيز توسط زن دائي اش در آذر 
  . توسط ھمسرش با چاقو کشته شد

به گزارش خبرگزاري زنان ايران، سردار اسماعيل . ن استدر کنار قتل، تجاوز به عنف بيشترين جرم عليه زنان در ايرا
جرمي که در حال حاضر : احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي درباره بيشترين جرايم عليه زنان در کشور گفت

به طوري که در جرايم ديگر مانند . بيشتر عليه زنان در جامعه نمود دارد عمدتا اغفال، فريب و تجاوز به زنان است
 درصد است و حتي ميزان مجرمان زن نسبت به مجرمان مرد بسيار کم 5تياد ميزان زنان معتاد نسبت به مردان اع

  . است
متاسفانه به خانمھا يک نگاه طماعانه به جنس و فيزيک آنھا وجود دارد که اين : فرمانده نيروي انتظامي ادامه داد

اين گونه جرايم نسبت مساوي بين آقايان و خانمھا وجود موضوع در جرايم اخالقي ديده مي شود به طوري که در 
ندارد و معموال چند متجاوز يا اغفال کننده نسبت به يک زن وجود دارد که اين موضوع نياز به افزايش آگاھي زنان 

وي در عين حال . لذا زنان براي مقابله با افزايش خشونت عليه خود بايد آگاھي ھاي خود را افزايش دھند. دارد
البته از بين رفتن اين گونه جرايم تنھا با باال رفتن آگاھي زنان امکان پذير نيست بلکه تسھيل در ازدواج و : تصريح کرد

  .اشتغال مي تواند تاثيرگذار باشد
  از قانون تا طرح ارتقاي امنيت اجتماعي

، اقتصادي، نظامي و در قانون جمھوري اسالمي ايران امنيت در حوزه ھاي حقوقي و قضايي، سياسي و اداري
 قانون اساسي آمده است که جان، مال، 22در اصل . دفاعي و فرھنگي و اجتماعي در نظر گرفته شده است

اما آنچه به صورت عملياتي براي تامين . حقوق، حيثيت، مسکن و شغل اشخاص مي بايد مصون از تعرض باشد
ل رياست جمھوري محمود احمدي نژاد است که در نيمه امنيت در سال ھاي اخير شاھد بوده ايم، مربوط به دوره او

  .  طرح ارتقاي امنيت اجتماعي به اجرا در آمد1387خرداد ماه 
طرح ارتقاي امنيت اجتماعي برنامه اجرايي نيروي انتظامي بود که در راستاي مصوبه شوراي عالي انقالب فرھنگي 

 ميلياردي به اين 103روي انتظامي از اختصاص بودجه  ني1387در تابستان . تحت عنوان طرح جامع عفاف اجرا شد
مراحل نخستين طرح بيشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدي ابتدا . طرح و دائمي شدن آن خبر داد

جمعآوري معتادان و سپس جمع آوري اراذل و اوباش، بازرسي از کارگاه ھا و فروشگاه ھاي لباس و آرايشگاه ھاي 
  . نيز در دستور کار نيروي انتظامي قرار گرفت... سي ھا ومردانه، عکا



 99

 زن به دليل پوشش نامناسب دستگير شدند 1098بنا به آمارھاي نيروي انتظامي استان تھران، در اوايل اجراي طرح 
ي از  نفر، اخذ تعھد کتب128فرمانده پليس فرودگاه ھا ھم از جلوگيري از سفر .  نفر به دادگاه فرستاده شدند114و 

 از 89با آغاز سال .  خبر داد1387 ماه اول سال 5 نفر به دليل بد حجابي در 151ھزار و 171 نفر و تذکر به 6799
اجراي مجدد اين طرح سخن به ميان آمد اما اين بار طرح با عنوان برخورد با مزاحمين نواميس در ارديبھشت ماه 

  . مطرح شد
اي امنيت اجتماعي را يدک مي کشد بايد به دنبال ايجاد فضايي عاري از آنچه به نظر مي رسد طرحي که عنوان ارتق

تعرض براي افراد جامعه به ويژه افراد آسيب پذير است اما آنچه ديده مي شود در اين طرح در بعضي موارد اشکاال 
در ادامه . ر داردتي ايجاد شده که دستگيري تعداد بيشمار زنان در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي خود نشان از اين ام

به نقل از خبر، سردار اسماعيل احمدي مقدم، . به برخي از اظھارات مجريان طرح امنيت اجتماعي توجه کنيد
بخش عمده اي از پرونده ھاي تجاوز به عنف نشان مي دھد که گام اول را : فرمانده نيروي انتظامي، گفته است

 بخش عمده اي از امنيت زنان بر عھده جامعه است و ظاھر احمدي مقدم مي گويد که. خود قرباني برداشته است
به نقل از خبرگزاري زنان ايران، عزت هللا رجب زاده، رئيس پليس تھران . نامناسب زنان تاثير زيادي در ناامني آنھا دارد

 موضوع و خوشبختانه زنان با توجه به اين: ھم مظاھر بد پوششي را از عوامل مزاحمت بانوان دانسته و گفته است
  .رعايت کردن آن از امنيت بيشتري برخوردار شده اند

بنابراين توصيه مي شود از . يکي از عوامل ناامني سرقت به عنف است: وي در ادامه به بانوان توصيه کرده است
سردار . آشکار کردن زيورآالت خود بپرھيزيد و در ھنگام حمل اشياي گران قيمت و يا پول جوانب احتياط را رعايت کنيد

براساس بررسي ھاي به عمل آمده : رجب زاده با اشاره به برخي پرونده ھاي قتل و سرقت خاطر نشان کرده است
بخش عمده اي از اين گونه حوادث زماني ايجاد مي شود که خانم ھا در استفاده از وسيله نقليه متاسفانه جوانب 

ئيس پليس تھران بزرگ مسافربرنماھا را از جمله عوامل ر. احتياط را علي رغم توصيه ھاي پليس رعايت نمي کنند
اين دسته از مجرمين در کمين زناني ھستند که با سھل انگاري در : کاھش امنيت زنان عنوان کرده و گفته است

  . استفاده از وسايط نقليه طعمه اين افراد مي شوند
ر ديدگاه سنتي قدرت و امنيت به يکديگر گره خورده د. در رابطه با افزايش امنيت توسط دولت ھا دو ديدگاه وجود دارد

بر . و به ميزان برخورداري از قدرت مي توان ادعا کرد که امنيت به مفھوم عدم امکان تعرض، تجاوز و خطر وجود دارد
  . اين اساس آنچه موجب جلوگيري يا کنترل خطر و تھديد است، قدرت است

کنترل ھاي نظارتي ھستيم و امنيت به مدد سيستم ھاي نظارتي اعمال در اين روند براي برقراري امنيت نيازمند 
بنابراين به ميزان کاھش قدرت نيروي نظارتي و کاھش مشروعيت اعمال قدرت سيستم ھاي نظارتي . مي شود

پس اين ديدگاه مي گويد افزايش ابزارھاي کارآمد نظارتي از . امنيت کاھش يافته و آسيب پذيري ظاھر مي شود
ديدگاه دوم ديدگاه مدرن است که گامي فراتر از ديدگاه قبلي . عوامل اساسي در استقرار و بقاي امنيت استجمله 

  . است و امنيت اجتماعي را صرفا نبود خطر و تھديد براي بقا تعريف نمي کند
ورداري از در اينجا فقط نظارت مطلق مانع تعرض تلقي نمي شود بلکه برخورداري از آموزش و کسب اطالعات، برخ

آزادي، اعمال عدالت در عرصه ھاي مختلف، احترام متقابل و حرمت به شيوه ھاي گوناگون زندگي مورد توجه است 
  .و تعرض به چنين حوزه ھايي به عنوان تھديدات امنيت اجتماعي مطرح مي شود

ز آنھا تغييرات ديگري را به متغيرھاي اجتماعي مانند امنيت متغيرھايي ساده و يک وجھي نيستند، تغيير در ھر يک ا
تالش براي باال بردن امنيت زنان در جامعه بر متغيرھاي ديگري تاثير خواھد داشت که در . دنبال خواھد داشت

امنيت اجتماعي بانوان به کاھش ترس زنان از حضور در فضاي عمومي . توسعه سياسي و اجتماعي مھم ھستند
م حاصل شده است که زنھا براي رو به رو شدن با محيطي غير از خانه مربوط است، و زماني مي توان گفت اين مھ

بايد پرسيد تصميمات دولتي تا چه ميزان در کاھش . به انواع روش ھاي دفاع شخصي احساس نياز پيدا نکنند
  نگراني زنان از حضور در اجتماع موثر بوده است؟ 

  
  ! بستن دھان کارگران با پيش کشيدن کلمه اخراج

 
حقوق   یکی از شرکت ھای وابسته به کارخانه سيمان تھران در شھر ری از فروردین امسال–نيوز  یلیآسمان د

نداریم واگر نميخواھيد کا ر کنيد  به آنھا گفته است که پول, کارگر خود را نپرداخته ودر جواب اعتراض کارگران ۴٠
   !!ميتوانيد بروید و اخراجيد

 
  لرستان بيکارترین استان کشور است

 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه لرستان ھمچنان بيکارترین استان  عضو ھيئت رئيسه کميسيون

 .عقب ماندگی ھای موجود شایسته این استان نيست: است، گفت کشور
 شایسته نيست که استان لرستان: تاکيد بر زدودن بی عدالتی ھا در کشور، عنوان کرد به گزارش مھر، مقدسی با

 .دارای این ميزان عقب ماندگی باشد
: دھه چھارم انقالب به نام دھه پيشرفت و عدالت، یادآور شد ھادی مقدسی در سخنانی با اشاره به نامگذاری

 .استعدادھای موجود ھمچنان با محروميت مواجه است بروجرد با وجود ھمه
 منابع، امکانات، پتانسيلھای خدادادی از جمله لرستان به رغم ھمه توانمندیھا، در حال حاضر استان: وی ادامه داد

رتبه اول  مطلوب جوی، زمين ھای کشاورزی، منابع انسانی متخصص و متعھد ھمچنان در سطح کشور دارای نزوالت
  .در زمينه بيکاری است

 
  کارشکنی ساپکو از قرار دادی کردن کارگران پيمانکاری
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جمعی از کارگران پيمانکار شرکت ساپکو طی نامه ای به  :: آمده است  ایلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 .تبدیل وضعيت خود به قراردادی خبردادند ایلنا از کارشکنی برخی برای
 :آمده است به گزارش ایلنا، درقسمتی از این نامه

کيد ایشان بر حل رئيس جمھور و تا بدینوسيله به اطالع می رساند ھمچنان با وجود نامه نگاری به جناب آقای
 ماه ھمچنان با ٨مدیره شرکت ساپکو، با گذشت  مشکل و پيرو آن تصویب طرح تبدیل وضعيت پرسنل درھيات

تا کنون با بروکراسی پيچيده اداری و به دالیل واھی روند اجرای این طرح  کارشکنی برخی از افراد مواجه ھستيم که
 .مدیره وجود ندارد  طرح تبدیل وضعيت پرسنل با وجود تصویب در ھياترسانده اند که دیگر اميدی به اجرا را به جایی

 :در ادامه این نامه تصریح شده است
لذا ما پرسنل ! ماه بررسی است ؟٨تبدیل وضعيت پرسنل پس از تصویب ، نياز به  حال سوال اینجاست که ایا

ھمچنين با  و پيرو مکاتبات قبلی وشرکت ساپکو با در خواست مجدد از رئيس جمھور محترم کشورمان  پيمانکار
درخواست داریم که مسوولين و  وجود اینکه به فرموده رھبر انقالب در سال ھمت مضاعف و کار مضاعف ھستيم

این بی عدالتی پایان دھند تا موجی از اميد ، ھمت و  مدیران ارشد شرکت با ھمتی مضاعف و تالشی روزافزون به
 .کش دميده شود متکار مضاعف در کالبد این قشر زح

  ھزار تومان رسيد١۴٠ھای کاریابی به  حق الزحمه موسسه
ميليون و چھارصد  یک ھای کاریابی برای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعرفه حق الزحمه موسسه حداقل

   .یابد دریافتی افزایش می  درصد اختالف٢٠ھزار ریال تعيين شد که برای سطوح باالیی مزدی 
  

  مجدد کارگران سد ژاوه اعتصاب

 این بار نيز كارگران سد ژاوه واقع در بين   برای چندمين بار متوالی دست به اعتصاب زدند کارگران کارگاه سد ژاوه 
 دست به  1389/4/16 چھارشنبه   ماه از حقوقشان توسط كارفرما از روز4كامياران و سنندج به دليل پرداخت نشدن 

د که تا پرداخت نشدن حقوق خود بهاعتصاب زدندو اعالم کردن  .  اعتصاب ادامه خواھند داد 

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

 
استخدام  تنھا یک درصد از معلمان کردستان در آموزش و پرورش: نماینده سقز و بانه

  شوند می
 

قز و بانه با انتقاد از ميزان سھميه استان حيدری نماینده س فخرالدین” خانه ملت“ به نقل از –آسمان دیلی نيوز 
در خصوص تخصيص سھميه استانی جھت استخدام معلمان : معلمان حق التدریسی گفت کردستان در استخدام

ظلم مضاعف از  التدریسی در آموزش و پرورش باز ھم استان کردستان به نسبت محروميت و نيازمندی دچار حق
 .سوی وزارت آموزش و پرورش شد

ھزار نفر از معلمان حق التدریسی در وزارت آموزش و پرورش این وزارتخانه  ٢۴با توجه به مجوز استخدام : افزودوی 
سھميه به استان  یعنی در واقع یک درصد این.  معلم استان کردستان را به استخدام درآورد٢۴٠تا تنھا  تصميم دارد

 .کردستان اختصاص داده شده است
این که این موضوع به نوعی بی احترامی به جامعه حق التدریسی و  جلس با بيانعضو کميسيون اقتصادی م
اینجانب به عنوان نماینده استان در مجلس شورای اسالمی این موضوع : می باشد گفت معلمان زحمتکش استان

مينه تجدیدنظر شود این ز وزیر آموزش و پرورش و ھمچنين معاونين ایشان در ميان گذاشتم که وزیر قول داد تا در را با
 .شود و سھميه بيشتری برای استخدام به استان اختصاص داده

صورت عدم افزایش سھميه استان  تاکنون یک ھفته از این موضوع می گذرد اما ھنوز خبری نشد و در: حيدری گفت
  .پرورش باید در این زمينه پاسخگو باشد کردستان در استخدام معلمان حق التدریسی وزیرآموزش و

 
 در زندان زنجاناعتصاب غذای یک زندانی زن 

 
مادر این زندانی در گفتگو با آژانس خبری  . زده است زینب بایزیدی زندانی کرد در زندان زنجان دست به اعتصاب غذا

 زینب در اعتراض به برخورد نامناسب رئيس زندان با تنی چند از زندانيان: اظھار داشت  موکریان ضمن تأیيد این خبر
سازمان دفاع از حقوق بشر و کمپين یک ميليون   زینب بایزیدی عضو سابق.ن زندان زنجان ، اعتصاب نموده استز

 به ،  شھرستان مھاباد اسالمیدادگاه انقالببيسر می برد ، توسط  امضاء که حدود دو سال است در زندان به
زندان و  به تحمل چھار سال ، ه سازمان زندانھا  آیين نام230مجازات اسالمی و ماده   قانون17 و 499استناد ماده 

  .شدزندان مرکزی شھرستان زنجان محکوم  تعيد به 
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دربند کانون  خبری مطلق از محمود باقری، دو عضو تماس تلفنی مختار اسدی و بی
 صنفی معلمان

ه، مختار اسدی، عضو تيرما  درحالی که روز چھارشنبه، شانزدھم: تير آمده است 18بامدادخبر به تاریخ  به گزارش
خبری از محمود  تماسی کوتاه برقرار کرده است، بی ی خود ی کانون صنفی معلمان کرج، با خانواده شده بازداشت

 .معلمان ایران ھمچنان ادامه دارد ی کانون صنفی باقری عضو ھيآت مدیره
خبری صورت گرفته، از نگھداری  بیتلفنی کوتاه که پس از ده روز  به گزارش بامدادخبر، مختار اسدی در این تماس

 .داده و حال خود را خوب توصيف کرده است خود در زندان اوین خبر
 .تبعيد را پشت سر گذاشته و متآھل و دارای دو فرزند است اسدی، آموزگاری است که به تازگی دو سال

 .شد ان، وارد یازدھمين روز خودی چھار تھر ی فيزیک منطقه محمود باقری، دبير باسابقه خبری از در ھمين حال، بی
آموزش و پرورش شھر تھران، توسط  ی محمود باقری روز ھشتم تيرماه، پس از احضار به حراست منطقه چھار اداره

ی کانون  ی این عضو ھيآت مدیره ھای ھمسر و خانواده تالش نيروھای امنيتی بازداشت شد و از آن زمان تاکنون
   .ست آوردن اطالعی از محل بازداشت وی، بدون نتيجه مانده استد صنفی معلمان ایران، برای به

   کارگر شرکت واحد در آستانه ی اخراج از کار قرار دارند ٢٠٠
  

 نفر از کارکنان شرکت واحد تھران در آستانه ی اخراج ٢٠٠نزدیک به :    تير می نویسد 18سایت اخبار روزدر تاریخ 
  . قرار گرفته اند

 تير ماه به کارکنان کنترل مسافر شرکت ١٧وق بشر و دمکراسی در ایران، از روز پنجشنبه به گزارش فعالين حق
 مشغول بکار ھستند دو ھفته مھلت داده ٣ و ٢، ١) تی.آر.بی(واحد اتوبوس رانی تھران و حومه که در خطوط تندرو 

  . اخراج خواھند شدشده است که به شرایط ضدکارگری این شرکت تن در دھند در غير این صورت از شرکت 
 ميليون ٢شرایطی که شرکت واحد برای کارکنان کنترل مسافر تعيين کرده است، قرار دادن سفته امضاء شده 

سنين . امضا کنندگان سفته و ضامن ھا نمی توانند از کارکنان شرکت واحد باشند. تومانی و ضامن معتبر می باشد
تامين چنين شرایطی برای . شد و از اقشار کم در آمد جامعه ھستند سال می با٢۵ تا ١٨کارکنان کنترل مسافر بين 

  . آنھا تقریبا غيرممکن است و آنھا را در آستانه اخراج قرار داده است
. ھدف از تعيين چنين شرایطی زمينه سازی برای اخراج این عده از کارگران از کار می باشد: این گزارش می افزاید

آنھا ابتدا توسط .  سال است که کنترل بليط مسافرین را به عھده دارند٢حد بيش از کارکنان کنترل مسافر شرکت وا
آن .  ماه پيش به استخدام مستقيم شرکت واحد تھران در آمدند٢پيمانکار در شرکت واحد مشغول بکار شدند و از 

  . ریافت نکرده اندھا از ھنگامی که به استخدام شرکت اتوبوس رانی تھران در آمده اند ھنوز حقوق خود را د
.  سال گذشته در حدود دو سوم از کارکنان کنترل مسافر شرکت اتوبوس رانی تھران از کار اخراج شده اند١در طی 

 ١ نفر در خط ١١٠ و نزدیک به ٣ و ٢ نفر در خطوط تندرو ٩٠ نفر از آنھا مشغول بکار ھستند که ٢٠٠در حال حاضر 
  . مشغول بکار می باشند

  
  ين زمينه گزارشی در ھم
 قرار گرفتنددر آستانه اخراج و حومه  تھران  اتوبوسرانیشرکت واحددویست کارگر

 
از روز پنجشنبه . قرار گرفتنددر آستانه اخراج و حومه  تھران  اتوبس رانیشرکت واحددویست تن از کارگران در حدود 

 و 2 ،1) تی.آر.بی(مه که در خطوط تندرو  کنترل مسافر شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حوکارگران تير ماه به 17
 مشغول بکار ھستند دو ھفته مھلت داده شده است که به شرایط ضد کارگری این شرکت تن در دھند در غير این 3

 .صورت از این شرکت اخراج خواھند شد
  

 ميليون 2ه قرار دادن سفته امضاء شد.  کنترل مسافر تعيين کرده است کارگرانشرایطی که شرکت واحد برای 
سنين . امضا کنندگان سفته و ضامنين نمی توانند از کارکنان شرکت واحد باشند.تومانی و ضامن معتبر می باشد

تامين چنين شرایطی برای .  سال می باشد و از اقشار کم در آمد جامعه ھستند25 تا 18 کنترل مسافر بين گرانکار
ھدف از تعيين چنين شرایطی ضمينه سازی .  اخراج قرار داده استآنھا تقریبا غير ممکن است و آنھا را در آستانه

 سال 2 کنترل مسافر شرکت واحد بيش از  کارگران.برای اخراج آنھا از شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه می باشد
 2 و از آنھا ابتدا توسط پيمانکار در شرکت واحد مشغول بکار شدند.است که کنترل بليط مسافرین را به عھده دارند 

از ھنگامی که به استخدام شرکت اتوبوس رانی تھران . ماه پيش به استخدام مستقيم شرکت واحد تھران در آمدند
  .در آمده اند ھنوز حقوق خود را دریافت نکرده اند

  
  احضار پدرام نصرالھی به اداره اطالعات سنندج 

 کارگری و عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد  فعال  پدرام نصرالھی89/4/17 روز پنج شنبه  بنابر خبر رسيده
 احضار شد و بعد از چند ساعت بازجویی او را آزاد کردند این در حالی   تشکل ھای کارگری به اداره اطالعات سنندج

 حدود دو ھفته بازداشت   توسط نيرو ھای امنيتی دستگير و پس از گذراندن89/3/30    در تاریخ  است که نامبرده
 در 88/8/21   قابل ذکر است که پدرام نصر الھی در تاریخ.  از زندان ازاد شد 89/4/12دوشنبه  ندان در روز  ز در

 ماه حبس تعزیری 6 به    به اعدام احسان فتاحيان در سه راه نمکی دستگير شد که در دادگاه اوليه وی اعتراض
.   تبدیل شد  مبلغ یک مليون تومان بس به پرداخت ماه ح6محکوم شد که در اعتراض به حکم در دادگاه تجدید نظر، 



 102

 به دليل عضویت در کميته ھماھنگی وشورای زنان محاکمه   پدرام89 تير 22   قرار است در تاریخ طبق گفته ایشان
. شود  

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

1389تير  18  

  
  دست داشتن پالکارد خواھان بازگشتخانواده ھای کارگران کارخانه ھفت تپه با در

 شدند بکار ھمسران و پدران خود

: ایران آمده است   بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران89 تير 19به نوشته وبالگ خبری راه کارگر در 
حکم حيدری مھر که  جلسه ھيئت حل اختالف اداره کار شوش برای رسيدگی به شکایت قربان عليپور و محمد

نصاب نرسيدن اعضای این ھيئت به زمان  اخراج آنان توسط ھيئت تشخيص این اداره صادر شده بود بدليل به حد
 .دیگری موکول شد

بکار ھمسران و پدران خود  خانواده ھای کارگران کارخانه ھفت تپه با در دست داشتن پالکارد خواھان بازگشت
 شدند

این کارگران به ھمراه وکيل خود   ماه در اداره کار شھرستان شوش برگزار شود تير15در این جلسه که قرار بود دیروز 
 نفر اعضای ھيئت حل 9شان شرکت کرده بودند اما از  خانم پروین محمدی و دو نفر دیگر از ھمکاران اخراجی

يپور و جلسه حاضر بودند به ھمين دليل جلسه رسيدگی به شکایت قربان عل اختالف این اداره فقط سه نفر در
 .به زمان دیگری موکول شد محمد حيدری مھر

رسيدگی ھمزمان به  به ھمراه وکيل خود خواھان) چھار نفر(در این جلسه کارگران اخراجی نيشکر ھفت تپه
مقابل اداره کار شوش با در دست داشتن  شکایت ھر چھار نفر در یک جلسه شدند و ھمزمان خانواده ھای آنان در

 .ھمسران خود شدند  بازگشت بکار پدران وپالکاردھایی خواھان

عليپور، جليل احمدی و  کارگر اخرجی نيشکر ھفت تپه آقایان علی نجاتی، رضا رخشان، فریدون نيکوفر، قربان 6
از کار خود اخراج شده اند و در وضعيت   ماه است9 ماه و بقيه بمدت 6 ماه، 16محمد حيدری مھر به ترتيب 
این کارگران ماھھا در زندان بودند و رضا رخشان بارھا بازداشت   نفر از5. بسر ميبرندمعيشتی بسيار نابسامانی 

 .شده است

کارگران نيشکر ھفت تپه در حالی  تحميل زندان و اخراج و شرایط بسيار فالکت بار بر اعضای ھيئت مدیره سندیکای
ی با روزنامه ایران در رابطه با موقعيت کشور اخيرا در مصاحبه ا ادامه دارد که قائم مقام وزیر کار حبيب توکل زاده

پرونده  براي حفظ منافع ملي و با پيگيري ھايي که صورت گرفت،“: جھانی کار اعالم کرده است ایران در سازمان
 ”.قرار گرفته و آزاد شدند تپه بازنگري شده و مورد بخشش برخي از افراد موصوف مانند كارگران شركت ھفت

تحميل زندان و اخراج به کارگران  ز سوی قائم مقام وزیر کار در حالی مطرح ميشود که عالوه براین اظھارات کذب ا
کارگران این کارخانه که ماھانه برای ھمکاران اخراجی خود  نيشکر ھفت تپه، حراست این شرکت با احضار برخی از

 نان را بشدت از این اقدام بر حذر کردهميکردند ضمن تھدید به اخراج این کارگران، آ اقدام به جمع آوری کمک مالی
 .است

  استان به بھانه گرمای ھوا 19تعطيلی يکشنبه و دوشنبه در تھران و 

  . روزھای يکشنبه و دوشنبه از سوی دولت تعطيل اعالم شد:  تير آمده است 19جرس در تاریخ به نوشته سایت 
سابقه ھوا در تعدادی از استانھای کشور و به منظور رفاه  به دليل گرمای شديد وبي: ای اعالم کرد  دولت در اطالعيه

جويی در مصرف انرژی ، ادارات دولتی و نھادھا و سازمانھا در روزھای يکشنبه ودوشنبه  ميھنان عزيز وصرفه حال ھم
  .  در تعدادی از استانھا تعطيل است89 تيرماه 21 و 20

دستگاھھای خدماتی از جمله بانکھا و بيمارستانھا در :  است به گزارش خبرگزاری ايلنا، در اين اطالعيه تاکيدشده
  . اين روزھا بايد به خدمات رسانی خود به مردم ادامه دھند

بر اساس اين اطالعيه ادارات دولتی در استانھای خوزستان ،بوشھر ، ايالم، فارس، ھرمزگان، سيستان و 
، خراسان جنوبي، کرمانشاه ، سمنان ، لرستان، بلوچستان، کرمان، يزد، اصفھان ،قم، تھران، خراسان رضوي

  . مرکزي، کھگيلويه و بوير احمد و قزوين در روزھای شنبه و يکشنبه تعطيل ھستند
در اين اطالعيه تاکيد شده است در ساير استانھا تصميم گيری درباره تعطيلی بر اساس شرايط آب و ھوايی و دمای 

  . ھوا بر عھده استانداران است
لی در حالی اعالم می شود که بدنبال اعتراض بازاريان به ماليات و تعطيلی سه روز گذشته بازار، احتمال اين تعطي

  . ادامه اعتصاب در روزھای آينده در بازار تھران قوت داشته است
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سبت  و از بازار طال و پارچه آغاز شده، اعتراضی است ن٨٩ تيرماه ١۵اعتصاب بازاريان تھران، که از صبح سه شنبه 
  . به ميزان قانون ماليات مستقيم اصناف، که توسط دولت تنظيم و در دست اجراست

ھمزمان با اعتصاباتِ دامنه دارِ اصناف بازار تھران، نشست شورای اصناف کشور که به منظور توافق اصناف با 
 امور صنفی و نمايندگان سازمان امور مالياتی برگزار شده بود، بدون نتيجه و با رد توافق از جانب روسای مجامع

  . اصناف پايان يافت
عدم نتيجه گيری از مذاکرات و بازداشت يکی از نمايندگان صنف پارچه فروشان اين احتمال را شدت بخشيده بود که 

  . بعد از تعطيل روز مبعث در تھران، بازار شاھد تعطيلی و اعتصاب گسترده تری باشد
، روز دانشجو و روزھايی که احتمال تجمعات دانشجويی قوت داشت، دولت پيش از اين نيز در آستانه شانزده آذر

  . اقدام به تعطيلی کرده بود
  .طی روزھای گذشته، تھران و تعدادی از استانھای کشور با گرمای بی سابقه ای روبه رو بوده است

ه مصرف و باال بودن دمای ھوا، در مدير عامل توانير نيز اعالم کرده بود که تاسيسات برق ايران به دليل رشد قابل توج
در سالھای . در راه است -٨٧معرض خطر جدی قرار دارد و طبق شواھد، موج جديد قطعی برق  ھمانند سال 

 .اقدام به تعطيلی کرده بود رژیمگذشته به علت سرما و برف و آلودگی شدید در زمستان، 
   

گرمای زیاد وشرایط بد  جتماعیآیا از نظر ھيئت دولت و مسئولين وزارت کار و امور ا
  آب وھوایی به کارگران ضرر نميرساند؟

 بنا به اطالعيه ھيئت دولت بدليل گرمای شدید و بی سابقه ھوا به منظوررفاه: به نوشته بامداد خبر آمده است 
 شد شنبه و دوشنبه در تھران و برخی از استان ھا تعطيلی اعالم حال ھم ميھنان روزھای یک

سابقه ھوا در تعدادی از استانھای کشور و به  دليل گرمای شدید وبی به : ای اعالم کرد ات دولت در اطالعيهھي :ایلنا
روزھای  جویی در مصرف انرژی ، ادارات دولتی و نھادھا و سازمانھا در ميھنان عزیز وصرفه ھم منظور رفاه حال

  .است يلدر تعدادی از استانھا تعط 89 تيرماه 21 و 20 یکشنبه ودوشنبه
فارس، ھرمزگان، سيستان و  بر اساس این اطالعيه ادارات دولتی در استانھای خوزستان ،بوشھر ، ایالم،

خراسان جنوبی، کرمانشاه ، سمنان ، لرستان،  بلوچستان، کرمان، یزد، اصفھان ،قم، تھران، خراسان رضوی،
  .به تعطيل ھستندروزھای یکشنبه و دوشن مرکزی، کھگيلویه و بویر احمد و قزوین در

 اساس شرایط آب و ھوایی و دمای ھوا بر عھده استانداران است در سایر استانھا تصميم گيری درباره تعطيلی بر

 ای با ایلنا اعالم کرد مصاحبه پس از این اطالعيه رئيس سازمان کار و امور اجتماعی استان تھران طی

تعطيلي يكشنبه و دوشنبه اعالم شده از سوي دولت  :ران گفتسازمان كار و امور اجتماعي استان تھ رييس :ایلنا
  .شود ھا و كارگران نمي كارخانه مربوط به

از  در مصوبه ھيات دولت ادارات دولتي آمده است و اسمي :وگو با خبرنگار ايلنا افزود عليرضا مظھري درگفت
 ھا تعطيل نخواھد بود ھا نبرده است بنابراين كارخانه كارخانه

اجتماعی گرمای زیاد و شرایط بد آب  آیا از نظر ھيئت دولت و مسئولين وزارت کار وامور: وال این استحال سئ
نميگذارد؟ویا کارگران مجبورند تحت ھر شرایطی کار کنند تا خللی  وھوایی به کارگران ضرر نميرساند و تأثير بد بر جا

  .بگذارد یه داری و ضد کارگری خود را بنمایشداران وارد نگردد و دولت ماھيت سرما به سود اندوزی سرمایه
  

 تشدید فضای امنيتی در روستاھای اطراف کوھستان شاھو 
 

 مدت يك ھفته است كه اقدام به قطع خطوط موبایل و تلفن روستاھاي اطراف كوھستان شاھو در  پاسداران سپاه
 .کرده استجاده مابين كامياران و مريوان 

 کردقطع را  سپاه پاسداران تلفن این مناطق  خواست نزديك به يك ماه بهمخابراته نيز سال گذشت  ھرانا،به گزارش
 در اين مناطق به بھانه  سپاه سرکوبگر پاسداران.که باعث به وجود آمدن محدودیت ھایی برای ساکنين آن شده بود

كرده به این منظقه  استان لرستان  از نيروھای خود از  زيادی ازشمار اقدام به اعزام تسان وجود نيروھای احزاب كرد
 . باعث بروز مزاحمت برای ساکنين روستا شده است ومسکونی روستاھا مسقر شده این نيروھا در محالت . است
 با استقرار در مساجد و بشت بام خانه روستایيان از مردم به عنوان سپر انساني استفاده مي كنند  سرکوبگراناين

    د اھالی اطراف كوھستان شاھو شده است که اين امر سبب اعتراض شدي
  

   روزه براى كارگران نيست2تعطيلى 

: رييس سازمان كار و امور اجتماعى استان تھران گفت:  تير آمده است 19به گزارش حبرگزاری دولتی ايلنا درتاریخ 
  . ودش ھا و كارگران نمي تعطيلى يكشنبه و دوشنبه اعالم شده از سوى دولت مربوط به كارخانه

در مصوبه ھيات دولت ادارات دولتى آمده است و اسمى از : وگو با خبرنگار ايلنا افزود عليرضا مظھرى درگفت
ر سالھای گذشته به علت سرما و برف و آلودگی . ھا تعطيل نخواھد بود ھا نبرده است بنابراين كارخانه كارخانه

 .شديد در زمستان، دولت اقدام به تعطيلی کرده بود

   برابر توليد آن بود3ار امسال؛ واردات شكر نزديك به در بھ
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دھد كه در سه ماھه نخست امسال واردات  آمار نشان مي:  تير آمده است 19در تاریخ ايسنا به گزارش خبرگزاری 
  .  ھزار تن رسيده است308به حدود شكر به كشور 

خرين آمار رسمى منتشر شده، در سه ماھه ، بر اساس آ)ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزارى دانشجويان ايران 
ز توسط بخش خصوصى وارد  ھزار تن شكر ني308 ھزار تن شكر در كشور توليد و در ھمين مدت 108نخست امسال 

  . كشور شد
  . رابر توليد داخلى اين كاال بودبه اين ترتيب در فصل بھار واردات شكر نزديك به سه ب

 ھزار 107كه در ارديبھشت ماه نيز  ضمن اين. ر تن شكر وارد كشور شده بود ھزا69در نخستين ماه سال جارى نيز 
  .  درصدى را نشان داد55ن افزايش تن شكر وارد كشور شده بود كه نسبت به واردات فروردي

 ھزار تن شكر وارد شكر شده است كه اين 132توان نتيجه گرفت كه در خرداد ماه امسال حدود  به اين ترتيب مي
  . دھد  درصدى را نشان مي23.4ايش ردات نسبت به رقم مربوط به ماه ارديبھشت افزميزان وا

ھمچنين در فروردين امسال توليد داخلى شكر صفر اعالم شده بود و به اين ترتيب كل توليد شكر در سال جارى 
  . ربوط به ماه ارديبھشت بوده استم

 فروردين ھاى ربوط به ارديبھشت ماه بوده و توليد در ماهكه كل توليد شكر كشور در سه ماھه اول امسال م ضمن اين
  . و خرداد صفر بوده است

 توسط بخش خصوصى  ھزار تن شكر وارد كشور شده بود كه كل فرآيند واردات نيز877در سال گذشته در مجموع 
  . انجام شده بود

  .  درصد كاھش را نشان داد25 و 20 به ترتيب حدود 1386 و 1387واردات شكر در سال گذشته نسبت به سال 
 به ترتيب 1386 و 1387   ھزار تن شكر در كشور توليد شد كه نسبت به سال450از سوى ديگر در سال گذشته 

  .  درصد كاھش را نشان داد57 و 18حدود 
 ھزار تن بوده 481و ميليون  به حجم د1385 تاكنون بيشترين واردات شكر به كشور مربوط به سال 1382از سال 

  . ستا
ميليون و  به حجم يك 1385اين در حاليست كه در ھمين دوره بيشترين ميزان توليد داخلى شكر نيز مربوط به سال 

  .  ھزار تن بوده است258
، آمريكا، تايلند، مكزيك، استراليا، فرانسه، پاكستان و آلمان جز بزرگترين توليدكنندگان  اكنون برزيل، ھند، چين ھم

ھاى برزيل، تايلند، استراليا، فرانسه، امارات متحده عربي، ھند و گواتماال جزو بزرگترين شكر در جھان و كشور
  . شوند گان شكر در جھان محسوب ميصادركنند

. رود  واردكننده بزرگ شكر در جھان به شمار مي10اكنون يكى از  دھد كه ايران ھم نگاھى به آمار نشان مي
جنوبي، چين، ژاپن و نيجريه از ديگر  اوكراين، كره رات متحده عربي، كشورھاى روسيه، اندونزي، آمريكا، اما

   .واردكنندگان عمده شكر در جھان ھستند

  اخراج مھاجران افغان در سيستان و بلوچستان 
  

اخراج مھاجران افغان در سيستان و : طاھر شيرمحمدی:  گزارش داد 89 تير 19رادیوصدای آلمان دویچه وله در تاریخ 
با اخراج این مھاجران برخی از شھروندان .  سبب اعتراض مردم و برخی از رھبران دینی این استان شدبلوچستان

  . ایرانی مقيم این استان نيز، به دليل نداشتن اسناد تابعيت ایرانی، دچار مشکل شدند
ھای ایران  روزنامه. اند  ھزار نفر مھاجر افغان از استان سيستان و بلوچستان اخراج شده٨٠در طول دو ماه بيش از 

ی استان سيستان و بلوچستان نشده بودند، دستگير و  نوشتند که بسياری از مھاجران که حاضر به ترک داوطلبانه
  . به کشورشان برگردانده شدند

منابع خبری افغانستان گزارش دادند که این مھاجران در والیت مرزی نيمروز جابه جا شدند و تا کنون ھيچ نھاد 
  . آنھا با کمبود مواد خوراکی و آب آشاميدنی مواجه ھستند. آنھا کمک نکرده است نی به رسا کمک

  
  مھاجران نباید شکنجه شوند 

کسانی که به : گوید  متحد در امور مھاجران افغان می نادر فرھاد، سخنگوی کميسيون عالی سازمان ملل
اجر ثبت نشده و مدرک قانونی در اختيار نداشتند و کشورعودت داده شدند، افرادی ھستند که در ایران به عنوان مھ
  .  بودند مھاجران اقتصادی ھستند که بصورت غيرقانونی از مرز عبور کرده

این مقام افغانستان تائيد کرده است، کسانی که اسناد قانونی در اختيار نداشتند یعنی بدون گذرنامه، ویزا و یا 
اما وی ھمچنين گفت که ھيچکس نباید مورد . اند ، دستگير و اخراج شدهتوافق ميان دو کشور به ایران رفته بودند

  . شکنجه قرارگيرد و باید به حقوق انسانی این افراد احترام گذاشت
  
   ميليون مھاجر افغان در ایران ٢

وله  کند، به دویچه نگارافغان مقيم مشھد که درباره مسائل مھاجران افغان تحقيق می حسن حسينی روزنامه
مھاجران افغانی در وضعيت کار و تحصيل . ایران شرایط خاص خودش را برای ساماندھی مھاجران دارد«: گوید می

جمھوری اسالمی تا کالس دوازدھم برای محصالن . اما این مشکالت در سطح خيلی زیاد نيست. مشکالتی دارند
ن افغان ھيچ مالياتی به دولت ایران برای نمونه مھاجرا. افغان شرایط را فراھم کرده که بتوانند تحصيل کنند

 ٢اما از جھت دیگر حدود . در اینجا جنگ نيست.  اینھا از یک وضعيت امنيت و آرامش برخور دار ھستند .پردازند نمی
  . »کنند ميليون افغان مھاجر ثبت شده و یا بدون مدرک شناسائی در اینجا زندگی می

  
  شرایط امنيتی، علت اخراج مھاجران 

نگار افغان مقيم مشھد در ادامه توضيحاتش به دالیل اخراج مھاجران افغان ھم اشاره  نی، روزنامهحسن حسي
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استان سيستان و بلوچستان برای خود ایران یک منطقه استراتژیک و ناامنی است که مواد مخدر ھم «: کند می
تھران به وجود نيامده است و شرایطی ایجاد شده که در دیگر شھرھای بزرگ ایران مثل مشھد و . شود قاچاق می

  » .مھاجران افغان مجبور شدند به کشورشان برگردند
ھای افغانستان گفته است که در حال حاضر کسی از مھاجران افغان  غالم دستگير آزاد، والی والیت نيمروز به رسانه

  . شوند از مرز ایران اخراج میدر استان سيستان وبلوچستان ایران باقی نمانده و روزانه تعداد کمی از این مھاجران 
  . روند بازگشت مھاجران سبب نارضایتی برخی از شھرندان افغانستان و دولتمردان این کشور شد

 سال در ایران به ٢٠من . نواز ھستند مردم ایران مھمان«: گوید حسن حسينی ضمن اشاره به این انتقادھا چنين می
گشت مھاجران یا انتقال آنھا مثل این نيست که دستگير بکنند و از مرز البته روند باز. حالت یک مھاجر زندگی کردم

شوند و برای  مھاجران دستگير می. ممکن است از شھروندان خود ایران ھم در این ميان بوده باشند. خارج کنند
  » .دھند که از مرز خارج شوند کنند و به آنھا فرصت می شناسائی دو روز در اردوگاه نگاھداری می

ھا طرح اخراج مھاجران افغان   در استان سيستان و بلوچستان و بسياری دیگر از مناطق دوردست یا شھرستاناما
در استان سيستان و بلوچستان این مسئله موجب اعتراض رھبران دینی از . ھمراه با رعب و وحشت بوده است

  . جمله موالنا عبدالحميد، امام جمعه اھل سنت زاھدان شد
ھا، ایجاد رعب و وحشت  ھای خيابانی و جمع کردن مردم با کاميون دستگيری و به راه افتادن تفتيشی  وی به نحوه

نيروھای انتظامی باید مایه امنيت و : "عمومی در بازارھا و تعطيل شدن بازارھا به شدت انتقاد کرده و گفته است
  ". آرامش باشند نه مایه ناامنی و خوف و ھراس مردم

  
  ی ایرانی بودن نيست  نشانهداشتن شناسنامه 

آوری برخی از شھروندان ایرانی استان سيستان و بلوچستان  آنچه خشم مردم و رھبران دینی را برانگيخته جمع
  . تشخيص داده شدند" التابعيت مشکوک"بوده که مدرک شناسایی نداشتند و 

ی نماز جمعه زاھدان  در خطبهاین مسئله باعث نگرانی اھالی این استان شده است که موالنا عبدالحميد 
تنھا داشتن شناسنامه دليل ایرانی بودن نيست، بلکه اصالت مطرح «: کند درخصوص این مسئله چنين اظھارمی

ما ایرانی ھستيم، ما افغانی و پاکستانی . ھای مختلف تعلق دارند مردم ما ایرانی ھستند و به طایفه. است
این خاک اخراج کنند کجا برویم؟ یک فرد افغانی وقتی از کشور خارج اگر ما را از . ایران خاک ماست. نيستيم

رود، اما وقتی یک فرد ایرانی از دیارش  یک فرد پاکستانی به پاکستان می. رود شود، به کشورش افغانستان می می
  » تواند برود؟ خارج شود او در کشورھای دیگر ھيچ ملک و زمينی ندارد، او کجا می

ھای ایران و افغانستان برای رسيدگی به وضعيت مھاجرین افغان در  کنند که دولت  میکارشناسان پيشنھاد
آنھا ھمچنين براین باورھستند که دولت برای تشخيص . جمھوری اسالمی ایران کميسيون مشترکی تشکيل دھند

ن طوائف سفيدان و بزرگا ھا در استان سيستان و بلوچستان کميسيونی متشکل از علمای منطقه و ریش ھویت
 . تشکيل دھد

 طاھر شيرمحمدی
 

 کانون صنفی معلمانمعلم فعال عضو مطلق از بی خبری 
 
صنفی معلمان کرج، با  ی کانون شده  تيرماه، مختار اسدی، عضو بازداشت حالی که روز چھارشنبه، شانزدھم در

ی کانون صنفی معلمان   مدیرهباقری عضو ھيآت خبری از محمود ی خود تماسی کوتاه برقرار کرده است، بی خانواده
خبری  بی به گزارش بامدادخبر، مختار اسدی در این تماس تلفنی کوتاه که پس از ده روز .ایران ھمچنان ادامه دارد

اسدی، آموزگاری است .کرده است صورت گرفته، از نگھداری خود در زندان اوین خبر داده و حال خود را خوب توصيف
خبری از محمود  در ھمين حال، بی.دو فرزند است  را پشت سر گذاشته و متآھل و دارایکه به تازگی دو سال تبعيد

محمود باقری روز ھشتم تيرماه، .وارد یازدھمين روز خود شد ی چھار تھران، ی فيزیک منطقه باقری، دبير باسابقه
 امنيتی بازداشت شد و پرورش شھر تھران، توسط نيروھای ی آموزش و پس از احضار به حراست منطقه چھار اداره

ی کانون صنفی معلمان ایران، برای به دست  ی این عضو ھيآت مدیره ھمسر و خانواده ھای از آن زمان تاکنون تالش
  .اطالعی از محل بازداشت وی، بدون نتيجه مانده است آوردن

 
  

  تشديد فشار بر کارکنان شرکت واحد

ھا کارگر  فعاالن حقوق بشر و دمکراسی از خطر بيکاری ده: ده است  تير آم19به گزارش راديو صدای آلمان در تاریخ 
اين در حالی است که شرکت واحد به رانندگان خود پيشنھاد بازخريد . دھند کنترل مسافر در شرکت واحد خبر مي

  . دو فعال سنديکايی واحد نيز بدون اعالم اتھام در زندان ھستند.  است داده
و دمکراسی در ايران، شرکت واحد از کارکنان بخش کنترل مسافر خود خواسته که به گزارش فعاالن حقوق بشر 

شرکت واحد با اعالم اين شرايط به . ميليون تومانی نيز ارائه دھند٢ضمن معرفی ضامن معتبر، يک سفته امضا شده 
قادر به انجام اين کارکنانی که . دو ھفته به آنھا مھلت داده است) تی.آر.بی( کارگر شاغل در خطوط تند رو ٩٠

  . شروط نباشند، کار خود را از دست خواھند داد
که از قشرھای کم   سال است و عموم آنھا به دليل آن٢۵ تا ١٨ميانگين سنی کارکنان کنترل مسافر شرکت واحد، 

شرکت واحد اين کارکنان نخست از طريق پيمانکار در . درآمد جامعه ھستند، امکان برآورده کردن اين شروط را ندارند
به نقل از فعاالن حقوق بشر و .  ماه قبل مستقيما در استخدام شرکت واحد ھستند٢اند و از  مشغول به کار شده

  . اند دمکراسی در ايران، اين گروه پس از پيوستن به شرکت واحد، حقوقی دريافت نکرده
کند، اما  اطالعی مي ت اين خبر اظھار بيوله از جزييا اکبر پيرھادي، عضو سنديکای شرکت واحد، در گفتگو با دويچه
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ھاست که  ماه«: گويد در مقابل، از تشويق رانندگان شرکت واحد به بازخريدی و آگھی دادن در اين زمينه مي
تواند با ھر سابقه، سالی  اند که ھرکس مي اعالم کرده. پيشنھاد بازخريدی روی تابلوی اعالنات شرکت ھست

  » . کند و از شرکت برودچھارماه و نيم حقوق دريافت
 سال سابقه کار، ھشت الی ده ميليون ۵ی شرکت واحد با  گويد که مبلغ بازخريدی يک راننده آقای پيرھادی مي

اين راه منطقی نيست و ما به «: تومان خواھد بود و اين پولی نيست که بتوان با آن اقدام به کار ديگری کرد
مبلغ بازخريدی پس از چند ماه خرج . که موافق اين اقدام نيستيمدوستانی که با ما مشورت کردند، گفتيم 

شود و بدون حقوق  شود و در نھايت فرد بازخريد شده بيکار مي ھای کارکنان مي ھای خانوادگی و بدھي ھزينه
  » .ماند مي

  ادامه بازداشت سعيد ترابيان و رضا شھابی 
برد و ھيچ  سر مي  خرداد تاکنون در بازداشت به١٩روز سعيد ترابيان، مسئول روابط عمومی سنديکای واحد، از 

خرداد دستگير شده، در دو تماس تلفنی کوتاه از ٢٢رضا شھابی که روز . تماسی نيز با خانواده خود نگرفته است
ھای گذشته بيکار بود و  ترابيان در سال«: گويد اکبر پيرھادی در باره ھمکاران خود مي. احوال خود خبر داده است

آقای شھابی . او از فرط فشار عصبي، دو بار سکته قلبی کرد. عدالت اداری به کار برگشته بود زگی با رای ديوانتا
  ».ھای اين دو نفر نگفته است ھيچکس ھم چيزی در باره اتھام.  اوين است٢٠٩نيز از قرار معلوم در بند 

گويد که طبق قوانين کار، ھيچ حق و حقوقی  ينده، ميآقای پيرھادی با ابراز نگرانی از خطر بيکاری اين دو ھمکار در آ
اکبرپيرھادی با اشاره به فشارھای مالی و روانی به فعاالن سنديکايی و . گيرد شان تعلق نمي به آنھا در غياب

ھای افراد زندانی و بيکار دستگيری  گويد که در حال حاضر، تنھا ھمکاران و دوستان از خانواده ھايشان مي خانواده
  . کنند و اين در حالی است که خود وضعيت بھتری از نظر امنيتي، اقتصادی و شغلی ندارند مي

  مھيندخت مصباح 
  کيواندخت قھاری: تحريريه

  افزايش فشار روي كارگران عسلويه
 

گاز عسلویه قبال ھمه پرسنل شرکت گاز ميتوانستند از بليت ھای رایگان ھواپيمایی   ئدر شرکت-آژانس ايران خبر
ھفته 2االن , است  اكثر اين كارگران از شھرستان ھستند و مسافرت براي آنان دشوار, مسافرت استفاده کنند ایبر

كارگران از ھيچ کدام از این مزایا حق  است که این اعتبار توسط كارفرمايان و مديران به کلی برداشته شده و
   .استفاده ندارند

  
  ه نيشکر ھفت تپهتجمع خانواده ھای کارگران اخراجی کارخان

به ھمراه وکيل ) چھار نفر(کارگران اخراجی نيشکر ھفت تپه :  تير از ایران می نویسند 20فعاالن کارگری در تاریخ 
خود خواھان رسيدگی ھمزمان به شکايت ھر چھار نفر در يک جلسه شدند و ھمزمان خانواده ھای آنان در مقابل 

  .  ھمسران خود شدندھايی خواھان بازگشت بکار پدران واداره کار شوش با در دست داشتن پالکارد
 کارگر اخرجی نيشکر ھفت تپه آقايان علی نجاتي، رضا رخشان، فريدون نيکوفر، قربان عليپور، جليل احمدی و ۶

 ماه است از کار خود اخراج شده اند و در وضعيت ٩ ماه و بقيه بمدت ۶ ماه، ١۶محمد حيدری مھر به ترتيب 
 نفر از اين کارگران ماھھا در زندان بودند و رضا رخشان بارھا بازداشت ۵. ر نابسامانی بسر ميبرندمعيشتی بسيا

  . شده است
به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، جلسه ھيئت حل اختالف اداره کار شوش برای رسيدگی به شکايت قربان 

ص اين اداره صادر شده بود بدليل به حد نصاب عليپور و محمد حيدری مھر که حکم اخراج آنان توسط ھيئت تشخي
   .نرسيدن اعضای اين ھيئت به زمان ديگری موکول شد

 تير ماه در اداره کار شھرستان شوش برگزار شود اين کارگران به ھمراه وکيل خود ١۵در اين جلسه که قرار بود روز 
 نفر اعضای ھيئت حل ٩ بودند اما از خانم پروين محمدی و دو نفر ديگر از ھمکاران اخراجی شان شرکت کرده

اختالف اين اداره فقط سه نفر در جلسه حاضر بودند به ھمين دليل جلسه رسيدگی به شکايت قربان عليپور و 
   .محمد حيدری مھر به زمان ديگری موکول شد

ھفت تپه در حالی تحميل زندان و اخراج و شرايط بسيار فالکت بار بر اعضای ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر 
ادامه دارد که قائم مقام وزير کار حبيب توکل زاده اخيرا در مصاحبه ای با روزنامه ايران در رابطه با موقعيت کشور 

برای حفظ منافع ملی و با پيگيری ھايی که صورت گرفت، پرونده : "ايران در سازمان جھانی کار اعالم کرده است
  ."  شدندتپه بازنگری شده و مورد بخشش قرار گرفته و آزاد ن شرکت ھفتبرخی از افراد موصوف مانند کارگرا

اين اظھارات کذب از سوی قائم مقام وزير کار در حالی مطرح ميشود که عالوه بر تحميل زندان و اخراج به کارگران 
ان اخراجی خود نيشکر ھفت تپه، حراست اين شرکت با احضار برخی از کارگران اين کارخانه که ماھانه برای ھمکار

اقدام به جمع آوری کمک مالی ميکردند ضمن تھديد به اخراج اين کارگران، آنان را بشدت از اين اقدام بر حذر کرده 
 . است

  زنان  بيمه«زنانی که بابت حق بيمه پول پرداخته اند با لغو اجرای طرح 
 اند شده  سرگردان»دار  خانه
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» دار بيمه زنان خانه« طرحی به نام ١٣٨١از مھرماه سال :  آمده است 89تير  20به گزارش خبرگزاری ایسنا در تاریخ 
درآمد و شھر کاشمر نيز یکی از شھرھایی بود که تحت پوشش اجرای آزمایشی این  در شش شھر کشور به اجرا

ای  ولتیبيمه د برطبق این طرح، کليه زنان و دختران اعم از مجرد یا متأھل که تحت پوشش ھيچ. گرفت طرح قرار
تومان به مدت حداقل پنج سال و حداکثر  ۵٠٠٠توانستند با پرداخت ماھيانه  نبوده و درآمد مستقلی نداشتند، می

  .مند شوند بازنشستگی تا پایان عمر بھره  سال از مزایای بيمه خدمات درمانی و حقوق٢٠

پایان مدت پنج  این طرح، چنانچه پيش ازبر اساس . پرداخت در این رابطه نصف حق بيمه مورد لزوم را نيز دولت می
قرار گرفته و مستمری پنج ساله  سال، ھمسر زن فوت کند یا زن طالق بگيرد، از ھمان تاریخ تحت پوشش بيمه

 .کرد دریافت می

طرح متوقف شده و پولی  به گزارش ایسنا، با گذشت چندین سال از اجرای این طرح، از اوایل سال گذشته، اجرای
که مبالغ دریافتی از این افراد در حساب  این شود و با توجه به دار بابت حق بيمه دریافت نمی انهاز زنان خ
 .واریز شده است، آنان قادر به استرداد پول خود ھم نيستند گذاری مشترک با سازمان بھزیستی سپرده

 ميليونی تخصيص ٣۵اعتبار  محمد رضا خباز، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسالمی در ھمان زمان با اشاره به
 تومان سھم حق ۵٠٠٠محل این اعتبار، دولت مبلغ  یافته به بھزیستی کاشمر برای اجرای این طرح گفته بود که از

 .پردازد ھستند را با گواھی از سازمان بھزیستی می بيمه زنانی که از نظر بنيه مالی ضعيف

تومان به حسابی در   ھزار۶٠د شش سال است که ساالنه حدو: گوید دار مشمول این طرح می یکی از زنان خانه
 .کند امتناع می ام اما از سال گذشته بانک از دریافت پول بانک ملت واریز کرده

اظھار داشتند که دستور توقف طرح  ھا با مراجعه به اداره بھزیستی علت توقف طرح را جویا شدیم، اما آن: وی افزود
: وی با ابراز نگرانی از عدم اجرای این طرح گفت. ساخته نيست شده و کاری از مااز سازمان بھزیستی کشور صادر 

ھمواره  که ھمسران ما نيز امنيت شغلی ندارند، که درآمد مستقل نداریم و با توجه به این داری به عنوان زنان خانه
 .ھایی داریم نگران آینده خود ھستيم و چشم اميد به اجرای چنين طرح

وی . کنم خانه از او مراقبت می ھمسرم قطع نخاعی است و توانایی انجام کاری را ندارد و من در: تخانم دیگری گف
برای گذران زندگی نداریم، مجبور ھستم برای کسب درآمد  چون ھمسرم بيمه نبوده و منبع درآمدی دیگری: افزود

 با تمام مشکالت: دار اشاره کرد و گفت انهوی به طرح بيمه زنان خ. بپردازم. . . و  به کارھایی چون سبزی پاک کردن
مند شوم اما از  مزایای آن بھره که در آینده بتوانم از مالی حق بيمه خود را به طور منظم پرداخت کردم به اميد آن
وی خواھان از سرگيری اجرای . ما داده نمی شود سال گذشته اجرای طرح متوقف شده و پاسخ روشنی ھم به

 .دار است خانه ت خود و سایر زنانطرح برای رفع مشکال

طرف ھمسرم و به  از: فرد دیگری که ھمسرش تحت پوشش این طرح است با اشاره به توقف اجرای طرح گفت
نگاری ھای زیادی انجام دادم که از ھيچ یک  نامه ھا و دار مشمول این طرح در کاشمر، پيگيری نمایندگی از زنان خانه

دار مشمول این طرح به خباز نماینده  ای با امضای چندین خانم خانه نامه : افزودوی. ای حاصل نشده است نتيجه
مجلس  ای به معاون حقوقی امور ھایی جھت اقدام دادند و نامه در مجلس دادیم که ایشان قول مردم شھرستان

باز ھم نتيجه نوشتيم اما  ای به ریاست جمھوری چنين نامه اما پاسخی داده نشد، ھم سازمان بھزیستی نوشتند
 .نگرفتيم

قرار گرفتند و ھر ساله  در ابتدای تصویب این طرح، شش شھر به صورت آزمایشی تحت پوشش: محمدرضا خبازگفت
وی با اشاره .  شھرستان رسيد٨٣تحت پوشش به  ھای که تعداد شھرستان شھرھای دیگری نيز اضافه شدند تا این

متأسفانه از دو سال : اند، گفت ار تاکنون تحت پوشش این طرح قرار گرفتهد خانه  ھزار نفر از زنان٣٠که حدود  به این
 .اند ھا سرگردان شده لغو اجرای این طرح، خانواده پيش با

دولت به استان خراسان رضوی،  در دور اول سفر ھيات: خباز به اقدامات خود در زمينه این طرح اشاره کرد و گفت
 .بگنجانند) ع(در قالب بيمه مھر امام رضا دار را ھم ر زن خانه ھزا٣٠وزیر اقتصاد دستور دادند این 

بار دیگر این مساله را مطرح  در سفر دور دوم ھيات دولت به استان نيز در جلسه ھيات وزیران در مشھد: وی افزود
اعتماد  ھزار زن که به دولت ٣٠دادند که تکليف این  کردم که برای بار دوم ریيس جمھور به وزیر اقتصاد دستور

طرح بيمه مھر امام رضا بگنجانند اما متأسفانه تا کنون ھيچ اقدامی از سوی دولت  اند را روشن کرده و در قالب کرده
 .این زمينه انجام نگرفته است در

دار در  طرح بيمه زنان خانه که تعداد افراد تحت پوشش ریيس اداره بھزیستی کاشمر نيز در این زمينه با بيان این
شروع شد که از سال گذشته نيز به حالت  ٨١ اجرای این طرح از نيمه دوم سال:  نفر است، گفت٧١۵کاشمر 

 .بيمه دریافت نشده است مسکوت درآمده و مبلغی از افراد به عنوان حق
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طرح به ما ابالغ شد و  ای از سازمان بھزیستی مبنی بر منتفی شدن حدود یک ماه پيش بخشنامه: محمودی افزود
 .دریافتی به افراد، ابالغ خواھد شد ھای بعدی نحوه بازپرداخت مبالغ نامه  که در آیينعنوان شد

   

  درشيراز وعده و وعيد ھای پوشالی به كارگران شركت آی تی آی
 

و در ادامه اعتراضات و پيگيری ھای مستمر ) دور مخابرات راه( بدنبال بحرانی شدن وضعيت شركت آی تی آی –ایلنا 
 . شركت مخابرات راه دور مجددا به زیر پوشش دولت در آمد١٣٨٨.٢.١۵تاریخ  نل این شركت، نھایتا دركارگران و پرس

كارگران به تصویب  كودتا سرانجام پس از اعتراضات مستمر كارگران موادی را برای فرونشاندن اعتراضات دولت
ه جلو برداشته نشده و ھيچيك از وعده گام ب  ماه به گفته كارگران این شركت حتی یك١۴رساند، اما اكنون پس از 

 .مصوباتی كه به ثبت رسيده بود، اجرا نشده است ھا و یا حتی یك بند از مجموعه بندھای
 سال كار با سطح تحصيالت باال و مدارك و تخصص ھای ویژه، اكنون برا ٢٠باالی  كارگران این كارخانه عليرغم سابقه

  د كه بتوانند تامين معاش كنندمعاش ناچارند دنبال كاری باشن ی امرار
.  

   معوقه خود  ماه حقوق٦نفر از كارگران كارخانه مه نخ و فرنخ قزوین به دنبال  ۶٠٠
 

 تن از كارگران این ۶٠٠نخ از اواخر آذرماه گذشته،   بدنبال تعطيل شدن كارخانه ھای فرنخ و مه–آسمان دیلی نيوز 
كارخانه فرنخ و مه نخ قزوین از مھمترین كارخانه ھای . ده انددریافت نكر  ماه است كه حقوقی٦كارخانه مدت 
اما . موفق بود   نفر پرسنل داشت و از كارخانه ھای٣٠٠٠ بيش از ١٣٧١استان قزوین بودند كه در سال  نساجی در

 .شتزنجيره ای كارگران را به دنبال دا بدنبال خصوصی سازی ، این كا رخانه دچار بحران شد ، این بحران اخراج
به گفته كارگرا ن ، در حال حاضر دو . استفاده خارج و از محل منتقل كردند  به مرور دستگاھھای این كارخانه را از دور

 !!!سابق این كارخانه پرھياھو و فعال ، مانند زمين فوتبال شده است سالن توليد
نكرده اند و مطالبات  پاداش خود را دریافت تا كنون حقوق ماھيانه و عيدی و ١٣٨٨كارخانه از اسفند ماه  كارگران این

اعتراض نمودند برچسب اخاللگر به آنھا زده شد و سركوب  اما ھر بار كه اقدام كرده و تجمع و یا.  ماه را طلب دارند ٦
 .و متفرق گردیدند

ودم بعد از خ. باور كنيد كه وضعيت معيشتی كارگران این شركت، اسفبار است”: كارگران این كارخانه گفت یكی از
اآلن حتی توان خرید نان خالی را ندارم،   سال سابقه كار در مه نخ،١٩ سر عائله، و بعد از ۵ سال سن و ۴۵حدود 

استانداری دیدم كه گریه ميكرد، چون آب وبرق خانه اش را از بی پولی  اینھا بماند، كارگری از ھمكارانم را مقابل
 .فروپاشی است را كه در كارخانه واریس گرفته ندارد، خانواده اش در حالامكان عمل جراحی پایش  قطع كرده اند و،

كسی نيست كه به داد ما برسد ؟ پس این  این نمونه ھا زیاد است اما سوال ما این است كه مگر در این مملكت
 شھروندان این دنيا ست چرا باید وضع ما اینطوری باشد ؟ مگر ما از كه گفته ميشود ایران از ثروتمندترین كشورھای

   ”مملكت نيستيم؟

  

  بار كارگران كارخانه نخ قرقره سازي زيبا دركرج دروضعيت معيشتي فالكت
 

كارخانه ھاي با سابقة توليد نخ قرقره اي ميباشد   كارخانه نخ قرقره سازي زيبا در كرج كه از–آسمان دیلی نيوز 
بال اين تعطيلي فشار مضاعف اقتصادي بر كارگران اين به دن. تعطيل شد, توليد حدود يك ماه ونيم قبل بدليل كاھش

  . ميكنند  نفر از كارگران اين كارخانه در وضعيت معيشتي فالكت باري زندگي250وارد شده و  كارخانه
 

  تجمع اعتراضی کارگران قراردادی کارخانه روغن نباتی
 

بدليل عدم , تھرانپارس  ه روغن نباتی ناب در نفر از کارگران قراردادی کارخان٨٠ روز چھارشنبه –دیلی نيوز  آسمان
 . دست به تجمع زدند , پرداخت حقوق دو ماه اخيرشان در مقابل دفتر مدیر عامل کارخانه

 . پرداخت حقوق را ھر دو ماه یکبار کرده بودند طی چند ماه اخير حقوق کارگران به موقع پرداخت نميشده وسيکل
 ماه اخير ھيچگونه مزایا از قبيل ۶-۵ھمچنين طی . ن پرداخت نشده استکارگرا آخرین حقوق, در دوماه اخير 
 . برنج وخواروبار که قبال به آنھا داده ميشد به آنھا پرداخت نشده است, بھداشتی  سھميه مواد

 جواب, ھيچکدام ازخواسته ھای کارگران   بار تجمع اعتراضی داشته اند ولی تا امروز به۶-۵این کارگران تا به حال 
 .داده نشده است

  کارگر استخدامی کارميکنند که با مشکالت معيشتی زیادی مواجه١٣٠کارگر قراردادی و ٨٠در این کارخانه حدود
   .ھستند

 
  اخراج كارگران ايران خودرو به دستور كارگزيني

 
 .را تعدیل کنند  خود درصد از نيروھای25,  کارگزینی ایران خودرو به مدیران قسمتھا اعالم کرده –خبر  آژانس ايران

نيروھایش ابالغ شده که به دليل عدم اجرای  به مدیریت یکی از قسمتھای ساپکو به علت تعلل در عدم اخراج
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این مدیر علت اخراج را . اخراجی را انتخاب و از کار اخراج خواھند کرد دستور کارگزینی ساپکو مستقيما نيروھای
  .اعالم کرد فشار وتحریم

  

 تبریز ه کارگران کارخانه آھنگری تراکتورسازیاعتصاب دوروز

 :ھای کارگران کارخانه آھنگری تراکتورسازی تبریزبا خواسته: به نوشته بامداد خبر آمده است 

  پرداخت سریع حقوق و مطالبات معوقه کارگران:الف

ین سال با قردادھای کارخانه چند کارگران زیادی در این-رسمی کردن کارگران با بيش از پنج سال سابقه کار :ب
 -ميکند موقت کار ميکنند ومدیریت از رسمی کردنشان اجتناب

 قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته کردن سریع کارگران با بيش از بيست سال سابقه کار با استفاده از:ج

 اخراج تعدادی از کارخانه،مدیریت دست به درپی اعتراضات گذشته کارگران این_بازگشت به کار کارگران اخراجی:د
 -کارگران زده است

شویم که پس از خصوصی شدن  یادآور می- قرار گرفتن دوباره کارخانه تحت پوشش مجتمع تراکتور سازی ایران:ه
 -است ھای برحق کارگران ،اعتراضات کارگری در این کارخانه شدت گرفته خواسته کارخانه وتن ندادن مدیریت به

 کارخانه اجتماع نمودند دند ودوروزضمن خودداری از کار کردن دردست به اعتصاب ز .......… و

برآورده شدن خواسته ھایشان ،به  ھایی مساعددرراستای کارگران پس از دخالت مسئولين شھرواستان و دادن قول
 ..بازگشتند اعتصابشان بطور موقت و مشروط پایان دادند وبسر کار

کارگران کارخانه آھنگری تراکتور  شھری واستانی پس از اعتصابخبر گزاری مھر در رابطه با نشست مسئولين 
 :مينویسد تير19سازی تبریز طی گزارشی بتاریخ

 کارگران در جلسه ای که با حضور گل محمد زاده معاون سياسی فرمانداری تبریز، صفاشور در پی دو روز اعتراض
آذربایجان شرقی در محل کارخانه   و امور اجتماعیدبير کميسيون کارگری فرمانداری تبریز و کارشناسان سازمان کار

شرکت، باویلی تبریزی، سھامدار عمده کارخانه به عنوان  تشکيل شد، مقرر گردیده است تا تعيين تکليف قانونی
 .دھد سرپرست به فعاليت شرکت ادامه

لی شرکت آھنگری به بر پایه ھمين گزارش مدیرعامل قبلی و مسئول داخلی انتظامات و تعدادی از مدیران داخ
  .دنبال اعتراضات کارگران در کارخانه حضور پيدا نمی کنند

 شود می  از کردستان عراق به ایران قاچاق بنزینروزانه صدھا تانکر
 

ارائه نکردن سوخت به  .کند ھا عليه جمھوری اسالمی نمودھای آشکارتری پيدا می تشدید تحریم: دویجه وله 
از سوی دیگر قاچاق بنزین از . با مشکل مواجه کرده لمان پروازھای اروپایی این شرکت راایر در آ ھواپيماھای ایران

 ی سوخت در که عرضه) بی پی(برای چھارمين روز پياپی شرکت بریتيش پتروليوم   .عراق به ایران آغاز شده است
ایر،  جمھوری اسالمی، ایران اییھای آلمان را بر عھده دارد از ارائه ی بنزین به ھواپيماھای شرکت ھواپيم فرودگاه

ی آمریکا عليه جمھوری اسالمی،  ھای یک جانبه تحریم این تصميم به دنبال امضای قانون. خودداری کرده است
ھای پيش بينی شده در قطعنامه  قانون اخير افزون بر تحریم. کشور اتخاذ شده توسط باراک اوباما رئيس جمھور این

ھواپيما  ھای غيرآمریکایی که به ایران بنزین، گازوئيل و سوخت ل، برای شرکتامنيت سازمان مل  شورای١٩٢٩
  .ھایی در نظر گرفته است بفروشند تنبيه

  
  ھای آلمان ی سوخت در فرودگاه محدودیت عرضه 

کنند مجبورند برای  ایر که ھامبورگ را به مقصد تھران ترک می از روز دوشنبه چھاردھم تيرماه ھواپيماھای ایران
کمپانی بی پی که از تحویل سوخت به ھواپيماھای ایرانی خودداری . گيری در فرودگاه وین توقف کنند ختسو
دھند تصميم مسئوالن  منابع خبری احتمال می. کند زمانی برای پایان دادن به این محدودیت اعالم نکرده است می

  .ه باشدھای ایاالت متحده انجام گرفت این کمپانی برای جلب نظر مساعد مقام
ھایش در خليج مکزیک مجبور به پرداخت ميلياردھا دالر  پی نگران است به دليل نشت نفت از یکی از چاه بی

کند در مقابله با فاجعه نشت نفت در خليج مکزیک اطالعات  کاخ سفيد این شرکت را متھم می. خسارت شود
تامين کنندگان بنزین برخی دیگر از . ده استی کافی برای مھار نفت تالش نکر نادرست منتشر کرده و به اندازه

  .کنند ی سوخت به ھواپيماھای ایرانی خودداری می کشورھا از جمله امارات متحده عربی و کویت نيز از ارائه
   
   خبری از شکایت ایران بی 

المللی  ھای بين گویند عدم تحویل سوخت به ھواپيماھای ایرانی مغایر با پيمان ھای جمھوری اسالمی می مقام
خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی ایرنا چھاردھم تيرماه از قول کاظم جاللی، مخبر کميسيون سياست . است
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المللی به سازمان ملل و سازمان  ھای بين تواند با استناد به معاھده ایران می«خارجی و امنيت ملی مجلس نوشت 
   . جدی شدن این قصد ایران منتشر نشده استتاکنون گزارشی در مورد» .المللی ھواپيمایی شکایت کند بين

آور است تحریم فروش  ی شورای امنيت که برای کشورھای عضو سازمان ملل الزام گوید قطعنامه کاظم جاللی می
او معتقد است این تصميمی یک جانبه از سوی امریکاست و . گيرد سوخت به جمھوری اسالمی را دربرنمی

ھای نفتی که اغلب چند مليتی ھستند به دليل  ظاھرا شرکت.  آن نيستندکشورھای دیگر ملزم به تبعيت از
  .کنند ھا پيروی می ی تجاری با ایاالت متحده از این تحریم مناسبات گسترده

   
   ھا اثر کردن تحریم استفاده از دالالن برای بی

ھا، که بارھا از   در مورد تحریم تيرماه، احمد خاتمی، امام جمعه موقت تھران با تکرار سخنانی١٨ظھر امروز، جمعه 
ھر چه فشار را بيشتر كنيد «ھای غربی گفت  ھای ارشد جمھوری اسالمی بيان شده، خطاب به دولت سوی مقام

او به اروپائيان توصيه » .شود و ما از ھر تھدیدی به عنوان فرصت استفاده خواھيم كرد عزم ملت ما بيشتر می
  .نروند" دولتی رو به زوال است"حده که به زعم او ھای ایاالت مت کند دنبال سياست می

ھا، از شدت گرفتن آنھا به شدت نگران  تاثير بودن تحریم جمھوری اسالمی به رغم ادعاھای مطرح شده در مورد بی
ھا انجام  ھایی که تا کنون برای دور زدن تحریم یکی از اقدام. گردد ھایی برای رویارویی با ان می است و در پی راه

این ترفند در مواردی جمھوری اسالمی را قادر به . المللی است ھای واسطه و دالالن بين ده استفاده از شرکتش
ھای معمول به ھمراه  ای بيش از ھزینه ھا و مواد اوليه کرده است اما ھميشه ھزینه دست یافتن به برخی تکنولوژی

  .داشته
   

  قاچاق بنزین از کردستان عراق
در گزارشی از عبور روزانه صدھا تانکر خبر داد )  تير18نھم ژوئيه، (ظھر جمعه » تسایت انالین ید«ی آلمانی  رسانه

دولت مرکزی عراق ارسال بنزین از مناطق شمالی این کشور . کنند که از کردستان عراق بنزین به ایران قاچاق می
 از اعضای دولت کردستان عراق تجارت روزنامه نيویورک تایمز از قول یکی. کند به جمھوری اسالمی را تکذیب می

ظاھرا ھر دو حزب بزرگ حاکم در کردستان در سود . توصيف کرده است" حساب شده"و " گسترده"بنزین با ایران را 
  .این تجارت سھيم ھستند

آنھا . ی این تجارت خبر داده است ھای امریکایی از گسترده شدن دامنه نيویورک تایمز ھمچنين از نگرانی مقام
  .کند ھای دولتی کردستان بازتر می خواری مقام معتقدند غيرقانونی بودن این تجارت راه را برای فساد و رشوه

پس از جدی شدن تحریم فروش بنزین و قطع ھمکاری بزرگترین صادرکنندگان سوخت به ایران، بخش بزرگی از بنزین 
سوختی که از . چين و ترکيه تامين شده استو گازوئيل مورد نياز جمھوری اسالمی در ماه جاری از دو کشور 

  .شود عمدتا از محصوالت منطقه کرکوک است کردستان عراق وارد ایران می
این مقدار پيش از تشدید . کند جمھوری اسالمی حدود چھل درصد از سوخت مصرفی روزانه خود را وارد می

 معتقدند به دليل محدودیت ظرفيت تانکرھا ایران ناظران. ھا روزانه حدود بيست ميليون ليتر بنزین بوده است تحریم
تواند بخش کوچکی از نياز خود را از طریق کردستان عراق تامين کند، که برای آن نيز مجبور است بھایی  تنھا می

  .بيشتر از بھای معمول بازار پرداخت کند

  اعتصاب مجدد کارگران سد مخزنی ژاوه در سنندج

کارگران سد مخزنی ژاوه در سنندج صبج :  تير گزارش می دھند 20 تاریخ دوشنبه الن کارگری از کردستان درافع
  . ديروز، شنبه نوزدھم تيرماه، دست به اعتصاب زدند

 ماه 5بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ايشان براى چندمين بار در طول ماه ھای گذشته و در اعتراض به عدم پرداخت 
  . ركت پيمانكار اين سد در محوطه كارگاھى اين سد اعتصاب کردندحقوق معوقه خويش در مقابل دفتر ش

  . زمان اعتصاب قبلی ايشان برای احقاق حقوق خود مربوط به اواخر خردادماه سال جاری بود
 کارگر شاغل در پروژه ساخت اين سد از اواخر سال گذشته تاکنون دستمزدھای معوقه خود را دريافت 300بيش از 

  .  تن از ايشان در فروردين ماه سال جاری بدون دريافت حقوق معوقه از کار اخراج شده بودند15م نکرده اند و دستک
 .گفته می شود کارگران سد مخزنی ژاوه در سنندج، در وضعيت معيشتی بسيار بدی به سر می برند

  
  وضعيت معيشت شھروندان تھرانی

کرايه . شھروندان تھرانی روز به روز سخت تر می شود وضع معيشت : تير نوشت 20در تاریخ آژانس ايران خبرسایت 
افزايش روز افزون نرخ مايحتاج خانگی , باال بودن ھزينه رفت و آمد بدليل مشکل کمبود سوخت, ھای باالی مسکن

  . شھروندان تھرانی را تحت فشار گذاشته است... و
اقتصاد کشور مريض است و ھر روز : ــــرگفت يكى از شھروندان در ا ين رابطه به خبرنگارآژانس ايران خبـــــــ

, مشکالت بيشتر می شود من و ھمسرم ھر دو کار ميکنيم اما از پس مخارج برای تامين زندگی ساده برنمی آييم 
  .  سال اخير روز به روز در حال بد تر شدن است4متاسفانه مشکالت از 
, ه دريافت ميكنم اما ھميشه ھشتم گر و نھم است حقوقم را ھم سرما, من كارمندھستم “: شھروند ديگرى گفت 

فكر اينكه كارگران در مملكت , مخارج باالست , ھميشه خودم را درقبال تامين مخارج زندگى ناتوان احساس ميكنم 
آخر چطورميشود دراين مملكت بدون حقوق دوام آورد؟ بيخود ,  ماه حقوق معوقه دارند مرا ديوانه ميكند 6-5ما گاھا 
 . كه خودكشى در ميان كارگران زياد شده است نيست

  پيرامون اعالم تعطيلی سه روزه
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  چرا تھران سه روز تعطيل شد؟ :   تير نوشت 20 در تاریخ کلمهسایت 
 استان ديگر باعث شد گمانه ١٩تعطيلی سه روزه شھر تھران و  بازخوانی يک اطالعيه و حواشی پيرامون آن

ف خبري، سياسی و مردمی به وجود آيد زيرا اين تعطيلی سه روزه ھمزمان با ھای مختلفی در محافل مختل زني
 تير ١٨ھای مکرر برق در روزھای پيش از آن، ناآرامی ھا در بازار تھران و سالگرد حمله به کوی دانشگاه در  قطعي
ھا توسط عامالن  يليھای مختلفی درباره علت اصلی اين تعط اين تصادف و مقارنه زمانی زمينه ساز گمانه زني. بود

ھرچند که اعالم شد که علت اصلی تعطيلی سه روزه گرمای بيش از حد ھواست اما رييس سازمان . آن شد
   .ھواشناسی اين موضوع را رد کرد

   گويد؟ ھواشناسی چه مي
ھا رد  ی تعطيليبينی آب و ھوای کشوردر گفتگو با ايلنا گرمای ھوا را به عنوان دليل اصل پرويز رضازاده، مدير کل پيش

دمای ھوای تھران تا چند ”: وی گفت . کرد چرا که تھران دمای ھوای بيشتر از اين را نيز پيشتر تجربه کرده است 
از . شود که اين ميزان دما در اين موقع سال مسبوق به سابقه بوده است بينی مي  درجه پيش۴١روز آينده حدود 

 ۶٠ تا ۵٠توان گفت در طی  درجه را نيز زياد تجربه کرده است و حتی مي ۴٢ مرداد تھران دمای ھوای ١٠ تير تا ١٠
 درجه نيز داشته است، بنابراين شرايط دمای ھوای تھران در حال حاضر ۴٣سال گذشته حدود ھفت بار تھران دمای 

   “.خيلی باال نيست
و نيمه جنوبی در شرايط ھای نيمه شمالی کشور را درگير کرده است  گرمای ھوا بخش”: وی ھمچنين گفته است

  “ . ميانگين نيستبرد و دمای ھوا باالتر از معمول به سر مي
ھيات ”:  می گويد رضازاده در پاسخ به اين سئوال که پس به چه دليل روز يکشنبه و دوشنبه تعطيل اعالم شده،

 زمينه نداشته است و ای در اين گونه توصيه گيری کرده است و ھواشناسی ھيچ دولت در رابطه با تعطيلی تصميم
زنم تداوم گرما در يک ھفته گذشته باعث شده است که برق مصرفی افزايش پيدا کند و کنترل  من حدس مي

مصرف برق بدون قطعی مشکل شود، زيرا جمعيت تھران باال است و گرمای ھوا تاثير فراوانی روی مصرف برق 
   “.دارد

   قطعی برق در سطح شھر تھران
ش بينی آب و ھوای کشور به تاثير گرمای ھوا بر روی فراوانی مصرف برق در حالی است که اشاره مديرکل پي

البته اين مشکل برق با سکوت خبری و .ھا حاکی از قطعی برق در مناطق مختلف شھر تھران بوده است گزارش
م مسئوالن وزارت نيرو در اما برخالف اعال. رسانه ھای رسمی رو به رو شد و مسئوالن وزارت نيرو نيز آن را رد کردند

ھای  ھای مردمی حکايت از قطع برق طوالنی و خاموشي خصوص عدم قطع برق در تابستان امسال، گزارش
  .  داشتگسترده در سطح شھر تھران

مدت و از پيش اعالم نشده برق در مناطق مختلف تھران  در گزارشی خبر از قطع طوالني» فردا«پيش از اين سايت 
اين اتفاق موجب سردرگمي، کالفگی و عصبانيت مردم تھران شده و تکرار آن خسارات : ن سايت نوشتاي. داده بود

   .زيادی را به مردم وارد می کند
ھای مردمی رسيده به کلمه، از قطع طوالنی مدت برق در بسياری از مناطق و محالت شھر تھران  ھمچنين گزارش
 ساعته برق محله ١٢از جمله می توان به قطع .ن خبر می دھدسابقه در تھرا گيری گرمای بي ھمزمان با اوج

  .  اشاره کردمجيديه شمالی در روزھای گذشته
“ : تيرماه امسال در جمع خبرنگاران گفته بود١٢اين گزارشات در حاليست که قبال مجيد نامجو وزير نيرو در تاريخ 

  “ .، قطع آب و برق در تھران نداريم»مديريت صحيح«امسال با 
گيری گرما در  شھر تھران ھر سال با اوج خصوص کالن وضوع تامين برق مصرفی مورد نياز خانوارھای ايرانی و بهم

ھای  رغم تکرار آن در سال تابستان به يکی از معضالت مديريتی کشور تبديل شده و مشخص نيست که چرا علي
   .شود حل قاطع و اساسی برای آن انديشيده نمي متمادی راه 

 نيز به دليل اشتباه فاحش وزارت نيرو در مديريت مخازن آبی سدھای کشور، اين وزارت خانه ٨۶ستان در تاب
دم تھران و ھای گسترده آن سال ھنوز در خاطر مر خاموشي. نتوانست برق مورد نياز خانوارھای ايرانی را تامين کند

  . ساير نفاط کشور ھست
  ده  اعالم شسردرگمی درباره دليل واقعی تعطيالت

) ره(ھای غيرقابل قبول و اطالعات متناقض ارائه شده سبب شد تا نصرهللا ترابي، عضو فراکسيون خط امام  استدالل
مجلس، نيز با ھشدار نسبت به عواقب ادامه يافتن تعطيالت از دولت بخواھد تا دليل واقعی اين ماجرا را به مردم 

   .اعالم کند
اين ”:  استان کشور گفت١٩نيوز با اشاره به تعطيلی روزھای يکشنبه و دوشنبه در  نصرهللا ترابی در گفتگو با پارلمان

   “.تعطيلی و اينگونه اعالم کردن نه از نظر اقتصادی و نه از نظر عمومی به نفع مردم نيست
اگر ھا بر اقتصاد کشور، اين سئوال مطرح است که  بدون در نظر گرفتن تاثيرات سوء اين تعطيلي”: او افزوده است

يالت ريزی الزم را انجام دھند و بتوانند از اين تعط قرار بود اين دو روز تعطيل باشد چرا زودتر اعالم نشد تا مردم برنامه
  “ بھترين استفاده را بکنند؟

ما در “ :ھای ھواشناسی و دمای ھوای اعالم شده توسط اين سازمان، يادآور شده است بيني وی با اشاره به پيش
بينی سازمان ھواشناسی در  ھای متمادی آب و ھوای مختلف را پشت سر گذاشتيم و طی پيش سالکشورمان در 

 و ۴٠اين چند روز که تعطيلی اعالم شد گرمای ھوا اتفاقا نسبت به چند روز پيش از اين افت پيدا کرده و اين گرمای 
د که الزم است دولت آن دليل اصلی و تواند مبنای تعطيلی باشد، مگر اينکه بحث ديگری در ميان باش  درجه نمي۴١

  “ . به صورت شفاف به مردم بگويدواقعی را
، به نحوه اعالم »کند دولت از اختيار اعالم تعطيلی به صورت نامناسب استفاده مي«ترابی با تاکيد بر اينکه 

الم تعطيلی به خاطر ھنوز مردم ماجراھای پيش آمده در مورد اع: ھای پيش از اين اشاره کرده و گفته است تعطيلي
ھای اعالم  ھای مردم و ساير مسئوالن به تعطيلي  در تھران را فراموش نکردند، واکنش١۵حضور سران کشورھای 

  .  تصميم خود شدای بود که دولت مجبور به تجديدنظر در شده به گونه
رسمی موجود کاھش پيدا وقتی ھمه دنبال اين ھستند که تعطيالت ”: نماينده شھرکرد در مجلس تاکيد کرده است
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کنند، قطعا مردم ھم سئواالتی دارند و ھيج وقت  کند، چه لزومی دارد که به ھر دليلی به اين تعطيالت اضافه مي
اند، سئوال اين است که آيا تعطيالت مشکلی از مشکالت مردم  ھم متاسفانه پاسخ سئواالت خود را دريافت نکرده

کند؟ که به نظر من و بسياری از  آورد؟ مشکل بيکاری و معيشت و تورم را حل مي ھا مي کند؟ رفاه برای آن را حل مي
   “.مردم اينگونه نيست

  ج شايعات در زمانه فقدان شفافيت روا
شفاف نبودن اخبار و اطالعات درباره تعطيلی سه روزه باعث شد تا ھر فرد و رسانه ای براساس حدس خود درباره 

   .علل آن به گمانه زنی بپردازد
سايت جرس در ھمين زمينه، نگرانی از سرايت ناآرامی بازار را دليلی برای اعالم اين تعطيالت دانسته و نوشته 

درحالی که بازاريان تھران پس از دو روز تعطيلی رسمي، قرار بود اعتراض خود را تداوم بخشند و بازار تھران ”: است
بدليل گرمای ”رند، دولت از تعطيلی روزھای يکشنبه و دوشنبه را تا رسيدن به خواسته ھای خود در تعطيلی نگاه دا

   “.خبر داد“ ھوا
ھمزمان سامانه خبری تحول سبز، با توجه به ناآرامی ھفته گذشته بازاريان و تصميم به تداوم به آن خاطرنشان 

صابات از قبل شنبه و دوشنبه ھراس دولت از اعت به نظر می رسد علت اصلی تعطيل اعالم کردن روز يک”: کرده
اعالم کردن تعطيلی در چند شھر ديگر بازی با افکار ”: اين سايت خبری نوشت”. اعالم شده بازاريان می باشد

   “.عمومی است تا تعطيلی تھران به تنھايی مرتبط با اعتصابات اعالم شده از سوی بازاريان تلقی نگردد
 دليل اين تعطيلی ھا را اتمام واگذاری سھام سايپا در البته برخی از شبکه ھای اجتماعی نيز به مانند فيس بوک

ھر چند که در اين شبکه آمده است که اين رقابت ھا شنبه در . دانسته بودند) شنبه(بورس در روز دوازدھم خود
 با غياب برخی از کارگزاری ھا پايان می يابد اما با اين حال مديربازار بورس تاکيد دارد که ھنوز رقابت ادامه دارد و

توجه به طوالنی شدن اين رقابت چيزی قابل پيش بينی نيست ممکن است ھراتفاقی رخ دھد بايد تا پايان رقابت 
   .منتظر ماند

  عدم اعتماد ميان مردم و مسوالن چرخه مداوم 
علت اصلی اعالم اين تعطيالت و ھمچنين اقدامات پيشين مسوالن ھر چه که باشد، درباره يک چيز شک و شايعه 

 باقی نمی گذارد و آن اينست که اين گونه رفتار با مردم باعث رواج بی اعتمادی در ميان آنھا نسبت به مسوالن ای
  .  در اين باره شفاف عمل نکردندمی شود و بدون شک مسوالن در زمينه ارائه اخبار و اطالعات دادن

اند از پشتيبانی مردم خود مطمئن تو آنچه مسلم است، اينست که دولتی که گرفتار بحران مشروعيت است نمي
لذا مجبور است تصميمات خود را در حلقه ھای . ھا در ميان بگذارد ھا و مشکالت را با آن باشد و صادقانه کاستي

ھر چند که در زمانه . معدود و محدود مشاوران و ماموران بگيرد و از درز ھر اطالعاتی به بيرون ھراسان باشد
ی شدن اتاق تصميم گيری ھا و سياست مداری ھا، مردم به انحای مختلف از اخبار گسترش رسانه ھا و شيشه ا

يابند، که اين خود مجددا به تزلزل مشروعيت دولت  ھا در مي ھا را از خالل حرف شوند يا تناقضات و تحريف مطلع مي
شکاف . کند  ميدولت را بيشتر-  مردم و سست شدن پيوند و اعتماد ميان مردم و حکومت می انجامد و شکاف

شود مردم اخبار و اطالعات را با سوءظن بيشتری دنبال کنند و زمينه برای رواج شايعات  شکل گرفته باعث مي
کند و به سوی  تر مي بيشتر فراھم شود و بی اعتمادی ايجاد شده باز دولت را در صادق بودن با مردم ناتوان

   .دھد رفتارھای اطالعاتی و امنيتی سوق مي
. رود کل سيکل معيوب بی اعتمادی ميان دولت و مردم و عدم شفافيت در ارائه اطالعات پيشتر و پيشتر ميبدين ش

دور باطل و منحوسی که باطل السحری ندارد جز صداقت و شفافيت با مردم، و باور به اين که مردم به عنوان 
ظر بگيرند اينست که مشروعيت اصلی آنچه مسئوالن بايد در ن. حاکمان و ولی نعمتان حقيقی حق دارند بدانند

  .آيد ھا و اداره کشور به دست مي گيري دولت و حکومت از اعتماد به مردم و دخالت دادن آرای اکثريت در تصميم

/ تاييد کشته شدن يکی از بازاريان به ضرب چاقوی يکی از مھاجمان لباس شخصی
و ممنوعيت برگزاری تعطيلی يکشنبه بازارپارچه فروشان در اعتراض به اين قتل 

 ... مراسم

  کشته شدن يکی از بازاريان معترض به دست لباس شخصی ھا 
  ادامه اعتصاب و ناآرامی در بازار تھران 

بازار پارچه فروشان و بخشى از بازار فرش فروشان تھران روز يكشنبه در :  تير می نویسد 21 در تاریخ جرسسایت 
   .بدست لباس شخصی ھا در حالت نيمه تعطيل بوداعتراض به کشته شدن يکی از بازاريان 

به گزارش خبرنگار جرس از تھران، طرح ماليات بر ارزش افزوده ، در ھفته گذشته موجب ناآرامى و اعتصاب در بازار 
تصاب ھنوز ھم تھران شد و باعث شد تا از روز سه شنبه ھفته گذشته بازار تھران در اعتصاب بسر برد و اين اع

  . ه باشدادامه داشت
عده اى از . اعتصاب از بازار پارچه فروشان شروع شد و به بازار فرش فروشان و سپس طالفروشان سرايت كرد 

بازاريان تھران معتقدند كه پس از مدتھا اين اولين بار بود كه در ميان بازاريان چنين اتحادى اتفاق افتاد كه منجر به 
حتى روساى صنوف بازار در مذاكره با يكديگر به اين نتيجه . پنجشنبه شد تعطيلى كامل بازار در دو روز چھارشنبه و 

  . عتراض به اين طرح استعفا بدھندرسيده اند كه ھمگى در ا
تعطيلى بازار تھران باعث شد تا نيروھاى نظامى و لباس شخصى ھا به بازار : گزارش خبرنگار جرس حاکی است

گفته مى شود يكى از بازاريان به نام و معروف صنف .  ھاى خود را باز كنندحمله كنند و كسبه را وادار كنند تا مغازه
 شخصى از پا در پارچه فروشان كه معروف به حاجى كاشانى است در اين درگيرى ھا به ضرب چاقوى يك لباس

  . آمده است
برنگاران در محل بازداشت بازار تھران در بايكوت خبرى از طرف دولت قرار دارد، عكاسان اجازه عكسبردارى ندارند و خ

اما يكى از بازاريان معروف تھران كه بنا به داليل امنيتی از از ذكر نامش خودداری می شود، خبر كشته . مى شوند
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  .  تائيد كردشدن حاجى كاشانى را
وى گفت كه روز يكشنبه قرار بود در بازار مراسمى به مناسبت درگذشت وى برگزار شود و شايد به ھمين دليل 

وى اضافه كرد كه حاجى كاشانى آدم كوچكى نيست و دولت نمى . دولت اين دو روز را تعطيل اعالم كرده است
  .  براى مدت زيادى مخفى نگاھداردتواند اين خبر را

در عين حال به نظر مى رسد تعطيلى كامل صنف پارچه فروشان در روز يكشنبه به دليل اعتراض به قتل حاجى 
  . اين كاسب معروف بازار بوده استرگزارى مراسم براى كاشانى و ممنوعيت ب

   .اين در حالی است که از ھفته گذشته خبر کشته شدن يکی از بازاريان در برخی سايتھا منتشر شده بود
ھمچنين روز چھارشنبه نماينده صنف پارچه فروشان نيز از سوی لباس شخصی ھا دستگير و به مکان نامعلومی 

   .منتقل شد
با اينھمه به نظر مى رسد دولت عقب نشينى از اجراى طرح . وابط دولت و بازار ھنوز پايان نيافته استبحران ر

ر از تعويق يك سال گذشته نيز در پى اعتراض به اين طرح، دولت ناگزي. ماليات بر ارزش افزوده را آغاز كرده است
  . ساله اين طرح شد

طراف سبزه سيم و دوربين در ا ھا با بي زيادی لباس شخصياز سوی ديگر خبرھای ديگر حاکی است که تعداد 
  . کنند ميدان تردد مي 

روی پشت بام بانک ملي، مشرف به سبزه ميدان، نيز تعدادی " نيوز پرس ايران"طبق خبرھای رسيده از تھران به 
   .اند سيم و دوربين ايستاده لباس شخصی با بي

سبزه (د شورش از سمت ميدان ارک به محوطه پشت بانک ملی بوس نيروی پليس ض عالوه بر اين، چھار ميني
  .  وارد و در آنجا مستقر شدند)ميدان

ھا ديده شده  بر اساس اين گزارش، از صبح امروز در بازار بزرگ تھران رفت و آمدھای مشکوکی از لباس شخصي
   .متی دست به خرابکاری بزندرود حکومت برای ضربه زدن يا تھديد بازاريان توسط اوباش حکو است و بيم آن مي

 تير ماه، درپی باال گرفتن اختالف ميان سازمان امور مالياتی و ١۵ھايی از بازار تھران از  اعتصاب و تنش در بخش
   .، آغاز شد٨٨ اصناف در خصوص تعيين ماليات سال 

ز جمله بازارھايی بود که با نا آباد و حمام چال ا فروشان، پاساژ قائم، بازار قماش و پرده، بازار عباس سرای پارچه
ھمچنين بازار طال و پارچه با ھدف عقب انداختن مجدد ماليات بر اصناف دست . آرامی و اعتراض بازاريان ھمراه بود

  . ه اعتصاب زدندب
به دليل نمايش کمتر اعتصاب بازاريان در " گرمای ھوا"شود تعطيلی روزھای يکشنبه و دوشنبه به بھانه  گفته مي

   .عمومی جامعه بوده استسطح 
گفتنی است گرچه يک روز پس از اعتصاب در بازار تھران، معاون وزير بازرگانی ايران در مصاحبه با خبرگزاری فارس 

 درصدی ماليات از ابتدا نيز مطرح نبوده که منتفی شود، اما روز گذشته رييس سازمان امور ٧٠مدعی شد افزايش 
بنده درباره چنين درصدی تا زمانی که تعيين تکليف :  درصدی اصناف گفت70ات مالياتی درباره منتفی شدن مالي

   .توانم بگويم ھا و توزيعش بين اعضا انجام نشود، چيزی نمي منابع بين اتحاديه
نامه جديدی با شورای اصناف  در چند روز گذشته تفاھم: علی عسکري، رييس سازمان امور مالياتي، اظھار کرد

  . کنيم  اساس ھمان ھم عمل ميامضا کرديم و بر
  

 بازارتھران نمود فقر در اطراف

بازار ھميشه نماد درآمد وپول ومحل تردد افراد : تير آمده است 21به نوشته سایت خبرنگار آژانس ايران خبر در تاریخ 
ه ميدان نيفتاده از خيابان خيام وارد خيابان ابو سعيد شدم و ھنوز چشمم به سبز پولدار در ذھن ما بود امروز وقتی

درست در مقابل ساختمانی که  اولين چيزی که دیدم مردی نابينا بود که در کنار پياده رو مشغول گدایی بود بود
ليف بافته و مشغول فروش آنھا بود و در روی تکه  متعلق به دادگستری بود کمی جلوتر زنی نسبتا جوان چند

ا از من ليف بخرید من کروالل ھستم و با حالتی محزون با یتيمانم لطف مقوایی نوشته بود که برای کمک به
تفاوت  ميان مردم به دنبال کسی بود که از او یک ليف بخرد مردان و زنان زیادی از کنارشان بی چشمانی غمبار در

ا بدون اینکه حتی نگاھی به آنھ رد ميشدند خانمھایی که قيمت عينک دودیشان از درآمد چند ماه اینھا بيشتر است
سالھای زیادی از عمرش گذشته بود ھنرمندانه با یک تکه  کمی آنطرفترمردی که. بياندازند خنده کنان ميگذشتند

فلزی وچند تار سيمی سازی ساخته بود وبرای مردمی که در گذر بودند به زیبایی  تخته وچند ميخ ویک قوطی خالی
کمی آنسوتر  نجا ھم انگار کسی او را نميدید و بازشاید که صدای سازش مردم را متوجه او کند اما ای ساز ميزد

شھروندی مورد رسيدگی قرار  ساختمان پر ابھت دادگستری وساختمانی که در آن شکایات مربوط به نقض حقوق
مستضعفين ميزند تنھا کسانی که به حساب نميایند  ميگيرد اما انگار که در جمھوری اسالمی که به دروغ دم از

  ..ھمانا مستضعفينند

 معلم اخراجی در سنندج دستگير شد
  

و به مکان دستگير نعمت اسدی، فرزند حبيب هللا، دبير اخراجی آموزش و پرورش کردستان، توسط نيروھای امنيتی 
 روز پيش نعمت اسدی، دبير اخراجی رشته حسابداری و از فعالين 20حدود : ھرانا.نامعلومی منتقل شده است

 .ر دیگر توسط نيروھای امنيتی در منزل شخصی اش دستگير شدمدنی بسيار کوشای سنندجی با
مأموران ضمن تفتيش منزل و ضبط کيس کامپيوتر، کتاب ھا و یادداشتھای ایشان خانواده ی وی را نيز تھدید نموده 

  .اند که در صورت انعکاس موضوع با عواقب ناگوار آن روبرو خواھند شد
ون نتيجه ی در پی نداشته و نتوانسته اند از مکان نگھداری و علت گفتنی است پيگيری ھای خانواده وی تاکن

به فعاليت ھای مطبوعاتی مشغول " ژیوار"نعمت اسدی که به عنوان ھمکار ھفته نامه  .بازداشتش مطلع شوند
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ی به مدتی را را در بازداشتگاه ھا و زندان ھای جمھوری اسالم" اقدام عليه امنيت ملی"بود، پيش تر نيز به اتھام 
  .سر برده است

  
 دستگير شدمریوان فعال حوزه کودکان در 

  
آزاد .  کردو دسگيردادگاه انقالب اسالمی شھرستان مریوان آزاد خوانچه زر را احضار بي تير ماه، 21روز دوشنبه 

در  انجمن دفاع اززندانيان سياسی وحقوق بشر ایران . خوانچه زرعضو کانون دفاع از حقوق کودکان مریوان است
این فعال اجتماعی درسالھای گذشته چندین بار توسط نيروھای امنيتی بازداشت : ادامه این گزارش می نویسد

آزاد خوانچه زر بعد از تحمل یک دوره طوالنی زندانی و شکنجه با قيد وثيقه بيست ميليون . وزندانی شده است
بطور مداوم به اذیت وآزار این فعال مدنی وخانواده اما نيروھای امنيتی .  اززندان آزاد شد88تومانی تابستان سال 

  . اش پرداختند
  

شرکت وبرگزاری مراسم روز جھانی : دادگاه انقالب شھرستان مریوان اوایل سال جاری آزاد خوانچه زر را به اتھام
 عليه کودک ، جشن آدم برفی ھا ، روز جھانی زن و شرکت درتجمعات غيرقانونی عليه قتل ھای ناموسی ، اقدام

  . امنيت ملی به شش ماه حبس تعزیری ، ودوسال حبس تعليقی محکوم کرد
  

آزاد خوانچه زر به حکم صادره اعتراض وپرونده به شعبه تجدید نظر دادگاه انقالب اسالمی ارسال که بعد از بررسی 
 دادگستری شھر حکم صادره درشعبه تجدید نظر مورد تایيدقرار گرفت وبرای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام

شعبه اجرای احکام روز دوشنبه با احضار وثيقه گزار وفشار به خانواده خوانچه زر آنھا را مجبور به . مریوان ارجاع گردید
پس از مراجعه ازاد به شعبه اجرای احکام بال فاصله مامورین امنيتی ایشان . تحویل فرزندشان به دادگاه انقالب کرد

  .ن بردندرا دست بند زده و به زندا
الزم به ذکر است که داگاه انقالب مریوان درھمين ارتباط مظفر روخنده و کاروان دره سيد را به ھریک دوسال حبس 

  .تعليقی محکوم کرده است
  

   جان باختن یک کارگر بر اثر نا امنی محيط کار 

 کارگر 1389 تير23چھار شنبه  بنا بر خبر دریافتی ، روز –کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
 کا ر، در شھر سقز دچار برق گرفتگی شد و جان خود    ساله ای به نام صالح مروتی بر اثر نا امنی محيط 20جوان 

  . را از دست داد

   خودکشی کارگری بر اثر فشار زندگی 

ساله کارگر 60 محمدی ،  ابوبکر 89/4/21 روز دوشنبه –کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
 پر مشقت   خود را حلق آ ویز کرد وبه زندکی   ساکن شھر بيجار بر اثر فقر وفشار زندگی شرکت سامان راه توانا

 ابوبکر  خود پایان داد این در حالی است که کارگران در این سن باید بازنشته شده و در آرامش زندگی کنند اما
 به کارگری مشغول بود که حتی با وجود کار کردن   شرکت مذکور  ھمچنان درمحمدی با وجود داشتن سن باال اما

  . نمی توانست زندگی خود و خانواده اش را تا مين نماید 

  بازداشت گسترده جوانان در ھفت حوض

 ماموران سرکوبگر نيروی انتظامی طی چند روز گذشته اقدام به اجرای گسترده طرح برخورد با –آسمان دیلی نيوز 
  .در غرب تھران کرده اند! دپوششیب

این ماموران از ميدان ھفت حوض تا فلکه اول تھرانپارس به طور گسترده ای حضور دارند و جوانانی که موھایشان 
  .مدل دارد و تی شرتشان مدل دار و یا تنگ است را بازداشت می کنند
  .ه و خودروھایشان را ھم توقيف می کننداین ماموران بيشتر با پسرھایی که سوار بر خودرو ھستند برخورد کرد

طی این چند روز سه خودروی ون پليس تنھا در ميدان ھفت حوض مستقر شده که پس از پر شدن این ون ھا از 
جوانان بازداشت شده، به سمت مقر پليس در پليس امنيت پشت کالنتری ھفت حوض و یا اماکن وزرا حرکت می 

  .کنند
ورد با جوانانی اقدام ميکنند که سوار بر خودرو ھستند تا از این طریق خودروھای آنھا را ماموران بيشتر نسبت به برخ

گویا این اقدام به آنھا دستور داده شده تا از این طریق و اخذ جریمه و دریافت حق پارکينگ، به . نيز توقيف کنند
  .وضعيت وخيم اقتصادی دولت کود تا کمکی شود

  .  طرح در منطقه ھفت حوض و شرق تھران بسيار گسترده تر از دیگر مناطق استحضور ماموران برای اجرای این

  دشمن جوانان, مامورین انتظامی دوست مواد فروشان 



 115

 مامور انتظامی روزانه در ۶امام علی واقع در خيابان فرمانيه تقاطع کامرانيه ) بوستان( در پارک–آسمان دیلی نيوز 
  .دارند ”  بستان–بده ” نظار مردم با مواد فروشان این پارک رابطه از نوعاین مامورین در ا. حال گشت ھستند 

  .اما ھمين مامورین انتظامی مانند سگی ھا ر به جوانان به بھانه ھای مختلف گير ميدھند وشدیدا برخورد ميکنند 

  وحشت حکومت جمھوری اسالمی از گسترش اعتصاب بازار در شھرھاى کردستان

و . مھوری اسالمی از ترس اعتصاب و تعطيلى بازار درسنندج مغازه داران را تھدید کرده است  ج–آسمان دیلی نيوز 
  .در بيانيه اى مغازه ھا را تھدید کردھاند که در صورت اعتصاب عواقب جدى براى آنھا خواھد داشت

ى مذھبى و رؤساى حکومت سرکوبگر در اشنویه نيروى زیادى را مستقرکرده و در نامه اى به مغازه داران و علما
عشایر و کارمندان دولتى آنھا را به جلسه اى در فرماندارى دعوت کرده و به آنھا وعده وعيدھایى دادھاند که 

  .اعتصاب نکنند ولى حاضرین با بى اعتنایى ازجلسه خارج شده اند

 . يابد ضريب بيکاری در ايران سال به سال افزايش مي

مجله . يابد ضريب بيکاری در ايران سال به سال افزايش مي: تير آمده است 21یخ به گزارش رادیو صدای آلمان در تار
ھای مجلس شورای اسالمی نيز، دو   درصد اعالم کرده و مرکز پژوھش١٣ / ٢اکونوميست نرخ بيکاری در ايران را 

  . رقمی بودن نرخ بيکاری را تاييد کرده است
توانند بيانگر درصد واقعی  دھند، ھيچوقت نمي ت نشده را نشان نميآمارھای رسمي، از آنجا که بيکاری پنھان يا ثب

دھند که نرخ  مي ھمين آمارھای رسمی نشان . ھای اقتصادی نقش مھمی دارند اما در بررسي. بيکاری باشند
  . ھای آينده نيز بھبود نخواھد يافت بيکاری در ايران، سال به سال رو به افزايش است و اين روند در سال

 درصد رسيده، ١٣ / ٢جاری نرخ بيکاری در ايران به  ترين گزارش خود اعالم کرده که در سال  اکونوميست در تازهمجله
  .  و نيم درصد خواھد رسيد١۵ حتی به ١٣٩٢ درصد و در سال ١۵در دو سال آينده به 
  ھا تاييد مرکز پژوھش

ھا در گزارشی  مرکز پژوھش. ان بيکاری استھای مجلس شورای اسالمی نيز، تاييد کننده بحر گزارش مرکز پژوھش
در چارچوب برنامه پنجم اقتصادي، از . ھای اخير ھمواره دورقمی بوده است کند که نرخ بيکاری در سال تاييد مي

اما با توجه به اوضاع اقتصادی فعلی ايران، عملی .  درصد کاھش دھد٧دولت خواسته شده که نرخ بيکاری را به 
  . رسد ممکن به نظر ميشدن اين توصيه غير

. دانند مي" نژاد ھای اقتصادی غلط دولت احمدي سياست"بيشتر کارشناسان ايراني، رشد بيکاری را برآيند 
.  ميليارد دالر رسيده است١٢٧حاضر به  ھا و نھادھای داخلی و خارجی در حال نژاد به بانک ھای دولت احمدي بدھي

 ميليارد دالر درآمد داشته، ٢۵٠ج سال اخير از محل فروش نفت نيز بيش از ھای کارشناسان دولت، در پن نبا به داده
  . ھای کنترل نشده، منابع ملی را ھدر داده است وپاش ھای اقتصادي، با ريخت اما به جای تقويت زيرساخت

  رئيس مجلس  انتقاد نايب
صادی در مجلس اوج گرفته، دولت در شرايطی که انتقاد نسبت به ناکامی دولت در تحقق اھداف برنامه چھارم اقت

تعبيه سازوکار نظارتی "ھای مجلس،  مرکز پژوھش. اليحه اجرای برنامه پنجم اقتصادی را تسليم مجلس کرده است
  . را در برنامه پنجم اقتصادی توصيه کرده است" و تدارک ابزارھای تحقق نظارت قوه مقننه

ھای اقتصادی  باھنر معاون کميسيون نظارت مجلس، سياستھای اخير، علی الريجانی رئيس و محمدرضا  در ھفته
اکنون، در حالی که کميسيون تلفيق برنامه پنجم سرگرم ايجاد تغييراتی . اند نژاد را مورد انتقاد قرار داده دولت احمدي

رئيس مجلس نيز، به صف منتقدان دولت  چشمگير در اليحه برنامه پنجم دولت است، حسن ابوترابی فرد نايب
  . يوسته استپ

اما . بينی شده بود  درصد رشد برای اقتصاد ايران پيش٨ / ۵ تا ٨در برنامه چھارم اقتصادی که عمر آن به سر آمده، 
 درصد بوده ١ / ۵گويند که رشد اقتصادی جمھوری اسالمی در آخرين سال برنامه چھارم تنھا  مراکز رسمی مي

  . است
ھای دولت در مورد اجرای برنامه چھارم و ھمچنين نحوه   مجلس از سياسترئيس اول به گزارش خبرگزاری مھر، نايب

بينی شده در برنامه چھارم فاصله   درصدی پيش٨با رشد «: به شدت انتقاد کرده و گفته است۴۴اجرای اصل 
  » .معناداری پيدا کرده ايم که گفتن داليل آن جانکاه و دردآور است

کرد، ضمنا فاش ساخت که تجھيزات اين  سخنرانی مي" سافت ژل مينو"ژه ابوترابی فرد که در مراسم گشايش پرو
کند که ھيچگونه مناسبات  دولت جمھوری اسالمی ادعا مي.  ميليارد تومانی از آمريکا خريداری شده است١٢پروژه 

يد کند و متعلق به  نوع دارو تول٢٣تواند  به گفته ابوترابی فرد مي" سافت ژل مينو"پروژه . بازرگانی با آمريکا ندارد
  .است)  ساله ايران و عراق٨اسيران سابق جنگ (موسسه اقتصادی و خودکفائی آزادگان 

   درصدافزايش يابد15مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي 

 سكوت مسووالن وزارت رفاه درباره معلق ماندن مطالبات: ایلنا آمده است / به گزارش خبرگزاری دولتی ایران 
  .تامين اجتماعي كافي است و اين وضع بايد ھرچه زودتر پايان يابدبازنشستگان 

اعضاي اين كانون از عدم افزايش : گويد مي عضو ھيات مديره كانون بازنشستگان تامين اجتماعي استان اصفھان
 مراكز درماني ملكي سازمان و مسكوت ماندن پرداخت اعتبارات ، تصويب دريافت فرانشيز در89قانوني مستمري 

  .اي ناراضي ھستند الحسنه سياحتي زيارتي و قرض



 116

ھاي بازمانده بيمه  ھزاركارگر بازنشسته ازكار افتاده و خانواده 145: وگو با خبرنگارايلنا گفت اسماعيل ربيعي درگفت
 اجتماعي درشھرھاي استان اصفھان خواھان توجه مسووالن وزارت رفاه و تامين اجتماعي به شدگان سازمان تامين

  .ع خود ھستندوض
بازنشستگان تامين اجتماعي كافي است و اين  سكوت مسووالن وزارت رفاه درباره معلق ماندن مطالبات: وي گفت

  .وضع بايد ھرچه زودتر پايان يابد
دستمزدھاي  خواستار آن شد تا مستمري بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي ھر چه سريعتر برابر مصوبه وي

  . درصد افزايش يابد15 به ميزان حداقل به ميزان 89 سال شوراي عالي كار در
ھا  نحوه محاسبه مستمري با اين: ربيعي ھمچنين ضمن مخالفت با دريافت فرانشيز ازبيمه شدگان سازمان گفت

  .درماني پرداخت كنند بازنشستگان بايد از اين پس تمامي دريافتي خودرا بابت فرانشيز
تامين اجتماعي از مسائل بيمه شدگان به ويژه  ووالن وزارت رفاه و سازمانرسد مس به نظر مي: وي افزود

  .بازنشستگان ھيچ اطالعي ندارند

 قم احتمال تجمع اعتراضی بازنشستگان استان قم درمقابل دفتر الریجانی در

كند  ل نميحرف و شعار مشكل كارگران و بازنشستگان را ح: ایلنا آمده است / به گزارش خبرگزاری دولتی ایران 
  .نمايندگان مجلس در صورت لزوم بايد وزراي ضعيف و ناكار آمد را استيضاح و بركناركنند بنابراين

 احتمال تجمع بازنشستگان در: كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان قم گفت رئيس ھيات مديره
  .در قم زياد استھا در مقابل دفترآقاي الريجاني   درصدي مستمري6اعتراض به افزايش 

رئيس قوه مقننه مانع از قانون  عنوان رئيس مجلس بايد به: گو با خبرنگار ايلنا افزود و محمد فاضل تركمان درگفت
مھري مسووالن وزارت رفاه قرار  اجتماعي مورد بي كند كه قانون كار و تامين شكني شود و وقتي مشاھده مي

  .فراد شودبرخي ا گيرد بايد مانع از قانون شكني مي
نمايندگان مجلس وعده حل مشكالت كارگران و  وي با بيان اينكه آقاي الريجاني در زمان كانديد شدن براي

ھاي مكرر حتي از مالقات  ھا در حالي است كه وي پس از يكسال و نامه اين :بازنشستگان را داده بود اظھار داشت
  .كند تامين اجتماعي نيز خودداري مي با بازنشستگان

كند بنابراين نمايندگان مجلس در صورت  و بازنشستگان را حل نمي حرف و شعار مشكل كارگران: تركمان تصريح كرد
  .و ناكار آمد را استيضاح و بركناركنند لزوم بايد وزراي ضعيف

 کردستان بازداشت نعمت اسدی، دبير اخراجی آموزش و پرورش

نعمت اسدی، فرزند حبيب هللا، دبير اخراجی آموزش و : ده است   آم89 تير 21برپایه گزارشات رسيده در تاریخ 
 روز پيش نعمت 20حدود .امنيتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است پرورش کردستان، توسط نيروھای

حسابداری و از فعالين مدنی بسيار کوشای سنندجی بار دیگر توسط نيروھای امنيتی  اسدی، دبير اخراجی رشته
 .نزل شخصی اش دستگير شدم در

ی وی را نيز تھدید نموده  مأموران ضمن تفتيش منزل و ضبط کيس کامپيوتر، کتاب ھا و یادداشتھای ایشان خانواده
 .خواھند شد اند که در صورت انعکاس موضوع با عواقب ناگوار آن روبرو

مکان نگھداری و علت  سته اند ازگفتنی است پيگيری ھای خانواده وی تاکنون نتيجه ی در پی نداشته و نتوان
 .بازداشتش مطلع شوند

بود، پيش تر نيز به اتھام  به فعاليت ھای مطبوعاتی مشغول” ژیوار“نعمت اسدی که به عنوان ھمکار ھفته نامه 
  .زندان ھای جمھوری اسالمی به سر برده است مدتی را را در بازداشتگاه ھا و” اقدام عليه امنيت ملی“

 عسلویهعيت اسفناک گزارشی از  وض
 

دو ھزار نفر و یکی از ده   روستایی با جمعيتی کمتر از1378عسلویه تا پيش از سال  :  nasimjonoub نسيم جنوب
پاالیشگاھی در منطقه عسلویه، این روستا به  با استقرار تاسيسات. ھا روستای تابعه شھرستان کنگان بود

 ھزار نفر نيروی کار که بيشتر آنھا را کارگران مجرد 60نطقه حدود م ارتقا یافت و به جمعيت ساکن در این» بخش«
منطقه  شروع استقرار تاسيسات صنعتی در این منطقه، باعث رفع مشکل بيکاری در. افزوده شد تشکيل می دادند،

پاالیشگاه ھای منطقه که  با این وجود، مشعل ھای. استان بوشھر و حتی بخش ھایی از استان ھای مجاور شد
  .آلودگی شدید محيط زیست در منطقه شده است کی از در آمدھای اصلی برای کشور نيز به شمار می آید باعثی

اقتصادی ایران زندگی می کنند  اما مردمی که در مھم ترین منطقه. عسلویه به پایتخت اقتصادی ایران معروف است
 .از داشتن امکانات اوليه زندگی محرومند

. آب قابل شرب ندارند  درجه می رسد با این وجود مردم50ر تابستان گاھی به باالی در عسلویه درجه حرارت د
در لوله ھای آب شھر به جای آب شور، آب  سالھا است که مسووالن به مردم منطقه وعده می دھند که به زودی

 .تاکنون چنين اتفاقی رخ نداده است شيرین و قابل استفاده جریان خواھد یافت اما
مزه وحشتناک و سوزش  .ھوای عسلویه شير آب را باز می کنم و به صورتم می زنم و کمی مزه می کنمدر گرمای 

با یکی از بوميان منطقه به سراغ . شسته ام چشمانم باعث می شود که حس کنم با آلوده ترین آب زمين صورتم را
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آبی که در آب انبارھا نگھداری می . اندکنارش تانکر ھای آب پارک کرده  آب انبارھایی در حومه شھر می رویم که در
مرده و  درون آب می توان حشرات. ندارد و بوی بد آن را از فاصله چند متری می توان حس کرد شود ھيچ حصاری

تانکر ھا به دستگاه ھای آب  این آب قابل شرب منطقه است که توسط این. پالستيک ھای معلق در سطح آب را دید
به علت .تھيه می شود نيز متفاوت و طعم دار است مزه آبی که از آب شيرین کن ھا. شيرین کن برده می شود

منطقه اکثراً دچار بيماری ھایی نظير سنگ کليه، سوزش چشم، ناراحتی ھای  اجبار در استفاده از این آب، مردم
 .ھستند پوستی و غيره

بيماری ھای : می گوید  عسلویه است،دکتر غالمی که چند سالی است تنھا دکتر روستای چاه مبارک در نزدیکی
به علت زندگی کردن در محيطی که در   مردم .حساسيتی، قلب و عروقی شایع ترین بيماری ھای منطقه است

 .مدتی به ھمه این بيماری ھا دچار می شوند سطح آن مواد گوگردی و شيميایی پراکنده است بعد از
مردم به انواع : ادامه می دھد ه و روستا ھای اطراف می داند ووی نبود آب سالم را بزرگترین مشکل مردم عسلوی
 .مبتالھستند بيماری ھای انگلی به دليل استفاده از ھمين آب

ھا ھم آلودگی خاص  این دستگاه: وقتی از او درباره استفاده از آب شيرین کن ھا می پرسم، تاکيد می کند
اما در این دستگاه ھا بعد از مدتی براده . کنند ا حدی تصفيه میآنھا آب شور و غير بھداشتی را ت. خودشان را دارند

 .رفته باعث به وجود آمدن خيلی از بيماری ھا نيز می شود آھن و سربی که در لوله ھا به کار
ميان کودکان را بسيار شایع   سال است سابقه کار در منطقه را دارد وجود انواع آلرژی در6دکتر غالمی که حدود 

وی درمان این بيماری ھا را که به علت زندگی  . برابر شده است6 تا 5ه نسبت به سال ھای گذشته می داند ک
درمانی موقت می داند که در بعضی مواقع آسم و بيماری ھای قلب و  کردن در این محيط به وجود آمده است تنھا

از آب  یع انسانی را استفاده مردمدکتر غالمی تنھا راه جلوگيری از این فجا. بيماران می شود عروقی باعث مرگ
 .سالم و ھوای سالم می داند

سه سال است که مردم  .با وجود این آلودگی ھای شدید آب و ھوای منطقه در عسلویه بيمارستانی وجود ندارد
آنھا مجبور نباشند برای بيماری ھای جدی به  منتظرند ساختمان نيمه کاره تامين اجتماعی روزی به پایان برسد و

 .تنھا مجھز به یک بھداری است در حال حاضر شھر. شھر ھای دیگر بروند
سوختن این . دانست وجود مشعل ھای ھميشه روشن در این منطقه را می توان عامل اصلی آلودگی شدید ھوا

 اما مسووالن باز ھم تنھا وعده می دھند .مشعل ھا باعث پراکندگی گوگرد به ميزان زیاد در ھوای منطقه می شود
 .دھند اما مشخص نيست که این زمان کی فرا می رسد که به زودی برای این مشعل ھا فيلتر قرار می

محيط زیست، پاالیشگاه  در یک برخورد منطقی نمی توان صورت مساله را پاک کرد و برای جلوگيری از آلودگی
جاد فضای سبز و راھکارھای دیگر از کارگيری فيلتر، ای نساخت بلکه ضمن اینکه پاالیشگاه را می سازیم باید با به

 .کاست آلودگی ھوا و آب منطقه
برای ساعاتی برق  نوسانات شدید برق در منطقه یکی دیگر از معضالت جدی است که باعث می شود در روز

که . (درجه برای مردم بومی عسلویه 50 تا 40این در تابستان یعنی تحمل گرمای شدید بين . منطقه قطع شود
 (.دانم  مي گويند این مشکل حل شده ولی بعيد میبحمدهللا

در این منطقه لوله کشی  در حالی که مردم عسلویه در بزرگ ترین منطقه توليد انرژی در جھان زندگی می کنند،
جالب است که . حمل کننده کپسول ھای گاز باشند گاز وجود ندارد و مردم باید ھر چند وقت در انتظار ماشين ھای

 .می شود اما نه برای مردم شھر رای کشورھای دیگر گاز صادراز عسلویه ب
  سيمای سھمو

  

شرکت جھاد نصر کردستان بازنشسته  عدم رسيدگی به شکایت کارگران  

 از کارگران شرکت جھاد نصر کردستان که به سن بازنشستگی رسيد ه اند پس از   تن16  بنابر خبر رسيده ،
 کارفرمای   با مشکل پرونده ھای بيمه روبروشده و به آنھا اعالم شد که مراجعه به اداره بيمه تامين اجتماعی

. سال سوابق کار آنان به ادره بيمه تامين اجتماعی خود داری کرده است8شرکت از ارسال   

 یکی از شرکت ھای نيمه دولتی و نيمه خصوصی است    سنندج3شرکت جھاد نصرواقع در شھرک صنعتی شماره 
له مراکز ورشکسته دولتی بود که با سپردن پروژه مسکن مھر توسط ستاد مسکن استانداری این شرکت از جم. 

 قبال از طریق سایت  گزارش تکميلی در مورد این شرکت و فعاليتھای آن. (  رونق دوباره گرفت کردستان به آن،
اجعه کرده بودند در حال حاضر به متا سفانه این کارگران که به اميد باز نشستگی به ادره بيمه مر) کميته ارائه شده 

.خاطر مواجه شدن با این مشکل در بالتکليفی بسر می برند   

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

1389تير  22  

 جان باختن یک کارگر در سقز

 متأسفانه در آزاد کریمی کارگری که در عمليات آسفالت کشی تحت کارفرمایی شھرداری سقز مشغول به کار بود،
.  در اثر بی احتياطی راننده غلتک، به زیر گرفته شد و جانش را از دست داد 1389/4/17تاریخ   
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 نبودن ایمنی الزم در محيط ھای کاری جان خود را از دست   آزاد کریمی، یکی از بيشمار کارگرانی است که در اثر
.داد  

من ابراز ھمدردی با خانواده این کارگر جان باخته، بار کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ض
دیگر بر لزوم به اجرا در آمدن قوانين و شرایط ایمنی الزم در محيط ھای کاری تأکيد می ورزد و آزاد کریمی را یکی از 

. قربانيان سود محور نظام سرمایه داری می داند  

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

1389تير  22  

 کارگران شرکت پرھون طرح دست به اعتصاب زدند 

 نفر از کارگران شرکت پرھون طرح از پيمانکاران 100طبق خبر رسيده به انجمن برق و فلزکار کرمانشاه، حدود 
 دست به 21/4/89 صبح روز دوشنبه 8 ماه حقوق خود از ساعت 4نيروگاه سنندج در اعتراض به پرداخت نشدن 

به دنبال اصرار کارگران بر ادامه اعتصالب تا گرفتن حقوقھایشان مدیریت . آن شدند  و خواھان پرداختاعتصاب زده
شرکت مجبور به حضور در ميان کارگران شد و قول داد بعد از ظھر در این مورد با کارفرما برای تأمين پول مذاکره 

  . نماید

22/4/1389  

 مانی صادر گردید ميليون تو50برای آزادی بھزاد باقری وثيقه 

 دادگاه انقالب اسالمی زرین شھر خواستار وثيقه 3بر اساس خبر ارسالی به انجمن برق و فلزکار کرمانشاه، شعبه 
بنا به ھمين خبر خانواده بھمن خدادادی قادر به تأمين وثيقه .  ميليون تومان در ازای آزادی بھزاد باقری شده است50
 ماه از زمان تعيين وثيقه ، او 2اند و به ھمين خاطر با وجود گذشت نزدیک به  ميليون تومانی برای وی نشده 30

  .ھمچنان در زندان بسر می برد

 درصد 15 درصدی ماليات به 70عقب نشينی از افزايش :در پی اعتصاب بازار

ر امروز درباره وزارت بازرگاني، شورای اصناف و سازمان امور مالياتی کشو:  نوشت 89 تير 22آفتاب در تاریخ سایت 
  . نامه نھايی امضا کردند نحوه تعيين و دريافت ماليات از اصناف، تفاھم

  .  ميليارد لایر از اصناف ماليات دريافت شد800 ھراز و 11سال گذشته 
بينی شده بود که در قانون   ھزار ميليارد لایر دريافت ماليات از اصناف پيش15در قانون بودجه سال گذشته حدود 

  . بينی شده است  ھزار ميليارد لایر پيش20امسال بودجه 
ھای مالياتی خود را بر اساس ماليات قطعی  بر اساس بندھای ديگر اين تفاھمنامه؛ اصناف کشور بايد اظھارنامه

  .  درصد به ادارات امور مالياتی تحويل دھند15 به اضافه 87سال 
  .  درصد اين اظھارنامه بايد به صورت نقدی پرداخت شود40

مھدی غضنفری وزير بازرگانی پس از امضای اين تفاھمنامه با بيان اينکه بايد به دنبال سازو کاری پايدار برای دريافت 
  . ماليات از اصناف ھستيم، تشويق پرداخت ماليات اصناف کشور را خواستار شد

شد بندھايی از  ء شد اما گفته ميای درباره نحوه دريافت و تعيين ماليات امضا جانبه ھفته گذشته ھم تفاھمنامه سه
  . نامه امروز به نتيجه رسيد و گو دارد که در تفاھم تفاھم نامه جای بحث و گفت

  .در روزھای اخير بازار تھران به دليل افزايش ماليات، اقدام به اعتصاب کرده بود

  است بازنگري در وضعمان صورت نگرفته : ھفت تپه كارگران

برخالف : ایلنا با رضا رخشان از فعالين سندیکای نيشکر ھفت تپه آمده است / ار ایران گفتگوی خبرگزاری دولتی ک
نيشكر ھفت تپه در زمان سپري كردن دوره محكوميت در زندان از كار  اظھارات قائم مقام وزير كار، فعاالن كارگري

  .به اين اخراج معترضيم و خواھان بازگشت به كار ھستيم نست/ اند اخراج شده

ادعاھاي مسووالن وزارت كار و امور اجتماعي ھيچ بازنگري در مورد وضع  گويند بر خالف رگران نيشكر ھفت تپه ميكا
  .نگرفته است آنھا صورت

با وجود اظھارات اخير قائم : خبرنگار ايلنا گفت رضا رخشان عضو سنديكاي كارگران نيشكر ھفت تپه در گفت وگو با
  .اند اجتماعي فعاالن كارگري نيشكر ھفت تپه از كار اخراج شده  و امورمقام امور بين الملل وزير كار

پيرامون   مقام امور بين الملل وزارت كار وا مور اجتماعي در گفت و گوي مطبوعاتي زاده، قائم پيشتر توكل حبيب
ملي با پيگري ھايي براي حفظ منافع » :ھاي ويژه اجالس اخير سازمان جھاني كار گفته بود خروج ايران از پاراگراف

كارگران شركت ھفت تپه بازنگري شده و مورد بخش قرارگرفت و  كه صورت گرفت پرونده برخي از افراد موصوف مانند
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  .«آزاد شدند
بيشتر دوره   فعال كارگر نيشكر ھفت تپه برابر راي دادگاه6درحالي استكه به گفته رضا رخشان تمامي  اين

  .اند ردند و در حال حاضر نيز از كار اخراج شدهمحكوميت تعزيري خود را سپري ك
با توجه به اينكه كارفرما در : دانست و افزود وي وضع فعاالن كارگري ھفت تپه را مغاير با اظھارات مسووالن وزارت كار

اجع ما نسبت به اخراج خود معترض بوده و از طريق مر: آنھا اقدام كرده است زمان بازداشت كارگران نسبت به اخراج
  .خواھان بازگشت به كار ھستيم قانوني

 فعال كارگري نيشكر 6احمدي، علي نجاتي، و رضا رخشان  فريدون نيكو فر قربان علي پور، محمد حيدري، جليل
در ارتباط با فعاليت ھاي صنعتي از كار اخراج شده اند و احكام اخراج آنھا به  ھفت تپه ھستند كه پس از بازداشت

  . اختالف اداره كار نيز رسيده استھيت تشخيص تاييد
شود و در پي واردات بي رويه شكر در  بزرگترين كارخانه نيشكر ايران ياد مي نيشكر ھفت تپه كه از آن به عنوان

  .گذشته دچار بحران كارگري شده بود سالھاي
و فصلي در كارخانه و كارگر به صورت رسمي، قراردادي، پيماني   ھزار5به گفته رخشان در حال حاضر نزديك به 

كار ھستند كه با توجه به اقدامات انجام شده توسط مديريت مطالبات آنھا در مقايسه  مزارع شكر ھفت تپه مشغول
  .گذشت تنھا با مدتي تاخير پرداخت مي شود با

 60در ھفت تپه امسال احتمال دارد كه : نياز براي آبياري مزارع كارخانه گفت وي با اشاره مطلوب بودن وضع آب مورد
  .شكر توليد شود كه در مقايسه با سالھاي بحراني گذشته ركود مطلوبي است ھزار تن
دارد اجراي طرح  به دليل مصرف باالي انرژي در كارخانه ھاي توليد كننده شكر احتمال: حال وي يادآور شد با اين

  .ھدفمند كردن يارانه ھا بر وضع اين كارخانه تاثيرگذار باشد

 ...  دختران روستا و رواج ازدواج با مردان متاھل، معتادبيکاری

باال رفتن سن ازدواج مقوله ای مختص شھرنشينی نيست بلکه امروز :  تير گزارش داد 22خبرگزاری مھر در تاریخ 
سن ازدواج در روستاھا نيز باال رفته و بسياری از گاليه ھای پسران و دختران مجرد شھری به روستاھا ھم رسيده 

  . است
ياد می شود " دختر خانه بودن" به گزارش خبرنگار مھر در اراک، دورانی که در فرھنگ عاميانه ايران از آن به دوران

اغلب جزو راحت ترين دورانھايی است که زنان پيش از ازدواج می گذرانند اما وقتی اين دوران طوالنی می شود با 
  . اوت و راحتی می کاھدمخاطراتی برای دختران ھمراه است که از آن طر

مقوله ای است که اگر نگوييم جديد است امری است که کثرت آن در سالھای اخير به چشم " دختران بزرگسال"
می خورد و مورد گاليه خود دختران و اطرافيان آنان است، اما در اين زمينه خاص به روستاھا کمتر توجه شده و 

  . ورت در روستاھا نيز مشھود استشايد کسی تصور نکند اين موضوع به ھمان ص
آموزه ھای دينی حاکی ست که کار جوھره آدمی است و انسان را از بزه دور می کند خواه آن انسان زن باشد يا 

مرد و اين امر نشان از نياز انسان به کار کردن برای داشتن زندگی سالم است، در شھرھا اغلب دختران به خصوص 
و ھنوز ازدواج نکرده اند دارای شغل ھستند، مقوله ای که دختران روستايی نيز توقع آنرا آنھا که در سن باال ھستند 

  . دارند اما در روستاھا وقتی برای مردان کار نيست چگونه برای زنان کار باشد
آنچه در مورد اين دختران مشھود است اين است که گذران زندگی برای دختران بزرگسال در شھرھا آسانتر است تا 

ر روستاھا و عمده دليل آن اشتغال دختران شھری است، موضوعی که کمتر آنھا را نگران آينده می کند و اين د
  . فرصتی که برای دختران روستايی کمتر پيش می آيد

تعدادی از دختران روستايی در گفتگو با خبرنگار مھر در اراک، با نشان دادن اشتياق خود برای کار کردن و ايجاد 
  .  شغلی در خود روستا، کار را حالل بسياری از مشکالت دانستندفرصت ھای

بی توجھی به ايجاد : خاطر نشان کردند" تا آخرعمر نمی توان از منابع خانواده استفاده کرد" آنان با اشاره به اينکه، 
ی مخرب بيکاری فرصت ھای کاری برابر با دختران شھری نه جلوی تضييع حقوق آنان را می گيرد بلکه تبعات اجتماع

  . را می کاھد
اينجا ھم مثل شھر شده، سن ازدواج باال رفته : سميه يکی از دختران روستايی خمين در اين خصوص به مھر گفت

 سالگی ھنوز ازدواج نکرده ام، از خانواده ام خجالت می کشم و در اولين فرصتی که پيش آيد ازدواج می 28و من در 
  .  يابمکنم تا از اين شرمندگی خالصی

 سال و دو فرزند دارد و من برای اينکه احساس می کنم سربار خانواده 46ھم اکنون خواستگاری دارم که : وی افزود
  . ام ھستم تالش می کنم خود را به اين ازدواج ر اضی کنم

وار و ھنرھای زيادی دارم اما ھمه آنھا قاب دي: سميه در حاليکه چشمانش شرمسار از سخنانش بود، يادآور شد
زينت خانه می شوند و من و ديگر دختران روستا نمی دانيم چگونه آنھا را تبديل به پول کنيم تا درآمد داشته باشيم 

  . و مجبور نشويم تن به ازدواجھای اجباری و ناخواسته بدھيم
 فرش بافی گرچه نبود اشتغال کافی برای دختران را بايد در کم شدن عالقه آنان به برخی صنايع دستي، مانند

  . دانست با اين حال بی توجھی به اين موضوع و پاک کردن صورت مسئله نمی تواند از بروز مشکالت جلوگيری کند
به عقيده صاحب نظران جامعه شناسي، نبود اشتغال برای دختران نه تنھا برای خود آنان مشکالتی را ايجاد می 

  . کند بلکه تبعات منفی و ناگوار اجتماعی در پی دارد
ايجاد اشتغال برای دختران روستايی چنان مھم است که يکی از مصوبات دور دوم سفر دولت به استان مرکزی را به 
  . خود اختصاص داد و فارغ از ميزان پيشرفت اين مصوبه خود به تنھايی نشان از اھميت موضوع و شناخت مديران دارد

  اشتغال  ھزار دختر روستايی چشم به راه ايجاد زمينه ھای 15
  .  ھزار دختر بزرگسال تنھا در روستاھای استان مرکزی زندگی می کنند15بر اساس آمارھای موجود اکنون بيش از 

بر اساس مطالعات صورت گرفته فقدان شغل مناسب و محل درآمد کافی برای ھزاران نفر از دختران روستايی در 
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  . ستسطح استان آسيب و بحرانھای جدی اجتماعی ايجاد کرده ا
تن دادن به ازدواج ھای ناخواسته، افزايش سن ازدواج، مھاجرت به مناطق حاشيه ای شھرھای بزرگ، بروز 

  . مشکالت روحي، روانی و عاطفی از جمله اين مشکالت است
  

 اداره کار و اموراجتماعی با ھمکاری استانداری و 87طبق مصوبه دور دوم سفر دولت به استان مرکزی در سال 
مداد موظف به ارائه و اجرای طرحی تحت عنوان اشتغالزايی دختران روستايی برای پيشگيری از اين کميته ا

  . آسيبھای اجتماعی شدند
  . اما با وجود گذشت دو سال از اين مصوبه ھنوز اقدام جدی در اين زمينه صورت نگرفته است

تاھای کشور در معرض انواع آسيب ھا از به جز دختران روستاھای استان مرکزی بيش از يک ميليون دختر در روس
  . ھستند... جمله، اجبار به ازدواج با افراد کھنسال و معتادان، بروز مشکالت اخالقی و بھداشت روانی و 

  کميته امداد پيشرو در طرح مسئله 
ولين ارگانی در ميان دستگاھھای مدعی توجه به زنان و ايجاد اشتغال در جامعه، کميته امداد امام استان مرکزی ا

  . بود که بحث کثرت دختران بزرگسال و بيکار را مطرح کرد و به فکر چاره افتاد
معاون اشتغال و خودکفايی اين نھاد با بيان اينکه، کميته امداد برای اولين بار در سطح استان با شناسايی 

 سفر رياست جمھوری مطرح آسيبھای مختلف اجتماعی اجرای طرح ايجاد اشتغال دختران روستايی را ھمزمان با
در اين راستا براساس نامه معاون اول رييس جمھور در شھريور : نمود که مورد تصويب ھيئت دولت قرار گرفت، گفت

، سازمان کار و امور اجتماعی با ھمکاری کميته امداد و استانداری مرکزی موظف به اجرای اين طرح در 87ماه سال 
  . استان مرکزی شدند

اين نھاد با راه اندازی کارگروه اشتغال برای اجرای طرح اوليه، دو فرم پرسش نامه را جھت :  تصريح کردمحمد جاللی
  . جمع آوری اطالعات فردی دختران روستايی و وضعيت و شرايط روستاھا طراحی نمود

عرض آسيب طی  نفر از دختران در م650وی با بيان اينکه اجرای طرح اوليه در تعداد شش روستا و با شناسايی 
اين روستاھا از شھرستان ھای مختلف استان شامل روستای فشک از : ھمان سال صورت گرفته است افزود

منطقه فراھان، وفس کميجان، فرنق خمين، فر و حصار شازند، کرکان خنداب و تراز ناھيد ساوه جھت اعزام 
  . گروھھای تحقيقاتی انتخاب شدند

اين طرح : ارگانی در استان برای اجرای اين طرح کمکی به انداد نکرد افزودوی با اشاره به اينکه دستگاه و 
 ميليون لایر 600تحقيقاتی طی سال گذشته به دفتر رياست جمھوری ارسال شده و برای تکميل نھايی آن بيش از 

  . اعتبار درخواست شده است
  اشتغال نياز اول و حرف آخر 

ای از جامعه و توجه به توانمندی آنان در توسعه اشتغال گرچه در وھله اول توجه به دختران بزرگسال به عنوان پاره 
امری اقتصادی است اما جستجو در آن اثبات می کند، ايجاد اشتغال می تواند از بروز بسياری از تبعات اجتماعی 

 را از حقوق منفی و ناخواسته جلوگيری کند تبعاتی که نه خوشايند دختران است و نه جامعه و می تواند آنان
   .انسانی محروم کند

   تنھا یک ماه حقوق دریافت کرده اند کارگران شرکت تاليااز آغازسال جاری تاکنون
 

 ماه از 4با گذشت نزدیک به گویند که کارکنان شرکت تاليا می: ایلنا آمده است/ به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 .اند هکرد آغاز سال جاری تنھا یک ماه حقوق دریافت

مستقل تلفن ھمراه   نفر است و درچارچوب قانون کار در استخدام شبکه٢٠٠کارکنان که تعداد آنھا نزدیک به  این
ھای مخابراتی، استخدام کارمندان اخراحی و یا مستعفی  توافق شرکت چون بر :گویند ھستند می» تاليا«اعتباری 

طلب  افتاده  ماه حقوق عقب٣ندان این شرکت با آنکه ھای دیگر ممنوع است در نتجه کارم شرکت این شرکت در
 .توانند استعفا دھند دارند از ترس بيکاری نمی

رفاھی ھمانند نھارخوری  ترین امکانات گویند که با وجود داشتن تخصص در زمينه مخابرات از ابتدایی ھمچنين می آنھا
 .محروم ھستند…و نمازخانه و امکانات ورزشی

 ٨۴ھای مخابراتی این شرکت در خرداد سال  فعاليت  این کارگران در شرکت تاليا به زمان آغازبيشترین سابقه کاری
 .گردد باز می

توانند از محل وجوه دریافتی از مشتریان مشترک  مسئوالن تاليا می به گفته کارکنان وضع موجود درحالی است که
  .را به موقع پرداخت کنند خود مطالبات کارکنان

  
  اقتصاد به حذف امنيتی رقيب تجاری سپاهاعتراف وزير 

نژاد در مجلس شورای اسالمی از واگذاری  وزير اقتصاد دولت احمدي: تير گزارش داد  22 تاریخ دررادیو صدای آلمان 
وی توضيح داد که يکی از داوطلبان . ھای سپاه پاسداران دفاع کرد اکثريت سھام شرکت مخابرات به زيرمجموعه

  . ات، به دستور يک نھاد امنيتی حذف شده استخريد سھام مخابر
ساز انتقادھای شديدی  گذشته زمينه فروش اکثريت سھام شرکت مخابرات ايران به سپاه پاسداران، در يک سال

کارشناسان اقتصادي، مديران بخش خصوصی و گروھی از نمايندگان مجلس . نژاد شده است عليه دولت احمدي
اند که با واگذاری اکثريت سھام مخابرات، قصد تقويت نقش سپاه  متھم کردهشورای اسالمي، دولت دھم را 

  . پاسداران را در اقتصاد کشور داشته است
  حذف امنيتی يک رقيب 
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الدين حسيني، وزير اقتصاد دولت دھم، به مجلس شورای  اين اعتراضات، سرانجام منتھی به احضار شمس
کرد که فروش اکثريت سھام مخابرات به سپاه پاسداران،   قانع ميحسينی بايد نمايندگان مجلس را. اسالمی شد

دولت ھمواره متھم بود که در امر واگذاری سھام مخابرات، شرايط الزم . برخالف موازين قانونی صورت نگرفته است
  . برای رقابت آزاد ميان داوطلبان را رعايت نکرده است

 تير مجلس شورای اسالمي، ضمن دفاع از اقدام دولت، ٢٢الدين حسيني، وزير اقتصاد، در نشست روز  شمس
. اعتراف کرد که يکی از داوطلبان خريد سھام شرکت مخابرات، به دستور يک نھاد امنيتی از رقابت حذف شده است

ھائی که نھادھای امنيتی مباحثی را  در حوزه«: او بدون ذکر نام شرکت داوطلب يا نھاد امنيتی مورد نظر خود، گفت
در مورد سھام مخابرات نيز، به درخواست يکی از . نويسند، ما اجرای امر خواھيم کرد کنند و کتبا به ما مي  ميمطرح

  » .نھادھای امنيتي، يکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد
شد، ارزش ھر  وزير اقتصاد دولت دھم، ادعا کرد که اگر سھام شرکت مخابرات به صورت خرد در بورس معامله مي

 ٣۴٠در حالی که دولت توانست با ارائه سھام بلوکي، ھر سھم مخابرات را به قيمت . بود  تومان مي١۵٠سھم 
  .  درصد بيشتر بفروشد١٢٠تومان، يعنی 

   درصد آن پرداخت شده ٢٠پولی که فقط 
وزير . گويند که سپاه پاسداران ھنوز بدھی خود را بابت خريد سھام مخابرات نپرداخته است منتقدان دولت مي

وی .  درصد بھای سھام پرداخت شده است٢٠اقتصاد نيز در توضيح به نمايندگان مجلس اعتراف کرد که تاکنون تنھا 
 ميليارد تومان به ١۵۶٢ درصد آن، يعنی ٢٠ ميليارد تومان بوده که ۵٠٠ ھزار و ٧ارزش کل سھام مخابرات «: گفت

  » .نه رفته استسازی واريز شده و از آنجا به خزا حساب سازمان خصوصي
حسينی درباره نحوه پرداخت بازمانده بھای سھام مخابرات توضيحی نداد، اما تاکيد کرد که سھام مخابرات اصوال به 

سھام مخابرات نه به ستاد اجرائی فرمان امام فروخته شده و نه به «:وی گفت. سپاه پاسداران فروخته نشده است
ھا و بنياد تعاون سپاه فروخته شده که مجاز به کار اقتصادی  ی تابعه آنھا بلکه به يکی از شرکت. سپاه پاسداران

  » .ھا بود خريدار سھام مخابرات کنسرسيومی از آن. ھستند
  اکثريت قانع و اقليت ناراضی 

نژاد، توضيحات وزير اقتصاد را  الياس نادران، احمد توکلی و رحيمی از نمايندگان اصولگرای منتقد دولت احمدي
 ١٠.  مخالف، به توضيحات وی رای موافق دادند٧١ نماينده مجلس، در برابر ١١٣با اين ھمه، . نده ندانستندکن قانع

نفر از نمايندگان مجلس نيز، با دادن رای ممتنع نشان دادند که قادر نبودند تشخيص بدھند که توضيحات وزير 
  . کننده بوده يا نه قانع

ھای خارجی واگذار نشد، توضيح   اين پرسش که چرا سھام مخابرات به شرکتنژاد ضمنا در برابر وزير اقتصاد احمدي
المللی اعالم شد که از گرفتن  المللی انجام دھيم، اما به داليل و مالحظات بين ما قصد داشتيم بازاريابی بين«: داد

 به صورت المللی نشده و ھيچ کدام از سھام ما بورس کشور ما نيز ھنوز بين. شريک خارجی اجتناب شود
  » .المللی عرضه نشده است بين

  جواد طالعی 
 کيواندخت قھاری: تحريريه

 ادامه تعطيلی بازار در مخالفت با توافق شورای اصناف 

گروه وسيعی از بازاريان تھران در واکنش به . بازار تھران آرامش ندارد: تير گزارش داد 22سایت خبرآنالين درتاریخ 
 قھر پيش گرفته اند تا قصه بازار و اعتراض آنان بار ديگر دربرگ ھای تاريخ ايران به ثبت رويکرد مالياتی دولت سياست

 روزه پايتخت، بازار 4بر اساس اخبار انتشار يافته تا لحظه انتشار اين گزارش با وجود پايان يافتن تعطيالت . برسد
 سوی 4 سوی بزرگ تا 4 است که از گزارش ھای ميدانی حاکی از آن. تھران ھنوز ھم در تعطيلی به سر می برد

کوچک يا به عبارتی ديگر حد فاصل سبزه ميدان تا خود بازار تھران غرق در تعطيلی است و فقط برخی از واحد ھای 
  . صنفی حاشيه اين مسير مشغول به فعاليت ھستند

يکی از » . ال دفتر کارمان استبه ھر ح. برای خريد و فروش به بازار نيامده ايم فقط آمديم تا به کار ھامان برسيم« 
فعاالن بازار علت حضور خود در بازار به اين شکل توضيح داد تا نمايان شود بازار تھران روز سه شنبه تعطيل خواھد 

گفتنی است بازاريان در واحد ھای صنفی خود روز سه شنبه در واحد ھای صنفی خود حضور يافته اند اما خريد . بود
ی دھند و فقط با تلفن به پيگيری امور خود فعالند تا به اين شکل بانگ اعتراض خود را به گوش و فروشی را انجام نم
راسته پارچه فروشان نيز که در ميان نخستين گروه اعتراض کنندگان به رويکرد مالياتی دولت . دولتمردان برسانند

م که پدرش از .علی. اختصاص داده اندقرار داشتند ھمچنان يکی از اصلی ترين حلقه اعتراض به دولت را به خود 
شناخته شده ترين تجار پارچه ايران است و خود نيز در کنار پدر راه تجارت پيش گرفته است ضمن تاکيد بر اين امر 

دامنه اعتراض . بازار پارچه که تعطيله« : که بازار پارچه تا مشخص نشدن تکليف ماليات تعطيل است، می گويد
  » . ھمچنان ادامه داره

شنيده ھا در بازار تھران ھمچنين حکايت از اين دارد که اعتراض به رويکرد مالياتی که از ھفته گذشته آغاز شده 
است و در روز ميانی ھفته جاری وارد فاز تازه ای شده است، ھمچنان ادامه خواھد داشت چرا که در اقدامی تازه 

  . عروف بازار تھران گرفته اند تا اعتراض خود را نمايان تر کنندبرخی بازاريان تصميم به قطع برق يکی از راسته ھای م
اينکه قصه اعتراض بازاريان به اين شکل به رويکرد مالياتی دولت تا کی ادامه خواھد پيدا کرد مشخص نيست اما 

 که کم تر از بازاريان در حال حاضر به رويکردی اعتراض می کنند. آغاز اين قصه را بايد از حدود دو ھفته پيش دانست
پانزده روز پيش نماينده آنان به عنوان رييس شورای اصناف بر سر آن با دولتمردان به توافق رسيده بود و در آن زمان 

  . نيز ھيچ گونه صدای اعتراضی از اردوگاه آنان گوش جامعه را پر نکرد
 پيدا کرده بود، نايب رييس نخست در حالی که رييس شورای اصناف به توافق مالياتی الزم با مسئوالن ذيربط دست

آن زمان که دولت « : پارلمان صنفی کشور نخستين فردی بود که از اقدامات يکجانبه سازمان امور مالياتی انتقاد کرد
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کردند و با   درصد ماليات تعيين مي10کردند، ساالنه ھشت تا  ھا را وصول مي و سازمان امور مالياتی خود، ماليات
ھا، يک شوک   درصدی به مجامع استان80 تا 75رسيدند ولی اکنون با اعالم اخذ ماليات  وافق ميھا به ت اتحاديه

  » . اند ناگھانی را به اصناف تحميل کرده
ھنوز زمان زيادی از اين اظھارات جالل الدين شکريه نگذشته بود که رييس شورای اصناف کشور نيز وارد ميدان شد 

 اصناف افزايش يافته است، سوال کرديم که 87که به ما اعالم کردند ماليات سال زمانی « : و لب به اعتراض گشود
 درصد و وقتی پرسيديم که چند درصد اين ماليات مربوط به غير اصناف است؟ 75: به ما گفتند قدر است؟  اين رقم چه

  » . و نقل استھای حمل  ھا، وکال و شرکت  درصد که آن ھم شامل حال پزشکان، داروخانه15اعالم کردند 
قاسم نوده فراھاني، رييس شورای اصناف کشور با وجود انتقاد ھايی که رويکر مالياتی دولت داشت عنوان کرد 

ھای مالياتی خود  امسال چه توافق بشود، چه نشود، اصناف ماليات خود را طبق برنامه و بر اساس اظھارنامه
  .  ارائه دھد89اش را تا پايان تيرماه  نامهپردازند وھر مؤدی ھم موظف است طبق قانون اظھار مي

اين قصه در فصل ھای کوتاه ادامه پيدا کرد به طوريکه در نخستين روز پس از اعتراض اصناف به رويکرد ما لياتی 
 درصدی ماليات اصناف را منتفی اعالم 70دولت سر پرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزايش 

  . آن تھران به تعطيالت رفتکرد و پس از 
خبر توافق بر سر ماليات اصناف در حالی پيش از تعطيالت ھفته گذشته تھران بر روی خروجی خبرگزاريھا قرار گرفت 
که در نخستين روز ھای ھفته جاری اخبار منتشر شده از بازار تھران حاکی از تعطيلی بزرگ ترين مرکز تجاری ايران 

واقعيت اين موضوع پی برد که وزير بازرگانی برای رفع مشکل مالياتی اصناف به شخصه زمانی می توان به . داشت
وارد ميدان شد و در روز دو شنبه ھفته جاری دستور داد تا در محل اين وزارتخانه با حضور نمايندگان وزارت بازرگاني، 

اصناف و بازاريان تھران تشکيل سازمان امور مالياتي، شورای اصناف، سازمان ھای صنفی کشور و جامعه اسالمی 
  . شود

 ساعت به طول انجاميد در 5اين جلسه که درست در روزی که از سوی دولت روز تعطيل عنوان شده بود حدود 
 15 به ميزان 87نھايت توافقی را به ھمراه داشت مبنی بر اينکه ميزان ماليات اصناف نسبت به ماليات قطعی سال 

  . درصد افزايش پيدا کند
ن توافق نيز پايان قصه اعتراض بازاريان به رويکرد مالياتی اصناف نبود چه آنکه درست يک روز پس از اين توافق بازار اي

تھران ھمچنان در تعطيلی به سر می برد و حتی دامنه اعتراض نيز ھمانطور که به آن اشاره شد افزايش پيدا کرده 
  . است

گمانه ای . اساسا با توافق ھا شورای اصناف به مواجھه برخواسته استبر اين اساس به نظر می رسد، بازار تھران 
در اين صورت بار ديگر بازخوانی ريشه اختالف انجمن . که شائبه سياسی بودن تحرکات اخير بازار را تقويت می کند

 مساله اين اسالمی بازار با شورای اصناف که از سوی برخی بازاريان کھنه کار متھم به دولتی بودن می شود، بر
ريشه ای که از کاھش سھم دھی دولت به تشکل ھای ريشه دار اصولگرايان در بازار . روزھای بازار غلبه می کند

  . حکايت دارد
اما يکی از فعاالن شناخته شده بازار که نخواست نامش فاش شود، اين اعتراض را فارغ از دخالت رويکرد سياسی 

 يک اعتراض صنفی زده است و اصال زمينه سياسی برای اين موضوع وجود بازار دست به« : می داند و می گويد
او اعتقاد دارد اصناف و بازاريان به دليل اينکه در دوره رکود سنگين اقتصادي، فعاليت خاصی انجام نداده اند، » . ندارد

ازار در اعتراض به رويکرد مالياتی اين فعال بازار می گويد تطيلی ب. نمی توانند با اين رويکرد مالياتی دولت کنار بيايند
  . دولت است و مسئوالن مالياتی بايد بپذيرند که بازاريان بايد متناسب با عملکردشان ماليات پرداخت کنند

بازاريان رويکردی را اتخاذ کرده اند که کم تر از دوسال پيش نيز توسط آنان و در واکنش به طرح ماليات بر ارزش افزوده 
سابقه چنين مواجه . ود و در نھايت رييس دولت را مجاب کردند تا اجرای اين طرح را به تعويق بياندازدصورت پذيرفته ب

  ھايی ميان بازار و دولت بيانگر اين است که غالبا دولت عقب نشينی کرده تا بازاريان پيروز ميدان نام بگيرند 

 ھمسويی شورای اصناف با دولت و عدم مشروعيت آن نزد بازاريان 

ھر سال که می گذرد، دامنه اعتراض ھا  بحران مشروعيت شورای اصناف:  ت  تير نوش22ایت خبرآنالين در تاریخ س
به توافق ھای مالياتی ساالنه شورای اصناف با سازمان امور مالياتی کشور گسترده تر می شود، دولت ھم در 

  . د تر برداردمواجھه با اين اعتراض ھا ناچار می شود قدم ھای عقب نشينی را تن
جمع بندی ساده حوادث چند سال گذشته فصل اخذ ماليات ھا اين است که نھاد ھای سنتی بازار ھنوز يکی از 

 سياسی کشور ھستند و شورای اصناف با وجود دارا بودن ژست دموکرات ھنوز توان -قدرتمند ترين نھادھای صنفی
  . بسيج کنندگی حداکثری را در مجموعه اصناف ندارد

ن جمع بندی با توسعه خرده فروشی ھا در سطح شھرھا و راه اندازی فروشگاه ھای زنجيره ای کمی دشوار به اي
نظر می رسد ولی تا کنون انجمن اسالمی بازار نشان داده که نه تنھا از عملگرايی بااليی برخوردار است، ظاھرا 

  . داردمشروعيت باالتری نيز نسبت به نمايندگان اصناف در شورای اصناف 
 سياسی مجموعه ھای سنتی بازار بزرگی ھمانند تھران يا ساير شھرھای بزرگ -چرا که ھنوز قدرت اقتصادی

کشور ھمچون تبريز و اصفھان بيش از نھادھای صنفی نيمه مدرنی است که از سوی خرده فروشان کم سرمايه 
  . فعال در سطح شھرھا حمايت می شوند

مجموعه شورای اصناف با دولت و به ويژه وزارت بازرگانی که در اغلب موارد به گذشته از اين نزديکی و ھمکاری 
ھمسويی کامل مواضع منتھی شده، مشروعيت اين شورا را در برآورده سازی منافع صنفی مورد تريد فعاالن بازار 

  . قرار داده است
است که ھشدار می دھد، دولت گذشته از اين اين ھمسويی ھا برای بازاريان سنتی به صدا درآمدن زنگ خطری 

برای کاھش بار تعھد خود به آن بخش از طيف اصولگرا که ريشه در بازار دارد و از قضا نسبت به عملکرد اقتصادی 
  . دولت ھم نقدھای بسياری را وارد کرده است، در حال مشابه سازی نھاد موازی ديگری است
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  . رسانه ھا در ورطه عمل تاکنون چندان موفق نبوده استنھادی که فارغ از ابراز نظرھای موافق با دولت در 
با اين وجود دولت در آستانه اجرای قانون ھدفمندسازی يارانه ھا از شورای اصناف به عنوان بازوی راست خود برای 

د کردن نھادی که در آستانه اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده نتوانست دولت را در متقاع. کنترل بازار نام می برد
  .  درصدی ياری کند و تنھا راه عقب نشينی را پيش روی دولت قرار داد3بازار برای پرداخت ماليات 

در مساله تنظيم بازار ھم بسياری از کارشناسان معتقدند اگر اتکا دولت به واردات گسترده کاال نبود، شورای اصناف 
  . ر برابر دولت ھمکار نداشته استھيچ گاه در نظارت بر بازار برگ برنده ای برای رو کردن د

بر اين اساس آيا وقت آن نرسيده است که دولت با حفظ تعھد پذيری سياسی در برابر گروه ھای حامی خود، در 
بھره مندی از کمک ھای شرکای اقتصادی خود ھمچون نھادھای صنفی نيز نگاه حداکثری داشته باشد و ميدان را 

ر ديگر باز کند؟ يا اين که دولت ترجيح می دھد بدون برآورد منطقی از توان مقاومت برای بازی گروه ھای پرنفوذتر با
خود به پيشواز اجرای قوانين اقتصادی برود که عرصه مھمترين تضاد منافع ھاست تا عقب نشينی در اين جبھه روز 

   .به روز بيشتر متداول شود

راجی سقز گفتگو با جالل حسينی در باره انجمن دفاع از کارگران اخ  

" تشکلی به نام  ، 89در اردیبھشت ماه سال جاری و در ذیل قطعنامه تشکل ھای کارگری به مناسبت اول ماه مه 
ما برای آشنایی . به خود جلب کرد  توجه کارگران و فعالين کارگری را " انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز و حومه 
با یکی  که در باره اھداف، برنامه ھا و چگونگی شکل گيری این تشکل بيشتر کارگران با این انجمن، تصميم گرفتيم 

بر این اساس سئوال ھایی را در این رابطه با جالل حسينی یکی از اعضای . از اعضای آن گفتگویی داشته باشيم
فعال انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز و حومه در ميان گذاشتيم که متن کامل این مصاحبه تقدیم شما 

.اميدواریم مورد استفاده دوستان کارگر قرار بگيرد. خوانندگان می گردد  

)سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  (                        

اولين سئوال ما این است که . جالل حسينی با سالم و تشکر از شما که پاسخ گوی پرسش ھای ما شدید: س
در انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز بر اساس چه تشخيص و اھدافی، اقدام به ایجاد این شما و دیگر دوستان 
روند شکل گيری تا اعالم موجودیت این تشکل را برای ما شرح دھيد و بفرمایيد چه اقداماتی " تشکل کردید؟ لطفا

 برای ثبت آن انجام داده اید؟

فقيت ھر چه بيشتر برای کارگران و با سپاس و قدردانی از ھمه با سالم به شما و خوانندگان سایت و آرزوی مو: ج
.کسانی که در راه از بين بردن استثمار و برای داشتن زندگی انسانی برای دیگر ھم نوعان خود، در تالشند  

ای ابتدا باید بگویم به نظر من طبقه کارگر برای رسيدن به خواسته ھا و مطالبات خود ضروری است که از ھمه ابزارھ
در این راستا، فعاليت کارگری تعطيل بردار نيست و ما باید ھمواره به عنوان وظيفه، در این راه . الزم استفاده کند

فکر و ایده اوليه این تشکل مدت ھای زیادی بود که در بين کارگران و فعالين کارگری شھر سقز وجود . قدم برداریم
از این، اگر چه به صورت انفرادی و پراکنده، اما ھميشه در تکاپوی پيش  عالوه بر این، اعضای فعال انجمن . داشت

آنھا بارھا برای احقاق حقوق از دست رفته . دفاع از حقوق پایمال شده کارگران از جمله کارگران اخراجی بودند
 ھيئت کارگران به عنوان نماینده در جلسات اداره کار شرکت می کردند و از شيوه ھای مختلف از جمله شرکت در

تشخيص، ھيئت حل اختالف، مشاوره با کارگران جھت آموزش آنھا و یا به صورت الیحه دفاعی کارگران اخراجی را 
. تحت پوشش قرار می دادند  

 جمعی از کارگران اخراجی و فعالين 1383با تداوم روند آمار اخراج ھا و افزایش مراجع کنندگان به ما، در سال 
بر . ميته ای ایجاد کنند تا از این طریق بتوانند ھر چه فعال تر به طبقه خود خدمت کنندکارگری تصميم گرفتند که ک

این تشکل بر مبنای یک تحليل مشخص از یک . تشکيل شد" کميته حمایت از کارگران بيکار و اخراجی " این اساس 
 و فعاليت در زمينه با ایجاد این کميته. واقعيت عينی، یعنی اوضاعی که در شھر سقز داشتيم، تشکيل شد

اعضای این کميته با تالش شبانه روزی خود از ھر نظر . مشکالت متعدد کارگران، تعداد مراجعين نيز افزایش یافت
اما از آنجا که کارگران . کارگران را تحت پوشش قرار می دادند و فعاالنه برای احقاق حقوق کارگران مبارزه می کردند

رو بودند و کميته ھم فاقد بنيه مالی و صندوق بيکاری بود، قادر به کمک به کارگران بيکار با مشکالت اقتصادی روب
. بيکار نبود  

"  شد که کميته به   مصوب1385فعالين کارگری سقز در این رابطه، جلسات زیادی را تشکيل دادند، تا اینکه در سال 
 نفر از کارگران اخراجی طوماری 50 در اولين اقدام .تغيير نام پيدا کند" انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز و حومه 

را امضا کردند و آقایان بختيار معروفی، خالد رحمان پور و عباس فرج زاده را به عنوان ھيئت موسس انتخاب کرده و در 
. از اداره کار و امور اجتماعی درخواست ثبت انجمن را کردند1/12/85تاریخ   

 از طرف رئيس وقت اداره 5332 برابر نامه شماره 21/8/87ه از تقاضای ما، در تاریخ  ما21اما متاسفانه بعد از گذشت 
اما با وجود پاسخ منفی اداره کار برای ثبت، این انجمن . کار سقز به در خواست ھيئت موسس جواب رد داده شد

 در انتظار ثبت آن نمانده ھم چنان به کار و فعاليت خود در زمينه پيگيری مشکالت کارگران اخراجی ادامه می دھد و
.است  



 124

شما از بدو تاسيس تا کنون . ھمان طور که از نام این تشکل پيداست ھدفش دفاع از کارگران اخراجی است: س
انجام داده و تا چه ) یعنی حمایت از کارگرانی که به ھر دليل از کار اخراج می شوند ( چه اقداماتی در این راستا 

  . رسيده اید؟ با ذکر مواردی، این موضوع را بيشتر توضيح دھيددر این امر به موفقيت حد 

در منطقه ای که ما زندگی می کنيم، تبعيض طبقاتی به مراتب حاد تر از دیگر مناطق است و در چنين شرایطی، : ج
برای مثال می توان به . فراھم است زمينه ی بيشتری برای پایمال کردن حقوق کارگران از سوی کارفرمایان 

قراردادھای سفيد امضا، تسویه حساب ھای بدون تاریخ و اخذ امضای اجباری از کارگر اشاره نمود و چون کارفرما 
می تواند با امکاناتی که در اختيار دارد برای خود وکيل اختيار کند، از این اسناد واھی و جعلی عليه کارگر استفاده 

ھيت سه جانبه ھستند و حمایت از کارفرما در این ھيئت ھا از سوی دیگر ھيئت ھای رسيدگی دارای ما. می نماید
به وضوح دیده شده و کارگران از طرح دعوی در این ھيئت ھا نگران ھستند، چرا که از یک طرف نماینده دولت و از 

. که دولت خود کارفرمای بزرگ می باشد  طرف دیگر نماینده کارفرما حضور دارند  

اد بيشماری در این ھيئت ھا از کار اخراج می شوند و این کارگران برای رسيدن به ھم چنان که گفته شد ھر روز تعد
 را   پرونده جمعی و انفرادی50 بالغ بر  تاکنون انجمن دفاع، نمایندگی. مطالبات خود به انجمن ما مراجعه می نمایند

کارخانه صنعتی، کارگران از جمله کارگران . به عھده گرفته است و در جلسات رسيدگی حضور فعال داشته است
خباز، کارگران بقال، کارگران خياط، کارگران راه سازی، کارگران مرغ داری، کارگران مخابرات، کارگران تربيت بدنی، 

برای آشنایی خوانندگان شما به چند مورد .  پرونده در دست اقدام دارد8؛ در حال حاضر نيز تعداد ...منشی دکترھا و
: نممشخص دیگر اشاره می ک  

از کار اخراج شدند که با دفاعيات آقای محمود "  آزادی -کارخانه آرد آدمی "  نفر از کارگران 19 تعداد 1385 در سال -1
. صالحی در ھيئت ھای رسيدگی اداره کار، حکم بازگشت به کار اوليه را گرفتند  

 بودن به حيوانات دچار تب مالت  در یکی از روستا ھای حومه سقز یک کارگر چوپان به علت نزدیک1385 سال -2
او به انجمن مراجعه . شد و به ھمين دليل، توان انجام کار را نداشت و از طرف اھالی روستا از کار اخراج شده بود

نمود و وکالت این پرونده به من واگذار شد که با تالش زیاد وھمکاری دوستان، فرد مذکور را به پزشک معالج معرفی 
در نتيجه تالش ھای انجمن، موفق به . اق حقوق او اقدام به طرح دعوی در اداره کار نمودیمکردیم و برای احق

.معالجه ودریافت حقوق معوقه او شدیم  

 نفر از کارگران کارخانه آرد از کار اخراج شدند که انجمن مسئوليت رسيدگی به این پرونده را 21 تعداد 1387 سال -3
.ھی موفق به دریافت مطالبات و بازگشت به کار اوليه ھمه کارگران شدیمبه من واگذار کرد و در زمان کوتا  

.  نفر از کارگران کارخانه قند ميالد نور واقع در شھر بانه از انجمن درخواست وکالت نموده بودند5 تعداد 1384 سال -4
 را از کارفرمای کارخانه این پرونده ھا به آقای محمد عبدی پور تحویل گردید که او توانست کليه ی مطالبات آنھا

.وصول کند  

آیا تشکل شما عالوه بر شھر سقز، در شھرھای دیگر پرونده کارگران اخراجی را پذیرفته است؟ : س  

بله، ما عالوه بر شھر سقز و حومه، درشھرھای بانه، بوکان، مھاباد به صورت حضوری در جلسات ھيئت ھای : ج
عالوه بر این از طریق تلفن یا فاکس، این انجمن به . اخراجی شرکت کرده ایماداره کار به نمایندگی از طرف کارگران 

تعدادی از کارگران شھرھای مریوان، کامياران، کرمانشاه، ساوه، اصفھان و تھران مشاوره یا الیحه خدمات ارائه داده 
.است  

 عدم شناخت قوانين کار، ھمواره با توجه به این که کارگران زیادی، به دليل آشنا نبودن به حقوق اوليه خود و: س
توسط صاحبان سرمایه حقوق شان پایمال می شود، سئوال دیگر ما این است که اگر کارگر توسط کارفرما اخراج 
 شد، در دفاع از حق خود، یعنی بازگشت به کار، باید چه اقداماتی انجام دھد تا بتواند به حقوق خود دست یابد؟

 حقوق اوليه خود، ناشی از ناآگاھی یا بی اھميتی کارگر به وضعيت خود نيست، بلکه دليل آشنا نبودن کارگر به: ج
بطور .  است که کارگر آن را در اختيار ندارد ناشی از عدم وجود امکانات و ابزار الزم برای ترویج فرھنگ طبقاتی

دون اجازه دولت و کارفرما مشخص باید بگویم که کارگر حق ایجاد تشکل خود را ندارد و به محض اینکه یک تشکل ب
. ایجاد شود، ھر کجای ایران باشد مورد تعرض قرار می گيرد و آن تشکل را به ھر شکلی که باشد از بين می برند

و به ھمين دليل حقوقش پایمال می  کارگر توانی مالی برای اختيار نمودن وکيل را ندارد    دليل دیگر این است که 
.شود  

اید بگویم در صورتی که کارگری از کار اخراج شود، باید ابتدا به طرح و تنظيم داد خواست و درپاسخ به سئوال شما ب
با این اقدام، شکایت و خواسته ھای او در جریان رسيدگی قرار . تسليم آن به اداره کار شھر مربوطه، اقدام نماید

زش کارگر و کارفرما به توافق مراحل رسيدگی از ھيئت سازش شروع می شود و چنان چه در ھيئت سا. می گيرد
ھيئت تشخيص، با توجه به شرح خواسته ھای کارگر اخراجی و . نرسند، پرونده به ھيئت تشخيص ارجاع می گردد

آرای ھيئت تشخيص برای طرفين قابل اعتراض . اظھارات طرفين در جلسه رسيدگی، اقدام به صدور رای می نماید
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.  به رای صادره اعتراض نماید، پرونده به ھيئت حل اختالف ارجاع می گردد طرفين است و اگر در وقت مقرر یکی از
تصميم و رای این ھيئت، قطعی و الزم االجرا می باشد، اما ھر کدام از طرفين که به این حکم اعتراض داشته 

. باشند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند  

وه دفاعيات در مراحل رسيدگی، مستلزم آگاھی و آشنایی با قوانين کار نکته مھم دیگر اینکه تنظيم دادخواست و نح
حتی در صورت امکان، از طریق تشکيل . است و من اعتقاد دارم که این موارد را باید به ھمه کارگران آموزش داد

 کرد تا آنھا در روند کالس ھای آموزشی و در اختيار قراردادن ابزار و امکانات الزم، کارگران را باید با حقوق خود آشنا
  .دادرسی با مشکالت کمتری مواجه شوند

اگر کارگر قصد داشت برای رسيدن به خواسته ھای خود به تشکل شما مراجعه و تقاضای راھنمایی یا قبول : س
وکالت داشت، باید از چه طریقی با شما تماس بگيرد؟ آیا در قبال کارھایی که برای کارگر انجام می دھيد، مبلغی 

 نيز از آنھا دریافت می کنيد؟ 

که فعالين کارگری برای اینکه  پيش از ھر چيز به این نکته الزم است اشاره کنم که ما به این اصل باور داریم : ج
این امر در مورد فعالين انجمن . بتوانند شرایط و مصائب کارگران را بيشتر درک کنند، باید از بدنه طبقه کارگر باشند

عالوه بر این آدرس و شماره تماس مشاورین . ما ھمواره در محل کار وزیست آنھا حضور داریمصدق می کند و 
. انجمن بارھا از طریق سایت کميته ھماھنگی و یا از طریق رسانه ھا ی دیگر پخش شد ه است  

ی حل در پاسخ بخش دیگر سئوال شما باید بگویم که اعضای انجمن، از کارگران اخراجی و یا ھر کسی که برا
تمام خدماتی که توسط اعضای این . مشکالت خود، به ما مراجعه می نماید، ھيچ گونه وجھی دریافت نمی کند
.انجمن در دفاع از پيگيری مشکالت کارگران انجام می شود، رایگان است  

کارگران انجمن دفاع از " در ضمن کارگران در ھر نقطه ایران، برای حل مسائل حقوقی خود و تماس با مشاورین 
، می توانند با شماره ھای "کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری " و " اخراجی سقز و حومه 

:زیر تماس بگيرند  

) محمود صالحی 09188747104 -- 08743236198) (  جالل حسينی 09188753487 -- 08743291093  (  

نھا بتوانند مشکالت خود را مکتوب در اختيار ما قرار دھند، شماره عالوه بر این، جھت رفاه حال کارگران و برای اینکه آ
ھم چنين سایت .  صبح فعال می باشد10الی   8این شماره از ساعت ) 08743226577: ( فاکس ما این است

کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در اختيار دوستان کارگری است که بخواھند مسائل و 
. د را در این زمينه، با ما در ميان بگذارندنظرات خو  

سئوال آخر ما در باره کارگران و فعالين کارگری در دیگر شھرھاست که تصميم دارند چنين تشکل ھا و یا مشابه : س
شما چه توصيه ھایی را برای آنھا دارید؟. آن را ایجاد کنند  

 بعيدی نيست، بلکه یکی از نيازھای حياتی طبقه کارگر به نظر من ایجاد این گونه تشکل ھا، نه تنھا کار سخت و: ج
زیرا ما ھر روزه شاھد اخراج ده ھا کارگر ھستيم که مربوط به یک محل و یا یک شھر . در این برھه از زمان می باشد

ن ما می دانيم که درقوانين موجود، کارگرا. نيستند و تمام کارگران اخراجی می تواند چنين تشکلی را ایجاد کنند
به حاشيه رانده می شود و در ھيچ آمار و ارقامی به " اخراجی ھيچ جایگاھی ندارند و کارگر بيکار شده، عمال

بی تفاوتی در مورد کارگران بيکار صدمه ی جبران ناپذیری به صفوف طبقه کارگر می  به نظر من . حساب نمی آید
. زند  

 و توصيه من به ھمه   مھاجر را بخشی از طبقه کارگر می دانيمما کارگران بيکار و اخراجی، کارگران فصلی و کارگران
. فعالين و پيشروان کارگری این است که در محل کار و زندگی خود نسبت به ایجاد این گونه تشکل ھا اقدام نمایند

ھای از این فرصت استفاده می کنم و از طرف انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز به ھمه دوستان کارگر در شھر 
  . که ما آماده ھر گونه راھنمایی و ھمکاری در ایجاد چنين تشکل ھایی ھستيم مختلف اعالم می کنم 

.در پایان اگر صحبت خاصی دارید، بفرمایيد. با تشکر از شما که در این مصاحبه شرکت کردید: س  

اص دادید، متشکرماز اینکه وقت خود را به گفتگو با من اختص. من ھم از شما کمال تشکر را دارم: ج  

22/4/1389: تاریخ تنظيم                                                    

 تجمع زنان در بزرگترین شرکت خودرو سازی کشور
 
، دستور  ھا مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکتھای خودرو سازی به بھانه کاھش ھزینه:  گزارش البرز آمده است  به
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براساس این دستور العمل زنانی متاھلی که  . متاھل شاغل دراین شرکت را صادر کردقطع مزایای مزایای زنان
صدور این  .مذکور اشتغال دارند از مزایای شغلی و رفاھی شرکت معاف خواھند شد ھمسران آنھا نيز درشرکت

این عده  .اشندمتاھلی شده که دارای این شرایط ميب بخشنامه جدید موجب بروز تنش و افزایش نگرانی ميان زنان
اعتراض خود را به گوش مسووالن وزارت صنایع و معادن  که اکثرا پست ھای اداری را اشغال کرده اند درصدد ھستند

  .نيز برسانند

زنان که دارای شرایط مذکور ميباشند با  نفر از40براساس این گزارش با ابالغ بخشنامه مذکور صبح امروز حدود 
این درحاليست که براساس اخبار بدست  .مالقات با وی شدند این شرکت خواستارتجمع مقابل دفتر مدیرعامل 

  .با تقاضای مالقات این عده موافقت نکرده است آمده تاکنون مدیرعامل این شرکت

  آب در يزد جيره بندی شد

خی شھرستان خشکسالی در استان يزد تا جايی پيش رفت که بر:  تير گزارش داد 22نيوز در تاریخ   سایت پارلمان
 مند بودند، امروز دچار بحران در اين زمينه شدند و مھريز نيز از  ھای اين استان که خود زمانی از منابع غنی آب بھره

  . جمله شھرستان ھايی است که وضعيت آب در آن به يک بحران تبديل شده است
يرزمينی شده و اين امر بسياری  ھای متعدد سبب افت شديد سفره ھای آب ز به گزارش مھر از يزد ، خشکسالي

  . از مناطق به ويژه روستاھای استان يزد حتی در مناطق ييالقی نظير مھريز و تفت را دچار مشکل کرده است
خشکسالی امسال در بسياری از شھرھا و روستاھای کشور به وضوح قابل مشاھده است اما واقعيت اين است 

الی رسيده اند اما استان يزد از خشکسالی ھای متوالی به که بسياری از استانھا از ترسالی به خشکس
  . خشکسالی جديد رسيده و اين امر وضعيت اين استان در بخشھای مختلف به ويژه آب را بحرانی تر کرده است

استاندار يزد نيز بارھا در جلسات مختلف از خشکسالی به عنوان بزرگترين دغدغه استان يزد ياد کرده و حتی در 
  .  آباد خبر داده است  اخير خود از بيداد خشکسالی در روستاھای پيشکوه ، پشتکوه ، نصرآباد و عليمصاحبه

   ميليارد تومانی خشکسالی به استان يزد 620خسارت 
محمدرضا فالح زاده در نشست مطبوعاتی اخير خود نيز در پاسخ به اين سوال در مورد ميزان خسارت وارد شده از 

 ميليارد تومان خسارت به استان يزد وارد کرده 620خشکسالی امسال : يزد اظھار داشتخشکسالی به استان 
  . است

آنچه استان يزد را از گذشته ھای دور در زمينه آب با بحران مواجه کرده است، قرار گرفتن اين استان در کمربند 
رندگی نصيب اين استان کويری خشک زمين است و امسال نيز ھمانند بسياری از سال ھای ديگر کمترين ميزان با

  . شده است
وضعيت بارندگی در استان يزد امسال بسيار نگران کننده بود زيرا ميانگين بارندگی درازمدت در اين استان منفی 

  . بوده است و اين امر يزد را در زمره استان ھای بحرانی به لحاظ ميزان بارندگی قرار داده است
 کند آن است که استان ھای اطراف يزد نيز سال کم آبی را  يزد را پيچيده تر ميآنچه وضعيت خشکسالی و کم آبی 

پشت سر گذاشته اند و آنھا نيز در اين زمينه در مضيقه ھستند و خسارات بسياری را متحمل شده اند و اين در 
  . ی شودحاليست که بخش زيادی از آب مورد نياز استان يزد از استانھای ھمجوار نظير اصفھان تامين م

   سال گذشته بي48گرمای بسيار شديد ھوا در اين استان که به گفته کارشناسان ھواشناسی استان يزد طی 
سابقه بوده است نيز دست به دست خشکسالی داده و عرصه را ھر چه بيشتر بر مردم کويرنشين تنگ کرده 

  . است
شود و شھرستان مھريز که خود با برخورداری اين وضعيت سبب شده آب در بسياری مناطق استان يزد جيره بندی 

  .  رود، امروز با کمبود آب مواجه شود از منابع غنی آب و روستاھای سرسبز و خرم، منطقه ای ييالقی به شمار مي
  آب در مھريز جيره بندی شد 

ز بحرانی است وضعيت آب شرب مھري: محسن پناه بخدا مدير اداره آب و فاضالب شھرستان مھريز در اين زمينه گفت
با توجه به افزايش شدت گرما در اين شھر، مصرف آب شرب در چند روز .و آب در اين شھر جيره بندی شده است

گذشته به شدت باال رفته و احتمال اينکه از پايان اين ھفته آب شرب مردم مھريز روزانه سه تا چھار ساعت قطع 
  . شود زياد است

ل گذشته، وضعيت آبدھی چاھايی که آب آشاميدنی مردم مھريز را تامين عدم بارش کافی در چند سا: وی گفت
کرده را خشک کرده است و اکنون برای ذخيره آب در منابع آب، ناچار به قطع آب طی چند ساعت در روز  مي

  . ھستيم
 محمدرضا حاتمی مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايی نيز چندی پيش در نشست خبری خود از بروز وضعيت

 اکنون در بيش از  بحران خشکسالی سبب شده آب ھم. روستای اين استان در زمينه آب خبر داد600بحرانی در 
آنچه تحمل خشکسالی و کمبود و جيره بندی آب را برای . روستای استان يزد با تانکر به دست مردم برسد300

  . مردم قناعت پيشه يزد مشکل کرده است، گرمای بيش از حد ھواست
گرمای ھوا در :  ھوا در برخی روزھای تيرماه به حدی باال رفت که کارشناسان ھواشناسی اعالم کردنددمای

 درجه 43.5 و 43.42، 43.8، 43، 43روزھای ھفتم، ھشتم، يازدھم، دوازدھم و چھاردھم تيرماه امسال به ترتيب 
  . بقه بوده است سال گذشته در ھمين روزھا در استان يزد بی سا48سانتيگراد بوده که در 

اين شرايط به ھر حال در استان يزد و بسياری از استان ھای ديگر کشورمان حاکم شده و راه گريزی از آن نيست 
  . اما در چنين شرايط بحرانی آنچه تحمل و گذر از بحران را ميسر می کند، مديريت بحران است

ه مصرف آب را تا حد امکان کاھش دھند تا از بروز در کنار اين مديريت ھا مردم استان يزد نيز بايد ھمچون گذشت
 رسد رمز عبور از اين بحران ، ھمکاری و مشارکت مردم و مديريت  مشکالت بيشتر جلوگيری شود و به نظر مي

  .صحيح مديران اجرايی استان است
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دولت چاره ای جز این ندارد که آنچه ما می خواھيم عمل : بازار تھرانرئيس اتحادیه 

 کند
  
روز گذشته بخشی از بازار تھران و دولت در خصوص ماليات بر اصناف به توافق رسيدند و : ایت حکومتی جھانس

این مدل تصميم گيری در دولت که بنای . ماجرای اعتصاب و تعطيلی بازار در چند روز گذشته نيز خاتمه پيدا کرد
به تعبيری دولت محترم . ویه شدن استدرست و غلطی یک تصميم را واکنش اجتماعی قرار می دھد، در حال ر

در مورد اخير که . تصميماتی اتخاذ می کند که بالفاصله پس از اعتراضات اجتماعی مجبور به عقب نشينی می شود
به توافق دولت و بازار و بخوانيد عقب نشينی دولت انجاميد، رئيس اتحادیه اصناف رسما اعالم کرد که دولت چاره 

به نظر می رسد عقب نشينی ھای دولت در حال تبدیل شدن . آنچه ما می خواھيم عمل کندای جز این ندارد که 
نگرانی وقتی است که اوال دولت کارشناسی . به یک رویه است و این موضوع به ھيچ وجه به صالح دولت نيست

رشناسی کند، پس از کردن تصميمات خود را محول به واکنش ھای اجتماعی کند و بجای اینکه پيش از اجرا کار را کا
اجرا با واکنش مردم بخواھد راه خود را اصالح کند و ثانيا اینکه دولت حتی در تصميمات مثبت و موثر نيز با ھر فشار و 

  . اعتراضی خود را عقب بکشد که این دومی از اولی نيز خطرناکنر است
 

 مرگ و مير تعداد زيادى از ماھيان در سواحل ماھشھر 

در پى مرگ و مير تعداد زيادى از ماھيان در سواحل ماھشھر :  تير آمده است 23 در تاریخ يرنابه نوشته سایت 
، )ره(سه واحد پتروشيمى بندر امام خمينى:  کل محيط زيست خوزستان گفت معاون محيط زيست انسانى اداره

ه، مربوط به اين اند که آلودگى که موجب مرگ اين ماھيان در ساحل ماھشھر شد فارابى و رازى مدعى شده
  . واحدھا نيست

پس از مرگ تعدادى ماھى در ساحل ماھشھر، با سه واحد پتروشيمى : ، افزود)ايسنا(وگو با  جمال شاکرى در گفت
  . ، فارابى و رازى مکاتبه شد و از اين واحدھا خواسته شد موضوع را پيگيرى کنند)ره(خمينى بندر امام
 ناشى از  ھا، آلودگي اند که علت مرگ ماھي حد پتروشيمى اعالم کردهاکنون مسووالن اين سه وا: وى افزود

  . ھا مربوط به آنھا نيست  ماھي ضايعات پتروشيمى نبوده و مرگ
ھا، مسووالن شيالت و محيط زيست  که پس از گذشت مدت زمانى از مرگ ماھي با توجه به اين: شاکرى تصريح کرد

  . ھا وجود نداشت م موجود در بدن ماھيماھشھر متوجه قضيه شدند، امکان تشخيص س
چند ساعت پس از مرگ در بدن : کل محيط زيست خوزستان خاطرنشان کرد معاون محيط زيست انسانى اداره

توان با آزمايش مشخص کرد که چه سمى موجب مرگ ماھى شده  شود و در نتيجه نمي ماھى سمى ترشح مي
  . است

 اداره محيط زيست ماھشھر پيگير برگزارى جلساتى با مسووالن در حال حاضر از طريق: وى به ايسنا گفت
  اى ھم فکري ھا و حوادث مشابه منطقه واحدھاى پتروشيمى در منطقه ھستيم تا در خصوص حادثه مرگ ماھي

  . شود
حفاظت از محيط زيست تنھا بر . توجھى به محيط زيست است مھمترين علت بروز چنين مسايلى بي: شاکرى گفت

  . اره حفاظت محيط زيست نيست، بلکه اين موضوع بايد دغدغه ھمه باشدعھده اد
اگر شھروندى زباله خود را در محيط زيست رھا نکند نيز به محيط زيست کمک کرده است ولى آيا چنين : وى افزود

  بينشى در جامعه وجود دارد؟ 
ھنوز در کشور بينش حفاظت وقتى : کل محيط زيست خوزستان تصريح کرد معاون محيط زيست انسانى اداره

  . شود شود چنين حوادثى ايجاد مي ھمگانى از محيط زيست وجود ندارد و محيط زيست جدى گرفته نمي
تر عمل کنند و بر خروج  الزم است واحدھاى صنعتى نيز در زمينه محيط زيست منسجم: شاکرى خاطرنشان کرد

 .ضايعات و تصفيه آنھا مديريت کنند

  آریا آرام نژاد ممنوع الخروج شد عادله ضيائی ھمسر 
  

بر اساس اخبار رسيده از منابع آگاه در بابل، دادستانی این :  تير آمده است 23بر پایه  گزارش دریافتی در تاریخ 
. ممنوع الخروج کرد" متاسفم"شھرستان عادله ضيائی ھمسر آریا آرام نژاد را به دليل انتشار مطلبی تحت عنوان 

می دھند که این اقدام دادستانی در جھت افزایش فشارھا به آریا آرام نژاد فعال ھنری و خواننده این منابع گزارش 
عادله ضيائی شاعر و نویسنده که مدت ھاست مجوز انتشار مطالبش از سوی وزارت . وآھنگ ساز در بابل است

، تحت 89در فروردین ماه ارشاد لغو شده است، در اعتراض به بازداشت ھمسرش اقدام به نگارش رنج نامه ای 
  : در وبالگ شخصی آریا آرام نژاد کرده بود که در قسمتی از این یادداشت آمده است" متاسفم"عنوان 

کرامت ! آزادی! متاسفم که باید بگم آریای عزیز اشتباه کرد، که فکر می کرد توی کشور عزیزش، قانون، آزادی، آه"
ب دارن؛ اشتباه کرد که نمی دونست اینجا ایرانه، جائی که ھر اتفاقی وعدالت، کاربردی بيشتر از یک کلمه دلفری

  !" ميشه بيفته و ھر کس که قدرتشو داره می تونه ھر کاری بکنه
ساخته آریا آرام نژاد، در اقدامی " علی برخيز"ھمچنين منابع آگاه گزارش می دھند که مدتی پس از انتشار آھنگ 

تاکنون مسئولين بانک ھيچ . از سوی بانک صادرات بابل مسدود شده استغيرقانونی حساب جاری عادله ضيائی 
گونه دليل موجه ای برای این اقدام خود ارائه ندادند و تنھا حراست بانک صادرات بابل این اقدام را دستور مقامات 

  . امنيتی ذکر کرده است
 به اتھام اقدام عليه امنيت ملی به دليل 26/11/88آریا آرام نزاد فعال ھنری، خواننده و آھنگ ساز است که در تاریخ 
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 روزه بازداشت خود را در بند انفرادی زندان اداره اطالعات 50بازداشت شده و مدت " علی برخيز"انتشار آھنگ 
وی به دليل .  تير ماه سال جاری برگزار شد15دادگاه آریا آرام نژاد در تاریخ . ساری و زندان متی کالی بابل گذراند

  . جازه دسترسی به پرونده اتھاميش، موفق به ارائه دفاعيات در روز دادگاه نگردیدعدم ا
  

  " متاسفم"لينک یادداشت عادله ضيائی تحت عنوان 
com.blogfa.aramnejad   

   
  اعتصاب گسترده بازاريان در تبريز

ھمزمان با تداوم اعتصاب در بازار بزرگ تھران، بازار شھر :  آمده است 9 تير 23 در تاریخ سجـــربه نوشته سایت 
 تيرماه، عليرغم عقب نشينی دولت در اخذ ماليات ھفتاد درصدي، در اعتصاب کامل به ٢٢تبريز نيز، روز سه شنبه 

 تعطيلی خود از ھفته رده تريناعتصابات تبريز از شش روز گذشته آغاز شده و روز سه شنبه شاھد گست. سر برد
  . گذشته بود

بنا به گزارش منابع خبری جرس، اين اعتصابات که در روزھای ابتدايی از بازارچه ھای فرش فروشان، کفاشان و 
زرگران بازار سرپوشيده تبريز آغاز شده بود،روز گذشته تمامی بازارچه ھای راستابازار، امير، بلورفروشان چينی 

که بزرگترين » بازار سرپوشيده تبريز«را نيز به تعطيلی کشاند، بطوريکه ... فروشان، لوازم التحرير و فروشان، پارچه 
  .  با کرکره باالرفته به خود ديدبازار مسقف خاورميانه بحساب می آيد، امروز کمتر مغازه و حجره ای را
 خالصه نشد و در عرض چند ساعت تمامی ھمچنين به گزارش رسيده از تبريز، اين تعطيلی تنھا به بازار سرپوشيده

  . ن نماز را نيز به تعطيلی کشاندمغازه ھای خيابان جمھوری اسالمي، تربيت، خيابان فردوسي، ميدا
و امکان " توافق احتمالی دولت با اصناف برای تعيين ماليات اصناف"گفتنی است روز گذشته رسانه ھای خبری از 

 تيرماه، ٢٢صاب ھا خبر داده بودند، اما گزارش ھا حاکی از آن بود که سه شنبه بازگشايی مجدد بازار و پايان اعت
  ." تر از ھفته پيش شكل گرفته بودحتی گسترده "اعتصاب ھای بازار تھران کماکان ادامه داشته و 

  .گزارش ھای موثق حاکی از آن است که بازاريان به توافق دولت با شورای اصناف، وَقعی نگذاشته اند
  

 اصلي ترين دليل گرايش نوجوانان و جوانان به اعتياد است اری بيک
  

شوراي  به گزارش خبرگزاری ایلنا،جھانبخش اميني نماينده مردم کرمانشاه در مجلس: ایلناخبرگزاری حکومتی 
نوجوانان و جوانان به اعتياد مي  عواملي از جمله بيکاري در جامعه از اصلي ترين داليل گرايش:اسالمي گفت 

در جامعه ايراني نشاط و شادابي کمي : اسالمي بيان داشت  نماينده مردم کرمانشاه در مجلس شوراي.اشدب
سود  اميني.  درصد معتادان نيز افسردگي دارند80يازده ميليون افسرده در کشور داريم و  وجود دارد و در حال حاضر

بخشي از : دانست و اظھار داشت   و اعتياد در کشورآور بودن تجارت مواد مخدر را نيز از ديگر عوامل گسترده قاچاق
و بخش زيادي از مواد توليد شده نيز از طريق ايران به  مواد مخدر توليدي در افغانستان در ايران مصرف مي شود

 . ساير کشورھا ترانزيت مي شود
 

دستگير کردن : تصريح کرد است  عضو فراکسيون مبارزه با مواد مخدر مجلس با تاکيد بر اينکه اعتياد يک بيماري
دھد و با اين موضوع بايد با شيوه ھاي فرھنگي و علمي  معتادان و به زندان انداختن آنھا تنھا نتيجه عکس مي

کرمانشاه با صعودي خواندن روند تغيير الگوي مصرف از مواد مخدر سنتي به مواد  نماينده مردم. برخورد کرد
، خصوصا  انه مواد مخدر صنعتي بسيار خطرناک تر از مواد سنتي ھستندمتاسف: و صنعتي ياد آور شد  شيميايي

 . اينکه مصرف آنھا راحت تر بوده و خانواده ھا ھم با آن آشنايي ندارند
: شيشه خاطر نشان کرد  اميني در خصوص خالء قانوني موجود در خصوص بعضي از انواع مخدر شيميايي مانند

  . پيشنھادي به مجلس ارائه شود  سوي دستگاه قضا قوانينبراي رفع اين خالء الزم است که از
  

 "به سپاه به توصيه نيروھای امنيتی بوده است مخابراتواگذاری 
 

وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس گفت که :  تير آمده است  23وابسته به مھدی کروبی در تاریخ  به نوشته سحام نيوز
ته به سپاه پاسداران اوامر نيروھای امنيتی را اطاعت و اجرا کرده شرکت ھای وابس در واگذاری سھام مخابرات به

  .است با این اعتراف ضمنی او نگرانی از سلطۀ نيروھای امنيتی بر اقتصاد کشور را تشدید کرده .است
نمایندگان در مورد نحوۀ  شمس الدین حسينی وزیر اقتصاد و دارایی امروز برای پاسخگویی به پرسش برخی

پاسداران در مجلس شورای اسالمی حضور   درصد سھام مخابرات به شرکت ھای وابسته به سپاه۵٠واگذاری 
است که در واگذاری سھام مخابرات به کنسرسيومی  شمس الدین حسينی در اظھارات خود مدعی شده. یافت

سداران که از ًپاسداران کامال رعایت قانون شده و بنياد تعاون سپاه پا مرکب از شرکت ھای وابسته به سپاه
مورد علت  وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش در. بوده با اجازۀ ولی فقيه فعاليت اقتصادی دارد خریداران سھام

نتيجۀ فشارھای نيروھای امنيتی  حذف شرکت ھای رقيب در خریداری سھام مخابرات، تلویحاً پذیرفته است که در
تالش بنده ھمواره این است که در “: دارایی گفته است  اقتصاد ووزیر . ناگزیر از حذف شرکت ھای رقيب بوده است

کنند، اما در حوزه ای نھادھای امنيتی کشور مباحثی مطرح می کنند و کتباً به ما  یک معامله بيشترین افراد شرکت
حریم ھای ظاھراً با تشدید ت این نحوۀ واگذاری ھا که”.نویسند و ما ھم اجرای امر می کنيم و اطاعت می کنيم می

 در بين فعاالن بخش خصوصی برمی انگيزد؟ بين المللی رو به گسترش نھاده چه واکنش یا نگرانی ھایی
نحوۀ : پيشين ھيئت رئيسۀ اتاق بازرگانی ایران در پاسخ می گوید محمدرضا بھزادیان فعال بخش خصوصی و عضو
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ھای مختلف  ی بود و حتا مخالفت ھا و اعتراضمخابرات از ھمان آغاز نحوه ای غيررقابتی و انحصار واگذاری سھام
تشدید این انحصار حاصل روندی طوالنی  به گمان محمد رضا بھزادیان. کمترین تغييری در این واگذاری انجام نداد

از نظر این فعال بخش خصوصی، در این فضا نمی توان . است مدت است که در آن اقتصاد دولتی فرداستی داشته
  .اقتصاد آزاد داشت ش خصوصی واميدی به آیندۀ بخ

 فروش سھام سايپا در زد و بند سپاه و دولت 

رقابت سه شرکت شبه : آمده است کهنازنين کامدار :  تير و به نقل از 23 در تاریخ سحام نيوزبه نوشته سایت 
، آن را دولتی و سپاھی برای تصاحب سھام شرکت خودروسازی سايپا باعث شد تا در روزی که دولت احمدی نژاد

تعطيل اعالم کرده بود، شرکت بورس و اوراق بھادار تھران، تاالر حافظ را به روی متقاضيان سايپا بازکند تا در برابر 
چشم معدود سھامدار خردی که با تعجب افزايش رقم قيمت سھام شرکت سايپا را بر تابلو می نگريستند، اين سه 

ند کنند و در نھايت شاخص بورس تھران را در روزھای تعطيل به شرکت برای تصاحب بخشی از شرکت سايپا زد و ب
چنين بود که اين خبرگزاری .رقمی افزايش دھند که موجب خشنودی خبرگزاری ھای وابسته به دولت و سپاه شود

“ حريم ھای آمريکاپاسخ مردم ايران به طبل توخالی ت”ھا ديروز رقم افزايش يافته شاخص بورس تھران را به عنوان 
  . برجسته کردند

خبرگزاری ھای وابسته به دولت و سپاه از جمله فارس و ايرنا، روز گذشته از افزايش بی سابقه شاخص بورس 
  . ش تحريم ھای اقتصادی اخير شدندتھران خبر دادند و مدعی تکاپوی بازار با وجود افزاي

لتی برای تصاحب يکی از دو بنگاه بزرگ اين ادعای رسانه ھای دولتی در حالی به دليل تکاپوی شرکت ھای شبه دو
 در تابلوی تاالر حافظ در آخرين روز از تعطيالت آشفته و ١۴٩٨٧خودروسازی ايران مطرح می شود که اعالم شاخص 

بی برنامه دولت، با تعجب محافل اقتصادی و فعاالن بازار سرمايه مواجه و علت آن واگذاری صوری خودروسازی سايپا 
  .  دولتی و سپاھی عنوان شدای شبهبه شرکت ھ

روزھای يکشنبه و دوشنبه با وجود تعطيلی نھادھای دولتی از جمله ”: سايت بورس نيوز در اينباره می نويسد
سازمان خصوصی سازي، برای فعاالن بخش خصوصی اين سئوال مطرح است که چرا سازمان بورس يکشنبه و 

ی شرکت سايپا برگزار می شود و دولت قصد دارد قبل از  تيرماه مجمع عموم٣١دوشنبه باز بود؟گفتنی است، 
 ٢۵مجمع عمومی سايپا اين شرکت خصوصی شود تا خريدار بتواند با توزيع سود نقدی در مجمع عمومي، بيش از 

در غير اين صورت اگر سھم بدون انجام معامله به مجمع برود .درصد وجه مورد نياز بابت خريد اين بلوک را پرداخت کند
بنابراين . ود بين سھامداران قبلی تقسيم شود ديگر سھم جذابيت خريد برای کسب کرسی را نخواھد داشتو س

 روز تعطيل می شد، امکان داشت که فروش سايپا به بعد از مجمع عمومی کشيده شود که ٢اگر بورس در اين 
ھای دولتي، بازگشايی تاالر حافظ به لذا با وجود تعطيلی نھاد.شرکت ھای خريدار و دولت خواھان اين اتفاق نبودند
  . “دليل فروش رفتن بلوک مديريتی سايپا بوده است

خبرگزاری اکونيوز نيز روز گذشته به بھانه افزايش رقم شاخص بورس که ناشی از زد و بند شرکت ھای شبه دولتی 
: چنين نوشت“  سايپاھای طالب پرده کنسرسيوم پشت”و سپاھی برای تصاحب سايپا بود، در گزارشی با عنوان 

گذاری  شرکت سرمايه(و شستا ) وابسته به بنياد شھيد(گذاران به نيابت از بنياد اقتصادی کوثر  راھنمای سرمايه”
شود نمايندگی گروه بھمن را در اين  گذاری ملی که گفته مي وابسته به صادق محصولي، سرمايه) تامين اجتماعی

شخص نيست کارگزار کدام گروه است ھمراه با کارگزاری مفيد، چھار خريد برعھده گرفته و عمران فارس که م
که به عنوان نماينده شستا در ھيات مديره ) مديرعامل سابق سايپا(بذرپاش . کنسرسيوم اصلی اين معامله ھستند

ی در ستادھايی مواز) رئيس بنياد شھيد(سايپا حضور دارد و در انتخابات دھم رياست جمھوری ھمراه با زريبافان 
حمايت از احمدی نژاد راه انداخته بودند، توانسته در ائتالفی قدرتمند، شستا و بنياد اقتصادی کوثر را وارد اين رقابت 

مديران فعلی سايپا قطعا دوست ندارند شاھد قدرت مضاعف بذرپاش باشند با اين حال ھيچ بعيد نيست بر .کند
بار خودرو برگردد، بذرپاش جوان  ايه گذاری ملی به ايرانکه نتوانست از طريق کنسرسيوم سرم» منطقی«خالف 

  . “ديگر در سايپا قدرت بگيرد
شود وظيفه  گذاری ملی که گفته مي سرمايه. رقبای ديگر البته به اندازه کافی قوی ھستند”: اين گزارش می افزايد

کند که  بود گروھی را نمايندگی ميترين کنسرسيوم  خريد برای بھمن را بر عھده گرفته و در دو واگذاری اخير شفاف
داري، توانايی  بھمن که عالوه بر بنگاه. جديد اين شرکت بودند٣چندی پيش ميزبان علی الريجانی در رونمايی از مزدا

احتمال ائتالف آنھا گرچه با تامين اجتماعی و به تبع آن بنياد .بسياری در بازار سھام دارد خريداری جدی است
تجربه نشان داده آنھا . اند، نبايد تعجب کرد يست اما اگر گفته شود با گروه ديگری ائتالف کردهاقتصادی کوثر کم ن

  . “کنند  قيمتش بی ارزد، خرج نميبرای چيزی که کمتر از
آن را ھدايت می کند نيز نوشته “ کارگزاری عمران فارس”اين گزارش درباره کنسرسيوم گمنامی که شرکتی به نام 

ای  ھای سايپا يا مجموعه خودرو، نمايندگی گروھی از زيرمجموعه اری ھمچون قضيه واگذاری ايراناين کارگز”: است
ای از  در ابتدا مجموعه.ھا نيست اين موضوع البته مورد تاييد سايپايي. ھمسو با طيف حاکم را بر عھده دارد

ا باعث شده بسياری گمان برند گيری آنھ سازان به عنوان محور اين کنسرسيوم معرفی شدند اما عدم موضع قطعه
گران اين  فعال عدم شفافيت باعث شده تحليل.  خودرو، سايپا با دو کنسرسيوم مختلف ورود کرده است ھمچون ايران

  . “کنسرسيوم را گروھی وابسته به طيف حاکم سايپا بدانند
 چھارم را ھم کارگزاری مفيد کنسرسيوم”: خبرگزاری اکونيوز نيز در باره کنسرسيوم شبه دولتی چھارم می نويسد

شود ممکن است در لحظات پايانی معامله وارد بازی  ھدايت می کند که در چند روز گذشته قيمتی نداده و گفته مي
ھا  ھای زيرمجموعه يا وابسته به سايپا تشکيل شده و سايپايي اين کنسرسيوم با محوريت شرکت. فروش شود

   .“کنند ی برای مخفی کردن آن نميتالش
روز ”: سايت خبرآنالين نيز درباره افزايش شاخص بورس و نقش زد و بند ھای شرکت ھای شبه دولتی در آن، نوشت

 درصدی سايپا با تداوم پيشنھاد قيمتی از سوی سه کنسرسيوم ١٨دوشنبه سيزدھمين روز رقابت برای خريد بلوک 
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در اين .  لایر بار ديگر آغاز شود۴٣٠٩ فردا رقابت از رقم نتيجه پايان يافت تا اصلی و پايان زمان معامالت بار ديگر بي
شود به  ، شستا و بنياد اقتصادی کوثر، گفته مي با توجه به حضور بھمن. ميان اظھارات مختلف ھمچنان ادامه دارد

 ھا فعاليت دولتي ھا نيز ھمانگونه که قبال وعده داده بودند در جبھه مخالف با شبه جز شورای رقابت، مجلسي
 مجلس با شورای رقابت جلسه خواھد ۴۴شود ھفته آينده کمسيون اصل  در اين زمينه گفته مي. خواھند کرد

ھا دانست و از تالش  دولتي ھمچنين رئيس کمسيون اقتصادی مجلس نيز کارکنان سايپا را بھتر از شبه. داشت
  . “فعال رقابت ادامه دارد. ر دادسازی واقعی خب مجلس برای خصوصي

در “ حباب شاخص”کنسرسيوم ھای شبه دولتی و سپاھی با وجود آنکه روز گذشته موجب به وجود آمدن ورود 
  . از نمايندگان مجلس ھم مواجه شدبورس تھران شد، با واکنش برخی 

در مورد واگذاری سھام ”: در اينباره، حسين ھاشمي، رييس کميسيون صنايع و معادن در گفت و گو با ايلنا می گويد
ھای ايران خودرو به  ھای ايران خودرو و سايپا، آنچه که موجب نگرانی ماست، واگذاری سھام شرکت  سازيخودرو

ن  و تنگ شد۴۴ای موجب انحراف در اھداف اصل  چنين واگذاري. صورت بلوکی به يک دستگاه شبه دولتی است
  . “فضای سرمايه گذاری خواھد شد

ھا  برای اين منظور بايد زمان واگذاري. ھا بايد تعمق بيشتری شود در واگذاری سھام اين شرکت”: وی می افزايد
الزم است دقت نظر بيشتری صورت . ھای مناسبی برای اين واگذاری پيدا شود مقداری به تاخير بيفتد تا مکانيزم

  . “ه بخش خصوصی واقعی واگذار شودھای خودرو ساز ب گيرد تا سھام اين شرکت
 مجلس نيز در گفت و گو با اکونيوز، می ۴۴فراکسيون اقليت و کميسيون ويژه اصل محسن نريمان، نماينده عضو 

 به مقصود اصلی خود که ھمان واگذاری و مديريت ۴۴تا زمانی که واگذاری ھا به اين صورت باشد اجرای اصل”: گويد
  “ .به مردم است نمی رسد
ھا به بخش   درصد از واگذاري١٠ تنھا ٨٨در سال ”ھای رييس ديوان محاسبات مبنی بر اينکه  وی با اشاره به صحبت
ھد د تمام عملکرد دولت در اين زمينه نشان مي”: می افزايد“  درصد به بخش شبه دولتی٩٠خصوصی بوده است و 

  . “که اين سخن کامال درست است
س ميدان افراد بازيگر بور”: عليرضا محجوب نيز در گفتگو با سايت خانه ملت درباره اتفاقات اخير در بورس تھران گفت

  . “دجو به بازار بورس چسبيده اندشده است و اشخاص سو
عمده بورس ھای بزرگ دنيا در کار توليد و زايش فعال ھستند که در آنھا سرمايه متولد می شود و ”: وی ادامه داد

 نشسته است و در ايران بورس بر سر يک سفره آماده. شرکتھا در بورس به وجود آمده و ارزش پيدا می کنند
بنابراين به جايی که به درستی پی ريزی نشده است، نمی توان گفت که کار خود را به روش صحيحی انجام می 

بورسی که توانايی توليد سرمايه و اشتغال را داشته باشد در ايران معنی ندارد و يکی از داليل وجود بيکاری . : دھد
  . “س استم فعاليت صحيح بازار بوردر جوامع ايران عد

در جھت دور کردن دستان سوء استفاده گر از بورس به اندازه کافی تالش نشده است، البته ”: وی اضافه کرد
کوشش ھايی در اين راستا صورت گرفته که مکفی نبوده است و ھمچنان بورس بازان در بازار بورس جمع و بر امور 

دون حيله گری و افکار پليد باشد و بنابراين تا اين بورس بايد در حد اقل محل يک رقابت سالم ب. مسلط ھستند
  . “کالت موجود نيز رفع نخواھد شدمسائل در بازار بورس رخ ندھد، نتيجتا مش

عدم تفحص کافی برای پذيرش شرکتھا در بورس باعث می شود که برخی از شرکت ھای متقلب با ”: وی افزود
پس از مدتی مشکالت پنھان اين شرکت ھا نمايان می گردد و اين ظاھر سازی سھام خود را وارد بازار بورس کنند و 

  .“موضوع عدم اطمينان مردم را به خريد سھام شرکتھا به ھمراه دارد

  از تھران تا تبریز 
  ! بازارھا ھمچنان در اعتصاب

  
یان تھران در واکنش گروه وسيعی از بازار. بازار تھران آرامش ندارد:  تير آمده است 23به نوشته سایت کلمه در تاریخ 

ھای تاریخ ایران به  اند تا قصه بازار و اعتراض آنان بار دیگر در برگ به رویکرد مالياتی دولت سياست قھر پيش گرفته
 روزه پایتخت، بازار ۴بر اساس اخبار انتشار یافته تا لحظه انتشار این گزارش با وجود پایان یافتن تعطيالت . ثبت برسد

 سوی ۴ سوی بزرگ تا ۴ھای ميدانی حاکی از آن است که از  گزارش. برد تعطيلی به سر میتھران ھنوز ھم در 
ھای  کوچک یا به عبارتی دیگر حد فاصل سبزه ميدان تا خود بازار تھران غرق در تعطيلی است و فقط برخی از واحد

  . صنفی حاشيه این مسير مشغول به فعاليت ھستند
به ھر حال دفتر .  فروش به بازار نيامده ایم فقط آمدیم تا به کارھامان برسيمبه گزارش خبرآنالین، برای خرید و

یکی از فعاالن بازار علت حضور خود در بازار به این شکل توضيح داد تا نمایان شود بازار تھران روز سه . کارمان است
ھای صنفی خود  ر واحدھای صنفی خود روز سه شنبه د گفتنی است بازاریان در واحد. شنبه تعطيل خواھد بود

دھند و فقط با تلفن به پيگيری امور خود فعالند تا به این شکل بانگ  اند اما خرید و فروشی را انجام نمی حضور یافته
راسته پارچه فروشان نيز که در ميان نخستين گروه اعتراض کنندگان به . اعتراض خود را به گوش دولتمردان برسانند

. اند ر داشتند ھمچنان یکی از اصلی ترین حلقه اعتراض به دولت را به خود اختصاص دادهرویکرد مالياتی دولت قرا
م که پدرش از شناخته شده ترین تجار پارچه ایران است و خود نيز در کنار پدر راه تجارت پيش گرفته است .علی

. بازار پارچه که تعطيله«: گوید ضمن تاکيد بر این امر که بازار پارچه تا مشخص نشدن تکليف ماليات تعطيل است، می
  » .دامنه اعتراض ھمچنان ادامه داره

ھا در بازار تھران ھمچنين حکایت از این دارد که اعتراض به رویکرد مالياتی که از ھفته گذشته آغاز شده  شنيده
اقدامی تازه ای شده است، ھمچنان ادامه خواھد داشت چرا که در  است و در روز ميانی ھفته جاری وارد فاز تازه

  . اند تا اعتراض خود را نمایان تر کنند ھای معروف بازار تھران گرفته برخی بازاریان تصميم به قطع برق یکی از راسته
اینکه قصه اعتراض بازاریان به این شکل به رویکرد مالياتی دولت تا کی ادامه خواھد پيدا کرد مشخص نيست اما 

کنند که کم تر از  بازاریان در حال حاضر به رویکردی اعتراض می. فته پيش دانستآغاز این قصه را باید از حدود دو ھ
پانزده روز پيش نماینده آنان به عنوان ریيس شورای اصناف بر سر آن با دولتمردان به توافق رسيده بود و در آن زمان 
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  . نيز ھيچ گونه صدای اعتراضی از اردوگاه آنان گوش جامعه را پر نکرد
ه ریيس شورای اصناف به توافق مالياتی الزم با مسئوالن ذیربط دست پيدا کرده بود، نایب ریيس نخست در حالی ک

آن زمان که دولت «: پارلمان صنفی کشور نخستين فردی بود که از اقدامات یکجانبه سازمان امور مالياتی انتقاد کرد
کردند و با   درصد ماليات تعيين می١٠نه ھشت تا کردند، ساال ھا را وصول می و سازمان امور مالياتی خود، ماليات

ھا، یک شوک   درصدی به مجامع استان٨٠ تا ٧۵رسيدند ولی اکنون با اعالم اخذ ماليات  ھا به توافق می اتحادیه
  » .اند ناگھانی را به اصناف تحميل کرده

 اصناف کشور نيز وارد ميدان شد ھنوز زمان زیادی از این اظھارات جالل الدین شکریه نگذشته بود که ریيس شورای
 اصناف افزایش یافته است، سوال کردیم که ٨٧زمانی که به ما اعالم کردند ماليات سال «: و لب به اعتراض گشود

 درصد و وقتی پرسيدیم که چند درصد این ماليات مربوط به غيراصناف است؟ ٧۵: به ما گفتند قدر است؟  این رقم چه
  » .ھای حمل و نقل است ھا، وکال و شرکت  آن ھم شامل حال پزشکان، داروخانه درصد که١۵اعالم کردند 

ھایی که رویکر مالياتی دولت داشت عنوان کرد  قاسم نوده فراھانی، ریيس شورای اصناف کشور با وجود انتقاد
ياتی خود ھای مال امسال چه توافق بشود، چه نشود، اصناف ماليات خود را طبق برنامه و بر اساس اظھارنامه

  .  ارائه دھد٨٩اش را تا پایان تيرماه  پردازند وھر مودی ھم موظف است طبق قانون اظھارنامه می
ھای کوتاه ادامه پيدا کرد به طوریکه در نخستين روز پس از اعتراض اصناف به رویکرد مالياتی دولت  این قصه در فصل

 درصدی ماليات اصناف را منتفی اعالم کرد و ٧٠فزایش سر پرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی ا
  . پس از آن تھران به تعطيالت رفت

خبر توافق بر سر ماليات اصناف در حالی پيش از تعطيالت ھفته گذشته تھران بر روی خروجی خبرگزاریھا قرار گرفت 
طيلی بزرگ ترین مرکز تجاری ایران ھای ھفته جاری اخبار منتشر شده از بازار تھران حاکی از تع که در نخستين روز

توان به واقعيت این موضوع پی برد که وزیر بازرگانی برای رفع مشکل مالياتی اصناف به شخصه  زمانی می. داشت
وارد ميدان شد و در روز دو شنبه ھفته جاری دستور داد تا در محل این وزارتخانه با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، 

ھای صنفی کشور و جامعه اسالمی اصناف و بازاریان تھران تشکيل  ياتی، شورای اصناف، سازمانسازمان امور مال
  . شود

 ساعت به طول انجاميد در ۵این جلسه که درست در روزی که از سوی دولت روز تعطيل عنوان شده بود حدود 
 ١۵ به ميزان ٨٧اليات قطعی سال نھایت توافقی را به ھمراه داشت مبنی بر اینکه ميزان ماليات اصناف نسبت به م

  . درصد افزایش پيدا کند
این توافق نيز پایان قصه اعتراض بازاریان به رویکرد مالياتی اصناف نبود چه آنکه درست یک روز پس از این توافق بازار 

پيدا کرده برد و حتی دامنه اعتراض نيز ھمانطور که به آن اشاره شد افزایش  تھران ھمچنان در تعطيلی به سر می
  . است

ای  گمانه. ھا شورای اصناف به مواجھه برخواسته است رسد، بازار تھران اساسا با توافق بر این اساس به نظر می
در این صورت بار دیگر بازخوانی ریشه اختالف انجمن . کند که شائبه سياسی بودن تحرکات اخير بازار را تقویت می

شود، بر مساله این  وی برخی بازاریان کھنه کار متھم به دولتی بودن میاسالمی بازار با شورای اصناف که از س
ھای ریشه دار اصولگرایان در بازار  ای که از کاھش سھم دھی دولت به تشکل ریشه. کند روزھای بازار غلبه می

  . حکایت دارد
از دخالت رویکرد سياسی اما یکی از فعاالن شناخته شده بازار که نخواست نامش فاش شود، این اعتراض را فارغ 

بازار دست به یک اعتراض صنفی زده است و اصال زمينه سياسی برای این موضوع وجود «: گوید داند و می می
اند،  او اعتقاد دارد اصناف و بازاریان به دليل اینکه در دوره رکود سنگين اقتصادی، فعاليت خاصی انجام نداده» .ندارد
گوید تطيلی بازار در اعتراض به رویکرد مالياتی  این فعال بازار می. ياتی دولت کنار بيایندتوانند با این رویکرد مال نمی

  . دولت است و مسئوالن مالياتی باید بپذیرند که بازاریان باید متناسب با عملکردشان ماليات پرداخت کنند
در واکنش به طرح ماليات بر ارزش افزوده اند که کمتر از دوسال پيش نيز توسط آنان و  بازاریان رویکردی را اتخاذ کرده

سابقه چنين . صورت پذیرفته بود و در نھایت ریيس دولت را مجاب کردند تا اجرای این طرح را به تعویق بيندازد
  . ھایی ميان بازار و دولت بيانگر این است که غالبا دولت عقب نشينی کرده تا بازاریان پيروز ميدان نام بگيرند مواجھه
   گسترش اعتصابات بازار تبریز، به سطح شھر کشيده شد داوم و
 تيرماه، عليرغم عقب ٢٢ھمزمان با تداوم اعتصاب در بازار بزرگ تھران، بازار شھر تبریز نيز، روز سه شنبه : جرس

اعتصابات تبریز از شش روز گذشته آغاز . نشينی دولت در اخذ ماليات ھفتاد درصدی، در اعتصاب کامل به سر برد
  . ه و روز سه شنبه شاھد گسترده ترین تعطيلی خود از ھفته گذشته بودشد

بنا به گزارش منابع خبری جرس، این اعتصابات که در روزھای ابتدایی از بازارچه ھای فرش فروشان، کفاشان و 
روشان چينی زرگران بازار سرپوشيده تبریز آغاز شده بود، روز گذشته تمامی بازارچه ھای راستابازار، امير، بلورف

که بزرگترین » بازار سرپوشيده تبریز«را نيز به تعطيلی کشاند، بطوریکه ... فروشان، پارچه فروشان، لوازم التحریر و 
  . بازار مسقف خاورميانه بحساب می آید، امروز کمتر مغازه و حجره ای را با کرکره باالرفته به خود دید

لی تنھا به بازار سرپوشيده خالصه نشد و در عرض چند ساعت تمامی ھمچنين به گزارش رسيده از تبریز، این تعطي
  . مغازه ھای خيابان جمھوری اسالمی، تربيت، خيابان فردوسی، ميدان نماز را نيز به تعطيلی کشاند

و امکان " توافق احتمالی دولت با اصناف برای تعيين ماليات اصناف"گفتنی است روز گذشته رسانه ھای خبری از 
 تيرماه، ٢٢یی مجدد بازار و پایان اعتصاب ھا خبر داده بودند، اما گزارش ھا حاکی از آن بود که سه شنبه بازگشا

  ." حتی گسترده تر از ھفته پيش شکل گرفته بود"اعتصاب ھای بازار تھران کماکان ادامه داشته و 
  .، وَقعی نگذاشته اندگزارش ھای موثق حاکی از آن است که بازاریان به توافق دولت با شورای اصناف

  !  ميليارد دالر خسارت برای دو روز تعطيلی۴
  
یک عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی خسارت :   تير آمده است 23به گزارش پارلمان نيوز در تاریخ  

  . ورد کرد ھزار ميليارد تومان برآ۴تعطيلی در روزھای یکشنبه و دوشنبه به دولت را حدود 
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این رقم : ، عوض حيدرپور عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی اظھار داشتمان نيوزبه گزارش پارل
خسارت به خاطر تعطيالت بی برنامه در روزھای بيستم و بيست و یکم تيرماه در حالی به کشور وارد می شود که 

  . می توانستيم با این پول کل مشکالت بخش بھداشت، درمان را رفع کنيم
 ھزار ميليارد تومانی در حالی به کشور وارد ۴متاسفانه خسارت : تصریح کرد» خانه ی ملت«ود با وی در گفتگوی خ

می شود که وزارتخانه ھای ھمانند آموزش و پرورش و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی با مشکالت عدیده ای 
  . مواجه ھستند

در ھنگام گرم شدن باید مصرف انرژی را گرما در سال ھمت مضاعف و کارمضاعف به معنی این است که : وی گفت
  . کاھش داد

  . دولت باید نسبت به تعطيلی در روزھای یکشنبه و دوشنبه پاسخگو باشد: وی ھمچنين تصریح کرد
  با ھيچ منطق اقتصادی قابل توضيح نيست 

زه کشور با تعطيالت چند رو: بنابر این گزارش یک عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی نيز تاکيد کرد
  . ھيچ منطق اقتصادی، عقلی، مالی متناسب نيست

 تيرماه و خسارت ھای وارده به اقتصاد کشور ٢١ و ٢٠نصرهللا ترابی به خانه ملت درخصوص تعطيلی در روزھای 
خسارت اقتصادی تعطيالت اخير از لحاظ اقتصادی به طور حتم به حدی است که اگر تعطيل نمی شد می : گفت

  . ت زیادی را رفع کندتوانست مشکال
  . تعطيلی به علت سرما و گرما نباید موجب بروز خسارت اقتصادی و مالی به کشور وارد شود: وی خاطرنشان کرد

چگونه است که بعضی از استان ھای جنوبی و غربی که ھم : نماینده شھر کرد در مجلس شورای اسالمی گفت
  .  درجه تعطيل نمی شوند۵٠ر اوج گرمای با مشکل گرما مواجھند ھم با ریزگردھای عربی د

واقعاً جای سوال و تعجب دارد چگونه در مکان ھایی : عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی یادآور شد
 درجه یکباره تعطيلی پشت تعطيلی رقم ۴٣ درجه را تحمل می کنند تعطيل نمی شوند اما در تھران با ۵٠که مردم 
  . می خورد

دولت باید توضيح دھد چرا تعطيالت باید تنھا برای کارمندان رقم خورد حال آنکه کارگران که از : ن کردترابی خاطرنشا
  . شرایط کاری سخت تری برخوردارند باید تعطيل می شدند

دولت باید سرمایه گذاری الزم در نيروگاه ھا برق یا احداث سد را به انجام می رساند : این نماینده مجلس یادآور شد
  . اینچنين به مشکل بر نمی خوردیمتا 

تعطيل کردن نمی تواند رافع مشکالت باشد بلکه باید به گونه ای عمل کنيم که مشکالت به صورت : وی تصریح کرد
  . ریشه ای حل شود

  

  ر آریا آرام نژاد ممنوع الخروج شدعادله ضيائی ھمس
  

عادله ضيائی ھمسر آریا آرام نژاد به حکم دادستانی :  آمده است 89 تير 23به گزارش دانشجونيوز، در چھارشنبه 
ھمچنين در اقدامی عجيب، مسئولين بانک صادرات شھرستان بابل حساب ھای . بابل ممنوع الخروج شده است
  . کرده اندجاری این فعال ھنری را مسدود

 دادستانی این شھرستان عادله ضيائی ھمسر  ، بر اساس اخبار رسيده از منابع آگاه در بابل،اساس این گزارش به 
این منابع گزارش می دھند که . ممنوع الخروج کرد" متاسفم " آریا آرام نژاد را به دليل انتشار مطلبی تحت عنوان 

عادله . ا به آریا آرام نزاد فعال ھنری و خواننده وآھنگ ساز در بابل استاین اقدام دادستانی در جھت افزایش فشارھ
 که مدت ھاست مجوز انتشار مطالبش از سوی وزارت ارشاد لغو شده است، در اعتراض  ضيائی شاعر و نویسنده

 شخصی  در وبالگ "متاسفم" ، تحت عنوان 89به بازداشت ھمسرش اقدام به نگارش رنج نامه ای در فروردین ماه 
 :آریا آرام نژاد کرده بود که در قسمتی از این یادداشت آمده است

كرامت ! آزادي! متاسفم كه بايد بگم آرياي عزيز اشتباه كرد، كه فكر مي كرد توي كشور عزيزش ،قانون، آزادي، آه"
 ، جائي كه ھر اتفاقي  كاربردي بيشتر از يك كلمه دلفريب دارن ؛ اشتباه كرد كه نمي دونست اينجا ايرانه وعدالت ،

   " ! ھر کس که قدرتشو داره می تونه ھر کاری بکنه ميشه بيفته و

ساخته آریا آرام نژاد، در اقدامی " علی برخيز" منابع آگاه گزارش می دھند که مدتی پس از انتشار آھنگ  ھمچنين
تاکنون مسئولين بانک . ت شده اس   مسدود  عادله ضيائی از سوی بانک صادرات بابل غير قانونی حساب جاری

ھيچ گونه دليل موجه ای برای این اقدام خود ارائه ندادند و تنھا حراست بانک صادرات بابل این اقدام را دستور 
  .مقامات امنيتی ذکر کرده است

 دليل  به اتھام اقدام عليه امنيت ملی به26/11/88آریا آرام نزاد فعال ھنری، خواننده و آھنگ ساز است که در تاریخ 
 روزه بازداشت خود را در بند انفرادی زندان اداره اطالعات 50بازداشت شده و مدت " علی برخيز" انتشار آھنگ 

وی به دليل .  تير ماه سال جاری برگزار شد15دادگاه آریا آرام نژاد در تاریخ . ساری و زندان متی کالی بابل گذراند
 .به ارائه دفاعيات در روز دادگاه نگردیدعدم اجازه دسترسی به پرونده اتھاميش، موفق 

 امنيت شغلی ھنرمندان در خطر است : بيانيه خانه موسيقی
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ھيئت مديره خانه موسيقی در پی اتفاقات اخير از جمله  :  تير آمده است 23 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
ھا و به خطر افتادن امنيت شغلی جلوگيری از برگزاری کنسرت و مخالفت با اجرای برنامه موسيقی در برخی شھر

  . رصه موسيقی بيانيه ای صادر کردھنرمندان ع
  : متن اين بيانيه به اين شرخ استبه گزارش خبرگزاری مھر، 

خانه موسيقی به عنوان تنھا نھاد مدنی جامعه موسيقيدانان کشور اعالم می دارد از روند فعلی فعاليتھای فرھنگی 
  . اراضی و نگران است ملی ايران ندر حوزه موسيقی

از آنجا که انقالب شکوھمند مردم ايران عمدتا خاستگاھی اعتقادی داشته و برای اصالت دادن به ريشه ھا و غنا 
بخشيدن به فرھنگ و ھنر ملی نضج گرفته و با توجه به مفاد صريح ميثاق ملت ايران در قانون اساسی که در بسط 

ل و تعالی فعاليتھای فرھنگی تاکيد دارد متاسفانه ما در شرايط فعلی و گسترش آزادی و آزادگی در مسير تکام
مغاير با اصول قانون اساسی شاھد برخی مديريتھای سليقه ای و بخشی نگری ھای زيانبار ھستيم که علنا 

  . است
ز مراجع بر اساس مر قانون و ضوابط و مقررات جاری کشور تمامی برنامه ھا و فعاليتھای اجرايی که مجوز رسمی ا

قانونی دريافت می کنند الزم االجرا بوده و ھمه دستگاھھای انتظامی و اجرايی کشور موظف به حمايت و ھمکاری 
با اينگونه برنامه ھا ھستند، در صورتی که متاسفانه ما به عينه می بينيم بعضا تالش ھنرمندان و موسيقيدانان در 

 ھای مادی و معنوی صورت گرفته آنھا علی رغم  ی و سرمايه گذاريزمينه توليد و اجرای برنامه ھای فرھنگی و ھنر
روھی از ھموطنان ھنرمند می دريافت مجوز با اقدام عده ای قانون شکن به باد می رود و مايه ياس و افسردگی گ

  . شود
ه قبال از سوی ديگر مخالفت شخصی مديران ارشاد در برخی مراکز استانھا برای اجرای برنامه ھای موسيقايی ک

ای اين مديران حکايت دارد که  درمکان ديگری اجرا شده ھيچ توجيه منطقی و قانونی ندارد و تنھا از برخورد سليقه
  . نش مقتضی و اصالحی مسئوالن استمستوجب واک

پرواضح است برنامه ھای موسيقايی که از وزارت ارشاد و يا ھر مرجع قانونی مجوز دريافت می کنند برای اجرا در 
ھايی که بر اساس عرف، شرع و قانون منعی برای اجرای اينگونه برنامه ھا وجود ندارد می توانند به  مامی استانت

  . ھا بشود ی مانع اينگونه فعاليتمرحله اجرا برسند و طبيعتا ھيچ مديری نمی تواند با برخورد سليقه ا
ندان فعال عرصه موسيقی است ضمن خانه موسيقی بنا بر وظيفه و رسالت صنفی خويش که حمايت از ھنرم

ھای خودسر، اعتراض خود را به اين روند اعالم و  محکوم کردن برخوردھای سليقه ای مديران و اقدامات سخيف گروه
از مراجع ذيصالح و بويژه از مقامات مسئول در وزارتخانه ھای ارشاد و کشورقويا انتظار دارد با انجام وظايف خود در 

ند مخرب اقدام و در مسير حاکميت قانون و بازگرداندن امنيت شغلی ھنرمندان شريف و جھت اصالح اين رو
   .زحمتکش کشور مجدانه عمل کنند

 پناھنده شد"فارس"اعضای تحریریه خبرگزاری دولتیيکی ديگر از 
 

پس  .پناھنده شد يکي ديگر از خبرنگاران خبرگزاري فارس به فرانسه:  تير آمده است 23به گزارش آتي نيوز در تاریخ 
 فارس، به تازگي يکي ديگر از خبرنگاران اين رسانه  حکومتی تحريريه خبرگزارياعضایاز پناھندگي چند تن از 

در ھمين راستا يک : در ادامه این گزارش آمده است. ردبا عزيمت به تونس تقاضاي پناھندگي به فرانسه را کدولتی 
خبرنگار حوزه فرھنگي خبرگزاري فارس بوده است و ھم " خ. م:  گفتمنبع آگاه ضمن اعالم اين خبر به آتي نيوز

پيش از اين .گفتني است؛ اطالعي در خصوص فعاليت نامبرده در اين کشور نيست.اکنون در فرانسه به سر مي برد
نيز حسين سلمان زاده جانشين گروه عکس فارس و جواد مقيمي عکاس خبرگزاري فارس ضمن پناھندگي به 

  .مکاري ھايي را با صداي آمريکا آغاز کردند که اين فعاليت تاکنون نيز ادامه داشته استآمريکا، ھ
يکي ديگر از خبرنگاران سرويس سياسي اين خبرگزاري ھمزمان با " فرھمند عليپور"ھمچنين طي ھفته گذشته 

به سخنراني پرداخته نزديک شدن به زمان برگزاري انتخابات، خبرگزاري فارس را ترک کرده و در سناي ايتاليا 
 . سي مشغول به فعاليت مي باشد.بي.عليپور در حال حاضر به عنوان خبرنگار شبکه خبري بي.بود

  فشار گسترده نيروھای امنيتی و اطالعاتی شھر تبریز بر معتمدین بازار بزرگ تبریز 
  
در پی آغاز اعتصاب بازاریان تھران : ت  آمده اس89 تير 24به نوشته سایت اخبار روز بر پایه  گزارش دریافتی در تاریخ  

بازاریان تبریزی نيز بمنظور اعالم حمایت از , در اعتراض به سياستھای غلط اقتصادی دولت از اواسط ھفته گذشته
اعتصاب بازار تھران و نيز در اعتراض به بازداشتھای گسترده اخير فعالين مدنی آذربایجانی از اواخر ھفته گذشته به 

ی اقدام به بستن بازارچه ھای مختلف بازار تبریز کردند، بطوری که طی دو روز گذشته بازار بزرگ تبریز صورت تدریج
  . در اعتصاب کامل به سر برد

نيروھای اطالعاتی و امنيتی شھر تبریز از ھمان روزھای آغازین اعتصاب بازار تبریز اقدام به برقراری تماس با 
طی دو روز گذشته که بازار . ز گسترش اعتصاب به تمام بازار بزرگ تبریز کردندمعتمدین بازار به منظور جلوگيری ا

تبریز در اعتصاب کامل بود نيروھای امنيتی و اطالعاتی فشار گسترده ای بر معتمدین بازار تبریز بمنظور پایان اعتصاب 
  . و بازگشایی مجدد بازار آورده اند

  . مروز نيز ادامه داشته استاعتصاب بازار تبریز ا: این گزارش می افزاید
  

 برگزاری جلسه دادگاھی پدرام نصرالھی 
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 عباس جما لی به اتھام تبليغ عليه نظام وعضویت   پدرام نصرالھی به ھمراه وكيلش آقای 89/4/22روز سه شنبه 
 به   ویوکيل.  دادگاھی شد   توسط قاضی بابایی در كميته ھماھنگی وشورای زنان در شعبه یك دادگاه انقالب ،

. دفاع از او پرداخت واتھامات واھی عليه موكلش را رد کرد   

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

1389تير  23  
  کمبود برق و آب در ايران جدی است

را به ھای ايران  کمبود برق و آب وضعيت برخی از استان:  تير آمده است  24در تاریخ صدای آلمان به گزارش رادیو 
ی اخير و سھميه بندی برق صنايع نيز ظاھرا موثر نبوده  تمھيدات دولت مانند تعطيلی دو روزه. مرز بحران رسانده

  . ميزان توليد و مصرف برق در حال حاضر تقريبا يکسان است. است
  

ھای دولتی را  و ادارهھا  نژاد در اقدامی غيرمنتظره که انتقادھای فراوانی نيز برانگيخت، سازمان دولت محمود احمدي
وزير نيرو مجيد نامجو در مورد علت اتخاذ اين تصميم گفته است . در روزھای بيستم و بيست و يکم تيرماه تعطيل کرد

ھا تأثير خوبی در کاھش پيک مصرف خواھد داشت و وضعيت برق به  به ھر حال تعطيلی ادارات دولتی و سازمان«
  . ھا اين تصميم دولت ھيچ تاثيری در کاھش مصرف انرژی نداشته است زارشبنا برگ» .حالت پايداری خواھد رسيد

  مصرف به اندازه توليد 
ارتباط با اعتصاب بازاريان در اعتراض به افزايش   استان ايران را بي٢٠برخی از ناظران اعالم تعطيلی دو روزه در 

ھای ديگر  ھا را از علت  تير در دانشگاه١٨وز ای نيز برگزاری احتمالی مراسم سالر عده. دانند ماليات مستقيم نمي
به دليل تعطيلی رسمی روز شنبه، بيستم تيرماه نخستين روز غير تعطيل پس . کنند اين تصميم شتابزده قلمداد مي

  .  تير بود١٨از 
ھا در مورد علت اصلی تعطيلی دو روزه اخير نادرست باشد، باز ھم ادعای دولت در مورد  زني چنانچه گمانه

 تيرماه گفته است در نخستين روز تعطيلي، مصرف ٢١محمد بھزاد معاون وزير نيرو . پذير نيست جويی توجيه صرفه
در صورت تداوم گرما و «گويد  او مي.  مگاوات گذشته است٣٠٠ ھزار و ۴٠برق از روز قبل از آن بيشتر شده و از مرز 

اين ھشدار به اين دليل جدی » .برق ايجاد خواھد شدافزايش روز افزون مصرف قطعا مشکالت زيادی برای تامين 
  .  ھزار مگاوات بيشتر نيست۴١است که ظرفيت کل توليد برق کشور 

  تاثير است  ھا بي تعطيلی اداره
ھای دولتی نقش مھمی  ھای مختلف منتشر کرده تعطيلی اداره مطابق آماری که وزارت نيرو از مصرف برق در بخش

 درصد کل برق کشور را به خود اختصاص ۶۵ ايران مصرف خانگی و صنايع بيش از در. در کاھش مصرف ندارد
ھای  ھا بخش ضمن اينکه با تعطيلی اداره. ھای دولتی ده درصد بيشتر نيست ھا و سازمان دھند و سھم اداره مي

ھا  بودن ادارهاز سوی ديگر با تعطيل . کنند ھمچنان برق مصرف مي... بزرگی از آنھا، مانند حراست، نگھبانی و
  . يابد مصرف خانگی نيز اندکی افزايش مي

مسئوالن دولتی گناه کمبود برق را به گردن . ھای فراوانی به وجود آورده است افزايش نسبی دمای ھوا نگراني
ھای اخير ھمواره با آن  در حالی که کمبود آب و برق از مشکالتی بوده که مردم در سال. اندازند گرمای شديد مي

ھای  دولت در سال. ای نيست ی کم سابقه ھای نوبتی و قطع متناوب برق و اب پديده خاموشي. اند رو بودهروب
تدابير دولت محمود . گذشته قادر به افزايش توليد برق متناسب با افزايش جمعيت و مصرف داخلی نشده است

ی شديدی  کند لطمه ھروندان فراھم مينژاد برای مقابله با کمبود برق و آب، در کنار مشکالتی که برای ش احمدي
  . زند نيز به اقتصاد کشور مي

   ميليارد دالر خسارت دو روز تعطيلی ۴
عوض حيدرپور عضو اصولگرای کميسيون امنيت ملی مجلس معتقد است تعطيلی دو روز اخير با توجه به ھزينه 

به نوشته ی روزنامه ی خراسان حيدرپور . ت ميليارد دالر به اقتصاد کشور لطمه زده اس۴سرانه توليد ناخالص ملی 
  . خواستار پاسخگويی دولت در مورد اين تصميم شده است

. جويی در مصرف خانگی و صنايع را ھدف گرفته است ھای دولت صرفه ھا سياست نتيجه بودن تعطيلی اداره با بي
ی جديد که برقی بيشتری مصرف  کننده ھای خنک ھای اخير استفاده روزافزون از دستگاه شود در سال گفته مي

دھد سھم مصرف  به رغم اين آمار وزارت نيرو نشان مي. کنند در افزايش مصرف برق نقشی مھم داشته است مي
سھم مصرف صنعتی نيز در اين فاصله تقريبا .  حدود يک و نيم درصد کمتر بوده است٨٧ تا سال ٧٩خانگی از سال 

  . کل مصرف است درصد از ٣٢بدون تغيير مانده و حدود 
  تغيير ساعت کار صنايع 

ھای دولت برای کاھش مصرف  ھای اعالم شده و نشده، يکی ديگر از اقدام در کنار قطع مکرر برق شھر و خاموشي
ھا   تيرماه به خبرآنالين گفته است، يکی از اين محدوديت٢١معاون وزير نيرو . بندی برق صنايع اعالم شده است جيره

 ظھر تا ١٢شوند ساعت کاری  صنايع ملزم مي«گويد ھمچنين  او مي. ت ھفتگی صنايع استچرخشی کردن تعطيال
  » . بعدازظھر خود را به ساعاتی ديگر در شبانه روز موکول کنند۶

بندی برق صنايع باعث ناخشنودی صنعتگران شده، اما اجرای اين تدبيرھا  کند، گرچه جيره معاون وزير نيرو اعتراف مي
ھايی برای تغيير ساعت  ھا نيز طرح در برخی از استان. رق مورد نياز مصرف خانگی ضروری بوده استبرای تامين ب

  . ھا در دست بررسی و بعضا اجراست کار اداره
  گرما و جيره بندی آب " گناه"

 روبرو شود که بسياری از مناطق ايران با کمبود آب نيز ھا بحرانی مي مشکل کمبود برق در حالی در برخی از استان
در صورتی که دمای ھوا در «سرپرست شرکت آب و فاضالب شھر تھران بيستم تيرماه پيش بينی کرده بود . ھستند
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ھای محلی استان  مقام» . درجه برسد، قدرت ذخيره و توزيع دچار مشکل خواھد شد۴٠روزھای آينده به باالی 
" نامطلوب"بندی شده و سيزده شھر ديگر در شرايط  گويند ھم اکنون در دوازده شھر اين استان آب جيره کرمان مي
  . قرار دارند

ھا به ويژه در جنوب و شرق  ھای شمالی که عمدتا با مشکل کمبود برق روبرو ھستند اغلب استان به جز استان
توجھی  مسئوالن دليل اصلی کمبود برق و آب را افزايش دمای ھوا و بي. کشور مجبورند با کم آبی نيز بسازند

" سابقه بي" سال گذشته ٧٠برخی از منابع خبری گرمای امسال را در . کنند جويی عنوان مي وندان به صرفهشھر
ھايی که تا کنون منتشر شده ميزان گرمای تھران و بسياری ديگر  سازمان ھواشناسی کشور در گزارش. اند خوانده

  .توصيف کرده است" طبيعی"ھای گذشته  ھای کشور را در قياس با زمان مشابه در سال از استان
  

  از رده خارج کردن چاھھاى آلوده اى که بخشى از آب شرب تھران را تامين مى کنند 
 

باالخره بعد از نظرات مختلف کارشناسان در مورد : سعيده وحيدنيا: تير آمده است 24 در تاریخ ايرنبه نوشته سایت 
عث کندى ذھن در اطفال و اختالل در رشد کودک مى سرب در آب تھران و گفته پزشکان که سرب در آب تھران با

 ماھه شرکت مھندسى آب و فاضالب تھران و 20شود رئيس مرکز سالمت محيط و کار وزارت بھداشت از برنامه 
  . کشور براى از رده خارج کردن چاھھاى آلوده اى که بخشى از آب شرب تھران را تامين مى کنند خبر داد

اين ماده وقتى وارد بدن انسان مى شود : زيست ايران، دکتر جليلى پيش ازاين گفته بودبه گزارش خبرگزارى محيط 
  . به کندى مراحل دفع از بدن را طى مى کند و ھمين امر مسموميت طوالنى به ھمراه مى آورد

 شرکت موضوع آلودگى آب تھران در: دکتر کاظم ندافى در گفتگو با مھر به وضعيت آب شرب تھران اشاره کرده بود
مھندسى آب و فاضالب تھران و کشور بررسى شده و برنامه ھاى براى جايگزينى تامين آب از چاھھاى احيانا آلوده 

  . اين برنامه شامل از رده خارج ساختن اين چاھھا و تامين آب از طريق آبھاى سطحى است.تدوين شده است
ھاى انجام شده تھيه و به وزارت  ى از نتايج بررسيگزارش: وگو با ايسنا گفته بود چندى پيش دکتر ندافى در گفت

دھد؛ نيترات آب مناطقى از تھران که از چاه تامين آب  ھاى انجام شده نشان مي بررسي. نيرو ارسال شده است
ھاى منفرد که براى تامين  چاه. البته تعداد اين مناطق محدود است. واقعا باالست) ھاى منفرد و مجزا چاه(شوند  مي

شوند در آينده نزديک يا بايد از رده خارج شوند و يا سيستمى  رفى برخى مناطق تھران به کار گرفته ميآب مص
  . جھت تصفيه به کار گرفته شود که غلظت نيترات آن را به زير حد مجاز برساند

زارتخانه بر ھاى اين و گفتنى است؛ چندى پيش وزير بھداشت در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره نتايج بررسي
  . وزير نيرو به زودى گزارش خوبى در اين زمينه ارايه خواھند داد: روى آب تھران گفت

اما با پنھانکارى مسووالن اکثر سرب و نيترات موجود در آب تھران، باعث ايجاد اختالل در رشد اطفال و ھمچنين به 
  . وجود آمدن مسموميت کبدى منجر به مرگ در انسان مى شود

اين مواد سنگين باعث کاھش طول عمر و بروز : ين جليلى راد متخصص اطفال در اين خصوص گفته بوددکتر ام
ھمچنين اين مواد .. به گفته وى خطر اين آلودگى در مورد نيترات بيشتر است. سرطان بدخيم در انسان مى شود

د داشته باشد، مسموميت مسوميت تجمعى در افراد به وجود مى آورند يعنى اگر مسموميت قبلى در بدن وجو
  . شود که بسيار خطرناک خواھد بود ھاى بعدى نيز به قبلى اضافه مي

اداره آب و فاضالب بايد استانداردھاى موجود را در تصفيه آب ھاى : اين پزشک متخصص اطفال توصيه کرده بود
 استفاده آبھاى زير زمينى به عنوان ًزيرزمينى رعايت کند تا شھروندان با چنين معضالتى روبرو نشوند و يا اينکه کال

 .آب شرب ممنوع اعالم شود

تحت فشار مافيای واردات برنج شخصی که بر آلودگی برنج ھای وارداتی تاکيد 
 داشت را برکنار کردند 

 تيرماه امسال 18ماموريت پورھاشم در موسسه استاندارد تھران : تير آمده است 24در آخرين نيوز به نوشته سایت 
  . يان رسيد ولی اين ماموريت ھنوز تمديد نشده تا به زودی وی جای خود را به مديری جديد دھدبه پا

به گزارش خبربدين ترتيب اين نظريه شکل گرفته است که علت اصلی اين برکناری پافشاری وی بر آلوده بودن برنج 
بحثی که ھفته پيش توسط . استھای وارداتی بر خالف نظر رئيس موسسه استاندارد کشور و وزير بھداشت بوده 

  . کميسيون بھداشت مجلس تاييدشد
به گفته رئيس کميسيون بھداشت مجلس آلوده بودن برنج ھای وارداتی مورد تاييد کميسيون بھداشت قرار گرفته و 

  .  ارسال شده است90جھت طی مراحل قانونی به کميسيون اصل 
 نيست برنج ھای تھيه شده برای آزمايش با برنج ھايی که براساس اظھارات شھرياری ، درحال حاضر ھنوز مشخص

يکسال پيش موسسه استاندارد تھران آلوده بودن آن را تاييد کرده بود يکی باشد اما در صورت محرز شدن اين 
مساله تمام مسووالنی که طی اين مدت آلودگی برنج ھای وارداتی را منکر شده بودند به دليل انجام ندادن وظيفه 

  . بازخواست خواھند شدخود 
در حال حاضر کميسيون بھداشت در تالش است تا نوع برنج ھای تھيه شده از گمرک را با برنج ھای : وی تاکيد دارد

آزمايش شده در موسسه استاندارد تھران را با يکديگر مقايسه کند که در صورت تاييد يکی بودن اين برنج ھا قطعا 
  . ويی به ناکارآمدی خود باشندمسووالن ذيربط بايد آماده پاسخگ

اين در حالی است که يکسال و نيم گذشته با وجود تاکيد پورھاشم رئيس موسسه استاندارد تھران به آلودگی برنج 
ھای وارداتی اما مسووالنی چون وزير بھداشت و رئيس موسسه استاندارد ايران خاطرنشان ساختند که برنج ھا 

  . آلوده نيست
 حکم، طی روزھای آينده با وجود تاييد آلودگی برنج ھای وارداتي، پورھاشم رئيس موسسه اما با عدم تمديد

  . استاندارد تھران برکنار خواھد شد
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برکناری پورھاشم از اين سمت نقض دستورات احمدی : در اين بين رئيس کميسيون بھداشت مجلس ، تاکيد دارد
  .ه درستی عمل می کنندنژاد در جھت تشويق مديرانی است که به وظيفه خود ب

  
 ، با شليک گلوله به قتل رساند را گروگان گرفتی خودکارفرما را که کارگریپليس 

 
از کار،  فردي که توسط کارگرش به علت اخراج وي : تير آمده است 24در تاریخ :دولتی ایسنا خبرگزاری به گزارش

 به گزارش ايسنا، سرھنگ مجيد. ات يافتپاکدشت، نج شده بود توسط ماموران نيروي انتظامي گروگان گرفته
صبح امروز در پي : خبر،اظھارکرد انتظامي استان تھران در تشريح اين بزمون، معاون ھماھنگ کننده فرماندھي

ربايي در جاده  نيروي انتظامي در جريان يک فقره آدم ماموران» 110«فردي با مرکز فوريت ھاي پليسي  تماس
پس از حضور در صحنه و در بررسي ھاي  ماموران: وي گفت. پاکدشت قرار گرفتند روستايي جمال آباد شھرستان

 ميليون 30بر تقاضاي  گروگان گرفتن مدير شرکتي در داخل خودرو وي عالوه متوجه شدند که فرد گروگان گير با اوليه
 نده فرماندھيمعاون ھماھنگ کن. رساند که در صورت دخالت پليس، گروگان را به قتل مي تومان گفته است

گروگان گير ادامه داشت تا اين که  آزادي گروگان و متقاعد کردن فرد تالش ماموران براي: انتظامي استان تھران افزود
گزارش  به. گروگان خود را از خودرو به بيرون پرتاب کند انتظامي ماموران موجب شد که فرد، پوشش و مراقبت
رواني و عملياتي پليس براي  ز خودرو و ادامه تعقيب و گريز اقداماتگروگان ا با خارج شدن: ايسنا، وي افزود

خود اقدام به  توجه به ھشدارھاي پليس با اسلحه کمري متھم ادامه پيدا کرد که در نھايت نامبرده بدون دستگيري
ح به سمت با رعايت قانون بکارگيري سال سرھنگ بزمون با بيان اين که ماموران .تيراندازي به سمت ماموران کرد

توسط گلوله  متھم وجود اصابت تير به پاي وي ھمچنان بر فرار اصرار داشت که در نھايت کردند که با متھم شليک
  .پاي درآمد ماموران نيروي انتظامي از

پنھاني سوار بر خودرو صاحب شرکت شده و با پنھان کردن خود در »  د مصطفي«متھم  در روز حادثه: وي ادامه داد
ميليون  30قب پس از سوار شدن رييس شرکت و طي مسافتي با تھديد اسلحه از فرد گروگان تقاضاي ع صندلي

  .تومان وجه نقد کرد که با حضور بموقع ماموران نقشه متھم ناکام ماند

 تداوم اعتصاب بازاريان، با اعتصاب کسبۀ بازار طال فروشان تھران 

در تداوم اعتصاب گستردۀ بازاريان تھران، کسبۀ بازار طال :ست  آمده ا89 تير 24 در تاریخ جرسبه نوشته سایت 
دولت، در تعطيلی به سر  تيرماه را نيز، در اعتراض به سياست ھای مالياتی ٢۴فروشان تھران، امروز پنجشنبه 

  . بردند
 که با تعطيلی و  و از بازار طال و پارچه آغاز شد،٨٩ تيرماه ١۵اعتراضات بازاريان تھران، از سه شنبه ھفته گذشته 

تحصن کسبه، ابتدا اين نقطه مھم، نيمه تعطيل و سپس تعطيل شد و کم کم به مناطق ديگر بازار و ھمچنين 
شھرھای تبريز و اصفھان کشيده شد؛ که به گزارش منابع خبری متعدد، کماکان در بخش ھايی از بازار آن شھرھا، 

  . اعتصاب ادامه دارد
ران، اين تداوم اعتصاب در حاليست که رئيس شورای اصناف از حل و فصل نھايی به گزارش سامانه خبری عصراي

ازار در روز جاری گيری مالياتی و باز بودن ب مناقشات باقی مانده بر سر ماليات اصناف و به نتيجه رسيدن بحث نمونه
  . خبر داده بود

 پايان اعتصابات خبر داده و از"  و اصنافتوافق دولت"اين دومين بار طی روزھای گذشته است، که برخی مقامات از 
  . وعده می دادند

تابناک در اين زمينه گزارش داد قاسم نوده فراھانی در خصوص مذاکرات صورت گرفته اصناف با وزرای اقتصاد و 
مذاکرات خاصی صورت نگرفته است و تنھا موردی که مورد اعتراض : بازرگانی برای حل مشکل بازار اظھار داشت

ند تا از امروز بازار يان قرار گرفته بود را پيگيری کرديم و به نتيجه رسيديم و شب گذشته نمايندگان بازار قول دادبازار
  . باز باشد

توافق احتمالی "گفتنی است اوايل ھفته جاری و يك روز پس از اظھارنظر وزرای اقتصاد و بازرگانی دولت دھم درباره 
، پس از ساعت ھا نشست پشت درھای بسته در يك روز تعطيل "اصنافدولت با اصناف برای تعيين ماليات 

 ٧٠ اصناف كشور ٨٨، نھايتا دولت عقب نشينی کرده و اعالم شده بود كه نه تنھا ماليات سال ) تير٢٠يکشنبه (
  درصدی ماليات اصناف نيز، به سقف ٣٠درصد افزايش نخواھد داشت، بلكه توافق اوليه بر سر افزايش 

  . ھش می يابد درصد کا١۵
به جرات اعالم می : ھفته گذشته و در دومين روز اعتصابات، رييس اتحاديه كشوری لوازم خانگی به ايسنا گفته بود

ای نيانديشند و تصميم شايسته و متناسب با حال اصناف اتخاد نشود،  تر چاره كنم كه اگر مسئوالن ھرچه سريع
  . ار بدتر از اين خواھد شدوضع باز

بازار سنتی يا "ه سايت رجاء نيوز، از حاميان دولت، پس از چند روز اعتصاب، طی گزارشی خاطرنشان کرد روز گذشت
 خرداد، خيام و مولوی در روزھای اخيردر اعتراض ١۵سرپوشيده تھران معروف به بازار بزرگ در محدوده خيابان ھای 

 ١۵ ھای ابتدای بازار در محدوده خيابان ھای  تعطيل بوده و به جز مغازه٨٨به افزايش رقم ماليات مستقيم سال 
پارچه فروشان،  بازار طال فروش ھا، كفاش ھا، فرش فروشان،. خرداد و ناصرخسرو، بقيه مغازه ھا عمدتا تعطيل بودند

و درب لوازم التحرير، كبابی ھا و ھمچنين تيمچه ھای عمده و معروف در اين بازارھا، كركره ھا را پايين كشيده 
  ." ا را بسته بودندتيمچه ھ

 از بازار اصفھان خبر می گفتنی است ھم اکنون گزارش ھای مختلف از تداوم اعتصاب در تھران، تبريز و بخشی
  . دھند

 تيرماه، عليرغم عقب نشينی دولت در اخذ ماليات ٢٢ھمزمان با بازار بزرگ تھران، بازار شھر تبريز نيز، روز سه شنبه 
اعتصابات تبريز از شش روز گذشته آغاز شده و روز سه شنبه شاھد . مل به سر بردھفتاد درصدي، در اعتصاب کا
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  .  تعطيلی خود از ھفته گذشته بودگسترده ترين
بنا به گزارش منابع خبری جرس، اين اعتصابات که در روزھای ابتدايی از بازارچه ھای فرش فروشان، کفاشان و 

 امروز تمامی بازارچه ھای راستابازار، امير، بلورفروشان چينی فروشان، زرگران بازار سرپوشيده تبريز آغاز شده بود،
که بزرگترين بازار » بازار سرپوشيده تبريز«را نيز به تعطيلی کشاند، بطوريکه ... پارچه فروشان، لوازم التحرير و 

  ! د ديد با کرکره باالرفته به خومسقف خاورميانه بحساب می آيد، امروز کمتر مغازه و حجره ای را
ھمچنين به گزارش رسيده از تبريز، اين تعطيلی تنھا به بازار سرپوشيده خالصه نشد و در عرض چند ساعت تمامی 

  . ن نماز را نيز به تعطيلی کشاندمغازه ھای خيابان جمھوری اسالمي، تربيت، خيابان فردوسي، ميدا
و امکان " با اصناف برای تعيين ماليات اصنافتوافق احتمالی دولت "گفتنی است روز گذشته رسانه ھای خبری از 

 تيرماه، ٢٢بازگشايی مجدد بازار و پايان اعتصاب ھا خبر داده بودند، اما گزارش ھا حاکی از آن بود که سه شنبه 
 ."حتی گسترده تر از ھفته پيش شكل گرفته بود"اعتصاب ھای بازار تھران کماکان ادامه داشته و 

  
 ھم در اعتصاب بسر می برندامروز بازار طالفروشان 

 
به  .بازار طال فروشان تھران امروز را ھم در تعطيلی به سر برد:  تير آمده است 24سایت حکومتی تابناک در تاریخ 

البته گفتنی است .امروز ھم تعطيل بود گزارش تابناک بازار طالفروشان تھران در ادامه اعتراض خود به افزایش ماليات
ماليات اصناف، به نتيجه رسيدن بحث  ز حل و فصل نھایی مناقشات باقی مانده بر سررئيس شورای اصناف ا

  .خبر داد گيری مالياتی و باز بودن بازار در روز جاری نمونه
برای حل مشکل بازار اظھار  قاسم نوده فراھانی در خصوص مذاکرات صورت گرفته اصناف با وزرای اقتصاد و بازرگانی

اعتراض بازاریان قرار گرفته بود را پيگيری کردیم و  رت نگرفته است و تنھا موردی که موردمذاکرات خاصی صو: داشت
 .به نتيجه رسيدیم

 .باید بر اساس مستندات باشد ھای مالياتی گيری کليه نمونه: گيری مالياتی اظھار داشت وی با اشاره به بحث نمونه
آمد امکان  کسی خوشش نمی د و اگر مأمور مالياتی ازقبال این مستندات ذکر نشده بو: رئيس شورای اصناف گفت

 .داشت ماليات او را باالتر بگيرد
توافقات صورت گرفته به فعاليت خود  نوده فراھانی در واکنش به این سؤال فارس که آیا بازار تھران و برخی شھرھا با

وده است که به نتيجه رسيدیم، سایر گذشته مورد اعتراض بازار ب توافق صورت گرفته در روز: دھند، گفت ادامه می
  .باشد باقی است و شب گذشته نمایندگان بازار قول دادند تا از امروز بازار باز توافقات به قوت خود

  
   وفوادکيخسروی را به دادگاه قویا محکوم ميکنيم احضار صدیق کریمی

د کارگران ایران به شعبه اول دادگاه اعضای فعال اتحادیه آزا صدیق کریمی عضو ھيئت مدیره و فواد کيخسروی از
 29 صبح روز 30/10بر اساس این احضاریه صدیق کریمی و فواد کيخسروی در ساعت . شدند انقالب سنندج احضار

 .ماه در دادگاه حاضر خواھند شد تير
 شھرسال جاری توسط مامورین امنيتی در ) اول ماه مه( اردیبھشت ماه 11کيخسروی روز  صدیق کریمی و فواد

قرار گرفتند اما در دادگاه به  سنندج به اتھام تالش برای برگزاری مراسم روز جھانی کارگر بازداشت و مورد بازجوئی
 29اتحادیه آزاد کارگران ایران را وارد کردند و قرار است روز  آنان اتھام اقدام عليه امنيت ملی از طریق عضویت در

 . قرار بگيرنداتھام مورد محاکمه تيرماه جاری به ھمين
ایران  عضویت کارگران در تشکلھا و نھادھای کارگری را حق مسلم و خدشه ناپذیر طبقه کارگر ما ایجاد تشکل و

آزاد کارگران ایران قویا محکوم  ميدانيم و محاکمه صدیق کریمی و فواد کيخسروی را به اتھام عضویت در اتحادیه
ترابيان، رضا شھابی، بھنام ابراھيم زاده، ابراھيم مددی،   سعيدميکنيم و خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط

شاندیز و تمامی انسانھای حق طلب و آزادیخواه از زندان ھستيم و از تمامی سازمانھا  منصور اسالو، مھدی فراھی
 بی قيد و شرط نھادھای کارگری در ایران و سراسر جھان ميخواھيم در صفوفی متحد خواھان آزادی فوری و و

به تعقيب قضائی رھبران و فعالين کارگری  کارگران و تمامی انسانھای حق طلب و آزادیخواه از زندان و پایان دادن
 .بشوند
 باد اول ماه مه زنده

 تجمع، اعتصاب حق مسلم ماست تشکل،
   – ٨٩تير ماه  ٢۴اتحادیه آزاد کارگران ایران

  

   ١٣٨٩ تير ٢٤ر کودکان کار سرگردان ميان شھرداری تھران و وزارت کا

تر شدن وضعيت اقتصادی و افزایش بيکاری، شمار کودکان کار افزایش یافته  با وخيم :خبرگزاری ھا گزارش کردند
در روزھای اخير رسيدگی به وضعيت کودکان کار خيابانی شھر تھران به موضوع جدال شھرداری تھران و . است

. تبدیل شده است وزارت کار  

معاون اجتماعی شھرداری تھران در . ھران در قبال کودکان کارخيابانی از خود رفع تکليف کردروز یکشنبه شھرداری ت
ای در قبال  آوری متکدیان را برعھده دارد و ھيچ وظيفه این رابطه گفت که شھرداری تھران فقط مسئوليت جمع

آوری کودکان کار ندارد جمع . 
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ای برای وزارت کار در قبال کودکان کار  رد که قانون ھيچ وظيفهشنبه نيز وزیر کار و امور اجتماعی اعالم ک روز سه
.دای در این خصوص ندار تعيين نکرده است و وزارت کار ھيچ وظيفه  

 یکی از کارکنان کيان تایر خود را حلق آویز کرد

به  در محوطه کارخانه به دليلفشارھای عصبی و مالی دست 11به گزارش سایت تابناک فردی حوالی ظھر ساعت 
 .نجات یافت و به بيمارستان فياض بخش منتقل گردید خودکشی زد که خوشبختانه با ھوشياری ھمکارانش از مرگ

کيان تایر چندی است که با مشکل تاخير در دریافت حقوق و افزایش این معوقات  گفتنی است کارکنان شرکت
 .ین شرکت شده استاند که باعث افزایش فشار عصبی بين کارکنان و کارگران ا مواجه شده

به شورای تامين استان  چندی پيش مسئوالن کارخانه: از کارگران این کارخانه در گفتگو با خبرنگار تابناک گفت یکی
متاسفانه تا به امروز به این تعھد عمل نشده  متعھد شدند که تمامی معوقات کارکنان خود را پرداخت کنند که

 .است
 ئوالن کيان تایر قصد باز کردن دستگاه ھای پرس کارخانه و فروش انھا را داشتندپيش مس چندی: وی در ادامه افزود

  دستور دادستانی مانع این کار شدند  و ارائه گزارش به وزارت کار و در آخر با که کارگران با فيلمبرداری از این کار

به بند   سلول انفرادی و شکنجه ھای روحی36ال فعال سندیکایی پس از تحمل انتق
  عمومی

 سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سندیکای شرکت اتوبوس رانی :  ا زایران آمده است بنابه گزارشات رسيده
 . زندان زندان گوھردشت کرج منتقل شد4تھران و حومه از سلولھای انفرادی بند سپاه به بند 

 تير ماه سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سندیکای اتوبوس رانی تھران و حومه پس از تحمل 23روز چھارشنبه 
 روز بازجویی توام با شکنجه ھای شدید روحی در بند سپاه که در دست بازجویان وزارت اطالعات می باشد به 36

 . زندان گوھردشت کرج منتقل شد4بند 

ه زندانيان سياسی را مورد شکنجه قرار می دھند رضا عارفی و سربازجو محبی از شناخته بازجویانی که در بند سپا
این جنایتکار . سربازجو محبی یکی از مسئولين باالی وزارت اطالعات در شھر کرج می باشد. ترین آنھا می باشند

زنان و فعالين سياسی عليه بشریت در یورش به منازل و دستگيری فعالين دانشجویی،کارگری،دراویش ،فعالين 
این فرد زندانيان سياسی دستگير شده را مورد بازجویی قرار ميدھد و در حين بازجویی برای . شخصا شرکت دارد

او ھمچنين خانواده ھای .گرفتن اعترافات مد نظرش اقدام به شکنجه ھای وحشيانه روحی و جسمی آنھا می کند
 .آنھا را مورد تھدید و تحت فشار قرار می دھد

در این حسينيه بيش از . زندان گوھردشت کرج زندانی است4 بند 11آقای ترابيان در حال حاضر در حسينيه سالن 
 زندانی جای داده اند که بصورت زمين خواب می باشند و ھنگام استراحت شبانه بصورت کتابی کنار ھم می 160

تعداد زندانيان به حدی زیاد است .  می باشداین حسينيه فاقد سيستم تھویه ،سرمایشی و خنک کننده آب.خوابند
 .که زندانيان به سختی قادر به نفش کشيدن ھستند

شبھا . می باشند11 نفر از آنھا در سالن 500 جای داده اند که 4 نفر زندانی در بند 800در حال حاضر بيش از 
ورت کتابی کنار ھم می خوابند و قادر به آنھا به ص.زندانيان بدليل نبود جا برای استراحت در کریدور سالن می خوابند

زندانيانی که شب برای استفاد از .  نفر در کریدور استراحت می کنند200شبھا بيش از . جابجا شدند نيستند
 .سرویسھا قصد عبور از کریدور را دارند بسختی قادر ھستند که از آنجا عبور کنند

ظرفيت ھر سالن . سالن ناميده می شود و شماره بندی است طبقه می باشد که ھر طبقه آن را 3این بند دارای 
 . نفر می باشد100حداکثر 

آنھا مدتھای . زندانی از آن استفاده کنند800 سرویس می باشد که باید 6 حمام و 4 دارای 11 و 10سالنھای 
ی برند که سن بعضی از در این سالنھا تعداد زیادی از سالمندان در بازداشت بسر م.طوالنی باید در صف قرار بگيرند

 . سال می باشد و قادر به انجام امور شخصی خود نيستند85آنھا بيش از 

در حال حاضر فعالين سندیکایی دیگری مانند رضا شھابی ،منصور اسالو و ابراھيم مددی در بازداشت بسر می برند 
 .و در شرایط غير انسانی قرار دارند

 
   ھزار ھکتار جنگل در ایالم65مرگ 
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شصت و پنج ھزار ھکتار از انبوه بلوط زاران رشته کوه :  تير از ایالم آمده است 25ه گزار ش خبرگزاری مھر در تاریخ ب
غربی زاگرس در استان ایالم به دليل آنچه جنگل شناسان تغييرات اقليمی، خشکسالی و نفوذ ریزگردھای عربی در 

  .سترده زیست محيطی استاین منطقه عنوان می کنند در حال خشک شدن و تخریب گ
  

 افراد با تحصيالت آکادميک فال فروشی می کنند
   

معاون سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شھر تھران :  تير آمده است25مھر در تاریخ  دولتی به گزارش خبرگزاری
 کند تا شھرداری بر حسب وظيفه متکدیان را از سطح شھر جمع آوری کرده و در مرکز خاوران نگھداری می: گفت 

پس از تکميل پرونده و دستور ضابطان قضائی به سازمانھای ذیصالح تحویل داده شوند در حالی که نمایندگان قوه 
قضائيه پس از شنيدن اظھارات متکدیان اعالم می کنند این اشخاص متکدی نبوده و فال فروش ھستند و بر اساس 

در ميان متکدیان تھران افرادی با مدارک : صادق اوالی گفت  .قانون دستفروشی به آنھا اخطار داده و آزاد می شوند
  .تحصيلی باالی کارشناسی ھم پيدا می شود

  
زن آموزگار به دليل پوشيدن چھره شان با نقاب، از شغل معلمی برکنار یک ھزار 

 شدند 
 

) با نقاب(با چھره پوشيده ای، از سوی وزیر آموزش سوریه، بيش از یک ھزار تن از زنان آموزگارکه  با صدور بخش نامه
 در این رابطه می شھرزادنيوز .در مدارس تدریس می کردند، از شغل معلمی برکنار و به دفاتر اداری منتقل شدند

علت صدور این بخشنامه و برکناری زنان نقاب پوش از تدریس، جدایی دین و دولت و سکوالر بودن کشور : نویسد
 سال اخير با حمایت دولت انجام گرفته است، 20 شدن جامعه سوریه، طی با آن که اسالميزه.سوریه اعالم شد

طی سال ھای گذشته سوریه با اقداماتی . دولت می باشد) تاکتيکی(صدور این بخشنامه حاکی از عقب نشينی 
  .از این دست سعی در جلب حمایت غرب داشته است

 برای حذف نقاب در مصر و تونس ھم انجام گرفته به گزارش رادیو آلمان، برنامه فرھنگ امروز، چندی پيش تالش
در ھيچ یک از این . است، اما این تالش بيشتر برای مھار نيروھای بنيادگرای اسالمی است، تا حقوق و منزلت زنان

  .کشورھا، بحث و روشنگری فراگير اجتماعی وجود نداشته و به صدور بخشنامه ھای موردی اکتفا شده است
 حقوق زنان، معتقدند که بدین ترتيب، پيکر و پوشش زنان، عرصه نبرد ایدئولوژیک جناح ھای فعاالن حقوق بشر و

  .قدرت شده و آن چه که در این ميان نقشی ندارد، ھمانا منزلت انسانی خود زنان است
  

 جنگلھاى زاگرس در خطر انقراض 

ه جنگلبانى ايران با اشاره به قدمت رئيس ھيئت مديره جامع:  تير آمده است 26 در تاریخ ايرنسایت به نوشته 
 سال اخير به دليل شتاب در توسعه ناپايدار، 40در : تاريخى تراکم مراکز جمعيتى در دامنه ھاى زاگرس گفت

  . جنگلھاى زاگرس تعادل اکولوژيک خود را از دست داده و امروز با مرگ بلوط ھا، زاگرس در وضعيت بحرانى قرار دارد
تخريب جنگلھاى دنا :  با مھر با اشاره به مھيا بودن شرايط زيستى در دامنه ھاى زاگرس افزودکاظم نصرتى در گفتگو

به دست دستگاھھاى دولتى براى گذر خط لوله گاز چيزى جز بى خردى توسعه گران نيست چرا که با از بين بردن 
  . م فراھم کنند بخش ديگرى از مردمنابع حياتى گروھى از مردم، قصد دارند امکانات رفاھى براى

يران ارزيابى متاسفانه بايد اعتراف کرد بيشتر پروژه ھاى عمرانى در ا: اين کارشناس جنگل و منابع طبيعى تاکيد کرد
  . زيست محيطى ندارد

وى با اشاره به تخليه روستاھا و کم جمعيت شدن شھرھاى کوچک در مقابل فوران جمعيت و تراکم در شھرھاى 
 ھمه مھاجرت آيا چيزى غير از دست دادن منابع حياتى در ايران است؟ در منطقه زاگرس نفس دليل اين: بزرگ افزود

کشيدن مطالبه ابتدايى مردم است ولى کسى به سالمت ھواى غبار آلود کشور فکر نمى کند، اما گروھى براى 
  . تھديد جنگلھا را تخريب مى کنندگذر خط لوله گاز يقه چاک مى کنند و با 

منطقه زاگرس ترکيبى از منابع زيستى مانند آب، ھوا، خاک، تنوع جانورى و گياھى را در خود دارد و : ردوى اظھار ک
  . ران را به تنھايى تامين مى کند درصد منابع آبى اي45جنگلھاى آن نزديک به 

ھاى جنگلھاى زاگرس به دليل اھميت زيستى جنگلھاى حفاظتى ھستند ولى در سال: اين کارشناس جنگل افزود
اخير به دليل شعار زدگى و تمرکز بر توسعه ناپايدار تخريب گسترده اى بر پيکره جنگلھاى مناطق غرب و جنوب غرب 

  . دست رفتن تعادل زاگرس شده استايران وارد و باعث از 
 کند اما در اگر تعادل طبيعت برھم نخورد، مى تواند خود را احيا، پااليش و آفات و امراض را کنترل: نصرتى تاکيد کرد

زاگرس وضعيت به اين شکل نيست و طبيعت جنگلى زاگرس قدرت خودپااليى را از دست داده و در حال نابودى 
 زاگرس و عوامل کامل است که دليل اصلى آن بھره کشى بى رويه و در نھايت بى توجھى به تحمل اکوسيستم

  . انسان ساخت است
 برابرى خاک، رسوب گذارى گسترده، فرسايش بادى و بسيارى 6يش اين کارشناس با تاکيد بر افزايش سيل، فرسا

بسيارى از اتفاقات در زاگرس با ھم روى داده و بايد به اين وضعيت نام بحران داد که : عوامل ديگر در زاگرس گفت
  . گلى در حال کاھش اين منطقه استحاصل تعدي، تجاوز و تخريب گسترده اراضى جن

سد : نگلبانى ايران با اشاره به از بين رفتن نشانه ھاى حيات در زاگرس تاکيد کردرئيس ھيئت مديره جامعه ج
سازيھاى بى رويه جريان عادى رودخانه ھاى دائمى در زاگرس را مختل کرده و بخش عظيمى از طبيعت ايران به 

  .دليل نبود نگاه پايدار مديريتى در حال ويرانى است
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 عه دو فاز پارس جنوبی انصراف قرارگاه سازندگی سپاه از توس

 و 15االنبيا به عنوان رھبر کنسرسيوم توسعه فازھای  قرارگاه خاتم: تير آمده است 26در مردمک به نوشته سایت 
از ادامه مشارکت در اين » داليل نامعلوم« ميدان گازی پارس جنوبی و شرکت سپانير، عضو اين کنسرسيوم به 16

  . گيری کردند طرح کناره
االنبيا، وابسته به سپاه پاسداران را از ھمکاری در اين طرح، تائيد  فت ايران خبر انصراف قرارگاه خاتمشرکت ملی ن

  .  است کرد اما گفت اين دو قرارگاه داليل آن را اعالم نکرده
، مھندسی و ساخت تاسيسات )ISOICO(ھای ايزوايکو  ، شرکت)شانا(به گزارش خبرگزاری شرکت نفت ايران 

 پارس 16 و 15ترکيب جديد اعضای کنسرسيوم طرح توسعه فازھای ) SAFF(و صنايع فراساحل ) IOEC(ان دريايی اير
  . جنوبی ھستند

 پارس جنوبي، شرکت ايزوايکو رھبری اين کنسرسيوم را در ترکيب 16 و 15به گفته ابوالقاسم نوبختی مدير فازھای 
  . شود  از سوی شرکت نفت و گاز پارس انجام ميجديد بر عھده دارد و تامين تجھيزات مورد نياز طرح نيز

االنبيا، ھيچ مشکلی در ادامه اجرای طرح توسعه اين  اين مقام مسئول گفت که با کنار رفتن قرارگاه سازندگی خاتم
  . شود و اجرای اين عمليات با ترکيب جديد کنسرسيوم ادامه دارد فازھا ايجاد نمي

 پارس جنوبی که در دست 16 و 15 تير اعالم کرده بود که توسعه فاز 19وز روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، ر
 ماه ديگر به 20شود که اين دو فاز تا  بينی مي  درصد پيشرفت داشته است و پيش46االنبيا است،  قرارگاه خاتم

  . برداری برسد بھره
    پارس جنوبی و قرارگاه خاتم

ھای خليج فارس قرار دارد و ميان ايران و قطر مشترک   که در آبترين ميدان گازی جھان است پارس جنوبي، بزرگ
  . است

ھای سرزمينی ايران   کيلومتر مربع آن در آب700 کيلومتر مربع است که سه ھزار و 700 ھزار و 9مساحت اين ميدان 
  . ھای سرزمينی قطر قرار دارد و شش ھزار کيلومتر مربع آن در آب

 ميدان پارس جنوبی به کنسرسيومی شامل پيمانکاران 16 و 15ميليارد دالری فازھای  قرارداد دو 85در تيرماه سال 
  . داخلی به رھبری قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا واگذار شد

ای  هللا خامنه  به دستور آيت68ھای سپاه پاسداران است که در سال  قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا از زيرمجموعه
  . تاسيس شد
 پروژه 700 شرکت مختلف در داخل و خارج ايران است و تاکنون بيش از ھزار و 800 اکنون دارای بيش از اين مجموعه

  . ھای مختلف اجرا کرده است و طرح را در زمينه
آغاز ) عسلويه( در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس 85ماه   پارس جنوبي، در دی 16 و 15عمليات اجرايی دو فاز 

  .  درصد اعالم شد46 پيشرفت اجرای مجموع بخش خشکی و دريايی اين طرح، 89ر ماه شد و تا ابتدای تي
 50 پارس جنوبی را در حال حاضر بيش از 16 و 15خبرگزاری شانا، پيشرفت اجرای مجموعه بخش فراساحل فاز 

ومی و درصد اعالم کرده و نوشته است که اين پروژه در بخش سکوھای دريايي، مھندسي، مديريت، خدمات عم
  . درصد داشته است82 درصد و 52 درصد، 39 درصد، 70 درصد، 41گذاری دريايی به ترتيب پيشرفت  لوله

  
  ! است حقوق نگرفتيم به داد مابرسيد ماه15ما : كارگران فرش بافي نقش ايران 

 
 ! دماه است حقوق نگرفتيم به داد مابرسي15ما : نقش ايران   كارگران فرش بافي–آژانس ايران خبر 

 حقوق و ھمچنين عيدي وپاداش,  ماه 15 تا كنون به مدت 88درقزوين از فروردين ” ايران  فرش بافي نقش” كارخانه 
 . كارگرانش را نداده است

 . سرميبرند كارگران اين كارخانه در وضعيت بسيا ر مشقت باري به
 . اين كارگران امروز جلوي كارخانه تجمع كردند اما ھيچ پاسخي نگرفتند

ونميدانيم به چه كسي مشكل خود مان  واقعا كارد به استخوانمان رسيده است” : يكي از كارگران به خبرنگار گفت 
  ” چون ھيچ مسئولي به داد ما نميرسد, داد ما برسد  يكي به. را بگوييم زندگي مان دارد ازدست ميرود 

 
  !ماه بدون دريافت حقوق18
 

 .  ما ه از حقوق خود را طلب دارند18,) آي تي آي  ) كارگران صنايع مخابراتي راه دور
  ماه از حق وحقو ق18اما به دليل كمبود نقديگي توان پرداخت . كارگر دارد  700  اين كارخانه–آژانس ايران خبر 

بسياري از آنان در اثر تنگدستي  كارگران در وضعيت به غايت سختي به سر ميبرند وخانواده ھاي. كارگرانش راندارد 
  دور ايران در استان فارس ميباشد محل كارخانه صنايع مخابراتي راه. از ھم پاشيده است 

. 
  طوالنی مشکالت کارگران کارخانجات مواد غذایی بدليل قطعی ھای برق

 
اخيرا بخاطر قطع برق که درطول ھفته , پاکدشت   کارخانه ھای توليد لبنيات ومواد غذایی در–آسمان دیلی نيوز 

 . جدی در زمينه توليد ونگھداری مواد مواجه ھستند تکرار ميشود با مشکالت, ت درچند نوب
بطور ثابت روزھای چھارشنبه به دليل قطع برق که , کارخانه ھای توليد لبنيات  به گزارش ایران کارگر دریکی از

کارگران ھم با   صبح به بعد کارخانه تعطيل ميشود که١٠از ساعت ,  ساعت طول ميکشد ١٠ تا ٨بين  معموال
 .اند مشکالت زیاد ی دراین زمينه مواجه شده
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 یا خراب ميشود ویا کارگران مجبورند تا, که در دیگ ھای توليد لبنيات کارخانه ميماند  موادی مثل شير وماست ھم
  . تعيين تکليف این مواد در کارخانه کارشان را ادامه بدھند

  

انفرادی و شکنجه ھای روحی به بند  سلول 36انتقال فعال سنديکايی پس از تحمل 
  عمومی 

  
سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سنديکای شرکت :  تير آمده است 26از ایران تاریخ بنابه گزارشات رسيده 

  .  زندان زندان گوھردشت کرج منتقل شد4اتوبوس رانی تھران و حومه از سلولھای انفرادی بند سپاه به بند 
ه سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سنديکای اتوبوس رانی تھران و حومه پس از تحمل  تير ما23روز چھارشنبه 

 روز بازجويی توام با شکنجه ھای شديد روحی در بند سپاه که در دست بازجويان وزارت اطالعات می باشد به 36
  .  زندان گوھردشت کرج منتقل شد4بند 

رد شکنجه قرار می دھند رضا عارفی و سربازجو محبی از شناخته بازجويانی که در بند سپاه زندانيان سياسی را مو
اين جنايتکار . سربازجو محبی يکی از مسئولين باالی وزارت اطالعات در شھر کرج می باشد. ترين آنھا می باشند

عليه بشريت در يورش به منازل و دستگيری فعالين دانشجويي،کارگري،دراويش ،فعالين زنان و فعالين سياسی 
اين فرد زندانيان سياسی دستگير شده را مورد بازجويی قرار ميدھد و در حين بازجويی برای . صا شرکت داردشخ

او ھمچنين خانواده ھای .گرفتن اعترافات مد نظرش اقدام به شکنجه ھای وحشيانه روحی و جسمی آنھا می کند
  . آنھا را مورد تھديد و تحت فشار قرار می دھد

در اين حسينيه بيش از . زندان گوھردشت کرج زندانی است4 بند 11 حاضر در حسينيه سالن آقای ترابيان در حال
 زندانی جای داده اند که بصورت زمين خواب می باشند و ھنگام استراحت شبانه بصورت کتابی کنار ھم می 160

يان به حدی زياد است تعداد زندان. اين حسينيه فاقد سيستم تھويه ،سرمايشی و خنک کننده آب می باشد.خوابند
  . که زندانيان به سختی قادر به نفش کشيدن ھستند

شبھا . می باشند11 نفر از آنھا در سالن 500 جای داده اند که 4 نفر زندانی در بند 800در حال حاضر بيش از 
 خوابند و قادر به آنھا به صورت کتابی کنار ھم می.زندانيان بدليل نبود جا برای استراحت در کريدور سالن می خوابند

زندانيانی که شب برای استفاد از .  نفر در کريدور استراحت می کنند200شبھا بيش از . جابجا شدند نيستند
  . سرويسھا قصد عبور از کريدور را دارند بسختی قادر ھستند که از آنجا عبور کنند

ظرفيت ھر سالن . و شماره بندی است طبقه می باشد که ھر طبقه آن را سالن ناميده می شود 3اين بند دارای 
  .  نفر می باشد100حداکثر 

آنھا مدتھای . زندانی از آن استفاده کنند800 سرويس می باشد که بايد 6 حمام و 4 دارای 11 و 10سالنھای 
از در اين سالنھا تعداد زيادی از سالمندان در بازداشت بسر می برند که سن بعضی .طوالنی بايد در صف قرار بگيرند

  .  سال می باشد و قادر به انجام امور شخصی خود نيستند85آنھا بيش از 
در حال حاضر فعالين سنديکايی ديگری مانند رضا شھابی ،منصور اسالو و ابراھيم مددی در بازداشت بسر می برند 

  . و در شرايط غير انسانی قرار دارند
لھای انفرادي،اعمال شکنجه ھای روحی و ايجاد شرايط فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،قرار دادن در سلو

غير انسانی عليه اين فعال کارگری را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ويژه سازمان ملل 
متحد و مراجع بين المللی خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر اين رژيم به شورای امنيت سازمان ملل برای 

  . يمات الزم اجرا می باشدگرفتن تصم
  

 ھا است  تابستان امسال اوج حضور كودكان كار در خيابان

به دنبال پاسكارى سه سازمان بھزيستي، :  تير آمده است 26 در تاریخ ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
آور در    مسال اوج حضور كودكان نانشھردارى تھران و وزارت كار پيرامون وظايف مربوط به كودك و خيابان، تابستان ا

بوده كه احتمال ترك تحصيل تعداد بيشمارى از اين كودكان پس از .... ھاى توليدى و  ھا، مترو، كارگاه سطح چھارراه
  . تابستان و شروع سال جارى وجود دارد

: رنگار ايلنا تاكيد كردزاده عضو كميته ھماھنگى شبكه يارى كودكان كار ايران در اين ارتباط به خب فاطمه قاسم
ھاى سنى مختلف ھستيم كه متاسفانه مسئوالن به  متاسفانه تابستان سال جارى شاھد اوج كار كودكان در گروه

نگرند و ھمواره به دنبال پاسكارى اين معضل اجتماعى  اين پديده به ديده يك اتفاق ھميشگى و معمولى مي
  . ھستند

 به دليل شروع فصل اوقات فراغت جزو كودكان كار به حساب نيايند و نوعى ممكن است اين كودكان: او ادامه داد
ھا به كار  دھد كه خانواده سرگرمى محسوب شود اما افزايش تعداد كودكان در تابستان امسال نشان مي

  . فرزندانشان نياز دارند و كمتر راضى به رھا كردن كار كودكانشان ھستند
نحوه رفتار و نوع : كان كار ايران با اشاره به بررسى اين كودكان يادآور شدعضو كميته ھماھنگ شبكه يارى كود

آموزانى ھستند كه در تابستان مجبور به كار كردن شدند، به  دھد كه اكثرشان دانش پوشش كودكان كار نشان مي
ما متاسفانه فارغ از اند ا ھا اقدام كرده آورند و به تازگى براى كار در خيابان ظاھر خرج تحصيل سال آتى را درمي

شان مجبور به كار كردن ھستند، عده ديگرى نيز با تجربه درآمد كودكان  كودكانى كه به دليل نگرش و فرھنگ خانواده
  . زنند خود وسوسه شده و از ادامه تحصيل كودكان خود سرباز مي
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آموز، امسال از  ان كار دانشنگران ھستيم كه درصدى از كودك: او با اشاره به خطر ترك تحصيل اين كودكان گفت
طورى كه ھمه ساله  چرخه تحصيل خارج شده و با خارج شدن از سيستم آموزش و پرورش در دنياى كار بمانند؛ به

كنند اما امسال احتمال ترك تحصيل كودكان راھنمايى و  درصدى از كودكان ابتدايى به راھنمايى ترك تحصيل مي
  . دبيرستانى بيشتر است

اكثر : ھمچنين درمورد حضور چشم گير كودكان كار در كارگاه ھاى گوناگون توليدى اشاره كرد و گفتقاسم زاده 
كودكان در گذشته در كارگاه ھاى كفاشى مشغول به كار بودن اما در حال حاضر كار اين كودكان به دليل راكد بودن 

ور در كارگاھاى كفاشى كمتر شده اما ھاى كفاشى و صنعت كفش ايران در اثر ورود كفش ھاى چينى به كش كارگاه
كار سخت آنھا در كارگاه ھاى كم نور و فاقد امكانات بھداشتى شديد شده و در نتيجه سوءاستفاده از اين كودكان 

 سال امكان دفاع از حقوق خود را ندارند در نتيجه 18نيز تشديد شده است چرا كه كودكان مخصوصا كودكان زير 
  .شود ه كار كردن على رغم حقوق و مزاياى كم از آنھا سوء استفاده ھاى گوناگون نيز ميعالوه بر اجبار آنھا ب

اختالل در تامين آب و خطوط تلفن با قطعی :گزارشی از بحران قطعی برق در ايران
 مکرر برق 

ندان صاحبان اين روزھا قطعی مکرر برق عالوه بر شھرو :  تير آمده است 26 در تاریخ مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 
صنايع را نيز در برخی استانھا به ويژه استان تھران با مشکالت جدی روبرو کرده است به گونه ای که اين صنايع 

  . روزانه متحمل خسارات ميلياردی می شوند، موضوعی که برنامه ريزان به آن کمترين توجه نکرده اند
يشرفت و توسعه کشور عالوه بر تامين نيازھای داخلی در  صنايع به عنوان موتور محرکه پ به گزارش خبرنگار مھر،

سالھای اخير تالش کردند ھمگام با ديگر بخشھا با بھره گيری ازعلم روز در توليد محصوالت مورد نياز کشور به 
  . خودکفايی رسيده و نيز اقدام به صادرات محصول کنند

ر بخشھای توليدی صنعت داخلی عالوه بر رونق در اين ميان جذب سرمايه گذران خصوصی برای سرمايه گذاری د
  . بخشيدن به صنعت کشور اشتغالزايی برای شمار زيادی از فارغ التحصيالن کشور را نيز به ھمراه داشته است

مواجه بوده اند اما ... افزايش ماليات بر ارزش افزوده و  صنايع در سالھای اخير با مشکالت زيادی نظير عدم نقدينگي، 
از مسائل فوق به اندازه قطعی برق به عنوان مھمترين منبع توليد انرژی برای سرپا بودن صنايع مھم و ھيچ يک 

  . کليدی نيست
با گرم شدن ھوا و افزايش مصرف انرژی در بخش خانگی و به ويژه افزايش مصرف برق، وزرات صنايع تصيم به اتخاذ 

در اين ميان به دليل وجود برخی کاستيھا در تصميم تدابيری نظير قطعی موقت و ساعتی برق صنايع گرفت که 
گيری و نيز اجرا و اطالع رسانی به صنايع با کوتاھی ھای به وجود آمده صنايع استان تھران بويژه شھرکھای صنعتی 

  . شرق و غرب استان تھران خسارات ميلياردی ناشی از قطعی برق را تجربه کردند جنوب، 
 ھفته گذشته شدت گرفت به گونه ای که برخی  ی تيرماه جاری به تدريج آغاز شد،قطعی برق صنايع که از ابتدا

  . شھرکھای صنعتی استان تھران قطعی برقی روزانه ھشت ساعت را در ساعات صبح و ظھر گزارش کرده اند
  قطعی برق ساعتی چند ميليون تومان به صنايع خسارت می زند 

دی را به ھمراه داشته که از آن ميان می توان به صدمه ديدن قطعی ناگھانی برق برای صنايع مشکالت زيا
آلودگی ھوا، تعطيلی خطوط توليد و بيکاری کارگران و از بين رفتن  از بين رفتن و فاسد شدن موادخام، دستگاھھا، 

  . ره کردمحصوالت در ھنگام انتقال ميان خطوط توليد و در نتيجه وارد آمدن خسارات ميلياردی روزانه به صنايع اشا
از طرفی صنايعی که محصوالت را بر اساس روز و ساعت برنامه ريزی کرده و به خارج صادر می کنند در اجرای 

  . تعھدات خود با مشکل مواجه شده و متحمل خسارتھای فراوان می شوند
نگار مھر اظھار يکی از فعاالن صنعتی در شھرک صنعتی عباس آباد پاکدشت از توابع استان تھران در گفتگو با خبر

 کارخانه و استقرار صنايع مھم و بزرگ و صاحب نام فراوان در آن 800شھرک صنعتی عباس آباد با ھزار و : داشت
  . طی ھفته جاری به دليل قطعی مکرر و طوالنی مدت برق با وضعيت بحرانی مواجه شده است

 تا ھشت ساعت و گاھی بيشتر برق  صبح تا شش بعدازظھر به مدت ھفت11ھر روز از ساعت : وی ادامه داد
  . کارخانه ھای اين شھرک بدون اطالع قبلی قطع می شود

  اختالل در تامين آب و خطوط تلفن با قطعی مکرر برق 
قطعی برق عالوه بر ايجاد مشکالت عديده در زمينه توليد محصول موجب اختالل در آبرسانی به : اين مدير ادامه داد

  . که تلفن ثابت و ھمراه منطقه نيز شده استشھرک و نيز اختالل در شب
آب اين شھرک خارج از آبرسانی محدوده تھران است و از داخل شھرک به صورت جداگانه تامين : وی خاطرنشان کرد

  . می شود که قطعی مکرر برق پمپاژ و تامين اب و در نتيجه ابرسانی به واحدھا را دچار مشکل کرده است
وعده و وعيدھايی که مبنی بر وصل مجدد برق بعد از ساعتھا و :  از مسئوالن امر بيان داشتوی با ابراز گاليه مندی

به گونه ای که وقتی  روزھا قطعی داده می شود سرگردانی بيشتری را برای صاحبان صنايع به ھمراه داشته است،
ع مواد خام را در دستگاھھا برق منطقه ای پس از قطعی امروز، وصل مجدد آن در روز آتی را وعده می دھد، صناي

قرار داده و برای فعاليت آماده می شوند اما با ادامه يافتن قطعی برق وقتی خبری از آمدن برق نشد، مواد خام از 
  . بين می رود
گاھی نيز در اواسط کار و در حين انتقال محصوالت بين خطوط با قطعی برق عالوه بر صدمه ديدن : وی افزود

  . ت نيمه آماده يا از بين می روند يا به صورت ناقص قابل بازگشت به چرخه توليد دوباره نيستندمحصوال دستگاھھا، 
اين فعال صنعتی خسارات بسيار زياد وارد امده به برخی صنايع را ساعتی چند ميليون تومان و گاھی چند صد 

  خسارات باشدميليون تومان برشمرد که به گفته وی معلوم نيست چه کسی بايد پاسخگوی اين 
در بسياری از موارد : وی برای نمونه به آب شدن محصوالت در چرخه توليد واحدھای ريخته گری اشاره کرده و گفت

و طی ھفته جاری محصوالت در واحدھای ريخته گری با قطع شدن برق در کوره باقی مانده وذوب شدند و گاھی 
  .  مجدد نيستندکوره ھا نيز از قطعی برق صدمه ديده و قابل استفاده
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  عمل نکردن به جدول زمان بندی قطعی برق و وعده ھای بی اساس 
کفش، ظروف و صنايع غذايی ھر يک از جمله واحدھای صنعتی و  پالستيک،  پتروشيمي،  شيرآالت،  صنايع شيشه، 

جرای صحيح توليدی ھستند که در شھرکھای صنعتی استان تھران در ھفته جاری به دليل قطع مکرر برق و عدم ا
  . جدول زمان بندی و نيز وعده ھای بی پايه برق منطقه اي، خسارات مالی جبران ناپذيری را متحمل شده اند

وزارت صنايع در خصوص قطعی مکرر برق : يکی ديگر از فعاالن صنعتی در استان تھران نيز به خبرنگار مھر گفت
ده است قول ارائه تسھيالت داده است که اين مسئله تنھا روزھای اخير که ادامه حيات صنايع را با مشکل مواجه کر

در حد حرف باقی مانده و اگرچه بر اساس قانون و مصوبات کارگروه صنايع و معادن ھرگونه قطعی برق بايد از قبل به 
  . اطالع صنايع برسد اما قطعی ھای مکرر برق در ھفته جاری بدون ھيچ گونه اطالع قبلی صورت گرفته است

برق منطقه ای نيز جدول زمان بندی قطعی را در مناطق مختلف صنعتی استان اعالم کرده است اما : امه دادوی اد
تاکنون ھيچ يک از قطعيھای به وجود آمده بر اساس جداول اعالمی نبوده است و اين اطالع رسانی ناصحيح و 

  . مديريت ضعيف مشکل صنايع خسارت ديده را دو چندان کرده است
  ليات بانکی در شھرکھای صنعتی امکان پذير نيست انجام عم

عالوه بر تمامی مشکالت فوق امور جاری و عمليات بانکی صنايع در بانکھای مستقر در شھرکھا نيز با مشکل مواجه 
شده است به گونه ای که کارکنان و صاحبان صنايع به دليل قطعی برق و از کارافتادن سيستم ھای بانکی قادر به 

  . ده ترين امور نقل و انتقاالت وجوه از طريق حسابھای فراگير نيستندانجام سا
از طرف ديگر عمده کارخانه ھای بزرگ و در بخشی از واحدھای صنعتی عده ای از کارگران و خانوادھھای انھا 

انواده و زندگی می کنند که قطعی ْآب و برق و افزايش آلودگی و گرما زدگی مشکالت زيادی را برای اين افراد و خ
  . فرزندانشان به ويژه کودکان آنھا به ھمراه داشته است

گرمای طاقت فرسای سوله ھا و کارخانجات و نيز ترس از بيکاری و  فشارھای عصبی ناشی از ايجاد وقفه حين کار،
حی تعطيل شدن کارخانه ھخا عالوه بر مشکالت جسمی و بيماريھای ناشی از گرما زدگی و آلودگی ناراحتيھای رو

  . کارکنان و مديران آنھا را نيز به ھمراه داشته است
  ! بگويند تعطيل کنيد خوشحال می شويم

يکی ديگر از مديران صنعتی در گفتگو با مھر با بيان اينکه تعطيلی موقتی صنايع بھتر از وارد آمدن خسارت ميلياردی 
سوی مسئوالن اعالم شود کارخانه ھا را يک يا تمامی مديران و صاحبان صنايع در صورتی که از : گفت روزانه است، 

دو ھفته موقتا تعطيل کنيد خوشحال خواھند شد تا اينکه اين گونه با قول ھا بی پايه و وعده و وعيدھای غير 
  . کارشناسی ھر روز قول وصل مجدد برق را بدھند و صنايع را اين گونه سرگردان کنند

سئوالن اداره کل شھرکھای صنعتی استان تھران تاکنون موفق نشدند مديران شھرکھای صنعتی و م: وی ادامه داد
  . برای بحران به وجود آمده کاری کنند

موارد فوق در حالی از سوی فعاالن صنعتی استان تھران مطرح شده است که معاون وزير صنايع و معادن از توافق 
عتی سراسر کشور ديگر قطعی برق نخواھند اين وزارتخانه با وزارت نيرو خبر داد که براساس آن، شھرکھای صن

  . داشت
  شھرکھای صنعتی ديگر قطعی برق نخواھند داشت 

خدامراد احمدی مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شھرک ھای صنعتی ايران با بيان اينکه شھرکھای صنعتی 
ا وزارت نيرو خاموشی ھا برپايه توافق ب: سراسر کشور به جز استان تھران کمترين قطعی برق را داشته است، گفت

  .از شھرکھای صنعتی رخت بر می بندد
خدامراد احمدی جزئيات بيشتری از مکاتبه اخير وزارت صنايع با مسئوالن وزارت نيرو ارائه نداد اما تأکيد کرد که بر 
ای اساس توافقات صورت گرفته ، وزارت نيرو قول ھمکاری مساعد داده و از اين پس شاھد خاموشی در شھرک ھ

  . صنعتی نخواھيم بود
" ھماھنگی"براساس گزارش اتاق تھران، خدامراد احمدی يکی از محورھای توافق ميان دو وزارتخانه صنايع و نيرو را 

  . در قطع برق واحدھای صنعتی بيان کرد
 خبر داد CHBوی ھمچنين از آمادگی وزارت صنايع برای ارائه تسھيالت در زمينه ساخت نيروگاه ھای کوچک يا ھمان 

  . و يکی از راھکارھای برون رفت بخش توليد برق از شرايط فعلی را احداث اين نيروگاه ھا دانست
معاون وزير صنايع از سرمايه گذاران فعال بخش خصوصی خواست در اين راه قدم بگذارند و تسھيالت مورد نياز را نيز 

  . از وزارت صنايع در کمترين زمان دريافت کنند
عالقمندان به سرمايه گذاری در اين بخش عالوه بر اينکه از زمين رايگان در شھرک ھای : مدی گفتخدامراد اح

صنعتی برخوردار خواھند شد برای دريافت تسھيالت مالی به بانک صنعت و معدن معرفی شده و ھزينه خريد برق را 
  . نيز می توانند از وزارت صنايع دريافت کنند

  قطعی برق خسارات را کاھش می دھد اطالع رسانی صحيح در خصوص 
ژی برق در روزھای  به ھر روی به نظر می رسد با شرايط به وجود آمده و محدوديت منابع وميزان باالی مصرف انر

اخير صاحبان صنايع خود به اھميت تامين سالمتی و انرژی مورد نياز بخش خانگی واقف بوده و بارھا نيز اعالم 
قه ای را داشته اند اما آنچه در اين ميان موجبات نارضايتی گسترده فعاالن صنعتی را ھمکاری با اداره برق منط

فراھم کرده عمل نکردن به وعده ھايی از قبيل ارائه تسھيالت به صنايع و نيز عدم اجرای صحيح جدول زمان بندی 
  . ن بخشھا بوده استقطعی برق به ھمراه دادن وعده ھای بی پايه و قولھای امروز و فردای وصل برق در اي

راھکارھای از قبيل تقسيم برق ميان بخشھای مختلف شھرکھای به صورت ساعتی و روزانه و نيز تغيير در برنامه 
تعطيلی با برنامه برخی واحدھا و جبران  افزايش شيفتھا در ساعتی غير از ساعات اوج مصرف،  شيفتھای توليدي، 

  . له راھکارھايی باشد که وزارت صنايع آنرا در شرايط کنونی اتخاذ کندخسارات ناشی از تعطيالت می تواند از جم
ھمچنين ساير دستگاھھای شھری استان نيزمی تواند با اتخاذ تدابيری نظير آنچه پيش از اين مطرح شده اما صورت 

  . عملياتی به خود نگرفته به جبران کمبود فشار برق کمک کنند
  . است... روشنايی ھای تزئينی و  معابر،اين تدابير شامل خاموشی پارکھا و 

  فرھنگسازی و ھشدار به شھروندان در خصوص صرفه جويی مصرف برق 
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ھمچنين ھشدار به شھروندان و تالش برای فرھنگسازی در مصرف انرژی به ويژه در شرايط بحرانی از طريق رسانه 
  . ھا می توانند به ھدر رفت برق در بسياری از موارد بيانجامد

ير زمانی سنسور تيرھای برق و تنظيم دقيق آن با تاريکی شب يا روشن کردن يکی در ميان اين چراغھا نيز می تغي
  . تواند اين روزھا به جبران بخشی از انرژی مورد نياز درآيد

ضمن اينکه مسئوالن بايد اطالع رسانی شفاف، صحيح و صادقانه را در خصوص قطعی برق به ويژه برای بخش 
  .  دستور کار خود قرار دھند تا از حجم خسارات وارده به اين بخشھا جلوگيری شودصنعتی در

شھر سنگ،  محدوده جاده قديم قم،   شورآباد،   منطقه صنعتی حسين آباد، شھرک صنعتی عباس آباد پاکدشت،
 نيز مناطق صنعتی ساوجبالغ شھرک صنعتی بھارستان و اشتھارد در کرج، پرند و  صنايع مستقر در محدوده دماوند،  

حاشيه تھران از جمله مناطقی ھستند که درھفته جاری با قطعی مکرر برق مواجه بوده و خسارات بسياری را 
تاکنون متحمل شده اند که به نظر می رسد مسئوالن وزرات نيرو و صنايع بايد ھرچه سريعتر برای مھار بحران به 

  .وجود آمده چاره انديشی کنند
  
 

کاری  بخشھای ستادی ایران خودرو تعطيل واضافه: ا مشکالت دیگربحران انرژی ی
  کارگران قطع شد

  
 آستانه تعطيلی قرار دارند  امروز اکثر شرکتھای برزگ صنایع در–خودروکار 

ھر روز در سر کار حاضر می شوند شاھد چيز دیگر  ولی کارگران که.دولت انرژی را عامل این بحران می داند 
 .ھستند
 ومدیریت بحران یکی از دالیل اصلی تعطيلی واحدھای توليدی ایران است ه نداشتن استراتژینبود قطع

 کارکنان ستادی خودرا به خانه می فرستد بدون اینکه قبال توضيح بدھد ایران خودرو
 کارگران قطع می شود اضافه کاری

 توليد شيفت اول ال نود تعطيل می شود
  متوقف استدیزل یک ماه است توليد ایران خودرو

  بيشتر کار ندارد11وشيفت صبح سایپا تا ساعت 
 بحران انرژی چه ربطی به متوقف شدن توليد دارد راستی

 نياز انرزی خود خيلی وقت است که موتور ژانراتور دارند شرکتھای مثل ایران خودرو برای رفع
 را در عوامل دیگر باید جستجو کرد پس علت بحران توقف توليد

کنند شرکتھایشان در بحران تعطيلی ھستند بعداز درج اخبار در  ای بزرگ ھيچ کدام حاضر نبود اعالممدیرا شرکتھ
 خودرو با دستپاچگی وارد ميدان شده ضمن قبول تعطيلی بخشھای از شرکت این حرکت را از جراید مدیر منابع ایران

  .ھوشمندی کارگران دانسته است
  

ازاریان تبریز برای جلوگيری از گسترش  به بنيروھای امنيتی و اطالعاتیفشار 
 اعتصاب

 
روی   اعتصاب در بازار تبریز به سياست وارد آوردن فشار بر بازاریان این شھردادن به  امنيتی به منظور پایانماموران
 تماس یان تبریزروزھای آغازین تحصن بازار تبریز با بازار  اطالعاتی و امنيتی شھر تبریز از ھمان ماموران.آورده اند

به گزارش دانشجو نيوز، طی سه روز .  گرقته و آنھا را برای باز نگاه داشتن مغازه ھای خود تحت فشار قرارا دادند
ای بر   ارعاب، فشار گسترده تبریز در تحصن کامل بود نيروھای امنيتی و اطالعاتی ضمن تھدید و گذشته که بازار

 طی چند روز گذشته نيروھای لباس .گشایی مجدد بازار آورده اندمعتمدین بازار تبریز بمنظور پایان تحصن و باز
فروشان اقدام به تھدید و  شخصی با مراجعه به منازل برخی از روسای اتحادیه ھای اصناف از جمله اتحادیه پارچه

  .ارعاب و ھشدار در مورد ادامه تحصن نموده اند
 از اواسط ھفته گذشته، بازاریان احمد نژاد اقتصادی سياستھای در پی آغاز تحصن بازاریان تھران در اعتراض به

فعالين   و نيز در اعتراض به بازداشت ھای گسترده اخير اعالم حمایت از تحصن بازار تھران تبریزی نيز به منظور
 .ھای مختلف بازار تبریز کردند آذربایجانی از اواخر ھفته گذشته به صورت تدریجی اقدام به بستن بازارچه

  

  بازار تبريز وارد نھمين روز خود شد اعتصاب

  .  تيرماه نيز ادامه داشت٢۶اعتصاب بازار تبريز امروز، شنبه : تير نوشت 26 در تاریخ دانشجو نيوزسایت 
) فرش فروشان، پارچه فروشان، زرگران و کفاشان(  تيرماه توسط برخی صنوف ١٧اين اعتصابات که از روز پنج شنبه، 

 تيرماه تمام بازار سرپوشيده تبريز را فرا گرفت، به نحويکه بزرگترين بازار مسقف ٢١ دوشنبه، شروع شده بود، از روز
 تير آتش اين اعتصابات که انتظار می رفت با ٢٢روز سه شنبه، ! خاورميانه کرکره اندک مغازه ای را باال رفته ديد 

انھای مرکز تبريز نيز به اعتصاب بازاريان عقب نشينی نسبی دولت فرونشيند، شعله ورتر شد و اصناف و کسبه خياب
  . پيوستند

باغ فجر و پاساژھای فردوسي، . اصناف خيابانھاى فردوسي، جمھورى اسالمي، تربيت، خاقاني، ميدان قونقا
آذربايجان، تجارت، موالنا، قطران تبريزي، صائب تبريزي، شمس تبريزي، اميرکبير، بازار امير، شھدا، قيام، پيام، امام 

 ، کيان، نقش جھان، رضوي، قاضي، نوبخت از جمله اين ٢ ، آسيا١ ، ايران، آسيا١١٠يني، محمدي، شھريار، خم
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  . اعتصاب کنندگان بودند که روز پنجشنبه برخی اصناف خيابان شريعتی شمالی را نيز ھمراه خود ديدند
 پر رنگ نيروھای امنيتی را نيزاحساس  تير، که برخالف روزھای گذشته حضور٢۶اعتصاب بازاريان تبريز امروز شنبه، 
  . می کرد، وارد نھمين روز خود شد

از صبح امروز نيروھای امنيتی با مراجعه به مغازه ھا درخواست بازگشايی مغازه ھا را می نمودند که عموما با 
ی پاسازھا و مخالفت و مقاومت بازاريان ھمراه می شدند، بطوريکه تنھا در چند مورد موفق به بازکردن درب برخ

مجتمع ھای تجاری خيابان تربيت شدند که با اين وجود با مقاومت بازاريان و کسبه از بازگشايی مغازه ھای خود 
ھمچنين ديروز خبرھايی مبنی بر دعوت معتمدين بازار تبريز و تھديد آنھا جھت پايان . مجبور به ترک محل شدند
  . اعتصاب گزارش شده بود

 درصدی در ١۵برای افزايش ماليات » شورای اصناف»امروز اطالعيه ھايی مبنی بر توافق از سويی ديگر از صبح 
اين اطالعيه ھمچنين افزوده بود، بازاريان در صورت متحمل شدن ضرر و زيان در سالھای . سطح بازار تبريز پخش شد

  . ی سالھای پيش معاف شوندگذشته می توانند با ارايه سند و مدرک و اثبات ادعای خود از پرداخت ماليات اضاف
با اين وجود اصناف اين اطالعيه و مندرجات آن را تنھا حيله ای از طرف دولت برای پايان بخشيدن به اعتراضات خود 

 در سايه سياست ھای نادرست اقتصادی دولت ، افزايش ٨٨عنوان کرده و معتقد بودند خريد و فروشھا در سال 
 كمتر بوده ، بطوريکه اگر قرار است ٨٧مردم و واردات گسترده به مراتب از سال شديد نرخ تورم، کاھش قدرت خريد 

آنھا ھمچنين خواھان اعالم .  پنجاه درصد نيز کاھش يابد٨٧توافقى ھم صورت بپذيرد بايد نرخ ماليات نسبت به سال 
  . بودند» علی الحساب«، نه » قطعی«ميزان ماليتھا بصورت 

وت از اتحاديه ھايی كه اعضايشان در اعتصاب به سر مى برند، از سوی مجمع امور نكته جالب توجه ديگر عدم دع
صنفى برای رايزنی در مورد بحران پيش آمده است، به طورى كه اعضای اتحاديه ھای معترض معتقد ھستند كه 

  . مجمع امور صنفي، خود نيز عالقه ای برای حل بحران پيش آمده ندارد
 سال اخير در اثر سياست ھای ناکارآمد اقتصادی دولت سال به سال ۵ ، ۴ف، كه در اين در آخر به نظر ميرسد اصنا

  .با شرايط سخت تری روبرو شده اند، اين بار تا رسيدن به نتيجه مطلوب به اعتصاب سراسری خود ادامه دھند

 به بازاریان تبریز برای جلوگيری از گسترش نيروھای امنيتی و اطالعاتیفشار  
 اعتصاب

 
روی   اعتصاب در بازار تبریز به سياست وارد آوردن فشار بر بازاریان این شھردادن به  امنيتی به منظور پایانامورانم

یان تبریز تماس روزھای آغازین تحصن بازار تبریز با بازار  اطالعاتی و امنيتی شھر تبریز از ھمان ماموران.آورده اند
به گزارش دانشجو نيوز، طی سه روز .  زه ھای خود تحت فشار قرارا دادندگرقته و آنھا را برای باز نگاه داشتن مغا

ای بر   ارعاب، فشار گسترده تبریز در تحصن کامل بود نيروھای امنيتی و اطالعاتی ضمن تھدید و گذشته که بازار
 نيروھای لباسطی چند روز گذشته  .معتمدین بازار تبریز بمنظور پایان تحصن و بازگشایی مجدد بازار آورده اند

فروشان اقدام به تھدید و  شخصی با مراجعه به منازل برخی از روسای اتحادیه ھای اصناف از جمله اتحادیه پارچه
  .ارعاب و ھشدار در مورد ادامه تحصن نموده اند

یان  از اواسط ھفته گذشته، بازاراحمد نژادسياستھای اقتصادی  در پی آغاز تحصن بازاریان تھران در اعتراض به
فعالين   و نيز در اعتراض به بازداشت ھای گسترده اخير اعالم حمایت از تحصن بازار تھران تبریزی نيز به منظور

  .ھای مختلف بازار تبریز کردند آذربایجانی از اواخر ھفته گذشته به صورت تدریجی اقدام به بستن بازارچه
 

 اعضای ھيئت علمی دانشکده علوم انسانیبازنشستگی زودرس 
  

روح هللا عالمی و غالمرضا ظریفيان اعضای ھيئت علمی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تھران تابستان 
بازنشستگی عالمی و ظریفيان :  خبرگزاری حکومتی مھر در این باره می نویسد.امسال بازنشسته می شوند

 به آنھا ابالغ شده است البته ھنوز خبری از توسط مسئوالن دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تھران" اخيرا
روح هللا عالمی عضو ھيئت علمی گروه فلسفه . حکم کاغذی بازنشستگی این دو عضو ھيئت علمی نيست
 سال پيش مدیر گروه فلسفه دانشگاه تھران و 5/1دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تھران است که تا 

عالمی دارای سوابق اجرایی در وزارت فرھنگ و ارشاد .سانی این دانشگاه بودمعاون دانشکده ادبيات و علوم ان
 .اسالمی و آموزش و پرورش است

  
رضا داوری اردکانی، غالمحسين ابراھيمی دینانی، محسن جھانگيری، مھدی قوام صفری، غالمعلی حداد عادل، 

المی، حسين غفاری، سعيد زیباکالم، محمود خاتمی، محمدرضا ریخته گران، سيد حميد طالب زاده، روح هللا ع
حسين مصباحيان، علی اردشير الریجانی و محمدرضا حسينی بھشتی از اعضای ھيئت علمی شناخته شده 

  . شاغل یا بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه تھران ھستند
ز در آستانه غالمرضا ظریفيان عضو ھيئت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تھران ني

بازنشستگی قرار گرفته است و عضویت در ھيئت مؤسس و ھيئت مدیره انجمن معارف ایران، جمعيت توسعه 
علمی کشور، جمعيت ایرانی اخالق در علوم و فناوری و جمعيت رشد و توسعه ایران از سوابق وی در زمينه 

  . عضویت در مجامع و مراکز علمی است
 به مدت پنج سال به 79وی از سال . سال عضو ھيئت امنای دانشگاه پيام نور بود 6 به مدت 78ظرفيان از سال 

عضویت در ھيئت امنای دانشگاه تربيت معلم تھران درآمد و در دولتھای ھفتم و ھشتم عضو شورای نظارت و 
المللی  کميسيون بين(ارزیابی آموزش عالی و نماینده وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در کميسيون آیسيسکو 

  .بود) آموزش جھان سوم
 عضو ھيئت رئيسه دانشگاه صنعتی اميرکبير بود و مسئوليت معاونت ھای 75 تا 30غالمرضا ظریفيان در سالھای 
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پس از روی کار آمدن دولت ھفتم طی سالھای . مالی و اداری و دانشجویی در این دانشگاه اميرکبير را عھده دار بود
 مانند مدیرکل دانشجویی وزرات علوم، معاون پارلمانی، حقوقی و مالی و اداری  مسئولت ھای متعددی84 تا 76

  . وزارت علوم و معاون دانشجویی وزارت علوم به وی واگذار شد
  

  تجمع تعدادی از گندمکاران لرستان مقابل سازمان غله
 

وشروع به اعتراض  غله رفته تير عده ای از گندمکاران لرستان مقابل سازمان ٢٧ روز یکشنبه –دیلی نيوز  آسمان
 . کردند

وسيعی از محصوالت غله در استان لرستان را از بين  امسال افت سن بخش”: یکی از گندمکاران دراین رابطه گفت 
دولت می توانست با پيش بينی و سمپاشی بھنگام توسط دستگاه , است  این یک حادثه غير مترقبه.برده است

 حال سازمان غله اعالم کرده است گندم ھای.ا کاھش دھد اما چنين نشد،دامنه خسارات ر ھای مسئول خود
کننده خسارات سنگين وارد  گندمکاران را با قيمت یک چھارم قيمت واقعی بازار می خرد که این به ھيچ وجه جبران

  ”. تجمع کرده ایم برای اعتراض به این موضوع امروز ما. شده به کشاورزان نيست

  
  از كارگران بازنشسته تامين اجتماعى مقابل مجلس تجمع چند صد نفرى 

در سومين روز از ھفته تامين اجتماعي، جمعي از :  تير آمده است27به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
بگيران سازمان تامين اجتماعي با تجمع در مقابل مجلس شوراي اسالمي اعتراض خود را  بازنشستگان و مستمري

  . ات اخير مديران اين سازمان و وزارت رفاه و تامين اجتماعي اعالم كردندنسبت به اقدام
بگير با تجمع در مقابل  به گزارش خبرنگار ايلنا، صبح امروز جمعيت چند صد نفري از كارگران بازنشسته و مستمري

ن و  و دريافت فرانشيز از كارگرا89مجلس شوراي اسالمي نسبت به عدم افزايش قانوني مستمري سال 
  . بازنشستگان در مراجعه به مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي انتقاد كردند

  . كنندگان نوشته بود ھاي تجمع در اين تجمع حاضرين پالكاردھايي در دست داشتند كه روي آنھا خواسته
 صورت عدم تحقق برگزاري اين تجمع در حالي است كه پيشتر بازنشستگان تامين اجتماعي اعالم كرده بوند در

  . ھاي خود را نشان خواھند داد ھاي آنھا در ھفته تامين اجتماعي واكنش خواسته
  پايان پيام

  
   بازنشستگان اقدامات ھيات امناي تامين اجتماعي را محكوم كردند

 
حت بگيران ت تجمع صبح امروز بازنشستگان و مستمري: ایلنا آمده است /به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

اجتماعي ساعتي پيش با دادن مھلت رسيدگي به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي پايان  پوشش سازمان تامين
  .يافت
به اقدامات اخير مديران تامين  شدگان تامين اجتماعي كه در اعتراض گزارش خبرنگارايلنا، جمعيت ھزار نفري بيمه به

در مقابل ساختمان مجلس شوراي اسالمي جمع شده  عياجتماعي و مسووالن ارشد وزارت رفاه و تامين اجتما
  .ھاي آنھا رسيدگي كنند نمايندگان مجلس بتوانند به خواسته بودند ساعتي پيش متفرق شدند تا

 سومين روز از ھفته تامين اجتماعي گروھي نزديك به ھزار نفر از بازنشستگان و مستمري صبح امروز و ھمزمان با
، دريافت 89 ھاي سال اطراف تھران در اعتراض به عدم افزايش قانوني مستمريبگيران تھراني و شھرھاي 

بازنشستگان و واگذاري بخش  سازي مستمري فرانشيزدر مراكز درماني ملكي سازمان و عدم اجراي طرح ھمسان
  .مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند درماني سازمان تامين اجتماعي به وزارت بھداشت در مقابل

  .اي و درماني است انتقاد كارگران از مشكالت خدمات بيمه ن اجتماعي فرصتي براي بيان اعتراض وھفته تامي
 در 89ھاي سال  اجتماعي اعالم كرده بودند كه در صورت عدم افزايش قانوني مستمري شدگان تامين پيشتر بيمه

  .واھند كردتامين اجتماعي اعتراض خود را به عملكرد مسووالن وزارت رفاه اعالم خ ھفته
اقدامات اخير وزارت رفاه و ھيات  ھاي آنھا ھايي در دست داشتند كه نوشته كنندگان پالكارت در مراسم امروز تجمع

  .امناي سازمان تامين اجتماعي را محكوم كرده بودند
   

   تعطيلی شيفت ھای عصر و شب ايران خودرو
 

بزرگترين خودرو ساز خاورميانه به علت کمبود برق شيفت :  تير آمده است 27در تاریخ آخرين نيوز به نوشته سایت 
  . عصر و شب خود را تعطيل کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی جھان به علت کمبود برق شرکت ايران خودرو به طور رسمی به کارکنان اعالم کرد از 
بنابر اين . يز ادامه خواھد داشتامروز اضافه کاری ھای کارگران در دو نوبت عصر و شب لغو شده و تا اطالع ثانوی ن

گزارش اين شرکت خودرو سازی با ھدف صرفه جويی در مصرف انرژی ساعات کار تمام ادارات ستادی و خطوط توليد 
  .  کاھش داده است16طی روزھای ھفته به ساعت 

تعطيلی .دندگفتنی است طی چند روز گذشته قطعی ھای مکرر برق به صنايع ضربات جبران نا پذيری را وارد کر
خطوط توليد و آسيب رسيدن به تجھيزات و ماشين آالت از جمله اين صدمات است که زيانی ميلياردی را به صنايع 

  . وارد کرده است
به اين ترتيب ايران خودرو تصميم گرفته است با کاھش ساعات کاری و تعطيلی خطوط توليد و انتقال زمان کاری به 
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  . ر و زيان وارده را کاھش دھدساعات غير پيک مصرف برق ، ضر
گفتنی است ھمه ساله دو شرکت خودروسازی ايران خودرو و سايپا با ھدف تعمير و نگھداری ماشين آالت، يک 

اما امسال اين تعطيلی با کاھش ساعات کاری . ھفته خطوط توليد را تعطيل و کارگران به مرخصی می فرستادند
  .شروع شده است

  
  ھرانا؛ اعمال فشار بر اعضای سندیکای کارگران ھفت تپه

 

است که  حراست شرکت نيشکر ھفت تپه از خانواده یک فعال کارگری خواسته: گزارش می دھد خبرگزاری ھرانا 
اخراجی سندیکای ھفت تپه  سایر کارگرانی که به اعضایخانه ی سازمانی این شرکت را تخليه نماید و ھمچنين 

 .کمک مالی می نمودند نيز تھدید کردند

شرکت کشت و صنعت ھفت تپه از   بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، اقای فریدون نيکوفر از اعضای سندیکای کارگران
ی این شرکت را ترک نکند زودی خانه سازمان سوی نيروھای حراست این شرکت تھدید شد ، در صورتی که به

  .ریخت و به شدت با وی برخورد خواھند کرد تمامی وسایل خانه اش را به خيابان خواھند

این شرکت که در خصوص  در ھمين حال در اقدامی جداگانه حراست این شرکت با احضار و تھدید فعالين کارگری
ميکردند را تھدید کردند در صورتی که به  ليت فعا جمع اوری کمکھای مالی به اعضای اخراجی سندیکای ھفت تپه

 .اطالعات این شھرستان ارجاع خواھند داد این کار ادامه دھند انھا را به اداره

کارگران ھفت تپه به یک سال  فریدون نيکوفر از جانبازان جنگ ایران و عراق است که پس از عضویت در سندیکای
که پس از سپری کردن ایام محکوميتش به  یری محکوم شدمحکوميت به صورت شش ماه تعليق و شش ماه تعز

  .شدند ھمراه دیگر اعضای این سندیکا از کار اخراج

 آب برخى نقاط تھران به ميزان بااليى از نيترات آلوده است 

 آب وزير بھداشت و درمان با تاييد آلودگى:  تير آمده است 27 در تاریخ ايلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
در گزارش وزارت نيرو نيز آمده كه ميزان نيترات در برخى نقاط تھران باالتر از حد مجاز است و :تھران به نيترات گفت

  . ھاى ديگر رقيق كند وزارت نيرو در تالش است تا آب آلوده به نيترات را با آب
ھاى علوم پزشكى كشور در  گاهبه گزارش خبرنگار ايلنا، مرضيه وحيددستجردى در نشست معاونان بھداشتى دانش

اى داده است كه البته قبال به وزارت بھداشت  وزارت نيرو در مورد آب گزارش ويژه: رابطه با وضعيت آب تھران افزود
  . در اين گزارش ميزان نيترات در برخى نقاط تھران باالتر از حد مجاز است.ارسال كرده بود

  ان باردار و كودكان شيرخوار عوارض خطرناك آب آلوده به نيترات براى زن
شود براى  به دليل اينكه درصدى از آب شرب تھران نيترات بااليى دارد بنابراين توصيه مي: وزير بھداشت ادامه داد

  . جلوگيرى از عوارض آن زنان باردار و كودكان شيرخوار از آب بطرى استفاده كنند
ھاى  خطرناك است و براى كودكان شيرخوار بيماريميزان باالى نيترات در آب شرب بسيار : دستجردى گفت

  . كند و ممكن است رشد آنھا را به خطر اندازد خطرناكى را ايجاد مي
بايد در معرض اشعه و : ھا گفت وزير بھداشت با تاكيد بر رعايت نكات بھداشتى در نگھدارى آب بطرى در فروشگاه

  . ى معدنى نيز مضر خواھند شدھا نور آفتاب نباشد چراكه در غير اين صورت ھمين آب
  زنگ خطر انتقال ايدز از طريق ارتباط جنسى در كشور زده شده است 

نگران موارد ابتال به : وزير بھداشت و درمان نسبت به افزايش موارد ايدز از طريق انتقال جنسى ھشدار داد و گفت
ھايى كه به صورت  طح شھر تھران از گروهھايى كه انجام شده در س ايدز در نسل جوان جامعه ھستيم اخيرا بررسي

 درصد اين افراد از بيمارى خود مطلع نبوده و 50خوداظھارى به پرسشنامه وزارت بھداشت پاسخ دادند نشان داد كه 
  . اند مابقى نيز به ايدز مبتال بوده

 به اين بيمارى مبتال كند  نفر فرد سالم را10 تا 5تواند در سال  ھر يك از افراد مبتال به ايدز مي: دستجردى گفت
ھاى جدى را انجام دھند و نگران سالمت  بنابراين اين زنگ خطر و ھشدارى است براى ھمه افراد جامعه تا مراقبت

  . جوانان و نوجوانئان در اين ارتباط ھستيم
   برابر بيشتر از موارد ثبت شده در كشور ھستند 4مبتاليان به ايدز 

 ھزار مبتال به ايدز در كشور شناسايى 20اكنون حدود  ھم: ى در اين ارتباط گفتوى با تاكيد بر آموزش ھمگان
دھد بنابراين  چھارم افراد مبتال را تشكيل مي ھاى علمى موارد ثبت شده يك اند البته طبق استناد به گزارش شده

  .  ھزار نفر در ايران مبتال به ايدز باشند80دھيم  احتمال مي
اكنون اعتقاد تزريقى بيشترين  با وجود اينكه ھم:  تاكيد بر مراقبت و پيشگيرى در آينده گفتوزير بھداشت و درمان با

  . بندوبارى اخالقى و انتقال جنسى در آينده خطرساز است عامل انتقال ايدز است اما مسائل مربوط به بي
ه اين بيمارى مراقب ھا به خصوص نسل جوان و نوجوان با توجه به عارض ھمه خانواده: دستجردى تصريح كرد
  . رفتارھاى پرخطر باشند

  اعطاى مجوزھاى غيرقانونى درمانى از سوى وزارت كشور 
ھايى كه از وزارت  انجمن: كنند گفت ھايى كه بدون مجوز از وزارت بھداشت فعاليت مي وى در پايان در رابطه با انجمن

شود اما متاسفانه برخى از  آنھا مرتبا پيگيرى ميگيرند مورد تاييد است چراكه كيفيت و عملكرد  بھداشت مجوز مي
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وجه خدمات درمانى و تشخيصى را  گيرند كه به ھيچ ھا مانند انجمن وسواس از سوى وزارت كشور مجوز مي انجمن
  . توانند ارائه دھند نمي

د در اين ارتباط ھا غيرقانونى است و بايد برخورد جدى با آنھا شود و وزارت كشور باي فعاليت اين انجمن: وى گفت
  .تجديدنظر جدى كند

  
 دستگير شدندشھر پاوه سه کشاورز در 

  
به نامھای ميالد یوسفی، کاميل قادری و عدنان زاھدی پش از مراجعه به " شمشير"کرد اھل روستای کشاورز سه 

"  روستای  تيرماه سه شھروند کرد اھل24 روز چھارشنبه مورخه :ھرانا. شدند دستگيراداره اطالعات شھر پاوه
از توابع شھرستان پاوه به نام ھای ميالد یوسفی ، کاميل قادری و عدنان زاھدی بعد از مراجعه به ستاد " شمشير 

 . خبری اداره اطالعات این شھر توسط نيروھای اطالعاتی بازداشت شدند
بار توسط حفاظت این سه شھروند کرد که شغل آنان کشاورزی و دامپروری است در طول روزھای گذشته چندین 

اطالعات سپاه پاسداران شھر پاوه احضار شده و به اتھام ھمکاری با یکی از احزاب کرد مورد ضرب و شتم و تھدید 
بعد از چندین جلسه بازجویی توسط نيروھای حفاظت اطالعات سپاه پاوه ، این بار ستاد . این نيروھا قرار گرفته بودند

 تماس تلفنی از ایشان می خواھد روز چھارشنبه خود را به ستاد خبری این خبری اداره اطالعات این شھر طی یک
بعد از مراجعه این افراد به ستاد خبری توسط ماموران اداره اطالعات بازداشت و به سلولھای  .شھر معرفی نمایند

  .انفرادی مستقر در اداره اطالعات این شھر انتقال داده می شوند
  .شده این افراد به بازداشتگاه اداره اطالعات شھر کرمانشاه منتقل شده اندھمچنين بنابه اخبار تایيد ن

  

 پشت پرده اختالف بازار تھران با سازمان مالياتى 

مشكل اصلى اصناف بازار سنتى تھران با توافق شوراى اصناف و : تير آمده است 27 در تاریخ عصر ايرانبه نوشته 
 درصد حسابھا و دفاتر 10ايش مالياتھا بلكه بر سر اجازه بررسى تصادفى سازمان امور مالياتي، نه بر سر نرخ افز

  . حجره داران بازار تھران بوده است
، آنچه امسال تصميم سازمان مالياتى را براى اصناف بازار تھران غيرقابل تحمل كرده بود، "الف"به گزارش سايت 

  . صناف تھران بوده استاصرار سازمان مالياتى به بررسى تصادفى دفاتر و حسابھاى ا
 درصد حجره داران بازار تھران توسط مميزان سازمان امور مالياتى بررسى 5 تا 2در سالھاى گذشته فقط دفاتر حدود 

مى شد و نكته اين جا بود كه فقط دفاتر حجره دارانى توسط مميزھاى سازمان امور مالياتى بررسى مى شد كه 
ند اما امسال سازمان امور مالياتى به اتحاديه ھاى صنفى پيشنھاد كرده توسط اتحاديه ھاى صنفى معرفى مى شد

) و نه بطور تصادفى(بود اگر بخواھند فقط درصد اندكى از دفاتر و حسابھاى حجره داران آن ھم با معرفى اتحاديه ھا 
ناف بازار تھران بپردازند و اگر اص)  درصد70مثال ( ماليات بسيار بيشترى 87رسيدگى شود، بايد نسبت به سال 

داشته باشد، بايد به ) درصد20 تا 10مثال ( رشد كمى 87 نسبت به سال 88تمايل داشته باشند ماليات سال 
مميزان مالياتى اجازه دھند بطور تصادفى و به انتخاب خود، دفاتر تعداد بيشترى از حجره داران بازار تھران بررسى و 

  . ماليات قطعى آنھا تعيين شود
 ماليات بپردازند مشروط بر اينكه 78ز حجره داران بازار سنتى تھران حاضر بودند رقم بااليى نسبت به سالبسيارى ا

  . دفاترشان توسط مميزان سازمان مالياتى بررسى نشود
 سال گذشته به 30الزم به يادآوريست حجره داران بازار تھران بخاطر نفوذ سياسى و تصميم گيرى متحد، از حدود 

زمان امور مالياتى اجازه نداده اند حسابھا و دفاتر آنھا را كنترل كنند و ھمواره با چانه زنى و توافق، درصد مميزان سا
ھمين مساله باعث شده ماليات يك واحد صنفى در بازار تھران . كمى به ماليات قطعى سال قبل خود افزوده اند

   .نسبت به واحد صنفى مشابه در سطح شھر بسيار پايين تر باشد
درحال حاظر سرقفلى برخى حجره ھاى بازار تھران ميلياردھا تومان خريد و فروش مى شود اما آنھا بر اثر نفوذ 

  . سياسى و اعمال فشار بر دولت، ھرسال حتى يك ميليون تومان نيز ماليات نمى پردازند
اعتراضى بازار سنتى تعطيلى اخير سه صنف طالفروش، قماش و پوشاك در بازار سنتى تھران، دومين تعطيلى 

 نيز اين اصناف با تعطيلى چند روزه حجره ھاى خود، توانستند دولت را 87در سال . تھران در سالھاى اخير بوده است
درصورت اجراى ماليات بر ارزش افزوده، فرايند و . از اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده به عقب نشينى وادار كنند

  . مصرف شفاف مى شود و قاچاقچيان و رانتخواران از فرايند واردات و توزيع حذف خواھند شدمراحل توليد يا واردات تا 
در اعتراض اخير بازار سنتى تھران، متاسفانه يك تشكل سياسى پرنفوذ و مشھور اصولگرا نقش اصلى را ايفا كرد و 

ه خواھى و رانتجويى حجره داران دولت نيز بجاى شفاف كردن موضوع براى افكار عمومى و ايستادگى در برابر زياد
  .بازار تھران، خيلى سريع عقب نشينى كرد تسليم فشارھاى آنھا شد

  

  اطالعيه ی سندیکا شرکت واحد در مورد فعالين کارگری در بند 

  نشده اند و رضا شھابی به بند عمومی منتقل سعيد ترابيان 

  
طی روزھای گذشته برخی : ه منتشر شده، آمده است تير ما٢٧به گزارش سایت سندیکا، در این اطالعيه که روز 

  . سایتھا اقدام به درج اخباری مبنی بر انتقال سعيد ترابيان به بند عمومی زندان گوھردشت کرده اند
 خرداد ماه سالجاری ھيچ تماسی ١٩انتشار این خبرھا در حالی صورت ميگيرد که سعيد ترابيان از زمان بازداشت در 
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تان و ھمکاران خود نگرفته است و آنان بجز ثبت نام سعيد ترابيان در ليست زندانيان گوھر دشت با خانواده و دوس
ھيچگونه اطالعی از سرنوشت وی ) که آنھم با پيگيرھای مداوم ھمسر ش در چند روز گذشته ميسر شده است(

  . در دست ندارند
 رضا شھابی به بند عمومی و ابراز نگرانی عميق سندیکای کارگران شرکت واحد با تکذیب خبر انتقال سعيد ترابيان و

از سرنوشت آنان، خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط سعيد ترابيان، رضا شھابی، ابراھيم مددی، منصور اسالو و 
  . دیگر کارگران در بند از زندان است

  
کارگران حامی سندیکای کارگران شرکت نيشکر باید خانه ھای سازمانی را تخليه 

 دکنن
  

حراست شرکت نيشکر ھفت تپه از خانواده یک فعال کارگری خواسته است که خانه ی سازمانی این شرکت را 
تخليه نماید و ھمچنين سایر کارگرانی که به اعضای اخراجی سندیکای ھفت تپه کمک مالی می نمودند نيز تھدید 

 کشت و صنعت ھفت تپه از سوی نيروھای  اقای فریدون نيکوفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت: ھرانا.کردند
حراست این شرکت تھدید شد ، در صورتی که به زودی خانه سازمانی این شرکت را ترک نکند تمامی وسایل خانه 

  . اش را به خيابان خواھند ریخت و به شدت با وی برخورد خواھند کرد
 فعالين کارگری این شرکت که در خصوص در ھمين حال در اقدامی جداگانه حراست این شرکت با احضار و تھدید

جمع اوری کمکھای مالی به اعضای اخراجی سندیکای ھفت تپه فعاليت ميکردند را تھدید کردند در صورتی که به 
  .این کار ادامه دھند انھا را به اداره اطالعات این شھرستان ارجاع خواھند داد

 پس از عضویت در سندیکای کارگران ھفت تپه به یک سال فریدون نيکوفر از جانبازان جنگ ایران و عراق است که
محکوميت به صورت شش ماه تعليق و شش ماه تعزیری محکوم شد که پس از سپری کردن ایام محکوميتش به 

  .ھمراه دیگر اعضای این سندیکا از کار اخراج شدند
  

 اعمال فشار بر اعضای سنديکای کارگران ھفت تپه 

حراست شرکت نيشکر ھفت تپه از خانواده يک فعال کارگری :  تير آمده است27ریخ  در تاجرسبه نوشته سایت 
خواسته است که خانه سازمانی اين شرکت را تخليه کنند و ھمچنين ساير کارگرانی که به اعضای اخراجی 

  . سنديکای ھفت تپه کمک مالی می کردند نيز تھديد شدند
ديکای کارگران شرکت کشت و صنعت ھفت تپه از سوی نيروھای به گزارش ھرانا، فريدون نيکوفر از اعضای سن

حراست اين شرکت تھديد شد، در صورتی که بزودی خانه سازمانی اين شرکت را ترک نکند تمامی وسايل خانه 
  . اش را به خيابان خواھند ريخت و بشدت با وی برخورد خواھند کرد

احضار و تھديد فعاالن کارگری اين شرکت که در خصوص در ھمين حال در اقدامی جداگانه حراست اين شرکت با 
جمع اوری کمکھای مالی به اعضای اخراجی سنديکای ھفت تپه فعاليت می کردند را تھديد کردند در صورتی که به 

  . اين کار ادامه دھند انھا را به اداره اطالعات اين شھرستان ارجاع خواھند داد
ن و عراق است که پس از عضويت در سنديکای کارگران ھفت تپه به يک سال فريدون نيکوفر از جانبازان جنگ ايرا

محکوميت به صورت شش ماه تعليق و شش ماه تعزيری محکوم شد که پس از سپری کردن ايام محکوميتش به 
  . ھمراه ديگر اعضای اين سنديکا از کار اخراج شدند

  

 دستگيری کارگران و فعالين کارگری را محکوم می کنيم

 باید سرمایه داران و حافظان آنھا کارگران و فعالين کارگری را به خاطر دفاع از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود چرا
دستگير و زندانی کنند؟ امروزه ایجاد تشکل یکی از بدیھی ترین حقوق مسلم ما کارگران در سرتاسر جھان است و 

. مستقل خود را ایجاد کنيمھایدانيم تشکلما حق خود می  

 در سازمان جھانی کار در رابطه با ایجاد تشکل ھای مستقل 98 و 87این در حالی است که مقاوله نامه ھای 
 این، سرمایه داری و مدافعان ھمه جا در مقابل این  با وجود.  است  کارگری می باشد و ایران نيز آن را امضاء نموده

ھای کارگری جرم محسوب می شود و به ھمين دليل تشکلمطالبه بر حق ما کارگران مانع ایجاد کرده و عضویت در 
ما جمعی از کارگران و فعالين کارگری، خواستار آزادی فوری و بی . کنندکارگران را دستگير، شکنجه و زندانی می

ما از تمامی . قيد و شرط ھمه کارگران زندانی بوده و خواھان لغو احکام صادره عليه فعالين کارگری می باشيم
قيد و شرط کارگران خواھيم که برای آزادی فوری و بیان و تشکل ھای مستقل کارگری در سراسر جھان میکارگر

زندانی در ایران، به ھر شيوه ممکن والزم اقدام نمایند و از ادامه دستگيری کارگران و فعالين کارگری جلوگيری به 
.عمل آورند  

 جمعی از کارگران و فعالين کارگری شھر سنندج

1389ير  ت27  
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 برگرفته ازسایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجادتشکل ھای کارگری
  

  آخرین اخبار از وضعيت رضا شھابی، سعيد ترابيان و ابراھيم مددی و منصور اسالو

بر اساس خبری که از یک منبع موثق کارگری به کميته ھماھنگی ارسال شده است، رضا شھابی کارگر و عضو 
یکای کارگران شرکت واحد تھران در تماس تلفنی که با خانواده اش داشته است، از داشتن درد ھيات مدیره ی سند

شھابی در حالی که دوره ی درمان پزشکی را به سر می . ھای شدیدی در ناحيه ی گردن و کمر خبر داده است
ری اش به یکی از مناطق بُرد، توسط مامورین امنيتی و پس از اینکه وی را به بھانه ی صحبت در مورد مسائل کا

شرکت واحد کشانده بودند، ربوده شد و پس از مدت ھا پيگيری خانواده اش و شکایت ھای بسيار به برخی مراجع 
. در زندان اوین در بازداشت به سر می برد209رسمی مشخص شد که در بند امنيتی   

 خرداد 22ھای مختلف بوده از تاریخ رضا شھابی که به دليل مشکالت عدیده ی جسمی در حال گذراندن آزمایش 
بسياری از کارگران، فعالين کارگری و ھمچنين اعضای خانواده ی .  تا کنون تحت بازجویی ھای متعدد بوده است89

او در مکالمه ی مختصر تلفنی به ھيچ وجه . وی شدیدا در مورد وضعيت جسمی و روحی رضا شھابی نگران ھستند
که بازداشت شده، اشاره ای کند و اکنون تحت شدیدترین مراحل بازجویی و بازداشت اجازه نداشته که به اتھامی 

.نگھداری می شود  

 وضعيت این کارگر و عضو ھيات  ھمچنين در خبر دیگری، در پی مالقات آقای خورشيد وکيل سعيد ترابيان، در باره ی
که برخالف حدس و ( عيد ترابيان مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد تھران ،مشخص شده است که برای س

 6در شعبه ی ) گمان ھا،نه در زندان اوین، بلکه در زندان رجایی شھر کرج در بازداشت به سر می برده است 
 در 89 خرداد 19سعيد ترابيان در تاریخ . دادسرای انقالب کرج ،قرارِ وثيقه ی ده ميليون تومانی صادر شده است

.تگير شده بودمنزلش به شکلی غير انسانی دس  

ھمچنين ابراھيم مددی دیگر کارگر و عضو ھيات مدیره ی سندیکای واحد که دوره ی حبس سه ساله ی خود را در 
 زندان اوین می گذراند، برخالف شرایط موجود در قوانين جزایی جھت استفاده از مرخصی برای درمان 350بند 

.خصی عادی زندانيان در حبس به سر می بردبيماری دیابت ، کما کان و حتی بدون برخوردای از مر  

منصور اسالو دیگر کارگر و عضو ھيات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد نيز که در زندان رجایی شھر کرج 
محبوس است، با وجود اصرار و توصيه ی اکيد پزشکان، که باید برای درمان به بيرون از زندان منتقل شود ،کماکان 

.ری از مرخصی پزشکی،حتی از مرخصی عادی زندانيان نيز محروم شده استبدون امکان برخوردا  

کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، ضمن محکوم کردن ادامه ی بازداشت غير انسانی و 
.واھی این کارگران، خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی کارگران زندانی می باشد  

  به ایجاد تشکل ھای کارگری کميته ھماھنگی برای کمک

1386 تير 27  

 . يکی از کارکنان قسمت تأسيسات برق شرکت کيان تاير، خود را حلق آويز کرد

جمشيد جمشيدي، يکی از کارکنان قسمت تأسيسات برق :  تير آمده است 27 در تاریخ تابناکبه نوشته سایت 
  . شرکت کيان تاير، خود را حلق آويز کرد

 در محوطه کارخانه به دليل فشارھای عصبی و مالی خودکشی کرد که 11ھر حوالی ساعت اين فرد امروز ظ
  . خوشبختانه با ھشياری ھمکارانش از مرگ نجات يافت و به بيمارستان فياض بخش منتقل شد

گفتنی است، چندی است، ديرکرد در دريافت حقوق و افزايش معوقات کارکنان شرکت کيان تاير باعث افزايش فشار 
  . عصبی ميان کارکنان و کارگران اين شرکت شده است

چندی پيش، مسئوالن کارخانه به شورای تأمين : گفت» تابناک«يکی از کارگران اين کارخانه در گفت وگو با خبرنگار 
استان متعھد شدند که ھمه معوقات کارکنان خود را پرداخت کنند؛ متأسفانه تا به امروز به اين تعھد عمل نشده 

   .است
اينھا ھمه در حالی است که چندی پيش، مسئوالن کيان تاير، قصد باز کردن دستگاه ھای پرس : وی در ادامه افزود

کارخانه و فروش آنھا را داشتند که کارگران با فيلمبرداری از اين کار و دادن گزارش به وزارت کار و در آخر با دستور 
  .دادستاني، مانع اين کار شدند

رژيم شاه با آنھمه فساد چنين رفتاری را با خانواده : لو با خانواده اساکروبی در ديدار
 زندانيان نداشت 
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مھدی کروبی عصر ديروز جھت :  تير آمده است 27 وابسته به مھدی کروبی در تاریخ سحام نيوزبه نوشته سایت 
 سحام نيوز در اين ديدار که به گزارش خبرنگار. ديدار با خانواده منصوراسانلو به منزل اين زندانی سياسی رفت

تمامی اعضای خانواده اسانلو حضور داشتند، مادر منصور اسانلو ضمن تشکر از مواضع درست و بحق آقای کروبی 
  . در دفاع از حقوق ملت از حضور ايشان در منزل فرزندش ابراز خوشحالی نمود

عروس خانواده اسانلو � شده به زويا صمدی در اين ديدار مادر منصور اسانلو شرحی از فشارھا و آسيب ھای وارد
: وی از برخورد شديد نيروھای امنيتی با زويا صمدی ابراز ناراحتی نمود و افزود.  را برای آقای کروبی توضيح داد�

تير ايشان را ربودند و پس از انتقال به مکانی نامعلوم توسط چند مامور مرد به شدت مورد ضرب و ٢متاسفانه در روز 
آنھا به شدت وی را کتک زدند به : مادر منصور اسانلو در مورد ربودن عروسشان در ادامه گفت. رار گرفتشتم ق

طوری که بسياری از نقاط بدن وی کبود شده است و در ساعات پايانی شب زير پل سيدخندان از ماشين به بيرون 
 موجب سقط جنين زويا صمدی شده مادر اسانلو افزود که شدت ضرب و شتم تا حدی بوده که.پرتابش می کنند

  . است
به گزارش خبرنگار سحام نيوز، مھدی کروبی نيز در اين ديدار ضمن ابراز تاسف و تاثر شديد از اينگونه برخوردھا ابراز 

ايشان با يادآوری دوران مبارزاتی . اميدواری کرد تا ھرچه سريع تر منصور اسانلو به آغوش خانواده خويش بازگردد
آن زمانی که ما مبارزه را شروع کرديم و امام نھضت خود را آغاز نمود، بنای انقالب بر اين : مان شاه گفتخود در ز

رفتارھای وحشيانه ای که اکنون بر افراد و خانواده ھايشان وارد می شود، . اصل بود که به کسی ظلم نشود
نچنين رفتاری را با خانواده ھا انجام نمی داد ظلميست که بر مردم وارد می گردد که نظام شاه ھم با آنھمه فساد، ا

  . و من به عنوان عضوی از اين نظام شرمنده شما ھستم؛ ولی اين رفتارھا را به حساب اسالم و امام نگذاريد
آقای کروبی ابراز اميدواری کرد که در آستانه ماه مبارک رمضان حضور تمامی زندانيان سياسی را در کنار خانواده و 

  .  افطار شاھد باشيمسفره ھای
وقوع چنين حوادثی در کشور مايه : مھدی کروبی در پايان ضمن عرض تسليت به مردم سيستان و بلوچستان گفت

من اين حادثه را به مردم اين استان تسليت گفته و اميدوارم ھرچه سريع تر شاھد . شرمساری و ناراحتيست
  . مدستگيری و محاکمه عاملين و آمرين اين حوادث باشي

شرکت (الزم به توضيح است منصور اُصانلو از رھبران سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 
و فعال سنديکاليست ايرانی که بارھا بدليل مبارزات کارگری و تالش برای احقاق حقوق کارگران شرکت واحد ) واحد

  .  زندانی شده است و اتوبوسرانی در زندان

  سازمان ميراث فرھنگي در اعتراض به انتقال اجباری به شيراز كاركنان تجمع
 

كاركنان سازمان ميراث فرھنگي و صنايع :  تير آمده است 27 ايلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 جمعي از  : در این باره می نویسدايلنا خبرگزاری .تجمع كردندرژیم مجلس  مقابلدر دستي و گردشگري ظھر امروز 
 .در اعتراض به انتقال اين سازمان به شيراز، مقابل مجلس تجمع كردند كاركنان سازمان ميراث فرھنگي

ميراث فرھنگي و   نفر بودند خود را كارمند معاونت حفظ و احياء و كاركنان پژوھشگاه سازمان50حدود  اين افراد كه
 .داشتند  به شيراز اعتراضصنايع دستي معرفي كردند، نسبت به انتقال اين مجموعه

يكي از .را در نظر نگرفته است آنھا ھشدار دادند كارگروه انتقال كاركنان دولت تبعات اجتماعي تصميم خود
كس  خود قرارداد جديد نبسته است و اعالم كرده كه ھر سازمان ميراث فرھنگي با كاركنان: كنندگان گفت تجمع
باشد، بايد به شيراز رفته در آن شھر قرارداد ببندد كه ما اين خواسته را داشته  خواھد با اين سازمان ھمكاري مي
 .دانيم اجباري مي كوچ

 ميليون تومان رھن داده 15ميليون وام با  25 شود كه در صورت خروج افراد از تھران، زمين و گفته مي: وي افزود
 .شوند با اين وضعيت مقروض مي. نندك ھزار تومان حقوق دريافت مي 400-300شود، اما كساني كه ماھانه  مي

ھستند و  اند، از وضع خود ناراضي كاركنان سازمان صنايع دستي كه بيش از اين به اصفھان رفته :اين كارمند، گفت
  .وضعيت شويم توانيم گرفتار اين حقوقشان پس از انتقال ھنوز پرداخت نشده است و ما ھم نمي

  
   منتظر بيمه شدنيم ھنوز

  
سراسر كشور تنھا از   ايلنا آمده است شعب سازمان تامين اجتماعي در–رگزاری دولتی کار ایران به گزارش خب

اند و ھيچ  ساختماني حق بيمه دريافت نكرده كنند ولي تاكنون از ھيچ كارگر كارگران ساختماني نام نويسي مي
  .اند دفترچه بيمه نيز صادر نكرده

صنفي كارگران  امه بيمه اجباري كارگران ساختماني، مسوول انجمنگذشت نزديك به يك ماه از ابالغ بخشن با
اجباري كارگران ساختماني، سازمان تامين  با وجود ابالغ بخشنامه مربوط به بيمه: گويد ساختماني استان تھران مي

  .كند بيمه براي كارگران ساختماني خودداري مي اجتماعي ھمچنان از ثبت و صادر كردن دفترچه
شعب سازمان تامين اجتماعي در سراسر كشور تنھا از كارگران : ايلنا، گفت ري در گفتگو با خبرنگارمحمد باق

دفترچه بيمه  اند و ھيچ كنند ولي تاكنون از ھيچ كارگر ساختماني حق بيمه دريافت نكرده نويسي مي ساختماني نام
  .اند نيز صادر نكرده

است چرا كه ھنوز امكان  نسبت به گذشته ھيچ تغييري نكرده يبا اين وضع شرايط كارگران ساختمان: وي افزود
  .است اي و درماني سازمان تامين اجتماعي مھيا نشده مزاياي بيمه استفاده اين كارگران از

در  تصويب قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در مجلس شوراي اسالمي، كارگران ساختماني پيشتر در جريان
  .بودند قانون شده  وزارت رفاه و تامين اجتماعي خواستار تصويب بخشنامه اينھفته كارگر امسال از

شناسايي و معرفي كارگران ساختماني واجد  ھاي صنفي كارگري در چرخه باقري ھمچنين از حذف شدن انجمن
گرچه ھنوز شعب تامين اجتماعي حتي براي يك كارگر : گفت شاريط به شعب تامين اجتماعي انتقاد كرد و
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تواند به محلي براي  ھايي دارد كه مي نشده است اما بخشنامه كنوني نارسايي اختماني ھم بيمه اجباري ردس
  .استفاده سودجويان تبديل شود سودء

توانند با  حرفه اي ھستند مي ساختماني كه داري كارت مھارت فني در بخشنامه آمده است كارگران: وي يادآور شد
ميوه وتره  يمه اجباري استفاده كنند و اين درحالي است كه تجربه بيمه كارگران ميادينمزاياي ب مراجعه به شعب از

  .نيز از اين مزايا استفاده كنند ھاي صنفي ممكن است افراد غير مشمول دھد كه بدون نظارت انجمن بار نشان مي
نقش داشته باشند از اين صنفي در معرفي كارگران ساختماني  ھاي در صورتي كه انجمن: اين فعال كارگري گفت
  .جلوگيري خواھد شد ھا قبيل سوء استفاده

كارگران ساختماني متقاضي استفاده از بيمه  باقري ھمچنين از مسكوت ماندن روند صدور كارت مھارت فني براي
ست؛ از معيارھاي صدور دفترچه بيمه داشتن كارت مھارت عنوان شده ا درحالي كه يكي: اجباري انتقاد كرد و گفت

برگذاري  اي با وزارت مسكن و شھر سازي دليل پايان يافتن تفاھم نامه سازمان فني و حرفه ايم كه به شنيده
  .ھاي مھارت متوقف شده است آزمون

  
  نگذاريد سالھا رنج كارگران مصادره شود:فعال كارگرى

روزھاى اخير سخنانى از زبان آقاى صادق در :  تير آمده است 27 ايلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . شد كه تاسف ھمگان را در برداشت ھا درج محصولي، وزير رفاه در روز نامه

بعضى از افراد تحت پوشش تامين اجتماعى براى درمان يك «: است برابر اخبار منتشر شده؛ وزير رفاه گفته
و در آنجا با توجه به اينكه امكانات درمانى ديگر كنند  سردردمعمولى به مراكز علمى تامين اجتماعى مراجعه مي
  )  تير9 -ايلنا. ( »گيرند مي) M.R.I( آر -اى -اى ام ًرايگان است؛ مثال از كمرشان ھم بدون پرداخت ھيچ ھزينه

اين چنين سخنانى در مورد زحمتكشان بيانگر ناآگاھى وزير رفاه و تامين اجتماعى از سيستم و نحوه عملكرد 
ھاى تحت پوشش و مالكيت تامين اجتماعى بوده و شنيدن آن تاسف بار است زيرا در اين  ھا و درمانگاهبيمارستان

بايد حداقل شش ماه را در انتظار سپرى كند و تازه ) M.R.I( آر -اى - تنھا براى گرفتن ام مراكز يك كارگر بيمه شده
مجھز ) M.R.I( آر - اى - ھاى ام عى ھم به دستگاهھا و مراكز درمانى متعلق به سازمان تامين اجتما ھمه درمانگاه

  . نيستند
 50البته اينگونه سخنان براى توجيه عمل ضد قانون اساسى و ضد قانون تامين اجتماعى مبنى بر گرفتن فرانشيز 

  . درصدى از زحمتكشان است
 ھزار تومان از طرف ھر 100ه  بر آن نيز بطور ماھان  درصد فرانشيز از كارگران گرفته شود و عالوه50اگر قرار است 

 قانون تامين اجتماعى چه 3كارگر به سازمان تامين اجتماعى پول پرداخت شود پس تكليف بندھاى الف و ب از ماده 
  كنندگان قانون اساسى اينگونه است؟  شود؟ آيا گسترش بيمه از نظر تدوين مي

كه در » وطن امروز«ى در مصاحبه خود با روزنامه از طرفى ديگر آقاى على ذبيحي، مديرعامل سازمان تامين اجتماع
به جاى اينكه واحدھاى درمانى را خودمان اداره كنيم؛ آنھا را به «: دارد  ارديبھشت منتشر شد؛ اظھار مي6تاريخ 

  . »بخش خصوصى اجاره بدھيم و سپس از آنھا خريد خدمت كنيم
اند بنابراين  علق به سازمان با پول كارگران خريدارى شدهاست كه از ابتدا واحدھاى درمانى مت اين اظھارات در حالي

  . براى چه بايد در قالب فروش يا اجاره به بخش خصوصى واگذار شوند
سالمت و اموال زحمتكشان را براى چه بايد به خطرانداخت؟ مگر بخش خصوصى در بخش صنعت چه گلى به سر 

  . رگران زحمتكش را بر عھده بگيرداقتصاد ايران زده است كه حاال بايد تامين سالمت كا
 30بايد شرايط را طورى مھيا كنيم كه سازمان تامين اجتماعى كه متعلق به «: گويد آقاى ذبيحى در جاى ديگر مي

 28 - ايلنا( » اي، اقتصادى حرف اول را بزند ھاى درماني، بيمه ميليون نفر از افراد تحت پوشش است در حوزه
  ) فروردين

اى زد؟ چنانچه به گفته سخنگوى  ھاى درمانى و بيمه توان حرف اول را در حوزه ختن حوزه سالمت ميآيابا خطر اندا
ھاى غير دولتى در  سازمان تامين اجتماعى يكى از ثروتمندترين سازمان: گويد كمسوين اجتماعى مجلس كه مي

ًنى كامال رايگان، امكانات ديگرى را كشور بوده و قادر است در پرتو يك مديريت علمى و مردمى عالوه بر خدمات درما
ھاى چند ميليونى اعضاى   و پاداش نيز در اختيار زحمتكشان كارگر قرار دھد اما نه تا زمانى كه پاى صحبت از حقوق

  . ھيات مديره در بخشھاى مختلف اين سازمان در ميان است
ھاى تامين اجتماعى  رايگان به بيمارستانچرا كسانى كه ھزينه مراجعه يك كارگر براى استفاده از خدمات درمانى 

شود؛ واكنش نشان  كند تاكنون در برابر اين پولھاى كالن كه از محل دسترنج كارگران ھزينه مي آنان را آشفته مي
  دھند؟  نمي

اينكه عبدالرضا شيخ اسالمي، وزير كار در اجالس اخير سازمان جھانى كار  آيا حق ما به خود ما روانيست؟ مگر نه
)I.L.O (پذير اجرا  ھاى توسعه اقتصادى خود را ھرگز به بھاى رنج و آالم اقشار آسيب ما برنامه«: است گفته

ھاى اجتماعي، حفظ كيان خانواده، انسجام اجتماعى و  كنيم؛ بلكه ھمواره مرز مشخص بين صيانت از ارزش نمي
  )  خرداد28-ايلنا . (»رف صرف قايل ھستيمھاى مادمى ص كاستن از فاصله شديد طبقاتى بااقتصاد مبتنى بر ارزش

  خصوصى كردن بيمارستانھا، دريافت فرانشيز اززحمتكشان آيا با سخنان باال ھيچ اشتراكى دارند؟ 
خانواده تامين اجتماعى بايد با اعتراضات خود جلوى چنين اقدامات ضد قانون اساسى و ضد كارگرى را بگيرند؛ 

اى نه چندان دور شاھد وضعيتى ھمانند كشورھاى  ايى صورت نگيرد در آيندهچنانجه اگر دراين مورد واكنش بج
  . آفريقاى خواھيم بود

خدمات درمانى نياز ضرورى تمامى افراد يك جامعه است كه دولتھا بايد آن را براى تمامى طبقات جامعه به صورت 
ند و درصدد ھستند تا امكانات متعلق به زن  قانون اساسى سرباز مي29رايگان مھيا كنند؛ اگر كسانى از اجراى اصل 

كارگران را كه حاصل پرداخت لایر به لایر حق بيمه سالھا رنج و زحمت آنان است را به نفع خويش مصادره كنند 
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  . عملى غير قانونى و ضد كارگرى را انجام داده اند
   فعال كارگرى- مازيار گيالنى نژاد

 ايران پيش بينی اکونوميست ازافزايش بدھی خارجی 

 ٢٠١٠، واحد اطالعات اقتصادى اکونوميست در گزارش ماه ژوئن )econews.ir(به گزارش خبرگزاری اقتصادی ايران
 ميليون دالر برآورد و پيش بينى کرد که اين ميزان ۵٠٠ ميليارد و ١٢خود بدھى ھاى خارجى ايران در سال گذشته را 

 ميليون دالر برسد که سه درصد توليد ناخالص داخلى ٧٠٠يليارد و  م١٢ ميليون دالر افزايش در سال جارى به ٢٠٠با 
  . خواھد بود

اکونوميست انتظار دارد طى سال ھاى آينده بدھى ھاى خارجى ايران نوساناتى داشته باشد به طورى که طى 
رى براى  ميليون دال۵٠٠ ميليارد و ١٢ بدھى ١٣٩١ ميليون دالرى و طى سال ١٠٠ ميليارد و ١٣ بدھى ١٣٩٠سال 

  .  درصد توليد ناخالص داخلى خواھند بود١/ ٢ و ٧/ ٢کشور به ثبت خواھد رسيد که به ترتيب 
 درصد ٨/ ١ ميليون دالر خواھد بود که معادل ٣٠٠ ميليارد و ١٢ نيز بدھى ھاى خارجى ايران معادل ١٣٩٢در سال 

  . توليد ناخالص داخلى است
 ميليون دالر ٣٠٠ ميليارد و ١٢رجى ايران بدون تغييردر سطح  سالى است که مجموع بدھى ھاى خا١٣٩٣سال 

  . درصد توليد ناخالص داخلى خواھد بود۵/ ١باقى خواھد ماند، حال آنکه در اين سال اين بدھى 
  

   اعتنایی به کودکان خيابانی اعتراض به بی
  

 از حقوق كودكان در واكنش به عامل سابق انجمن حمايت مدير:  گزارش می دھد 89 تير 27سایت مردمک در تاریخ 
استان تھران که کودکان خيابانی را عمدتا غير ایرانی خوانده بود، گفت که  سخنان سرپرست سازمان بھزیستی

  .طور دقيق صحبت از تابعيت کودکان خيابانی کرد به توان نمی

که نسبت به شناسایی،  دھی کودکان خيابانی، سازمان بھزیستی کشور را موظف کرده است ی سازمان نامه آیين
 ھزار 200ھا و در صورت لزوم در شھرھای باالی  استان جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکان خيابانی در کليه مراکز

 .کند نفر اقدام
به سخنان سرپرست سازمان بھزیستی  مدير عامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان در واكنش مردمک

طور دقيق صحبت از تابعيت  توان به خوانده بود، گفت که نمی  را عمدتا غير ایرانیاستان تھران که کودکان خيابانی
 .کرد کودکان خيابانی

ھستند و فقط سه » ایرانی«خيابانی   درصد کودکان30سرپرست سازمان بھزیستی استان تھران گفته بود که تنھا 
 .ندتھران قرار دار درصد از کودکان خيابانی، تحت پوشش سازمان بھزیستی

بھزیستی استان تھران منصوب شده است، تنھا   علی ھاشم مطوریان که به تازگی به سمت سرپرستی به گفته
گيرند، چراکه مابقی، کودکانی ھستند که به دالیلی ھمچون  قرار می سه درصد از این کودکان، جزو ھدف بھزیستی

 .آورند  مشکالت خانوادگی به خيابان روی می عدم تحصيل، کار و
حمايت از حقوق كودكان درمورد اعالم این آمار ازسوی سازمان بھزیستی  رشيد يزدانی، مدير عامل سابق انجمنف

 .است آن به معنی فرار بھزیستی از مسئوليت و تعھداتش دربرابر کودکان کار و خيابانی گفت که مطرح کردن
وگو با ایلنا گفت که  در گفت این مسئولاین فعال حقوق کودک با اشاره به صحيح نبودن آمار ارائه شده توسط 

 درصد 70که چون  صورت نگرفته است و با بيان این آمارگيری و بررسی دقيقی درمورد وضعيت تابعيت کودکان کار
 .توان از مسئوليت خود درقبال آنان شانه خالی کرد نمی کودکان خيابانی، غيرایرانی ھستند،

 این مسایل پرداخته است که طبق تعریف این سازمان، کودکان درحالی به بيان سرپرست سازمان بھزیستی
 .ھستند ھستند که برای ادامه بقای خود مجبور به کار یا زندگی در خيابان»  سالی18افراد زیر » خيابانی

کشور را موظف کرده است که نسبت به  دھی کودکان خيابانی، سازمان بھزیستی ی سازمان نامه عالوه براین، آیين
ھا و در صورت لزوم در شھرھای  خيابانی در کليه مراکز استان یی، جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکانشناسا
 .کند  ھزار نفر اقدام200باالی 

داده شده است که بسياری از  به گفته این مقام مسئول، تاکنون سه ھزار کودک از شھرداری به بھزیستی تحویل
 .ھستند» اتباع بيگانه«ھا،  آن

 دھد که این سازمان تعھد گوید عملکرد بھزیستی نشان می انجمن حمایت از حقوق کودک می رعامل سابقاما مدی
 .کافی درقبال کودکان خيابانی ندارد

 .درقبال کودکان کار ندارد» ھيچ مسئوليتی«وزارت کار  پيش از این، وزیر کار اعالم کرده بود که
 دھی کودکان خيابانی مصوب ی سازمان نامه موجب آیين  که بهاالسالمی درحالی است شيخ ی عبدالرضا این گفته

نيروی انتظامی،  ، وزارت كار و امور اجتماعی، وزارت بھداشت، سازمان بيمه خدمات درمانی، شھرداری،1384
 .اند در مورد كودكان خيابانی شده دادگستری، وزارت آموزش و پرورش و كميته امداد امام، موظف به ھمکاری

 خيابانی سازماندھی کودکانتاریخچه 
، طرح مراکز 1378از مھرماه . برداشته شد 1377ماه   ھا برای سازماندھی کودکان خيابانی در بھمن اولين گام

 . استان کشور به اجرا درآمد16در   تشخيص و جایگزینی کودکان خيابانی شناسایی،
آوری کودکان  برای دختران با ھدف جمع» حانهخانه ری«پسران و  برای» خانه سبز«دنبال این طرح، دو مرکز  به

 دليل مشکالت مالی در ھا و نگھداری و طبقه بندی آنان ساماندھی شد که به سطح خيابان خيابانی دختر و پسر از
 . تعطيل شدند81سال 
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طرح ساماندھی بيست ھزار كودک «عنوان   کودکان خيابانی، طرحی دیگر تحت با توجه به افزایش ھر روزه
 .شورای اجتماعی تصویب شد توسط سازمان بھزیستی كشور تھيه و در» بانیخيا

دھی کودکان خيابانی است که در  نامه سازمان آیين ترین مصوبه درمورد کودکان خيابانی، درحال حاضر اختصاصی
 .رسيد ، به تصویب1384مردادماه 

 تعریف کودکان کار در قوانين ایران
 .خواھند شد ممنوع است، و کارفرمایان متخلف، مجازات»  سال15زیر « گماردن افراد کار، به کار  قانون79طبق ماده 

 .نباشد» آور زیان«ھا  كه برای آن را به كاری گماشت» كودكان«اما در ادامه ھمين قانون آمده است که باید 
 ھمسر  اً توسط صاحب كار،ھا منحصر ھای خانوادگی كه انجام كار آن كارگاه  ھمين قانون، كارگران188به موجب ماده 
 .شود، مشمول مقررات قانون كار نيست نسبی درجه یک انجام می و خویشاوندان

  . سال سن دارد18 تا 15داند که بين  قانون کار، کارگر نوجوان را کسی می 80از سوی دیگر، ماده 
  

  به زندان گوھردشتانتقال سعيد ترابيان /فشار بر فعاالن کارگریافزایش 
  

فعاالن و  چند ازدستگيری نھادھای امنيتی بر فعالين کارگری که از خرداد ماه با  د ھا و اعمال فشارھایبرخور
  .اعضای سندیکاھای کارگری آغاز شده است ھمچنان ادامه دارد

 محاکمه مجدد منصور اسانلو
 مديره سنديکای يکشنبه، منصور اسانلو، رئيس زندانی ھيئت دادگاه انقالب اسالمی کرج روزبيدادياری شش 

  .رانی تھران و حومه، را بار ديگر متھم به تبليغ عليه نظام کرد کارگران شرکت واحد اتوبوس
 ٨۶ که در تيرماه  محاکمه و به زندان محکوم شده بود وی اتھام  اين در حاليست که منصور اسانلو قبال نيز به ھمين

 .است يه نظام، به پنج سال زندان محکوم شدهاقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عل دستگير شد،به اتھام
   كرج و بی خبری از وضعيت رضا شھابی انتقال سعيد ترابيان به زندان رجايي شھر

 از  .روز گذشته به زندان رجايي شھر كرج منتقل شد  اتوبوس راني تھران کارگرانسعيد ترابيان از اعضاي سنديكاي
ھفته  اين فعال كارگري در تماس تلفني كه.كا خبري در دست نيست رضا شھابي عضو ديگر اين سندي سوي ديگر از

  . محبوس است  زندان اوين209گذشته با خانواده خود داشته است اعالم كرده در حال حاضر در بند 
 . خبري در دست نيست تا كنون از وضعيت و اتھامات اين دو فعال كارگري

 تپه ر ھفت نيشک کارگرانتھدید فریدون نيکوفر عضو سندیکای
کشت و صنعت ھفت تپه از سوی نيروھای حراست شرکت   شرکت فریدون نيکوفر از اعضای سندیکای کارگران
که به زودی خانه سازمانی این شرکت را ترک نکند تمامی وسایل خانه  نيشکر ھفت تپه تھدید شد ، در صورتی

  .خواھند ریخت و به شدت با وی برخورد خواھند کرد اش را به خيابان
احضار و تھدید فعالين کارگری این شرکت که در خصوص  در ھمين حال در اقدامی جداگانه حراست این شرکت با

 فعاليت ميکردند اعالم کردند در صورتی که به این  اخراجی سندیکای ھفت تپه جمع اوری کمکھای مالی به اعضای
  .ھند دادشھرستان ارجاع خوا دھند انھا را به اداره اطالعات  کار ادامه

  
اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به ادامه دستگيری و اخراخ اعضای ھئيت 

 مدیره 
  

در آستانه باال رفتن تورم و نزدیک شدن به اجرای طرح : سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
 امعه کارگری را خواھد گرفت، اعمالکه اولين لطمات ناشی از اجرای این طرح، گریبان ج ھدفمند کردن یارانه ھا

دو ماھه اخير شاھد  فشارھا و برخوردھای امنيتی نيز نسبت به فعالين کارگری افزایش یافته است بطوریکه در
از جمله آقایان سعيد . ایم فعالين کارگری بوده بازداشت تعدادی از اعضای ھيئت مدیره سندیکای شرکت واحد و دیگر

ترایبان تا این لحظه ھيچ اطالعی در دست نيست و نامبرده با توجه به  ه از وضعيت سعيدترابيان و رضا شھابی ک
نسبت  دارد حتی تا کنون تماس تلفنی ھم با خانواده شان نداشته که این موجب افزایش نگرانيھا ناراحتی قلبی که

 .به سالمت جسمی ایشان شده است
  

 ناصر -3حسن کریمی  -2  علی اکبر پير ھادی-1کا به نامھای ھفت نفر از اعضای ھيئت مدیره و فعالين سندی - 
حسين کریمی سبزوار با توجه به اینکه رأی  -7 ھادی کبيری - 6 حسن ميرزایی -5 منصور حيات غيبی - 4غالمی 

 30باشد و از  وارد دانستن شکایت رانندگان سندیکای شرکت واحد می ھيئت عمومی دیوان عدالت اداری نيز دال بر
اند  گرفته اند و در حل اختالف بازگشت بکار نفر با ھمين رأی به شعبات ھم عرض ارجاع شده 23ده ھمسان، پرون

ھستند و خواھان اعمال وحدت رویه   نفر فوق الذکر ھمچنان در راھروھای دیوان عدالت سرگردان7ولی متأسفانه 
 .ھستند

امير تاخيری که از مراجع  -3  عطا باباخانی-2 نوروزی  داوود- 1نفر از اعضای سندیکای شرکت واحد به نامھای  3 - 
اند و در مراحل اجرایی می باشند،  بکار گرفته قضایی و ھيئت ھای ھم عرض و حل اختالف ادارات کار بازگشت

داند و از بازگشت بکار  ورزد و خود را فراتر از قانون می قانون، استنکاف می متأسفانه مدیریت شرکت واحد از اجرای
 .ممانعت می کند ھا نآ

 رضا نعمتی پور  سيد-2 عبدهللا حسينی - 1 نفر از اعضای سندیکا به نامھای آقایان 2اخراج مجدد  - 
المللی  کارگران طبق معاھدات بين این فشارھا در حالی افزایش یافته که دولت عدالت محور خود را بر رعایت حقوق 

آخرین خبرھا در اجالس ساالنه سازمان جھانی کار نيز، قول  . داندمتعھد و پایبند می ILO در سازمان جھانی کار
 ابراھيم مددی بود که نه تنھا متحقق نشده بلکه اتھامات جدیدی ھم به آقای اسالو وارد آزادی آقایان منصور اسالو و
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لفنی به اداره شھابی ت اخيراً نيز ھمسر آقای رضا. شده و فشار و برخورد با خانواده ایشان نيز شدت یافته است
 .اطالعات احضار شده اند

ھا تحت  ھای آن خانواده  سال بازگشایی سندیکای شرکت واحد، ھمواره اعضای سندیکا و حتی5در طول  
اخراج از کار و محروم شدن از حقوق اجتماعی و  شدیدترین فشارھا و بازداشتھای گسترده، تھدید ھای بيشمار و

 .درمانی مواجه ھستند
از حقوق کارگران ادامه  شارھا و امنيتی کردن فضای کارگری، سندیکای شرکت واحد کماکان به دفاعبا تمام ف 

از کليه نھادھای مدنی و حقوق بشری و . نخواھد کرد دھد و از ھيچ کوششی در راه دفاع از منافع کارگران دریغ می
تقاضای پشتيبانی و ھمياری  (ITF) بویژه فدراسيون بين المللی حمل و نقل سازمانھا و اتحادیه ھای کارگری

 .داریم بيشتری
 

  به اميد گسترش صلح و عدالت در تمام جھان
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 ساله بخاطر فقر خودكشى كرد شصت كارگر 
  

ساله کارگر شرکت سامان راه توانا ساکن شھر ۶٠روز دوشنبه گذشته ابوبکر محمدى ، گزارش دریافتیبنا به یک 
ابوبکر محمدى با وجود . فشار زندگى خود را حلق آويز کرد و به زندگى پر مشقت خود پايان داد اثر فقر ودربيجار 

 زندگى خود و خانواده قادر به تامين ھزینه ھایوجود این چنان به کارگرى مشغول بود، اما با  داشتن سن باال ھم
  . نبوداش 

  
  تجمع اعتراضي به خاطر شش ما ه بي حقوقي

 
ساعت   نفر از كارگران كارخانه ريسندگي نازنخ قزوين100 تيرماه بيش از 28امروز دوشنبه  – آسمان دیلی نيوز

كه حقوق خود را دريافت  اين كارگران شش ماه است. ھشت صبح مقابل اين كارخانه دست به تجمع اعتراضي زدند
 حقوق آنھا رابدھند اما اين كه حداقل يك ماه از قرار بود, نكرده اند ودر وضعيت اسفبار معيشتي به سر ميبرند 

  .مجددا تجمع كرده اند كارراانجام نداده اند و كارگران
 

  تجمع اعتراضي كارگران معترض كارخانه سازمايه

 
بازگشت به كار   كارگران معترض كارخانه سازمايه ھم اكنون مقابل كارخانه تجمع كرده و خواھان–خبر  آژانس ايران

لحظه به لحظه برتعدا د. تاده خود ھستندوگرفتن حقوق وبدھي ھاي عقب اف در . كارگران معترض افزود ه ميشود 
 . اند  نفرمقابل كارخانه تجمع كرده200حال حاضر بيش از

  سنندج     صدیق سبحانی و وفا قادری به دادگاه  احضار

 اعضای کميته  از وفا قادری    و  سبحانی  صدیق  1389/4/28 دو شنبه مروزبنابر خبر رسيده به دست ما ا 
 امنيت  عليه اقدام  اتھام    وبه  احضار  سنندج   دادگاه  به    ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری 

 دادگاه   باز پرسی4 شعبه  در  1388 سال  گلگشت   قانونی در   غير   تجمع  طریق  از  ملی 
.  گردید اخذ  فاعيات د   آخرین   آنان  واز  گرفتند قرار  پرسی  باز   مورد  سنندج   

 به جرم شرکت در گلگشتی که در روز جمعه سيزدھم آذر ماه نفر دیگر از فعالين کارگری 12 به ھمراه  نامبردگان 
 بازداشت شده و مورد اھانت و ضرب و شتم قرار  ، در دفاع از کارگران زندانی تدارک دیده شده بود ،  1388سال 

 پس از تحمل دو ھفته  ھمچنين قابل ذکر است که وفا قادری و صدیق سبحانی گرفته و روانه بازداشتگاه شدند
 ميليون تومانی از زندان آزاد شده و امروز مجدد برای آخرین 100 با قرار وثيقه 1388 آذر سال 22بازداشت در تاریخ 

.دفاعيات به دادگاه سنندج احضار شدند   

فعالين کارگری را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی  احضار  وبازداشت ، دستگيری  ، ما اعضای کميته ھماھنگی
  . بی قيد و شرط کارگران و فعالين کارگری دربند ھستيم

کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری    

1389 تير 28  
 
  

 یک نویسند و مترجم در تھران دستگير شد 
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  در تھرانماموران امنيتی توسط 1389بيست و ھشتم تير   حجت هللا نيکوئی نویسنده و مترجم روز یکشنبه
ھرانا، حجت هللا نيکویی نویسنده و مترجم به دليل مناظره با به گزارش . برده شد و به مکان نامعلومی دستگير 

در ادامه این گزارش .  امنيتی دستگير شد روز یکشنبه توسط ماموران او . ه است از کار خود اخراج شدی دینیعلما
، انتشار مقاالت اخير دستگيری این نویسندهآيد كه دليل اين  یکی از دوستان وی اعالم کرد به نظر مي: مده استآ

نيكوئي به خاطر عقايد مخالف شيعه، از  .ھا و به خصوص نگاه انتقادي او به برخي مفاھيم ديني باشد وي در سايت
  .ست که دستگير و زندانی می شوداین بار دوم او.  و یک بار به زندان رفتكارش اخراج شد 

 

ابراز نگرانی از گسترش بازداشت ھا و اخراج از کار اعضای سندیکای کارگران شرکت 
   واحد

در آستانه باال رفتن تورم و نزدیک شدن به اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه ھا که اولين لطمات ناشی از اجرای این 
، اعمال فشارھا و برخوردھای امنيتی نيز نسبت به فعالين کارگری طرح، گریبان جامعه کارگری را خواھد گرفت

افزایش یافته است بطوریکه در دو ماھه اخير شاھد بازداشت تعدادی از اعضای ھيئت مدیره سندیکای شرکت واحد 
ا این لحظه از جمله آقایان سعيد ترابيان و رضا شھابی که از وضعيت سعيد ترایبان ت. ایم و دیگر فعالين کارگری بوده

ھيچ اطالعی در دست نيست و نامبرده با توجه به ناراحتی قلبی که دارد حتی تا کنون تماس تلفنی ھم با خانواده 
.شان نداشته که این موجب افزایش نگرانيھا نسبت به سالمت جسمی ایشان شده است  

 ناصر -3 حسن کریمی - 2ير ھادی  علی اکبر پ- 1 ھفت نفر از اعضای ھيئت مدیره و فعالين سندیکا به نامھای - 
 حسين کریمی سبزوار با توجه به اینکه رأی - 7 ھادی کبيری -6 حسن ميرزایی -5 منصور حيات غيبی -4غالمی 

 30باشد و از  ھيئت عمومی دیوان عدالت اداری نيز دال بر وارد دانستن شکایت رانندگان سندیکای شرکت واحد می
اند  اند و در حل اختالف بازگشت بکار گرفته أی به شعبات ھم عرض ارجاع شده نفر با ھمين ر23پرونده ھمسان، 
 نفر فوق الذکر ھمچنان در راھروھای دیوان عدالت سرگردان ھستند و خواھان اعمال وحدت رویه 7ولی متأسفانه 

.ھستند  

 امير تاخيری که از مراجع -3 عطا باباخانی -2 داوود نوروزی -1 نفر از اعضای سندیکای شرکت واحد به نامھای 3 - 
اند و در مراحل اجرایی می باشند،  قضایی و ھيئت ھای ھم عرض و حل اختالف ادارات کار بازگشت بکار گرفته

داند و از بازگشت بکار  ورزد و خود را فراتر از قانون می متأسفانه مدیریت شرکت واحد از اجرای قانون، استنکاف می
.ھا ممانعت می کند آن  

  سيد رضا نعمتی پور-2 عبدهللا حسينی - 1 نفر از اعضای سندیکا به نامھای آقایان 2اج مجدد  اخر- 

المللی  این فشارھا در حالی افزایش یافته که دولت عدالت محور خود را بر رعایت حقوق کارگران طبق معاھدات بين 
ILOدر سازمان جھانی کار  س ساالنه سازمان جھانی کار نيز، قول آخرین خبرھا در اجال.  متعھد و پایبند می داند

آزادی آقایان منصور اسالو و ابراھيم مددی بود که نه تنھا متحقق نشده بلکه اتھامات جدیدی ھم به آقای اسالو وارد 
اخيراً نيز ھمسر آقای رضا شھابی تلفنی به اداره . شده و فشار و برخورد با خانواده ایشان نيز شدت یافته است

.ر شده انداطالعات احضا  

ھا تحت  ھای آن  سال بازگشایی سندیکای شرکت واحد، ھمواره اعضای سندیکا و حتی خانواده5در طول  
شدیدترین فشارھا و بازداشتھای گسترده، تھدید ھای بيشمار و اخراج از کار و محروم شدن از حقوق اجتماعی و 

.درمانی مواجه ھستند  

ارگری، سندیکای شرکت واحد کماکان به دفاع از حقوق کارگران ادامه با تمام فشارھا و امنيتی کردن فضای ک 
از کليه نھادھای مدنی و حقوق بشری و . دھد و از ھيچ کوششی در راه دفاع از منافع کارگران دریغ نخواھد کرد می

(سازمانھا و اتحادیه ھای کارگری بویژه فدراسيون بين المللی حمل و نقل  ITF مياری تقاضای پشتيبانی و ھ) 
.بيشتری داریم  

 به اميد گسترش صلح و عدالت در تمام جھان

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

89 تير ماه 28  

  بازخريد و اخراج اساتيد در دانشگاه بھشتی

ن رئيس دانشگاه شھيد بھشتی از تصميم ھيئت مميزه اي:  تير آمده است 28 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
دانشگاه برای اخراج، بازخريد يا بازنشستگی چھار عضو ھيئت علمی دانشگاه شھيد بھشتی که مشمول مندرجات 
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   .ابالغيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری درباره رکود علمی شده اند خبر داد
ی اعضای ھيئت به گزارش مھر، احمد شعبانی در تشريح ابالغيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری درباره ويژگيھا

اگر يک عضو ھيئت علمی سه سال متوالی نتواند يک پايه بگيرد، رکود علمی شامل : علمی دچار رکود علمی گفت
يئت  عضو ھيئت علمی دانشگاه شھيد بھشتی چھار عضو ھ۶٠٠بررسيھا نشان داد که از ميان . حالش می شود

  . علمی دچار رکود علمی ھستند
در ھر سال به يک عضو ھيئت علمی که در مجموع : برای اعضای ھيئت علمی گفت“ پايه”وی در تشريح منظور از 

اگر يک عضو ھيئت . با در نظر گرفتن شاخصھای مختلف نمره ای مطلوب کسب می کند يک پايه تعلق می گيرد
 سال سابقه خدمت از نظر شاخصھای آموزشي، پژوھشی و مديريتی دارای وضعيت خوبی باشد يک ٢٠علمی با 

  .  خواھد بود٢٠و ھيئت علمی پايه عض
رئيس دانشگاه شھيد بھشتی در عين خودداری از اعالم اسامی اعضای ھيئت علمی اين دانشگاه که دچار رکود 

ھيئت مميزه دانشگاه : علمی ھستند از تصميم گيری برای وضعيت آنھا توسط ھيئت مميزه دانشگاه خبر داد و گفت
ممکن است آنھا بازنشسته شوند يا بدون اينکه . ضای ھيئت علمی اخذ کندممکن است چند تصميم برای اين اع

  .  عذرشان از دانشگاه خواسته شودمزايای بازنشستگی شامل حالشان شود
شعبانی از بازنشستگي، بازخريد يا اخراج به عنوان گزينه ھای پيش روی اعضای ھيئت علمی دچار رکود علمی 

ای ھيئت علمی دچار رکود علمی در يک دھه گذشته تصويب شده و دانشگاه تعيين اعض: خبر داد و به مھر گفت
  . تصميم گرفت اين مصوبه را عملياتی کند٨٨شھيد بھشتی در سال 

  
  در تھران سازمان ميراث فرھنگی و گردشگریدومين تجمع اعتراضی کارمندان 

  
نسبت به رژیم مقابل مجلس در ی با تجمع از صبح امروز برای دومين بار کارکنان سازمان ميراث فرھنگی و گردشگر

جام جم آنالین تجمع کنندگان که تعدادشان روزنامه حکومتی به گزارش  .انتقال اجباری خود از تھران اعتراض کردند
  . ھستند نفر می رسد نسبت به انتقال اجباری خود از تھران به شھرھای شيراز و اصفھان معترض80 تا 70به 

 مسئولين سازمان ميراث فرھنگی و گردشگری قصد دارند تا حدود  : این تجمع کنندگان گفتدر ھمين باره یکی از
  . کارمند این سازمان را به اجبار از تھران به شھرستان ھا از جمله شيراز و اصفھان منتقل کنند1100

م از تھران به شھرستان باشيم نمی تواني ما کارمندان این سازمان در تھران ھستيم و چون اکثرا خانم می: وی افزود
  .ھا منتقل شویم

عليرضا محجوب نماینده تھران برای رسيدگی به مشکالت آنان در جمع تجمع : در ادامه این گزارش آمده است
گفتنی است این عده از کارکنان سازمان ميراث فرھنگی و .کنندگان حاضر شد و در جریان مشکالت آنان قرار گرفت

  .ھفته نيز مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار حل مشکل خود شدندگردشگری روز یکشنبه ھمين 
  

  درصد رسيد11.3نرخ بيكاري در آذر ماه سال گذشته به 

 ھزار نفر تا آذرماه سال 600 ميليون و 73به  بر اساس  بانك مركزي از افزايش جمعيت كل كشور: خبرگزاري فارس

 ھزار نفر از اين جمعيت را نيروي فعال در جامعه 600 ميليون و 23اينكه  با توجه به: گذشته خبر داد و اعالم كرد

 . درصد رسيد11.3نرخ بيكاري در اين دوره به  دھد، تشكيل مي

ھاي عمده  بانك مركزي ضمن ارائه گزارشي از شاخص» توانا«خبري فارس  به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه
 كل جمعيت: جمعيت و نيروي انساني در كشور، اعالم كردسوم سال گذشته در مورد وضعيت  اقتصادي در سه ماه

نفر از اين جمعيت مربوط به   ھزار300 ميليون و 52 ھزار نفر رسيده است كه 600 ميليون و 73كشور در اين تاريخ به 
  .روستايي ايران است   ھزار نفر مربوط به مناطق300 ميليون و 21مناطق شھري و 

  . است1388سه ماھه منتھي به سال   درصدي جمعيت كشور در1.5رش رشد نكته حائز اھميت در اين گزا
  . نفر در ھر كيلومتر مربع برآورد شده است447مورد بررسي  طبق گزارش بانك مركزي تراكم جمعيت در تاريخ

  . ھزار نفر گزارش شده است600 ميليون و 23 برابر 1388منتھي به آذر  جمعيت فعال كشور در سال
  . درصد رسيده است11.3نرخ بيكاري در تاريخ مورد بررسي به : بانك مركزي آمده است در گزارش

 6رياست جمھوري از   طبق آمار معاونت برنامه ريزي و نظارت راھبردي1387ھمچنين نسبت باسوداي در سال 
  .اعالم شده است  درصد95.6 ساله 29 ساله تا 6 درصد و 86.9ساله و باالتر معادل 

 1389 تير 28

 درصد پس از لرستان به عنوان دارنده بيشترين 29گلستان با دارا بودن نرخ بيکاری 
 تعداد بيکاران در ايران است 

 درصد پس از 29گلستان با دارا بودن نرخ بيکاری :  تير آمده است 29 ایران در تاریخ مھربه گزارش خبرگزاری دولتی 
ان در کشور است و جويندگان کار در استان منتظر سفر سوم دولت و لرستان به عنوان دارنده بيشترين تعداد بيکار

  . تدوين مصوبه ای جامع برای کاھش نرخ بيکاری و رفع مشکالت ھستند
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به گزارش خبرنگار مھر در گرگان، رفع بيکاری در استان گلستان در سال جاری در اولويت کاری مسئوالن استان قرار 
  .  شغل جديد در گلستان ايجاد شود217ھزار و  17گرفت و مقرر شد در سال جاری 

با گذشت بيش از چھار ماه از سال جديد، ھر روز بر شمار بيکاران استان افزوده می شود و سر چھار راھھای و 
  . خيابانھای مرکز و ديگر شھرھای استان، مملو از جوانان و جويندگان کار است

رسانی در زمينه اقدامات صورت گرفته برای ايجاد اشتغال و انجام به رغم تاکيد استاندار گلستان مبنی بر اطالع 
مصوبات کارگروه اشتغال استان، تاکنون اطالع رسانی جامعی از سوی مسئوالن استان صورت نگرفت که چقدر از 

  .  ھزاز شغل مصوب ايجاد شده است17
ريزان منطقه را در تدوين برنامه جامع برای وجود تناقض ھای آماری در اعالم نرخ بيکاری در استان، مسئوالن برنامه 

  . رفع اساسی اين معضل فراگير با مشکل روبرو می سازد
ارتقاء سطح کيفی مراکز کاريابي، توسعه مراکز آموزش عالی غيردولتی بستر سازی و اصالح قوانين و مقرارات از 

  .  قرار گيردموارد اساسی برای رفع مشکل بيکاری در گلستان است که بايد مورد توجه
توجه به طرحھای اساسی و زيربنايی برای توسعه گلستان در دور سوم سفر دولت به اين استان می تواند چاره ای 

  . برای برون رفت از برخی مشکالت ناشی از بيکاری در استان باشد
ئلی است که نيازمند رفع مشکالت توليد، ايجاد کارخانجات صنعتي، توجه به صنايع تبديلی و کشاورزی از ديگر مسا

  . نگاه ويژه دولت برای رفع مشکل اشتغال در گلستان است
 55متاسفانه با : سرپرست يک خانواده شش نفری که دو فرزند بيکار با مدرک تحصيلی کارشناسی دارد، گفت

 خانه سال سن و داشتن دو فرزند بيکار، مجبور به کار ھستم و فرزندان به رغم داشتن مدرک ليسانس بيکار و
  . نشين ھستند

در سال جاری که قرار شد برخی دستگاه ھای استان، نيرو جذب کنند، روابط در جذب نيروھا : علی طالبی افزود
  . حاکم است و برخی ادارات در جذب نيرو، ضوابط را رعايت نمی کنند

يکاری در اين استان سفر دولت به گلستان فرصتی است تا به نسبت به اشتغال و رفع معضل ب: وی اظھار داشت
  . برنامه ريزی شود، زيرا جوانان پاک و مستعد منطقه به دليل بيکاری در حال از دست رفتن ھستند

 ھزار شغل در استان 75بر اساس طرح آمايش بايد در طی چھار سال : نماينده مردم علی آباد کتول در مجلس گفت
  . ايجاد شده است ھزار شغل در استان 33ايجاد می شد که اکنون بيش از 
 ھزار شغلی که ساالنه بايد در 100طبق برنامه سھم گلستان از يک ميليون و : اسدهللا قره خانی خاطرنشان کرد

  .  ھزار شغل ايجاد دارد25 ھزار شغل است درحاليکه اين استان ساالنه به 17کشور ايجاد شود، 
 به مردم ظلم می کنيم و بايد مشکالت فراروی به گفته وي، گاھی اوقات نه تنھا شغل ايجاد نمی شود، بلکه

  . اشتغال در منطقه برداشته شود
در حال حاضر اراده شد در بخش کشاورزی شغل ايجاد شود در حاليکه به شيوه : اين نماينده مجلس عنوان کرد

  . گذشته نمی توانيم اھداف را محقق کنيم و بايد به سمت کشارزی متراکم برويم
اميدواريم با طرح مصوبات ارزشمند در جريان :  در ارائه نرخ بيکاری در گلستان انتقاد کرد و گفتوی از وجود تناقض

  . سفر سوم دولت به استان، برخی مشکالت اين بخش رفع شود
 برابر نرخ بيکاری کشور است، از اين رو برای 1.7بر اساس اعالم مسئوالن گلستان،ميانگين نرخ بيکاری در استان را 

  . ل بيکاري، ايجاد اشتغال پايدار بايد در دستور کارقرار گيردرفع مشک
به باور مسئوالن گلستان، نگاه ويژه ای در دولت نھم و دھم به موضوع اشتغال استان شده است و برای توسعه 

سرمايه گذاری اقدامات خوبی صورت گرفت و سفرھای استانی ھيئت دولت، طرحھای خوداشتغالي، توجه ويژه به 
  . د زيرساختھای مناسب برای سرمايه گذاری و اشتغال از جمله اقدامات بوده استايجا

 ھزار شغل جديد در سال 17در حاليکه استاندار گلستان در اولين جلسه شورای اداری سال جاري، بر لزوم ايجاد 
 صورت گرفته برای جاری در استان تاکيد کرد، به نظر می رسد با گذشت بيش از چھار ماه از سال جديد، حرکتھای

  . رفع معضل بيکاری در استان، چندان رضايت بخش نيست
 شغل 217 ھزار و 17سال جاری بايد : استاندار گلستان در اولين جلسه کارگروه اشتغال استان در سال جاری گفت

  . در استان ايجاد شود
را در کشور داريم و جلسه کارگروه  29وضعيت اين استان در بعد اشتغال مناسب نيست و رتبه : جواد قناعت افزود

  . ھا بايد چالشی باشد و ھرچه چالشی تر، خروجی مطلوبتری خواھد داشت
انتظارم اين است که موضوعات جدی و چالشی مطرح شود، زيرا يکی از سياستھای دولت در : وی خاطرنشان کرد

  . سال جاری بحث اشتغال است
 ھای استان بر اساس ايجاد اشتغال ارزيابی می شوند و بايد در اين به گفته قناعت، در پايان سال جاری دستگاه

  . حوزه رقابت جدی صورت گيرد
پاسخگويی مسئوالن دستگاه ھای مختلف اجرايی استان، به اين سئوال که تاکنون چه ميزان از اشتغال مصوب 

ومی و اطالع رسانی مناسب شده در کارگروه اشتغال سال جاری استان محقق شد می تواند در تنوير افکاری عم
  . در اين زمينه موثر باشد

به ھر روی سفر سوم دولت به گلستان فرصت مناسبی است تا برای بازگشايی گره کور اشتغال در استان و رفع 
 در بيکاری به رتبه ھای باال در زمينه ايجاد 29موانع فراروي، چاره اساسی اتخاذ شود و رتبه گلستان از رده 

  . لی و کاھش نرخ بيکاری برسدفرصتھای شغ
سفر احتمالی ھيئت دولت به گلستان در روزھای آينده انجام می شود و نياز است تا مسئوالن با ارائه آمارھای 

   .واقعی در زمينه اشتغال ايجاد شده و نرخ بيکاری به روند توسعه استان کمک کنند

  
 تجمع اعتراضی کارکنان ميراث فرھنگى جلوى مجلس 
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صبح امروز تعدادى از کارکنان و کارمندان سازمان :  تير آمده است 29در تاریخ ايسنا ته خبرگزاری دولتی به نوش
  . ميراث فرھنگى و گردشگرى جلوى درب مجلس شوراى اسالمى تجمع کردند

مع ناميدند، جلوى درب مجلس شوراى اسالمى تج االجلى به شيراز مي اين افراد در آنچه اعتراض به انتقال ضرب
 .کردند

  !رھبران کارگران اتوبوسرانی تھران را فورا آزاد کنيد

  !تمام فعالين کارگری زندانی را آزاد کنيد

ما بدینوسيله خواھان آزادی فوری تمامی نمایندگان و اعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی تھران و حومه و تمامی 
  .بوس ھستند ميباشيمفعالين کارگری دیگری که در زندانھای مختلف در ایران مح

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

از سال (ئيس ھيئت مدیره منصور اسانلو، ر. چھار رھبر و نماینده منتخب سندیکای واحد در زندان به سر می برند
 در حال گذراندن ٢٠٠٧از سال (، ابراھيم مددی، نایب رئيس سندیکا ) ساله در زندان است۵ برای یک حکم ٢٠٠٧
 دستگير و ٢٠١٠ جون ٩در تاریخ (، سعيد ترابيان، مسئول روابط عمومی سندیکا ) سال و نيم زندان است٣حکم 

  ) دستگير شده است٢٠١٠ جون ١٢در (سندیکا ، رضا شھابی، خزانه دار )زندانی شده است

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

  . این اتھامات را اسانلو رد کرده است. سالمی شده استا

اسد مولودزاده، بھنام . عالوه بر این، تعداد زیادی فعالين کارگری در زندان ھستند و یا مورد اذیت و آزار قرار دارند
 اخير عليزاده، مھدی فراھی شاندیز، عليرضا اخوان و پژمان رحيمی، ھمگی فعالين کارگری ھستند و در ھفته ھای

  . یا دستگير و زندانی شده اند و یا مورد اتھام قرار گرفته اند

ما این دور جدید حمالت عليه اتحادیه . ما خواھان آزادی فوری و بيقيد و شرط تمامی این فعالين کارگری ھستيم
 را محکوم  و تداوم حمالت شرم آور عليه حقوق کارگری و انسانی در ایران کارگران اتوبوسرانی تھران و حومه

 .ميکنيم

  وک مان- مرکز مشاوره کارگران

WAC Maan  

 اتحادیه کارگران عرب و یھود

Trade Union of Arab and Jewish workers  

 http://www.wac-maan.org.il/en/home  

 ترجمه و تکثير از اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران

org.iran-workers@info  

 واردات کاالھای بنجل از ترکيه 

متاسفانه با وجود بى کيفيت شناخته شدن نوعى باطرى ـ :  تير آمده است 29در آتی نيوز به گزارش خبرگزاری 
  .  خود کردساخت ترکيه ـ يک شرکت خودروسازى مجدداً اقدام به وارد کردن اين نوع باطرى براى باالبردن منافع مالى

 YLGITبا نام تجارى (ھاى وارداتى از کشور ترکيه  به گزارش خبرنگار سرويس اقتصادى آتى نيوز؛ با وجود آنکه باطري 
AKU ( به لحاظ فنى در منطقه قرمز)ھزار عدد از اين 8قرار دارند، ولى طى ھفته ھاى گذشته بيش از ) بدون کيفيت 
، به کشور وارد شده تا به خطوط توليد )اد با يک شرکت خودرو سازى طرف قرارد" (خ.ى"ھا توسط شرکت  باطري

  . خودرو انتقال يابد
سازان  با وجود اينکه تاکنون چندين مورد گزارش خروج اين قطعه از خطوط توليد خودرو در کشور ارائه گرديده و قطعه

کن برخى افراد به دليل منافع خود،ترجيح نمايند، ل اى توليد مي ترى نسبت به نوع ترکيه ھاى با کيفيت داخلى نمونه
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  . دھند تا اين قطعات را از خارج کشور خريدارى نمايند مي
  . گفتنى است گله مندى مردم طى سال ھاى اخير از اين شرکت خودرو سازى به شدت افزايش يافته است

  
 سالمت کودکان کار خيابانی  و غم انگيز وضعيت فاجعه بار 

 
شگران حوزه علوم اجتماعی دانشگاه بھشتی بر روی کودکان خيابانی انجام گرفته است، تحقيقی که توسط پژوھ

دھد که این کودکان از نظر سالمت جسمی و روانی، ميزان سواد، مشکالت گفتاری، رشد عاطفی  نشان می
ریھای چشمی ،  درصد این كودكان به بيما73بنا براین تحقيق،   .باری دارند ھيجانی و رشد اجتماعی وضعيت فاجعه

 درصد نيز به 82 درصد به اختالالت شنوایی، 69 درصد به بيماریھای قلبی، 64 درصد به بيماریھای تنفسی،61
 در صد کودکان خيابانی با مشکالتی ٨۴ تا ۶٠از نظر رشد جسمی حرکتی بين . بيماریھای پوستی مبتال ھستند

 . چشم قلب گوارشی پوست و سوء تغذیه روبرو ھستندمانند کم خونی کاھش قد و وزن بيمارھای مربوط به دھان
 درصد آنھا فاقد 86 درصد کودکان خيابانی بی سوادند و در مجموع 56:  در ادامه این گزارش می نویسدشھرزادنيوز

بر اساس ھمين تحقيقات؛ كودكان كار، ضریب ھوشی باالیی دارند و در صورت دستيابی . اند ھر گونه مھارت شغلی
  .توانند به مدارج باالی تحصيلی و شغلی دست یابند امكانات خدماتی و آموزشی، میبه حداقل 

 درصد آنان دارای مشکالتی مانند بيسوادی مشکالت گفتاری کمبود توجه و تمرکز ۵۶ تا ١٧از نظر رشد ذھنی بين 
کالتی مانند احساس  درصد آنان از مش٨٩ تا ۴٠بين . مشکالت یادگيری و کمبود شناخت محيط پيرامون خود ھستند

جویی، بدبينی، افسردگی، ترس و ناامنی، بحران ھویت و اضطراب رنج  کم ارزشی، بيقراری و ناآرامی انتقام
ھمچنين اغلب این کودکان مشکالتی مانند پرخاشگری خشونت ناسازگاری سرقت سوءاستفاده جنسی .برند می

در و مشکل در برقراری ارتباط مناسب با دیگران را دارا تخریب تمایل به بزھکاری اعتياد و خرید و فروش مواد مخ
  .ھستند

  

  !سکينه محمدی آشتيانی را آزاد کنيد: اتحادیه کارگران پست کانادا

 July 21st, 2010   

ir.president@ahmadinejad-dr: Via Email 

Mahmoud Ahmadinejad, President  

Islamic Republic of Iran  

Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection  

Tehran, Islamic Republic of Iran   

ir.leader@info: Via Email 

Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei  

Leader of the Islamic Republic  

The Office of the Supreme Leader – Islamic Republic Street  

Shahid Keshvar Doust Street  

Tehran, Islamic Republic of Iran  

  آقایان عزیز،

 عضو اتحادیه کارگران پست کانادا مينویسم که از دولت شما بخواھم فوری و بدون ۵۴٠٠٠من این نامه را از طرف 
  .قيد و شرط خانم سکينه محمدی آشتيانی را آزاد کنيد

ادالنه در مورد پرونده ما از شما ميخواھيم که به بکارگيری مجازات سنگسار پایان دھيد و نسبت به قضاوت ناع
 این نقض غيرقابل قبول حقوق انسانی خانم سکينه محمدی آشتيانی  .سکينه محمدی آشتيانی تجدید نظر کنيد

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

 با احترام،

 دنيس ليميلين،

 رئيس کشوری

  اتحادیه کارگران پست کانادا

  لين بو، کميته کشوری زنان اتحادیه کارگران پست کانادا: رونوشت

 ترجمه و تکثير از اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران

org.iran-workers@info  

   روز بازداشت، آزاد شد۴٢سعيد ترابيان پس از 

   
سعيد ترابيان از اعضای ھيئت مدیره و مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 

  .  بعد از ظھر از زندان آزاد شد١۵ ساعت ٨٩ تير ماه ٢٩ روز بازداشت، امروز ۴٢حومه پس از 
به سعيد ترابيان اتھام واھی اقدام عليه . ماه سال جاری در منزل خود بازداشت شد خرداد ١٩سعيد ترابيان روز 

  . امنيت ملی و تبليغ عليه نظام را وارد کرده اند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه با تبریک صميمانه آزادی سعيد ترابيان به خانواده و 

 و سازمانھا و نھادھای کارگری که در طول مدت بازداشت سعيد برای ازادی دوستان و ھمکاران وی و تمامی کارگران
وی کوشش کردند خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط ابراھيم مددی، رضا شھابی، منصور اسالو و تمامی 

کارگران در بند از زندان و بازگشت بکار ھمه کارگران اخراجی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای 
  . کارگران نيشکر ھفت تپه و رفع منع تعقيب قضائی فوری از ھمه آنان است

  
  با اميد به گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان 

  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 
   ٨٩تير ماه ٢٩

  
 سعيد ترابيان فعال کارگری عضو ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد آزاد شد

 
،  دستگاه اطالعاتی و قضائی بين المللیکارگری گسترده سازمانھای حقوق بشری و سندیکاھای  اعتراضبال به دن
ھنوز گزارشی مبنی بر محاکمه یا آزادی کامل وی در آینده .  این فعال کارگری را با وثيقه سنگين آزاد کردندرژیم

 تيرماه سعيد ترابيان مسئول 28روز دوشنبه ، " فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران"به گزارش . نرسيده است
در .   با وثيقه سنگين پانصد ميليونی تومان از زندان آزاد شد اتوبوس رانی تھران کارگران روابط عمومی سندیکای

 دادگاه انقالب کرج برای مواجه جلوه دادن دستگيری و بازداشت این 6بازپرسی شعبه : ادامه این گزارش آمده است
بازپرسی فوق که  . ميليون تومانی از خانواده وی خواسته بود500یکایی در ازای آزادی او وثيقه سنگين فعال سند

خواسته ھای بازجویان وزارت اطالعات در کرج را بر آورده می کند و مجری فرمانھای سربازجوی بند سپاه زندان 
 روحی فعالين دانشجویی،زنان گوھردشت کرج فردی بنام محبی که در دستگيری ،شکنجه وحشيانه جسمی و

  .،دستگير شدگان اعتراضات قيام،دراویش و زندانيان سياسی خود شخصا نقش دارد می باشد
 خرداد ماه با یورش مامورین وزارت 19سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سندیکای اتوبوس رانی تھران و حومه روز 

 روز در سلولھای 36او نزدیک به . رادی بند سپاه منتقل شداطالعات به منزل شخصی او دستگير و به سلولھای انف
 زندان گوھردشت کرج منتقل 4 تيرماه به بند 23انفرادی این بند تحت شکنجه ھای شدید روحی قرار داشت و روز 

 خرداد ماه در محل کارش دستگير و 22رضا شھابی فعال دیگر سندیکای اتوبوس رانی تھران و حومه که در روز .شد
از شرایط و وضعيت . زندان اوین منتقل شد و ھمچنان در این بند مخوف بسر می برد209سلولھای انفرادی بند به 

  .این فعال سندیکایی خبری در دست نيست
 منصور اسالو و ابراھيم مددی عليرغم گذشت چند سال ، دو تن از رھبران سندیکایی اتوبوس رانی تھران و حومه

 منصور اسانلو به زودی از به سازمان جھانی کار تعھد داده بودرژیم  وزیر کار ااخير.رندبسر می بزندان ھمچنان در 
زندان آزاد خواھد شد، اما ظاھرا دستگاه اطالعاتی و امنيتی رژیم برسر آزادی وی ممانعت ایجاد می می کنند و 

می از حکم پنچ سال زندان خود را منصور اسانلو بيش از ني. برایش پاپوش درست کرده که او را در زندان نگه دارند
  . سپری کرده است

 فشارھای بين المللی باعث آزادی فعال سنديکايی گرديد 
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در ايران با اعتراضات گسترده سازمانھای حقوق بشری و :  تير آمده است 29از ایران در تاریخ بنابه گزارشات رسيده 
  . د ترابيان با وثيقه سنگين نمودعال سنديکايی سعيسنديکاھای بين المللی کارگری رژيم را ناچار به آزادی ف

 تيرماه سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سنديکای اتوبوس رانی تھران و حومه که دستگيری او با 28روز دوشنبه 
رژيم را وادار کرد . اعتراضات گسترده سازمانھای حقوق بشری و اتحاديه ھای بين المللی کارگری جھان مواجه بود

  . يی تن در داد و او را آزاد کنده بی گناھی اين فعال سنديکاکه ب
 دادگاه انقالب کرج برای مواجه جلوه دادن دستگيری و بازداشت اين فعال سنديکايی در ازای 6بازپرسی شعبه 

بازپرسی فوق که خواسته ھای بازجويان . ميليون تومانی از خانواده وی خواسته بود500آزادی او وثيقه سنگين 
زارت اطالعات در کرج را بر آورده می کند و مجری فرمانھای سربازجوی بند سپاه زندان گوھردشت کرج فردی بنام و

محبی که در دستگيری ،شکنجه وحشيانه جسمی و روحی فعالين دانشجويي،زنان ،دستگير شدگان اعتراضات 
  . اسی خود شخصا نقش دارد می باشدقيام،دراويش و زندانيان سي

 خرداد ماه با يورش مامورين وزارت 19بيان مسئول روابط عمومی سنديکای اتوبوس رانی تھران و حومه روز سعيد ترا
 روز در سلولھای 36او نزديک به . اطالعات به منزل شخصی او دستگير و به سلولھای انفرادی بند سپاه منتقل شد

 زندان گوھردشت کرج منتقل 4 يرماه به بند ت23انفرادی اين بند تحت شکنجه ھای شديد روحی قرار داشت و روز 
  . شد

 خرداد ماه در محل کارش دستگير و به 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 برد209سلولھای انفرادی بند 

  . يی خبری در دست نيستعال سنديکاف
دو تن از رھبران سنديکايی اتوبوس رانی تھران و حومه ،آقايان منصور اسالو و ابراھيم مددی عليرغم گذشت چند 

اخير وزير کار به سازمان جھانی کار تعھد داده بود که او را آزاد خواھند کرد .سال ھمچنان در بازداشت بسر می برند
 بی گناه در بند نگه رد به تعھدات بين المللی خود عمل نمی کنند و آقای اسالو راولی ھمچنان ھمانند ساير موا

  . داشته اند
  
  

اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران نيز با انتشار اطالعيه ای آزادی سعيد 
   :ترابيان را تبریک گفته است

  
 تير ٢٩ت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد روز به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد سعيد ترابيان عضو ھيئ

جرم ترابيان فعاليت برای تحقق خواستھای کارگران شرکت واحد و اتھام .  روز بازداشت آزاد شد۴٢ماه و پس از 
  . ایشان اقدام عليه امنيت ملی بود

دیکای شرکت واحد به تالش اتحاد بين المللی ضمن شادباش آزادی ترابيان به اعضاء خانواده ایشان و کارگران وسن
ابراھيم مددی و رضا شھابی از اعضای ھيئت , بين المللی خویش برای آزادی فوری و بی قيد و شرط منصور اسالو

  . مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و ھمه فعالين کارگری در بند ادامه ميدھد
  

  اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران 
 ٢٠١٠ جوالی ٢٠

 ھا را فرارى داد  ھواى آلوده اصفھان کالغ

 نائب رئيس کميسيون حمل و نقل و محيط زيست شوراى شھر  : تير آمده است 29 در تاریخ ايرنبه نوشته سایت 
اين موضوع نشانه يک فاجعه در اکوسيستم شھرى : اصفھان با اشاره به مھاجرت کالغھا از شھر اصفھان گفت

  . ن روند شھروندان با خطرات جدى مواجه مى شونداست که در صورت ادامه اي
دھد آلودگى  ھا نشان مي بررسي: به گزارش مھر، عليرضا نصر اصفھانى شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود

ھواى اصفھان موجب مھاجرت کالغھا از اصفھان شده و اين موضوع در شرايطى اتفاق افتاده که پيش از اين در 
ودگى ھوا بسيارى از پرندگان نظير بلبل و کبوترھا از اصفھان رفته و کالغھا و زاغھا به علت مقاومت جريان افزايش آل

بااليى که در برابر آلودگى ھوا دارند ماندگار شده و اخيرا آنھا نيز تاب آلودگى ھوا را نداشته و به مناطق ديگرى 
  . مھاجرت کردند

وجود صنايع آالينده : ترين شھر کشور پيش مى رود، اظھار داشت وى با اشاره به اينکه اصفھان به سمت آلوده
  . اى ايجاد کرده است مشکالت زيست محيطى متعددى براى اصفھان ايجاد کرده و وضعيت ھشدار دھنده

براى :  کيلومترى شھرھا تصريح کرد50نصر اصفھانى با اشاره به مصوبه مجلس مبنى بر احداث صنايع در شعاع 
 کيلومترى ھيچگونه توسعه صنعتى صورت نگيرد و 50دگى ھواى شھر اصفھان بايد در شعاع جلوگيرى از آلو

  . مسئوالن بايد به اين مھم توجه بيشترى داشته باشند
ھاى زيست محيطى و توسعه فضاھاى سبز را بھترين راھکار براى سالمسازى ھواى شھر اصفھان  وى حذف آالينده

باتوجه به اينکه : و تعامل تمام مسئوالن استان و شھر اصفھان دانست و افزوددانست و الزمه اين امر را ھمکارى 
مديريت شھرى اصفھان در خصوص افزايش سرانه فضاى سبز و سبزينگى اين شھر اقدامات مھمى انجام داده و تا 

ضاى سبز  مترمربع افزايش خواھد يافت اما متأسفانه اين ميزان ف30 به 25 فضاى سبز شھر اصفھان از 90سال 
  . جوابگوى اين شھر آلوده نيست

اين عضو شوراى شھر اصفھان توليد اکسيژن را در مقايسه با توليد دى اکسيد کربن در شھر بسيار ناچيز دانست و 
فقط فضاى سبزى عمودى در تلطيف ھوا و توليد اکسيژن تاثيرگذار است ولى متاسفانه اين گونه فضاى سبز : افزود

  . وى اکسيژن اصفھان نيستبه ھيچ عنوان پاسخگ
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ھاى شھر اصفھان را بتوان در ھمين حد  در صورتى که آالينده: نصر اصفھانى در ادامه سخنان خود اظھار داشت
کنترل کرد و روز به روز سرانه فضاى سبز را افزايش دھيم بخشى از مشکالت زيست محيطى اصفھان را رفع کرده 

  . ايم
ش پايانى سخنان خود ھواى شھر اصفھان را بحرانى و غير قابل تحمل دانست اين عضو شوراى شھر اصفھان در بخ

توجھى به اين امر  بي: ھاى زيست محيطى تاکيد و خاطرنشان کرد و بر توجه بيشتر مسئوالن براى کاھش آالينده
 .مشکالت زيادى را براى شھر تاريخي، فرھنگى و مذھبى اصفھان ايجاد خواھد کرد

 سط صلواتی رئيس دادگاھھای فرمايشی مورد محاکمه قرار گرفتند بازاريان زندانی تو

در ايران دو تن از بازاريان شناخته شده تھران در شعبه :  تير آمده است 29از ایران در تاریخ بنابه گزارشات رسيده 
ه قرار  دادگاه انقالب توسط فردی بنام صلواتی که در صدور احکام ضد بشری اعدام شھرت دارد مورد محاکم15

  . گرفتند
 تير ماه آقايان جواد الری و محسن دکمه چی از بازاريان شناخته شده تھران که ماه ھا است در 23روز چھارشنبه 

 دادگاه انقالب برده شدند و توسط صلواتی رئيس دادگاھايی 15زندان اوين در بالتکليفی بسر می برند به شعبه 
 اين فرد که وحشيانه و غير انسانی است و ھمانند بازجويان وزارت رفتار. فرمايشی مورد محاکمه قرار گرفتند

  . اطالعات با زندانيان سياسی در دادگاه برخورد می کند
پس از نزديک به يک سال بالتکليفی در زندان ،روز چھارشنبه . ساله و متاھل می باشد51بازاری زندانی جواد الری 

ردی بنام صلواتی که در تشکيل دادگاھھای فرمايشی و صدور احکام  دادگاه انقال برده شد و توسط ف15به شعبه 
  . ضد بشری شھرت خاص دارد مورد محاکمه قرار گرفت

صلواتی بر مبنای اتھامات بازجويان وزارت اطالعات مانند؛ محاربه،اقدام عليه امنيت نظام،تبليغ عليه نظام،مديريت 
،تشکيل انجمن ،کمک مالی به سازمان )ھرھای مختلف ايرانمسافرتھای خانوادگی در تعطيالت به ش( مسافرتھا 

. صلواتی به خانواده آقای الری و دکمه چی اجازه شرکت در دادگاه را نداد.مجاھدين و غيره مورد محاکمه قرار گرفت
و دادگاھھای انقالب برای پی نبردن به رفتارھای وحشيانه افرادی که خود را قاضی می نامند با زندانيان سياسی 

وکالی آنھا و ھمچنين اتھامات دروغين و واھی که به زندانيان سياسی نسبت می دھند دادگاه را محرمانه اعالم 
  . می کنند

 سال 1 ساله از بازاريان شناخته شده و خوش نام بازار تھران پس از نزديگ به 50بازاری زندانی محسن دکمه چی 
دگاه انقالب تھران بردند و توسط فردی بنام صلواتی از جنايتکاران عليه  دا15بالتکليفی در زندان اوين او را به شعبه 

آقای دکمه چی به اتھام کمک مالی به خانواده ھای زندانيان سياسی و حضور . بشريت مورد محاکمه قرار گرفت
  . فرزندش در قرارگاه اشرف در عراق مورد محاکمه قرار گرفت

 زندان اوين تحت شکنجه 209 چی چندين ماه در سلولھای انفرادی بند بازاريان زنداني،جواد الری و محسن دکمه
ھای وحشيانه جسمی و روحی بازجويان وزارت اطالعات قرار گرفتند تا آنھا را وادار به اعتراف و مصاحبه تلويزيونی 

ان سياسی  زندان اوين منتقل شدند و ھمچنان در شرايط غير انسانی ھمانند ساير زنداني350سپس به بند .کنند
  . بسر می برند

 زندان اوين در بازداشت بسر می برد محمد بنازاده امير خيزی نام 209بازاری ديگری که از آذرماه ھمچنان در بند 
  .  زندان اوين بسر می برد209او در شرايط غير انسانی و در بالتکليفی در بند . دارد

 می باشند و ھر کدام از 1360ری از زندانيان سياسی دھۀ الزم به ياد آوری است که آقای دکمه چی و آقای جواد ال
  . جه ھای غير انسانی قرار گرفتندآنھا چندين سال در زندان بسر بردند و مورد شکن

  
 برگزار شدبازاریان زندانی دادگاه 

 
،  تير23نبه روز چھارش.  شدندمحاکمه اسالمی دادگاه انقالب بي 15دو تن از بازاریان شناخته شده تھران در شعبه 

جواد الری و محسن دکمه چی از بازاریان شناخته شده تھران که ماه ھا است در زندان اوین در بالتکليفی بسر می 
بازاری زندانی . برند به دادگاه برده شدند و توسط صلواتی رئيس دادگاھایی فرمایشی مورد محاکمه قرار گرفتند

روز چھارشنبه مورد محاکمه ، زدیک به یک سال بالتکليفی در زندانپس از ن. ساله و متاھل می باشد51جواد الری 
صلواتی بر مبنای اتھامات :   در ادامه این گزارش می افزاید"فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران .قرار گرفت

سافرتھای م( بازجویان وزارت اطالعات مانند؛ محاربه،اقدام عليه امنيت نظام،تبليغ عليه نظام،مدیریت مسافرتھا 
،تشکيل انجمن ،کمک مالی به سازمان مجاھدین و غيره مورد )خانوادگی در تعطيالت به شھرھای مختلف ایران

دادگاھھای انقالب . صلواتی به خانواده آقای الری و دکمه چی اجازه شرکت در دادگاه را نداد.محاکمه قرار گرفت
 قاضی می نامند با زندانيان سياسی و وکالی آنھا و برای پی نبردن به رفتارھای وحشيانه افرادی که خود را

  .ھمچنين اتھامات دروغين و واھی که به زندانيان سياسی نسبت می دھند دادگاه را محرمانه اعالم می کنند
  

 سال 1 ساله از بازاریان شناخته شده و خوش نام بازار تھران پس از نزدیگ به 50بازاری زندانی محسن دکمه چی 
 دادگاه انقالب تھران بردند و توسط فردی بنام صلواتی از جنایتکاران عليه 15در زندان اوین او را به شعبه بالتکليفی 

آقای دکمه چی به اتھام کمک مالی به خانواده ھای زندانيان سياسی و حضور . بشریت مورد محاکمه قرار گرفت
  .فرزندش در قرارگاه اشرف در عراق مورد محاکمه قرار گرفت

 زندان اوین تحت شکنجه 209یان زندانی،جواد الری و محسن دکمه چی چندین ماه در سلولھای انفرادی بند بازار
ھای وحشيانه جسمی و روحی بازجویان وزارت اطالعات قرار گرفتند تا آنھا را وادار به اعتراف و مصاحبه تلویزیونی 

یط غير انسانی ھمانند سایر زندانيان سياسی  زندان اوین منتقل شدند و ھمچنان در شرا350سپس به بند .کنند
  .بسر می برند
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 زندان اوین در بازداشت بسر می برد محمد بنازاده امير خيزی نام 209بازاری دیگری که از آذرماه ھمچنان در بند 
که دکمه الزم به یاد آوری است . زندان اوین بسر می برد209او در شرایط غير انسانی و در بالتکليفی در بند . دارد

 می باشند و ھر کدام از آنھا چندین سال در زندان بسر بردند و 1360 جواد الری از زندانيان سياسی دھۀ وچی  
  .مورد شکنجه ھای غير انسانی قرار گرفتند

  
  

 ی جدید را به اجرا در می آورد  ھا اروپا تحریم
 

.  را تصويب كنندرژیم ھا عليه  آيند تا تشديد تحريم ىم وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا ھفته آينده در بروكسل گردھم
گاز طبيعى  ھاى گذارى در صنعت نفت و گاز، بخش پااليشگاھى و ظرفيت ھاى تازه براى سرمايه محدوديت اعمال

بر اساس : در ادامه این خبر می افزاید راديو فردا .ايران از جمله پيشنھادھاى در دستور كار اين نشست است
اساس طرح تھيه شده براى نشست ھفته  شنبه خبر دادند كه بر ھاى اروپايى روز سه ھا، ديپلمات گزارىگزارش خبر

 ژوئن ١٧ھاى اتخاذ شده از سوى رھبران اين اتحاديه در روز  تصميم آينده، وزيران امور خارجه كشورھاى اتحاديه اروپا
  .كرد را تصويب خواھند

جمھورى اسالمى و ھمچنين  اى ھاى تازه عليه برنامه ھسته ل تحريمدر نشست رھبران اتحاديه اروپا بر اعما
 .پرونده اتمى خود تأكيد شده بود درخواست از تھران براى بازگشت به ميز مذاكره براى حل و فصل
ھاى  اتحاديه اروپا تحريم گويد كه وزيران امور خارجه اعالميه تنظيمى براى نشست روز دوشنبه ھفته آينده مى

 .تصويب خواھند كرد « ژوئن١٧در راستاى بيانيه شوراى اروپايى در روز  «جديدى را
ھاى مربوط  گيرد كه بايد به نگرانى مى ھاى جديد به منظور حمايت از مذاكراتى صورت افزايد كه اقدام اين بيانيه مى

 اين كشور اى و برنامه موشكى اسالمى ايران در حوزه ھسته ھاى حساس از سوى جمھورى به توسعه فناورى
 .پايان دھد

گزارش خبرگزارى رويترز احتمال  ھاى جديد بايد از سوى وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا تأييد شود ولى به تحريم
 .رو شود روبه اى نويس با تغييرات عمده ضعيفى وجود دارد كه اين پيش

ھاى  دريايى و ھوايى و ھمچنين بخش بويژهاى، حمل و نقل  ھاى تجارت، امور بانكى و بيمه ھاى جديد بر حوزه تحريم
 .مھم صنعت نفت و گاز ايران متمركز شده است

ھاى فنى و انتقال  جديد، ھمكارى ھاى گذارى  ژوئن رھبران اتحاديه اروپا، توافق شد تا از سرمايه١٧در نشست روز 
مايع سازى گاز طبيعى ايران بويژه بخش پااليشگاھى و  ھاى نفت و گاز ايران فناورى، قطعات و خدمات به حوزه

 .خوددارى شود
اى را عليه  ھاى يكجانبه تحريم گيرد كه اياالت متحده آمريكا ھاى جديد اتحاديه اروپا پس از آن صورت مى اقدام

اسالمى اعمال كرد و ھمزمان شوراى امنيت سازمان ملل در  جمھورى اسالمى ايران و بويژه سپاه پاسداران انقالب
 .تحريمى بر ضد ايران را تصويب كرد ه قطعنامه چھارمنھم ژوئن گذشت

را وادار سازند تا از غنى سازى  كشورھاى اروپايى و آمريكا اميدوارند كه با اعمال فشار بر جمھورى اسالمى، تھران
اى از مواضع خود عقب  گويد كه ذره ايران مى. منصرف شود اورانيوم كه كاربرد دوگانه نظامى و غير نظامى دارد

ھا تأثيرى بر وضعيت  اند كه تحريم ھاى جمھورى اسالمى نيز مدعى شده مقام نشينى نخواھد كرد و برخى از
 .ايران نخواھد داشت اقتصادى
شود كه در آن افراد و  مى ھاى شوراى امنيت محسوب ھاى تازه اتحاديه اروپا اقدامى فراتر از قطعنامه تحريم
 .ھاى مالى و سفر به ديگر كشورھا كرده است مجازات ران را مشمولاى تھ ھاى درگير در برنامه ھسته شركت

اوايل ماه ژوئيه به دبير شوراى  اى كه با اين حال، كاترين اشتون، مسئول امور سياست خارجى اتحاديه اروپا در نامه
 .مذاكرات تھران با گروه پنج به عالوه يک شد عالى امنيت ملى ايران ارسال كرد خواستار از سرگيرى

اشتون از ايران خواسته است تا  ھاى خانم نويس بيانيه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا با حمايت از تالش پيش
خود را رفع كرده و با تاريخ مشخصى براى آغاز مذاكرات با  اى المللى درباره ماھيت برنامه ھسته ھاى بين نگرانى

 .اروپا موافقت كند نمايندگان عالى اتحاديه
كاترين اشتون شرايطى را  ليلى، دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران، روز ششم ژوئيه در پاسخ به نامهسعيد ج

 .وگوھا پيشنھاد كرد براى گفت براى آغاز مذاكرات ميان طرفين اعالم و روز اول سپتامبر را
  

 کارگران سد ژاوه برای چندمين بار متوالی دست به اعتصاب زدند

این کارگران در روزھای گذشته . ارگران سد ژاوه برای چندمين بار متوالی دست به اعتصاب زدندبنابر خبر دریافتی ، ک
که تا  و اعالم کردند  دست به اعتصاب زدند  1389/4/16    نيز به دنبال پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده در تاریخ

 تا به امروز پرداخت نشده  کارگران اینپرداخت نشدن حقوق خود به اعتصاب ادامه خواھند داد اما متا سفانه حقوق 
 از کار   ماه از حقوق شان دست5 به دليل پرداخت نشدن  1389/4/29از روز سه شنبه  و این کارگران مجدد

 به   برای احقاق حقوق خود پا فشاری ميکنند واعالم کرده اند تا پرداخت نشدن حقوق این کارگران .  کشيدند
              . اعتصاب ادامه خواھند داد

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  

  1389 تير 30
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 اعتصاب کارگران در سد داریان 

 1389/4/28 در تاریخ  که در سد داریان پاوه مشغول به کار ھستند" پایاپ کوثر"طبق خبر رسيده کارگران شرکت 
.دست به اعتصاب زده اند  

 که در این سد مشغول به کار ھستند به دليل عدم   کارگران شرکت پایاپ کوثر  نفر از500بر اساس این خبر ، 
 دست به اعتصاب زده وتا تاریخ دریافت این خبریعنی تا روز  1389/4/28 ماه حقوق خود از تاریخ 4دریافت 

 کيلومتری 15در " سد داریان"الزم به ذکر است که .  اعتصاب این کارگران ھمچنان ادامه داشته است  1389/4/29
.شھرستان پاوه واقع شده است   

کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری    

1389 تير 30  

  ميليون كارگر موقت دلھره اخراج شدن دارند 8

بررسی طرح بھسازی قراردادھای موقت كار يكساعت و :  تير آمده است 30 در تاریخ نيوز پارلمانبه نوشته سایت 
... امروز مجلس به طول انجاميد كه طی آن نمايندگانی چون توكلي، محجوب، فوالدگر، الھوتی ونيم در جلسه 
  . صحبت كردند

ھای پيمانكار نيروی  به گزارش ايلنا، در جلسه علنی امروز بررسی طرح بھسازی قراردادھای موقت كار و شركت
 اظھارات مخالفين و موافقين به آن رای منفی انسانی در دستور كار مجلس قرار گرفت كه نمايندگان پس از استماع

  . دادند
 رای مخالف 99 رای موافق، 64ابتدا پيشنھاد مسكوت ماندن اين طرح به مدت شش ماه مطرح شد كه نمايندگان با 

  .  رای ممتنع با آن مخالفت كردند16و 
رت كار در حال حاضر در حال تدوين طرح وزا: مھرداد الھوتی نماينده لنگرود كه اين پيشنھاد را ارائه داده بود، گفت

 ماه به وزارت كار فرصت دھيم تا اين اليحه را به 6ھای نمايندگان است كه بھتر است  جامعی در مورد ھمين دغدغه
  . مجلس تحويل دھد

  بار به صحن علنی آمده3اين طرح : الرضا ثروتی نماينده بجنورد در مخالفت با اين پيشنھاد، اظھار داشت موسي
  .  سال است كه در نوبت طرح قراردارد4 ماه عقب افتاده است و به بيانی ديگر 6است و دوبار به مدت 

 سال سابقه كار ھر سال بايد قرارداد بندند و با وجودی كه 15به گفته وی در حال حاضر كارگرانی وجود دارند كه با 
  . ری نكرده استوزارت كار بايد مشاغلی را كه جنبه دائمی دارند اعالم كند كا

  . ويق در بررسی اين طرح مخالفت كردند، مجلس وارد بررسی كليات اين اليحه شدعپس از آنكه نمايندگان با ت
  شود  اين طرح موجب اختالف روابط كارگر و كارفرما مي: حيدری**

ھای  ر و شركتنورهللا حيدری نماينده اردل و فارسان در مخالفت با كليات طرح بھسازی قراردادھای موقت كا
من مخالفتی با پرھيز از استثمار كارگران ندارم و بايد امنيت شغلی كارگران تضمين : پيمانكاری نيروی انسانی گفت

  . بخشد اما اين طرح اين دو ايده مطلوب را تحقق نمي. شود
يی به آن وجود دارد بخشد و در قانون كار كه انتقادھا اھداف متعالی مد نظر طراحان را تحقق نمي: وی ادامه داد
  . كنند عنوان كرده است تر آنچه را كه طراحان در اين مطرح دنبال مي بسيار جامع

 قانون كار به خوبی مصاديق مشاغل مستقل 7در تبصره يك ماده : اين عضوكميسيون آموزش و تحقيقات يادآور شد
منظور از تشكيالت كارگری و عنوان شده است و ابھامات متعددی در اين طرح وجود دارد و مشخص نيست 

  كارفرمايی چيست؟ 
به گفته وی منظور از ده سال سابقه مشخص نيست و معلوم نيست كه آيا بايد ھمه دھسال سابقه در يك كار 

  باشد يا نه؟ 
ه اگر ھم فردی با روابط بر سر كار آمد. اين طرح موجب اختالف روابط كار گروه و كارفرما خواھد شد: حيدری ادامه داد

  . شود باشد با تصويب اين قانون به آنھا مشروعيت بخشيده مي
   ميليون كارگر موقت دلھره اخراج شدن دارند 8: پور قاضي**

ھمه اين طرح يكی از آرزوھای ديرينه خانه ملت است : پور نماينده اروميه در موافقت با اين طرح تاكيد كرد نادر قاضي
  . ت آن مورد عنايت جدی قرار گرفته استكه متاسفانه به علت عدم توجه به اھمي

توجھی به  بي. به گفته وی يكی از شعارھای عدالت اجتماعي، تامين امنيت شغلی است كه محقق نشده است
  .  ميليون كارگر از اخراج شده است8كار شايسته و عدم بھسازی قراردادھای كار موجب دلھره 

چگونه اين را عدالت بناميم كه كارگری با . دارای قرارداد موقت ھستند درصد كارگران 80بيش از : پور ادامه داد قاضي
   سال سابقه كار بدون دليل اخراج شود؟ 20

 درصد نيروی كار كشور را 6نيروھای قرارداد موقت كار در ابتدای اجرای اين قانون : ور در ادامه خاطرنشان كرد
.  درصد رسيده است60ھای اخير تعداد كارگران موقت به  الاما در س.  درصد نيروی دائمی بودند94داد و  تشكيل مي

طبق قانون كار موجود ھنگامی كه كارگری موقت باشد، اخراج آن بسيار . دھد اين طرح ھمان اشتباه را ادامه مي
  . شود آسان است و ھيچ حمايتی ھم از وی نمي

  با قراردادھای پيمانكاری مخالفم : توكلی**
 صورت تصويب اين قانون و تا زمان ابالغ اين قانون مطمئن باشيد كارگران دارای بيش از ده توكلی معتقد است كه در
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شوند  شوند و كارگرانی كه سابقه آنھا به ده سال نزديك مي سال سابقه كار با قرارداد موقت كار ھمگی اخراج مي
  . نيز اخراج خواھند شد

ھای اولی كه مسووليت  پيمانكاری مخالف ھستم و در سالمن با : اين عضو كميسيون برنامه و بودجه يادآور شد
ھا را لغوكردم وكسانی را كه صالحيت داشتند را استخدام  ھا را برعھده گرفتم، قراردادھای پيمانكاري مركز پژوھش

  .  ميليون تومان كاھش ھزينه داشتم6اين در صورتی بود كه . كردم
  . شود ھا كارگر شاد مي  دل ميليونبا تصويب اين قانون: اين نماينده مجلس افزود

من مالقاتی با .  كه اين قانون تصويب شد1368سال : احمد توكلی نماينده تھران در مخالفت با اين طرح يادآور شد
هللا ھاشمی رفسنجانی داشتم و به ايشان گفتم اين قانون برخالف ظاھرش ضد نيروی كار و جويندگان كار  آيت

توان بيرون كرد به درون آن ھم  ھمانطور كه نمي. وی به دور شاغلين كشانده استای حصار ق است و به گونه
  . توان رفت نمي

شود و كارفرماھا كه دارای پول ھستند،  تاكيد كردم كه اين قانون موجب كاھش نرخ اشتغال مي: وی ادامه داد
  . دھند ت فشار قرار ميكنند و كارگران را تح ھای قانون را پيدا مي گيرند و سوراخ مشاور حقوقی مي

متاسفم كه با وجود پذيرش اين سخنان از سوی آقای ھاشمي، در عمل به علت جو : اين نماينده مجلس تاكيد كرد
اصراری در اين مورد نكردند و حتی در زمان آقای خاتمی در طرح ساماندھی اقتصادی يك فصل مفصل در مورد 

  . ھايی كه در جامعه وجود داشت، حذف كردند  فصل را از ترس جوسازياشكاالت قانون كار بود كه در انتشار طرح آن
ھای  با تصويب اين طرح، افرادی كه ميزان صالحيت آنھا مشخص نبود و با زد و بند و رفاقت: توكلی تصريح كرد
مديريت  قانون 42اند ناچار به استخدام آنھا خواھيم شد كه با ماده  ھای پيمانكاری مشغول شده فاميلی در شركت

  . خدمات كشوری مغاير است
به گفته وي، در اين صورت دولت بايد يكباره چندين ھزار نفر كه صالحيت آنھا مشخص نيست را استخدام كند و 

  . كنم كه اسير ظاھر نشويد خواھش مي
كار بايد اصالح قانون : اين عضو فراكسيون اصولگرايان چاره كار را در شرايط فعلی اصالح قانون كار عنوان كرد و گفت

كنند و  ھا وزارت مي صالحيت تا وقتی كه ركود حاكم است و بي. شود و تالش شود از اين ركود اقتصادی خارج شويم
  . شود شود، با توليد انبوه قانون مشكل حل نمي تا وقتی كه نظارت مجلس خوب اعمال نمي

وقت نيروی كار ما به اندازه امروز  اشتم و دارم ھيچاز اول انقالب تا به اآلن كه من با اين عرصه تماس د: وی افزود
دين نبوده است،  اعتقاد، بي كرامتش آسيب نديده و منافع مادی آن زير فشار نبوده و تحت فشار كارفرمای بعضا بي

  . دانيم نتيجه آن چيست نخواھد بود اما چاره كار صدور حكمی كه مي
آورد و قانون مديريت خدمات  كند و كيفيت كارمندان دولت را پايين مي يتر م اين طرح دولت را فربه: توكلی تصريح كرد
كند و اين ھمه زحمت كه مجلس ھفتم و دولت برای اجرای قانون مديريت خدمات كشوری  االثر مي كشوری را ملغي

  . كشيد بر باد خواھد رفت
داری  ار شدن شاغلين سابقه است و بيك44ھای مجلس معتقد است كه اين طرح بر ضد اصل  رئيس مركز پژوھش

  . سياسی بيشتری از بيكاری جوانان جويای كار دارد- كه تعھد زندگی دارند خطر اجتماعی
ھا و عدم باال رفتن  چاره كار كمك به دولت برای اصالح قانون كار با كنار گذاشتن رودربايستي: وی تصريح كرد

  . يار بد است و با اين طرح بدتر ھم خواھد شدھا است و نبايد فراموش كنيم كه وضع كارگران بس جوسازي
  شود از ترس اخراج، كارگر را وادار به كار با كيفيت كرد  مگر مي: محجوب**

برخی گفتند كه اين طرح برخالف عدالت است و من : عليرضا محجوب نماينده تھران در موافقت با اين طرح گفت
  . كنيد قی ميكنم كه چرا دعوت به عدالت را اينگونه تل تعجب مي

 ساله ھستيد، ولی 4ايد دارای يك امنيت شغلی  شما كه در اين مجلس نشسته: وی خطاب به نمايندگان گفت
  . كنند كارگران در ناامنی مطلق كار مي

توان به راحتی كارگر را اخراج  با اصالحاتی كه بعدا مجلس روی قانون انجام داده مي: دبيركل خانه كارگر يادآور شد
توان قيد كرد كه كارگر از فردا بر سر  شود مي با قراردادھای سه ماھه و شش ماھه، پيمانكاری كه منعقد ميكرد و 

  . كار نيايد
  . عدالتی ھستند ای صحبت شد كه گويا كارگران عامل بي به گفته وی امروز به گونه
در : ی عنوان كرده بودند، ادامه دادھای برخی مخالفين كه اين طرح را مغاير با قانون اساس محجوب در مورد مخالفت

 قانون كار دولت مكلف به اين بوده است كه حداكثر مدت موقت را مشخص كند و اگر امروز تكليف 7تبصره يك ماده 
  . در اين طرح آمده است، تكليفی در مورد قانون تصويب شده قبلی بوده است

ھای مختلف كارگری و كارفرمايی نظرات آنھا  از گروهرئيس فراكسيون كارگری مجلس معتقد است كه بارھا با دعوت 
اند و حدود يكسال رسيدگی به اين طرح به درازا كشيده است و بنابراين به اندازه كافی در اين مورد  را جويا شده

  . بررسی شده است
 و اين در ما برای كارگری كه ده سال سابقه كار دارد امنيت شغلی درخواست كرديم: اين نماينده مجلس افزود

 سال نداريم و كميسيون 10بنابراين ما حتی مخالفتی با حذف .  سال است2 ماه و 6حاليست كه عرف آن در دنيا 
  . ھای كامل اين كار را انجام داده است اجتماعی براساس بررسي

. دن استقانون كار در حال تخصصی ش. دھد به گفته وی اين طرح اميدبخش است و اميد به آينده را افزايش مي
  .ھا اداره كرد و از ترس اخراج كارگر را وادار به كار با كيفيت كرد شود با حكومت زور كارخانه مگر مي

  
  در منطقه نيروھای تھران  با قمه و قدارهبه مردم و مغازه ھا حمله 

  
 11ساعت : تکيھان در ستون تماسھای تلفنی خوانندگان خود نوش:  نزدیک به الریجانیخبرآنالینسایت حکومتی 

دیشب اراذل و اوباش در خيابان پنجم نيروی ھوائی با قمه و قداره و زنجيرھای ميخ دار به طرز وحشيانه ای به 
متاسفانه این کار در فاصله . اتومبيلھای عبوری، مردم و مغازه ھا حمله کرده و خسارت ھای زیادی بوجود آوردند

منطقه نيروی ھوائی خصوصا . لکه دوم نيروی ھوایی انجام گرفت متری ایستگاه سيار پليس مستقر در ف100حدود 
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خيابان پنجم مدتی است که ناامن شده و سارقان حتی در روز روشن مبادرت به زورگيری کرده و اتومبيلھا را مورد 
  .سرقت قرار می دھند

  
  مشکالت پرستاران تامين اجتماعی پایانی ندارد

گذشته آمده است ؛ تمام این مشکالت درحالی است که   سال2 در عدم افزایش حقوق پرسنل تأمين اجتماعی
 ... سواالت در خصوص وضعيت این سازمان نبوده و ذبيحی حاضر به پاسخگویی به ھيچ یک از

اجتماعی در دو سال گذشته مشکالت بسياری را برای این  عدم افزایش حقوق پرستاران و پرسنل سازمان تامين
 .است  آوردهکش جامعه فراھم قشر زحمت

قدرت خرید پرستاران زیر مجموعه  ھای باالی زندگی و کاھش شدید ، ھزینه»فردا«به گزارش سرویس اجتماعی 
مجاب نکرده تا تن به افزایش قانونی حقوق پرستاران  سازمان تامين اجتماعی، ھنوز مدیر عامل این سازمان را

 .بدھد
 شتی قشر وسيعی از کارمندان سازمان مجبور به انجام کاربه دليل مشکالت مالی و معي این در حالی است که
  .باشند خارج از سازمان نيز می

کافی در مراکز درمانی سازمان تامين اجتماعی و اجبار کارکنان  این مسئله در کنار کمبود ھميشگی نيروی انسانی
 .این مراکز درمانی شده استاضافه کاری، سبب افت کيفيت خدمات درمانی ارائه شده توسط  واحدھای درمانی به

 
تامين اجتماعی مبنی بر پرداخت به  ھدیه روز پرستار نيز تاکنون برخالف ادعاھای دکتر ذبيحی مدیرعامل سازمان

 .نشده است ھای گذشته پرداخت موقع و افزایش آن نسبت به سال
قوق پزشکان سازمان تامين جامعه، ح با وجود ادعای دولت در تالش برای کاھش فاصله طبقاتی در ميان اقشار

گونه افزایش حقوق  سایر پرسنل سازمان شاھد ھيچ اجتماعی ھرساله افزایش معناداری داشته در حالی که
 .اند نبوده

درحالی است که مدیرعامل سازمان حاضر به پاسخگویی به ھيچ یک از سواالت در خصوص  تمام این مشکالت
 .راند می رزه با باندھای فساد در این سازمان سخناین سازمان نبوده و ھمواره از مبا وضعيت

اجرای قانون خصوصاً در مورد افزایش  گرچه مبارزه با فساد اداری در صورت تحقق امری پسندیده است ولی عدم
تواند  بلکه این امر خود می. ارتباطی با مبارزه با فساد داشته باشد رسد حقوق پرسنل درمانی سازمان به نظر نمی

  ھا و حتی ایجاد و یا گسترش فساد شود قانونی بی اری ازسبب بسي
  

 دارد مشكالت کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دورھنوز ادامه
   

دور ايران با انجام  كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه:   ايلنا آمده است –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 فروشي عالوه برتعيين معاش سھم ھفت درصدي خود از حق بيمه را نيزمسافركشي و دست  كارھاي كاذبي چون
  .پرداخت مي كنند

ديگر نه كارفرما و نه  از حدود چھار ماه پيش تاكنون: گويند مي (ITI) كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران  كارگران
  .اند نكرده مسووالن استاني به آنھا ھيچ وجھي بابت مطالبت معوقه پرداخت

 14 ھزار تومان از 300چھار ماه پيش نزديك به  حدود: وگو با خبرنگار ايلنا، گفت يكي از كارگران اين كارخانه در گفت
خود مبني برژرداخت بخشي از  و اين آخرين مرتبه اي بود مسووالن به وعده ماه مطالبات معوقه خود را دريافت كرديم

  .كارگران عمل كردند مطالبات
وضع موجود تحصن كردند و قرار شد تا ظرف يك  ود سه ھفته پيش نيز كارگران دوباره دراعتراض بهحد: وي افزود

  .پرداخت شود كه ھنوز اين وعده محقق نشده است  ھزار تومان300ھفته جددا به ھر كارگر 
 دوم و سوم به مخابراتي راه دور ايران درحالي است كه دولت در جريان سفرھاي سرگرداني كارگران كارخانه صنايع

ھمچنين به   ميليارد تومان تسھيالت به اين كارخانه موافقت كرد و20فارس در مجموع با پرداخت  استان
  .كارخانه رسيدگي كنند ھاي كار، صنايع، ارتباطات و دفاع ماموريت داد تا به وضع اين وزارتخانه

ھاي سالھاي ابتدايي دھه  د كه در پي خصوصي سازيدار  كارگر700كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران نزديك به 
  . دچار مشكل شد80

چون دست فروشي  كارگران فعاليت در اين كارخانه متوقف است اما كارگران از طريق انجام مشاغل كاذبي به گفته
   .كنند مي  درصد حق بيمه خود را به سازمان تامني اجتماعي پرداخت7و مسافركشي 

  
 

  رسد ھاي قرمز به گوش مي ھنوز صداي كودكان كار از پشت چراغ.. .اينجا تھران است

ھاست كه كودكان كار و  حاال ديگر سال:  تير آمده است 31 ایسنا در تاریخ–به گزارش سایت دانشجویان ایران 
  آنھا در ميان دار و خسته  ھستند و صداي خش دودي و خسته به ترافيك تھران وصل ھاي خيابان ھمچون گوشواره

خارج شده بلكه  شود و نه تنھا اين معضل اجتماعي از دايره نگاه مسئوالن ھياھوي روزمرگي پايتخت گم مي بوق و
كنند يا صدقه آن روزشان است و يا  آنھا مي به ھا تبديل شده و اگر ھم كمكي  به بخشي از رفتار اجتماعي تھراني

شود كه كودك كار و خيابان را يك كودك با ھمه نيازھا  دا ميكمتر كسي پي براي رد كردن اصرار آنھا از سرشان بوده و
  .ببيند ھايش و خواسته
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سال و يا نوزاداني را  روزمرگي خود دختران و پسران كم سن اند كه در ميان شھروندان پرمشغله تھراني عادت كرده
ببينند ) قرمز( ھاي خواب ت چراغباز در اتوبوس و پش ھاي نيمه تا پاسي از شب با چشم ھاي اوليه صبح و يا در ساعت

را با خود ببرد، اين  اند كه اگر ماموري ھم از جايي سر برسد و آنھا خود اين كودكان ھم به تجربه دريافته و
  .آغوش خيابان كماكان به روي آنھا باز است بدشانسي چند ساعت و يا نھايتا يك روز بيشتر طول نخواھد كشيد و

از ديروز به نديدن مشكالت بزرگ و دردھاي عميق عادت  ت و ھمه ما ھر روز بيشتربه ھر روي اينجا تھران اس
  .بيند كودكان كار و خيابان را نمي ايم و چشم اين شھر ديگر كرده

  اقدام به خودکشی ارباب رجوع تامين اجتماعی از طبقه ھشتم

 داشت با پریدن از طبقه ھشتم شخصی که به دليل اعتراض به طوالنی شدن امور مربوط به بازنشستگی اش قصد
ساختمان صندوق تامين اجتماعی در تھران خودکشی کند توسط ماموران آتش نشانی قانع و به پایين منتقل شد و 

که  ساله 48مردی حدودا  در پی اقدام به خودکشی ظھر امروز شنبه به گزارش خبرنگار مھر، پيش از نجات یافت
ماموران نيروی انتظامی، اورژانس، مشاوران  مان صندوق تامين اجتماعی،کارمند شرکت مخابرات بوده در ساخت
این محل اعزام شدند و پس از متقاعد کردن  آتش نشانی تھران به و ماموران مرکز آسيبھای اجتماعی بھزیستی

 .آوردند این کارمند وی را پایين
برای بازنشستگی پيش از موعد روی  تشبه گفته برخی شاھدان وی از صبح امروز در پی بی نتيجه ماندن اقداما

 .اعالم کرد که قصد خودکشی دارد و صندوق تامين اجتماعی ایستاد پنجره طبقه ھشتم
نشانی به پایين منتقل و برای رسيدگی به موضوع به  وی ساعاتی پس از این اقدام توسط ماموران آتش

 شد نيروی انتظامی تحویل داده ماموران

 به سه سال زندان و محکوميت از طبابت محکوم شد پزشک قزوینی به اتھام 
  

 شھر قزویناسالمی دادگاه انقالب  بي شعبه دوتوسط   کميته گزارشگران حقوق بشر علی اصغر جمالی،به گزارش 
اتھامات وی در دادگاه،  بنا به این گزارش، . محکوم شدزندان و محکوميت از طبابتبه سه سال   مجموعمحاکمه و در

ھمچنين نامبرده به مدت سه سال از کار در مطب . عنوان شده است»  رھبری و تبليغ عليه نظامتوھين به«
  . روز در دادگاه تجديدنظر قابل تجديد نظرخواھی است٢٠اين حكم ظرف مدت . خصوصی محروم شده است

ن به سر برده و با قرار جمالی مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده و بيش از دو ماه را در زندان اداره اطالعات قزوي
تبليغ « تن ديگر نيز در ارتباط با ھمين پرونده، به اتھام ١۵ھمچنين  . ميليون تومانی، موقتا آزاد شده بود١۶٠وثيقه 

اند كه اين   سال حبس محكوم شده  به یک» ھای حزب كمونيست كارگری ايران عليه نظام از طريق پخش اعالميه
  .ت تعليق درآمده استمجازات به مدت دو سال به حال

 

 گزارش عينى از کمبودھا و رنج ھاى مردم خوزستان :تير 30

  قطره اشکى براى خوزستان : به گزارش روزنامه خراسان آمده است 
  

 و از خوزستان مى گويم؛ از سرزمينى که مردمانى صبور دارد و نجيب و عزت آنان موجب شده برخى آن ھا را
  . نيازھايشان را فراموش کنند

  اھواز 
اين شھر اگرچه نام مرکز استان خوزستان را يدک مى کشد، ولى با اين حال ھيچ نشانى از يک شھر با مشخصه 

  . دمرکز استان ندار
اھواز شھرى است که به وسيله رود کارون به دو بخش شرقى و غربى تقسيم شده، اما اکنون کارون ديگر شاھرگ 

ست؛ کارون به جاى آن که آبادانى و طراوت را به اين شھر ھديه کند، بوى حياتى و جلوه اى از زيبايى اين شھر ني
  . تعفن را به مشام مردم مرکز استان خوزستان مى رساند

خيابان ھاى پرچاله و چوله، . آثار محروميت ھاى اجتماعى در اھواز در دو بخش شرقى و غربى شھر ديده مى شود
يمه کاره رھا شده در مرکز شھر، ساحل مملو از زباله کارون، فضاى سبز پژمرده، ساختمان ھاى مخروبه و ن

ه ھايى از محروميت اين شھر بھداشت فراموش شده و سيستم حمل و نقل شھرى بى رمق و ناتوان تنھا گوش
  . است

راه  سه«و » زرگان«، »حصيرآباد«، »کانتکس«، » ...کوت عبدا«، »دغاغله«شھرک ھا و مناطق حاشيه اھواز نظير 
ھنوز در اين شھرک ھا آب آشاميدنى سالم و بھداشتى وجود ندارد و . اوضاعى به مراتب وخيم تر دارند» ھرخرمش

  . خود را از کارون تامين مى کنندحاشيه نشينان شھر آب آشاميدنى 
 کيلويى در شھرک ھاى اطراف ١١ درجه براى دريافت يک کپسول گاز ۴٠ديدن صف ھاى طويل در گرماى باالى 

دل ھر انسانى را به درد مى آورد و اين در حالى است که مسئوالن مى گويند لوله کشى گاز در اھواز و اھواز، 
  ! ن استان توجيه اقتصادى نداردبرخى از شھرھاى ديگر اي

اھواز با جمعيتى حدود يک ميليون نفر در کنار ساحل کارون از آب آشاميدنى شھرى نيز محروم است و تبليغات 
رين کن و مراکز فروش آب در سراسر شھر و حتى پخش آگھى ھاى آن از صدا و سيماى خوزستان، رنگارنگ آب شي

بحران آب «در اھواز مشکل بزرگى به نام . اين واقعيت تلخ را گوشزد مى کند که اين شھر بر لب کارون تشنه است
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  . ر نقطه کشور خودنمايى مى کندبيش از ھ» آشاميدنى
  

   آبادان، خرمشھر
وجود مشعل ھاى بى شمار در اطراف آن ھا که گاز مازاد . دو شھر با دو واژه نفت و بندر عجين شده استنام اين 

  . ھاى اين دو شھر به شمار مى رودچاه ھاى نفت را مى سوزاند از ديگر مشخصه 
د جاى داده آبادان و خرمشھر که بزرگ ترين پااليشگاه نفت و بزرگ ترين و قديمى ترين بندر تجارى کشور را در خو

اند، از تمامى امتيازھاى يک شھر تجارى و نفتى محروم اند، و مردم اين دو شھر با وجود گذشت بيش از دو دھه از 
  . محروميت ھا، گذران عمر مى کنندپايان جنگ تحميلي، ھم چنان در ميان مخروبه ھا و آکنده از انواع 

ھمواره فرياد عطش را سر داده اند و آن چه البته تاکنون اين دو شھر ھمانند ساير شھرستان ھاى استان خوزستان 
  . اد مردمان اين دو شھر بوده استبه جايى نرسيده ھمين فري

 درصد رنج مى برند و اين شھرھا به ٨٠مناطق مسکونى و شھرى آبادان و خرمشھر ھم چنان از تخريب بيش از 
وارض جنگ، با وجود بزرگ ترين پااليشگاه کشور، بندر خرابه اى بيشتر مى مانند تا به شھرھاى بازسازى شده از ع

 سال کار و با وجود کارخانجات عظيم پتروشيمى و پااليش گاز و نفت بيکارى ھم در ۵٠تجارى و با سابقه بيش از 
آبادان و ھم در خرمشھر بيداد مى کند و به جاى آن شغل ھاى کاذب فروش کاالھاى قاچاق امارات، عراق و کويت 

ميت ھاى اين دو رد و متعاقب آن ناھنجارى ھاى اجتماعى ناشى از بيکارى و حضور اتباع خارجى بر محرورواج دا
  . شھر افزوده است

محروميت ھاى آبادان و خرمشھر بسيار بيشتر از آن است که در يک گزارش و يا چند بازديد بتوان آن را به تصوير 
گى شھرى ھم راضى ھستند انتظار دارند مرکزنشينان کشور و کشيد، اما مردم اين دو شھر که به حداقل ھاى زند

   نيز به اين دو شھر داشته باشند مسئوالن، نيم نگاھى
  

   ھويزه، بستان، سوسنگرد و ماھشھر
وضعيت معيشتى مردم اين چھار شھر جنوب خوزستان دست کمى از ساير شھرھا ندارد؛ ماھشھر به گفته برخى 

 نفتى عسلويه شايد از بيشترين نرخ بيکارى در استان رنج مى برد و اين در حالى مسئوالن به عنوان عقبه منطقه
فتى عسلويه است که کارگران و کارشناسان ساير استان ھاى کشور در صنايع پتروشيمى ماھشھر و منطقه ن

  . مشغول به کار ھستند
ناطق مرزى خوزستان از بى شھرھاى ھويزه، بستان و سوسنگرد نيز به عنوان قطب کشاورزى جنوب استان و م

آبى و بى توجھى مسئوالن رنج مى برند و اين بى توجھى موجب شده که مردم اين شھرھا براى امرار معاش به 
  .  مشغول به کار شوندکشورھاى ھمسايه مھاجرت اجبارى داشته باشند و به عنوان کارگر و ديگر مشاغل سبک

  
   شوشتر، دزفول، بھبھان

يخ در آن ھا  ترين شھرھاى استان خوزستان به شمار مى روند که آثار تمدنى پيش از تار شھر از قديمى٣اين 
  . بسيار ديده مى شود

ھنوز بخش ھايى از مناطق شھرى اين شھرھا از لوله کشى گاز محروم است، ھنوز شھرک ھاى اطراف اين 
، ھنوز مزارع وسيع نيشکر در شھرھا از کمبود آب آشاميدنى سالم و فقدان لوله کشى آب شھرى رنج مى برند

  . م شکر به حالت رکود درآمده انداطراف شوشتر و دزفول تشنه اند و کارخانه ھاى عظي
کارگران دائمى و فصلى نيشکر و صنايع جانبى آن ھم چنان در بالتکليفى به سر مى برند و براساس برخى گزارش 

  .  است که حقوق دريافت نکرده اندھا حدود يک سال
ن ھاى وسيع بھبھان ھم چنان از بى مھرى متوليان کشاورزى رنج مى برند و مردم صبور دزفول که در نخلستا

  . د برق و آب کشاورزى در عذابندھستند از کمبو» دز«ھمسايگى سد عظيم 
  

   مسجدسليمان، ھفتگل، ايذه، باغملک
  .  فراموش شده مى مانندبه شھرھاىاين چھار شھر که شھرھاى عشايرنشين استان خوزستان ھستند بيشتر 

به موزه اى » چاه نمره يک« شمسى در مسجد سليمان به نفت رسيد و اکنون ١٢٧٨اولين چاه خاورميانه در سال 
در بيابان ھاى اطراف . کوچک تبديل شده که تمامى وسايل اوليه استخراج نفت در آن به نمايش گذاشته شده است

ت از ذخاير گوگرد در اين منطقه دارد و دکل ھاى کوچک و بزرگ مسجد سليمان سفره ھاى وسيع زردرنگ حکاي
 ۵٠اطراف شھر نمايانگر مخازن عظيم نفت و گاز اين شھر است؛ مسجدسليمان شھرى است که ھنوز بيش از 

خانه ھاى کوچک چوبى که انگليسى ھا براى کارگران محلى و (درصد خانه ھاى آن سنگى است و اگر بنگله ھا 
مسجدسليمان . وجود نداشت به سختى مى شد فھميد که اين منطقه يک نقطه شھرى است) دھندى ساخته ان

وجود دارد که در » آتشگاه«و ھفتگل از پيش از انقالب لوله کشى گاز بوده اند و در خانه ھاى سنگى جايى به نام 
ت آلوده کرده، بيمارى ھاى آن يک مشعل به طور دائمى مى سوزد، اما وجود اليه ھاى آزاد گاز ھواى شھر را به شد

  .  را به مردم شھر ھديه داده استتنفسى
مردم اين شھرھا ھمانند ساير شھرھاى استان خوزستان از کم ترين مواھب برخوردارند و بيکارى و فقر در اين 

شھرھا باعث رنج مردم شده است، به ويژه اين که خشکسالى ھاى اخير نيز موجب شده که دامدارى که حرفه 
روزافزون دست و پنجه نرم ى عشاير اين منطقه است با رکود مواجه شود و مردم اين شھر با مشکالت اقتصادى اصل
  . کنند

  ترحم الزم نيست 
نماينده مردم اھواز در مجلس شوراى اسالمى تمامى فريادھاى مردم خوزستان » سيدشريف حسينى«در اين بين 

تان نياز به ترحم ندارد، فقط حقى را که شايسته آن است مى طلبد، خوزس: را در چند جمله اين گونه بيان مى کند
شھروندان خوزستانى مى خواھند بدانند علت اين ھمه تبعيض چيست؟ چرا ما مناطق محروم بايد تاوان پيشرفت و 

  چند استان نورچشمى را بپردازيم؟ توسعه 
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 سال تاخير بپردازيم، خاطرنشان ٢٠زستان پس از وى با طرح اين سوال که آيا وقت آن نرسيده که دين خود را به خو
» نگاه ويژه به خوزستان«مردم خوزستان گرفتار وعده ھاى عملى نشده شده اند، آن ھا فکر مى کنند : مى کند

  .  پر کردن اوقات پشت تريبون استتنھا يک شعار و بھانه اى براى
ن آب آشاميدنى مردم خوزستان، کارون است که منبع تامي: با اشاره به وضعيت وخيم کارون مى گويد» حسينى«

اجه کرده و به بزرگ ترين استخر فاضالب تبديل شده است و آلوده بودن آن، سالمت مردم اين استان را با خطر مو
  . ھيچ کس جوابگو نيست

کدامين : وى ھمچنين از حذف شھرھاى استان خوزستان از فھرست مناطق محروم انتقاد مى کند و مى گويد
زايش شاخص زندگى و معيشتى در اين شھرھا اتفاق افتاده است؟ و اکنون ديگر چه انگيزه اى براى خدمت اف

  . و ديگر مشکالت را تحمل مى کنند روز گرد و خاک ١٢٠ ماه گرما، ۶کارکنان و معلمانى وجود دارد که در سال 
آرزوى اين روزھاى مردم : د و مى گويداين نماينده مجلس در ادامه به مشکل گرد و غبارھاى اخير اشاره مى کن

خوزستان رسيدن گرد و خاک به تھران است تا شايد مسئوالن به خاطر مرکزنشينان رحمى به حال مردم خوزستان 
از قول مردم استان ھاى جنوبي، از قول کودکان معصومى که به انواع بيمارى ھاى تنفسى مبتال شده اند و از . کنند

ى دفاع مقدس که با رنج نفس مى کشند، به ھمه کسانى که مى توانستند کارى کنند و قول دليرمردان شيمياي
  . ما شرمنده اين مردم خواھيم بودنکردند مى گوييم در آخرت ھمه 

بگويم که با » سادات«از کدام مشکالت بگويم؟ از پرونده مفاسد اقتصادى موسوم به : ادامه مى دھد» حسينى«
 سال ھمچنان بالتکليف است؛ از نگرانى کارگران تصفيه شکر، لوله ۵لباخته، بعد از  ھزار شاکى و ما١٢٠داشتن 

 ماه است حقوق نگرفته اند و براى مسئوالن آن ١۵سازى اھواز، توسعه نيشکر و يا لوله سازى خوزستان بگويم که 
وزستانى که بر دريايى از ثروت قدر عادى شده که بى تفاوت از کنار آن مى گذرند؛ يا از زنان و مردانى بگويم که در خ

  .  نان، يعنى فقر يعنى بيکارىآرى بن چھار عدد. خوابيده است، بن چھار عدد نان بين آن ھا توزيع مى شود
تراژدى دردناکى است مظلوميت نقطه به نقطه خوزستان، محروميت از ھمه : اين نماينده مجلس تاکيد مى کند

در شادگان » منصوره«در خرمشھر، » کوت شيخ«در ايذه يا» فالح«طقه سوى خوزستان جارى است، فرقى ندارد من
  . در اھواز باشد» ...کوت عبدا«و » حصيرآباد«، »کوى علوى« در باغملک يا » سرآسياب«در دشت آزادگان، » رفيع«يا 

ترده، داستان معضالتى چون بى آبي، بيکاري، اعتياد، فقر گس: عضو مجمع نمايندگان خوزستان اضافه مى کند
تبعيض و بى عدالتي، پارتى بازى در سازمان ھاى دولتي، استخدام نيروھاى غيربومي، انتقال آب از خوزستان و 

  . يگر، واقعيت خوزستان امروز استنبود بھداشت و دھھا محروميت د
رخانه ايجاد امنيت سرمايه گذاري، ايجاد و توسعه صنايع تبديلى کوچک، حمايت از کا:ادامه مى دھد» حسينى«

ھاى صنعتي، توجه به افزايش سطح زير کشت محصوالت کشاورزى و اجراى کامل قانون نظام صنفى کشاورزى 
  . د براى توسعه استان موثر باشدازجمله عواملى است که مى توان

 نماينده مردم اھواز در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اين که مردم ھم چنان در انتظار تحقق وعده ھاى دولت
اگر در اين رنج نامه از مشکالت موجود سخنى بر زبان رفت، دليل بر : ھاى پيشين و فعلى ھستند تاکيد مى کند

اين نيست که بگوييم ھيچ کارى در استان انجام نشده، اما آن چه که انجام شده و آن چه برجاى مانده قابل قياس 
  .نيست

  
  وق معوقه خود شدندکارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه خواستار پرداخت حق

جمعی از کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه، خواستار پرداخت : بخ گزارش  خبرگزاری مھر در گرمانشاه آمده است  
  .حقوق معوقه خود که به مدت چھار ماه است به تاخير افتاده شدند

از :  نگرفته اند، اظھار داشتندبه گزارش خبرنگار مھر در کرمانشاه، این افراد با بيان اینکه چھار ماه است حقوق
فروردین ماه تا کنون مبلغی بابت حقوق به کارگران پرداخت نشده و قرار شد بعد از پيگيریھا بسيار امروز حقوق 

عالوه بر عدم : این کارگران تصریح کردند. معوقه پرداخت شود که متاسفانه تا کنون خبری از پرداخت حقوق نيست
سال گذشته تا کنون حق بيمه کارگران واریز نشده است، لذا یکی از خواسته ھای ما پرداخت حقوق، از دی ماه 
 نفر 200الزم به ذکر است،شرکت کرپ ناز کرمانشاه ھم اکنون کامال فعال است و بالغ بر . پرداخت حق بيمه است

  .پرسنل دارد

  
 در جنوا"تھرانی زن"ميدان 

 
" زن تھرانی"شھر را به نام  در ایتاليا یکی از ميادین اصلی اینشھردار و اعضای شورای شھر جنوا : دويچه وله 

  .نوبل این ميدان و نام جدید آن را افتتاح کرد شيرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح. گذاری کردند نام
گذشته در شھر تھران کشته  به پاس احترام و بزرگداشت زنانی که در جریان اعتراضات مسالمت آميز در یک سال

زن "از مھمترین ميادین این شھر به نام  ایتاليا، یکی ند، به پيشنھاد شھردار و با تصویب شورای شھر جنوا درشد
 .نام گذاری شد" تھرانی

شھر جنوا را " زن تھرانی"ميدان  تابلوی)  تير ماه٣٠( جوالی ٢١شيرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل روز  
 .رده برداری کردافتتاح و از نماد یادبود آن پ

از انتخابات ریاست جمھوری  شده در حوادث پس خانم عبادی در سخنانی که در این مراسم ایراد کرد، از زنان کشته
 شبنم  با یاد. دست عمال حکومتی در خيابان کشته شد که به با یاد ندا دختر جوانی«: در ایران یاد کرده و گفت

ا پليس با ماشين او را زیر گرفت و در مقابل ھزاران چشم حيرت زده از عاشور سھرابی که ھنگام عزاداری در روز
به  شب و  که ساعت سه نيمه  با یاد دو دختر دانشجو به اسامی فاطمه و مبينا.شده او گذشت  روی جسد له
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ل با شليک گلوله به قت ١٣٨٨ خرداد ماه ٢۴ھنگام حمله پليس به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تھران در تاریخ 
ھای تھران به خاطر  که در یک سال گذشته در خيابان رسيدند و با یاد تمام زنان آزاده کرد، بلوچ، عرب زبان و فارس

 .«ھایی که از محل ماليات مردم خریداری شده بود به قتل رسيدند گلوله مبارزات آزادی خواھانه خود، با
 .یاد کرد  اردیبھشت اعدام شد نيز١٩ھولی دختر کردی که در روز  عبادی ھمچنين از شيرین علم 
  

تعدادی از زنان نيز «:و گفت  اکنون به دليل اعتراضات مدنی در زندان ھستند اشاره کرد وی ھچنين به زنانی که ھم
ھای تھران   خبرنگاری در شرایط بسيار بد در زندان و ھای حقوق بشری و یا اطالع رسانی ھم اکنون به علت فعاليت

 تعداد کثيری از زنان نيز در. توان به محبوبه کرمی و شيوا نظر آھاری اشاره کرد می  از آن جملهدر بند ھستند که
که از آن جمله ميتوان به ژیال  ھای سنگين موقتا بيرون از زندان ھستند یکسال گذشته زندان را تجربه کرده و با وثيقه

 .«یعقوب و بدر السادت مفيدی اشاره کرد بنی
باختگان حوادث پس از  جان ھای اھی به وضعيت کنونی ایران کرد و اینکه به ھيچيک از خانوادهوی سپس اشاره کوت

 .از آنان نيز بازداشت و بازجویی شدند انتخابات اجازه برگزاری مراسم داده نشد و حتی خانواده برخی
 نام و یاد زنان ایرانی به شيرین عبادی سپس از شھردار جنوا و اعضای شورای این شھر تشکر کرد که ميدانی را 

 .اند نامگذاری کرده
ستم بر ھمشھریان خود و این  سازد که  ظلم به زن ایرانی ھمان قدر شما را آزرده خاطر می« : وی در پایان گفت 

کنيم و فقط در این صورت است که می توانيم  جھانی ھای خود را ما باید قلب. شدن جھانی است مفھوم واقعی
 .«باشيم و عادالنه تربھتر  شاھد جھانی

 
 اھواز تعطيل شد

  
در این باره ايسنا حکومتی خبرگزاري   .شنبه در اھواز به دليل وقوع پديده گرد و خاک تعطيل اعالم شد امروز پنج 

 تيرماه تعطيل 31اين شرايط ھوايي ھمه ادارات اھواز در روز   به منظور رفاه حال مردم و قرار نگرفتن در: می نویسد
  . شده استاعالم
خوزستان را فرا  ًگرد و غبار كه از شب گذشته آغاز شده معموال در فصول مختلف سال به ويژه فصل گرما بارش
  .در كشورھاي ھمسايه است ھا مربوط به مشكالت بنابر اعالم ھواشناسي علت اين بارش .گيرد مي

 

  تجمع كارگران و بازنشستگان شھرستان سمنان و مھديشھر 

  
 بازنشستگان تامين اجتماعى خواستار :  تير آمده است 31 ايلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران به گزارش 

  . افزايش حقوق خود با توجه به نرخ واقعى تورم و مشكالتشان ھستند
ن به گزارش ايلنا، حسين طاھرزاده دبير اجرايى خانه كارگر استان سمنان در تجمع كارگران و بازنشستگان شھرستا

 15بازنشستگان تامين اجتماعى خواستار افزايش: سمنان و مھديشھر مقابل دفتر نماينده مجلس خاطرنشان كرد
  . درصدى حقوق خود طبق مصوبه شوراى عالى كار و اجراى نظام ھماھنگ حقوق بازنشستگان ھستند

 درصد افزايش 6تگان امسال دولت براى افزايش حقوق بازنشستگان به دليل اينكه ساير بازنشس: وى افزود
  آيا اين عدالت است؟  اند بازنشستگان تامين اجتماعى را نيز به ھمين ميزان افزايش داده است اما  داشته

 ميليارد تومان در 2500مجلس در بودجه سال گذشته افزايش حقوق بازنشستگان را به مبلغ : طاھرزاده ادامه داد
ت ولى حقوق بازنشستگان كشورى ولشگرى بر مبناى نظام ھماھنگ نظر گرفته بود ولى اين افزايش صورت نپذيرف

  . افزايش يافت
ھا و   درصدى از بيماران در درمانگاه50دبير اجرايى خانه كارگر در اين تجمع ھمچنين از پيشنھاد دريافت فرانشيز 

ر نظر تامين زي(ھاى ملكى  ھا و درمانگاه ھاى وابسته سازمان تامين اجتماعى در بيمارستان بيمارستان
  . اين مصوبه خالف قانون است: خبر داد و گفت)اجتماعى

نمايندگان مجلس و دولت بدانند اگر مسوولين تامين اجتماعى اقدامى براى لغو اين مصوبه : طاھرزاده تاكيد كرد
  . اى ديگر اقدام خواھند كرد نكنند كارگران به گونه

واھيم كه در مورد حضور نداشتن نماينده كارگران در شوراى عالى خ ما از نمايندگان مجلس مي: وى در ادامه افزود
  . سازمان و تضييع حقوق كارگران در اين خصوص اقدام جدى كنند

الزم به ذكر است تجمع كارگران و بازنشستگان شھرستانھاى سمنان و مھديشھر مقابل دفتر نماينده مجلس 
 .ط با مشكالت كارگران و بارنشستگان صورت گرفتھاى مرتب شوراى اسالمى با سكوت و حمل پارچه نوشته

 دومين تجمع کارکنان ميراث فرھنگی در پی انتقال اجباری از تھران 

گری  روز گذشته چھارشنبه کارکنان سازمان ميراث فرھنگی و گردش: تير آمده است 31 در راديو کوچهبه نوشته 
  . اند صفھان و شيراز اعتراض کردهاز تھران به اايران برای دومين بار در مقابل مجلس به انتقال اجباری 

گری قصد دارند تا  مسووالن سازمان ميراث فرھنگی و گردش«کنندگان  به نقل از سيميل، به گفته يکی از اين تجمع
  » .ندھا از جمله شيراز و اصفھان منتقل کن  کارمند اين سازمان را به اجبار از تھران به شھرستان١١٠٠حدود 
سازمان ميراث فرھنگی با کارکنان خود قرارداد سال جديد را نبسته «: عترض ديگری در اين خصوص گفتچنين م ھم

کاری داشته باشد بايد به شيراز برود و قرارداد جديد را  خواھد با اين سازمان ھم است و اعالم کرده ھر کس مي
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  » .ين به نظر ما يعنی کوچ اجباریجا ببندد و ا آن
ھا از وضعيت  آن«: اند اشاره کرد و گفت رکنان صنايع دستی که پيش از اين به اصفھان منتقل شدهوی در ادامه به کا

  » . انتقال ھنوز پرداخت نشده استھا پس از اسکان خود به شدت ناراضی ھستند و حقوق آن
اند که در آن   کرده تيرماه اين کارکنان در اعتراض به اقدام اين سازمان تجمع مشابھی برگزار٢٧پيش از اين نيز در 

  . اند  دانستهتصميم انتقال را غير کارشناسی
 شرکت و سازمان دولتی به ٣٠٠اين اقدام سازمان ميراث فرھنگی در پی دستور دولت مبنی بر خروج بيش از 

 .منظور کاھش جمعيت تھران اتخاذ شده است که به نظر کارشناسان غيرعملی است

 نشاه در مقابل استاندارى تجمع کارکنان مخابرات استان کرما

به گزارش خبرگزارى ايلنا، اين عده كه ابتدا :   تير آمده است 31 ايلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
تجمع كردند، سپس با حضور مقابل درب ) محل اداره كل و مراكز مخابراتى( در ساعات اوليه صبح در خيابان مصورى

  . اھان رسيدگى به وضعيت نامعلوم خود شدندورودى استاندارى خو
ھيچ يك از ما امنيت شغلى نداريم و : يكى از اين افراد كه از ترس اخراج شدن حاضر به افشاى نامش نشد، گفت

اند حقوق ما از اين ماه نصف  يابد و اخيرا ھم كه اعالم كرده اى اضافه كار و حقوق ما كاھش مي ھر روز به بھانه
  . خواھد برود خواھد بماند، ھركس نمي كس ميخواھد شد و ھر

گويند برويد اما   نفر از كاركنان مخابرات رفتند و امسال ھم به ما نمي140سال گذشته بيش از : نيز گفت» م«آقاى
  . فشارھا آنقدر زياد است كه مجبور شويم ترك كار كنيم تا حقوق و سوابقمان از بين برود

رسد و ھمه آنان بر اساس ساعت كار، كار خواھند كرد، يعنى  ھا مي  به شركتيضمنا بعد از ما نوبت: وى افزود
گرفته از   ھزار تومان حقوق مي350 ھزار تومان يا 300كرده و مثال  كسى كه تا به حال روزانه شش ساعت كار مي

ند مخابرات و ابتداى مرداد ماه بايد صد ساعت كار كند و ساعتى ھم حقوق بگيرد و اين براى كارى تخصصى مان
  . ھاى آن غير فنى و غير معقول است فعاليت

 تا 10مسئوالن مخابرات ھيچ توجيه مناسبى براى اين كار ندارند و افرادى داريم كه بالغ بر : اين كارمند مخابرات افزود
و فرزند ھاى پيمانكار ساخته و االن صاحب زن  ھاى مخابرات و شركت مھري  سال است، با ھمه ناماليمات و كم15

  .  ھزار تومان امرار معاش كند150 تا 120تواند با ماھى  است، چگونه مي
كنيم و فشار كار، بار   كار مي118ما قريب به صد نفر ھستيم كه در :  نيز گفت118يكى ديگر از كاركنان زن مركز 

 سال ما را 10ست االن بعد از ايم اما انصاف ني رواني، عدم دريافت اضافه كار و مسائل مختلف را تاكنون تحمل كرده
اين اوج توھين به حقوق كاركنان در يك شركت ... خواھيد برويد بيرون  خواھيد بخواھيد، نمي نصف كنند و بگويند مي

  . است
اند اما كرمانشاه  ھا منطقى عمل كرده ما از ساير نقاط كشور خبر داريم به جز يك استان ديگر ھمه استان: وى افزود

 ھمراه و ثابت را با كاھش كاركنان پنھان كند و به ھمين  ھايش در بخش مخابرات، اينترنت، تلفن فخواھد ضع مي
  ... خواھد انسانى باشد يا غير انسانى كند كه سود به دست بياورد حاال مي دليل ھركارى مي

ران اين مسائل را به خدا مقص: گويد از ديگر كاركنان مخابرات كه دفترچه بيمه درمانى خود را در دست دارد، مي» ع«
توانم براى داروى فرزندم اقدام كنم و حاال ھم كه منكر ما شده و ما  اكنون دو ماه است كه نمي كنم و ھم واگذار مي

  . را به ھمكارى قبول ندارند
ھاى دولتى باشند و شركت مخابرات ھم  آقاى استاندار و مسئوالن استان بايد پاسخگوى مسائل شركت: وى افزود

  . تواند به اين بھانه ھمه را قلع و قمع كند كه ھنوز كامال خصوصى نشده نمي
اعتراض ما صنفى است و ما خواھان احقاق حقوق خودمان در جامعه اسالمى ھستيم و حق داريم : وى تاكيد كرد

 كه بين ما گيرد و اختالف چندبرابرى حقوقى نسبت به تبعيضى كه بين ما و كاركنان رسمى و قراردادى انجام مي
  . وجود دارد، اعتراض كنيم و مسئوالن ھم بايد در اين دنيا و ھم در آن دنيا پاسخگوى اعمال خود باشند

 درب استاندارى را ترك كردند اما پس از مراجعه به 11معترضين با قول مساعد يكى از مسئوالن ساعت قريب به 
 .دمحل كار خود از ورود آنان به سركار جلوگيرى به عمل آم

تالش می کنند برايش پرونده سازی کنند تا باز ھم در زندان نگه اش : ھمسر اسانلو 
 دارند 

منصور اسانلو، رييس سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی : تير آمده است 31 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
  . ھر کرج به سر می برد او ھم اکنون در زندان رجايی ش. تھران بارھا و بارھا بازداشت و زندانی شده است

او از آن نوع زندانی ھاست که انگار ھمه .اين زندانی سياسی اين روزھا صبر و استقامتش زبانزد ھمه شده است 
شايد به ھمين خاطر بود که بعد از . فشارھا را تاب می آورد اما از خواسته ھای قانونی اش پا عقب نمی گذارد 

سختی .انست دوباره به زندان خواھد رفت، باز ھم ترجيح داد به وطنش بازگردد خروج از کشور و با وجود آنکه می د
ھای زندگی اسانلو فقط مخصوص به خودش نيست و اين روزھا ماجرای ربودن عروسش نيز نقل محافل شده است 

تحت فشار بعد از اين ماجرا ھمه می پرسيدند خانواده اين زندانی مگر چه گناھی کرده اند که بايد اين چنين . 
درباره اين ماجرا و سختی ھای زندگی اين خانواده با ھمسرش پروانه اسانلو به گفت و گو نشسته ايم، . باشند 

زنی که ھمچون ھمسر مقاومش صبر و مقاومت پيشه کرده تا به قول خودش خانواده کوچکش را حفظ کند او چشم 
  : ندانی سياسی سخن می گويد به راه آزادی منصور است و از سختی ھای زندگی ھمسر يک ز

  
در ده سال گذشته ،ھمسر شما بارھا بازداشت و زندانی شده است می خواھم بدانم اين چند سال ! خانم اسانلو 

  سخت و طاقت فرسا بر شما و فرزندان تان چگونه گذشته است ؟ 
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در در خانه خالی بوده است ھميشه جای ايشان به عنوان ھمسر و پ. مشکالت خانواده که خيلی زياد بوده و ھست

پسر کوچکم در زمان .مواقعی بوده که واقعا به حضور ايشان در منزل احتياج داشته ايم و کمبود او را حس کرده ام . 
در اين سالھا يی که دور از . بازداشت آقای اسانلو کم سن و سال بود و در نبود او دوران کودکی سختی را گذراند 

در شب عروسی پسر بزرگم ھم پدرش . از نظر روحی برايش مشکل به وجود آمده است پدر بر او گذشته خيلی 
در حالی که با پی گيری ھای ما دادستان قول آزادی اش را داده بود تا حداقل بتواند در جشن . حضور نداشت

ر چند جشن ھ. اما اين اتفاق ھرگز رخ نداد و مراسم بدون حضور منصور برگزار شد . عروسی پسرش حضور يابد 
اين موضوع برای ھميشه در دل پسرم باقی مانده . مان ھم به ھمين دليل تبديل به مھمانی خيلی مختصری شد 

عروس مان ھم از روزی که قدم به خانه ما گذاشته مدام تلفنی . است و برايش تبديل به خاطره ای تلخ شده است 
ھرچه . دزديدند و ما چھارساعت از ايشان بی خبر بوديمچند وقت پيش ھم که او را .و غير تلفنی تھديد می شود 

او را در مترو کتک می زنند و با چشم بسته به محلی که خودش ھم ھنوز . تماس می گرفتيم تلفن اش خاموش بود
  . نمی داند کجا بوده ، می برند بعد ھم آنجا دوباره به شدت کتک اش می زنند

  
  ين برخوردھايی با او می کنند ؟ مگر عروس شما فعاليت سياسی دارد که چن

  
او .ايشان آقای اسانلو را فقط يکبار آن ھم در شب نامزدی اش ديده است . به ھيچ عنوان اين را بارھا گفته ام. اصال 

طفلک، از صبح . در عمرش به ھيچ عنوان فعاليت سياسی نداشته است و کامال يک زندگی عادی و معمولی دارد 
آنجا رو به او می گويند بايد قول بدھيد وقتی اسانلو از زندان . به ھيچ کاري، ھم کار ندارد  . تا غروب سرکار می رود

عروسم ھم که دھانش و چشمش بسته بوده .آزاد شد خانوادگی از اين مملکت برويد، يا اينکه فعاليتی نکنيد
آقای اسانلو مگر به حرف من .اطی دارد گذشته از اين اصال مگر مسايل خانواده من به او ارتب. نتوانسته چيزی بگويد 

که زنش ھستم گوش می کند ؟ به ھرحال عروسم االن دچار مشکالت روحی شده است بعد از اين حادثه خنده از 
جزو انسان ھای شاد محسوب می شد ولی االن . عروس من آدمی بود که دائم می خنديد. لبش افتاده است 

  . است واقعا دچار مشکالت روحی و عصبی شده 
  

خانم اسانلو شما ضمن صحبت ھايتان اشاره کرديد که از عروس تان خواسته اند که شما و ھمسرتان از ايران 
ھمسر شما چندسال پيش سفری به خارج از کشور داشتند که برخی تصور می کردند با وجود رنج ھای .برويد

توصيه خود شما در اين باره به ايشان چه . زنگردندزيادی که ايشان تحمل کرده اند ،پس از اين سفر ديگر به ايران با
  بود؟ و به نظر خودتان چرا با وجود تحمل اين ھمه رنج ايشان دوباره به ايران بازگشتند ؟ 

  
طبيعی است که من . من با توجه به بالھايی که سرش آمده بود می دانستم چه خطراتی در انتظارش است 

 در اولويت ھستند بنابراين خيلی اصرار کردم که ديگر برنگردد چون می زندگی ام ، ھمسرم و بچه ھايم برايم
  . دانستم اگر برگردد دوباره بازداشت و زندانی ميشود 

من برای مسائل کاری می روم و بايد برگردم . ولی ايشان در جواب اصرارھای من گفتتند من نماينده کارگرھا ھستم
حتی شب قبل از پروازش ، واقعا به . من خيلی اصرار کردم. انت کرده اماگر برنگردم به خودم و ھمه کارگرھا خي. 

گفتم حاضرم دوری از تو را تحمل کنم ولی آنقدر در اينجا رنج نکشی ولی گوش . التماس افتادم که تو رو خدا برنگرد 
  . نکرد 

  
ن با چه مشکالتی به عنوان خانواده يک زندانی سياسی که سالھاست ھمسرش در زندان به سر می برد اکنو

  دست به گريبان ھستيد ؟ 
  

. يعنی اخراجش کرده اند.  سال سابقه کار در شرکت واحد االن حقوق و مزايای ھمسرم را قطع کرده اند٢۶بعد از 
ھمسر من به ھر دليلی االن دوران . به ھرحال وضعيت مادی خانواده تحت تاثير اين مسئله قرار گرفته است 

در واقع آقای اسانلوبه تنھايی تنبيه نمی ! اند اما چرا بايد حقوق زن و بچه اش قطع شود محکوميت اش را ميگذر
  . شود خانواده اش ھم تنبيه می شود

اين احساس از خود عدم امنيت بدتر . موضوع ديگری که خيلی برای ما اھميت دارد، احساس عدم امنيت است
روسم پيش آمد دامن مان را گرفته است و لحظه ای اين احساس واقعا از زمانی که آن مشکل برای ع. است

  رھايمان نمی کند چه تضمينی وجود دارد که چنين اتفاقی دوباره رخ ندھد ؟ 
  

بعد از ماجرا يی که برای عروس تان رخ داد ھيچ اقدام قانونی کرده ايد ؟ منظورم شکايت يا دادخواھی يا مراجعه به 
  مراکز قضايی است ؟ 

  
ولی متاسفانه تا . کز قضايی نامه نوشته و درخواست کرده ايم که به وضعيت مان رسيدگی شود مر٩ما به . بله

  . االن جوابی دريافت نکرده ايم 
  

خانم اسانلو می خواھم سوالی صريح از شما بپرسم اينکه شما به عنوان يک ھمسر زندانی سياسی که انواع 
ال شده که از اين نوع زندگی خسته شده باشيد و آرزو کرده فشارھا ،تھديدھا و سختی ھا را تحمل کرده ،تا به ح

  باشيد کاش شوھری عادی داشتيد ؟ 
  

اما گاه چيزھايی به انسان تحميل می شود که .ھر انسانی به ھرحال دوست دارد کانون خانواده اش حفظ بشود
او .انم ھمسرم بی گناه است برای اينکه می د. من ھم تمام مشکالت را با صبوری تحمل می کنم. بايد تحمل کند 
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و ھرگز فکر نمی کرد اين اقدامھای . تنھا در چارچوب قانون از حق و حقوق خودش و ھمکارانش دفاع کرده است
قانونی جوابش زندان و اين ھمه سحتی برای خود و خانواده اش باشد به خاطر ھمين چون ميد انم اين عواقب 

  . وشم ناخواسته بوده، برای حفظ زندگی ام می ک
  

  ايا امکان استفاده از آزادی مشروط برای آقای اسانلو وجود دارد ؟ 
  

طبق قوانين ايشان االن سه چھارم مدت حبس اش را گذرانده است و بايد از آزادی مشروط برخوردار شود يا از 
ل از محکوميت االن يک سا.اما متاسفانه تاکنون ھيچ يک از اين موارد پذيرفته نشده است .مرخصی استفاده کند

  اش ھم باقی مانده است 
  

  چه مقام يا نھادی از آزادی مشروط ايشان جلوگيری می کند ؟ 
  

دادستان تھران دو ھفته پيش خودش در زندان با آقای اسانلو صحبت کرده و گفته اند که برای آزادی مشروط و 
ورشان اين بوده که کاری از دست شان يعنی منظ. مرخصی تان در خواست داده ام اما تاکنون پاسخی نيامده است 

اگر با من باشد می تواند بيرون ”اتفاقا يک بار ھم که خودم به ايشان مراجعه کردم به من گفتند که . ساخته نيست
  . يعنی عين ھمين جمله را گفتند” بيايد 

  
  يعنی قدرتی فراتر از قانون و دادستان تھران از آزادی ايشان جلوگيری می کند؟ 

  
البد . وقتی دادستان با مرخصی يا استفاده از حق آزادی مشروط ايشان موافقت می کند . اال ھمينطور است احتم

  . مگر در قوه قضاييه باالتر از مقام دادستان ھم کسی را داريم. قدرتی باالتر جلويش را می گيرد 
  

  نظر وکالی آقای اسانلو درباره پرونده شان چيست ؟ 
  

رده اند اما انگار وکال در پرونده زندانيان سياسی خيلی کاری از دست شان بر نمی ايد و وکال يش خيلی تالش ک
  . خيلی محدود شان کرده اند 

  
اما آيا در زندگی شما به عنوان ھمسر يک زندانی سياسی لحظات شيرينی . از مشکالت تان شنيديم خانم اسانلو 

  ھم وجود دارد ؟ 
  

م ؟ نمی توانم بگويم اصال لحظات شيرين نداشته ام اما به ھرحال بيشتر چه بگوي) می خندد!(لحظات شيرين 
  . زندگی خصوصی مان تحت تاثير اين مسايل نگران کننده قرار گرفته است 

  
طبق گفته خانواده ھای زندانيان سياسی اکنون شرايط نامناسبی از نظر وضعيت بھداشتی و و رفاھی بر زندانھا 

  ز کدام وضعيت و شرايط بيشتر از ھمه گاليه دارند ؟ آقای اسانلو ا. حاکم است 
  

ھميشه ھم صبور است و معموال گاليه . آقای اسانلو خوشبختانه ھميشه خودش را با سختی ھا انطباق می دھد 
تنھا با . کمر درد سختی دارد اما سعی ميکند روحيه اش را حفظ کند . ای نمی کند خودش از بيماری رنج می برد

بايد از کمرش ام آر آی گرفته شود بايد قلب اش . که انجام ميدھد کمی دردش را کنترل می کندنرمش ھايی 
ھمه اينھا دستورھای پزشکی قانونی است اما به ھيچکدام اش . آنژيوگرافی شود و چندماه مدام تحت کنترل باشد 

  . رسيدگی نشده است 
  . ند که واقعا بابت اش نگرانيم گذشته از ھمه اين ھا پرونده جديدی ھم برايش باز کرده ا

  
  چه پرونده ای ؟ مگر ايشان تمام اين مدت در زندان نبوده اند ؟ 

  
می خواھند تالش کنند برايش مدارک غيرواقعی . پرونده ای در بازپرسی شعبه شش کرج برايش باز شده است 

اسانلو در زندان شلوغ کاری کرده توسط زندانی ھای ديگر درست کنند مثال بگويند ما شاھد داشته ايم که آقای 
با شناختی که از ھمسرم دارم می دانم او دنبال ھرج و . در صورتی که آقای اسانلو آدم قانون گرايی است . است 

در زندان ھم طبيعتا ھمين طور ھست ولی متاسفانه باز ھم قصد دارند برايش پرونده سازی کنند تا باز . مرج نيست
  . ھم زندانی اش کنند 

  
  حرف آخر ؟ 

  
 .البته ھم آزادی ھمسرم ھم ھمه زندانی ھای ديگر. فقط آرزو دارم ھر چه زودتر روز آزادی اش را ببينم 

  

  کارگر کولر سازي مريوان٧٠گزارشي از بيکار 

 جميل خوانچه زر
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ار شده و به بدنبال آتش سوزي کوره رنگ کارخانه کولر سازي مريوان تمامي کارگران شاغل در اين واحد صنعتي بيک
 . علت آتش سوزي اتصال برق عنوان شده است. خيل عظيم بيکاران پيوستند

 الي ٢٠ ساعته، و در دسته ھاي ٨ کارگر در سه شيفت کاري ٧٠ سال پيش افتتاح شده و بيش از ٦اين کارخانه 
 بازار فروش  و. ه است ھزار تومان بود١٠دستمزد ھر کدام از اين کارگران روزانه .  نفري مشغول به کار بودند٢٥

 . محصوالت اين کارخانه در ايران و عراق بفروش مي رسيده است

کارگران بصورت فصلي استخدام و غيراز دستمزد روزانه از ساير مزايا محروم بودند و در شرايط دشوار بدونه کمترين 
 ھيچ نوع بيمه اي نداشته  ين کارخانهدر تمام اين سالھا حتي يک نفر از کارگران ا. امکانات ايمني مشغول بکار بودند

کارفرما با تھديد به اخراج و بيکارسازي کارگران، آنان را مجبور به قبول وضع موجود کرده و آنان را در منگنه قرار . اند
کارفما در طي اين سالھا با عوامفريبي خاص خود، خواست افزايش دستمزد و کاھش ساعات کار . داده است

براي نمونه به آنھا گفته است چون کارت پايان خدمت سربازي نداريد، بيمه به . وش انداخته استکارگران را پشت گ
انگار در فصل کار کارخانه ھيچ اتفاقي براي . شما تعلق نميگيرد، و يا چون کار کارخانه ما فصلي است بيمه نداريم

ن و امنيت شغلي کارگر ھيچ اھميتي ندارد و براي اين کارخانه دار ھمچون تمامي سرمايه داران جا. کارگر نمي افتد
 . مالک تنھا سود دھي ھرچه بيشتر با کمترين ھزينه ممکن

کارفرما با گستاخي تمام و با قيافه حق به جانب که . ھمه اين کارگران با قراردادھاي موقت مشغول به کار بودند
شود کارگر بايد به آن پايبند باشد، کارگران را کارگر است و ھرچيزي از طرف او نازل مي'' ولي نعمت''گويا کارفما 

مجبور به تحمل سخترين کار ممکن کرده است، شرايطي که در بسياري از کارگاھھا و کارخانه ھاي ديگر ھم اعمال 
در موارد زيادي کارفرما با استفاده از روابط خانوادگي و خويشاوندي، کارگران را خاموش و از دست زدن به . ميشود
 .راضي دور کرده استھر اعت

راستي اگر بيمه بد است و از نظر کارفرما بدليل ھزينه و پايبند شدن به استخدام دائمي تري، براي کارگر به ارزش 
است، چرا کارفرمايان خودشان و کارخانه و مستغالتشان را بيمه ميکنند؟ کارفرماي کارخانه کولر سازي مريوان، 

احتماال عالوه بر .  کرده است فاق آتش سوزي از اداره بيمه در خواست خسارتکارخانه اش بيمه بوده و پس از ات
اکنون کارخانه تعطيل و . خسارات وارده مبلغي بالغ بر کل در آمد کارخانه تا پايان فصل کاريش را ھم دريافت ميکند

 سال جان کنده و ٦ارخانه که کارگران اين ک. کارگران بدونه ھيچ امنيت و تامين معيشتي روانه بازار بيکاري شده اند
آنھا براي يافتن کار و تامين لقمه ناني . االن ھم بدونه انکه ھيچ مشکلي براي کارفرما پيش بيايد اخراج شده اند

راھي شھرھاي بزرگ شده اند و راھي براي شکايت ومرجعي براي رسيدگي به اين وضعيتي که پيش آمده در 
ھرکدام در شھر و خياباني . ه ھمه بدونه ارتباط با ھم دنبال کار ديگري ميگردندو در ھمين مدت کوتا. پيش پا ندارند

سرگردانند و يا راھي مرز ايران و عراق شده اند و براي ادامه زندگي جبرا بايد به کارھاي پر خطرتر در اين مرزھا تن 
 .در دھند

رمايه مثل تمام سرمايه داران بيمه است کارخانه کولر سازي مريوان مشغول راه اندازي دوباره خود است، صاحب س
و سر انجام کارفرما به استخدام کارگراني ديگر خواھد . و تنھا کارگرانند که با سرگرداني خود تاوان پس ميدھند

 سال گذشته در اين کارخانه و کارگاه ھاي مشابه ٦پرداخت، سوال اين است که آيا کارگران به شرايطي که در 
ند داد؟ پاسخ اين سوال در فعاليت ما کارگران آگاه و کمونيست است که کارگران را به اين گذشته است، تن خواھ

  .سطح از توقع و مبارزه متحد و متشکل آشنا سازيم و آماده کنيم

  ١٣٨٩ تير ٣١
  

 و 87سال ھای اضافه نمایم ؛ عالقمندان به روز شمار کارگری 
  : نمایند  می توانيد به لينک ھای زیر نيز مراجعه 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
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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 

 

 
 


